ب
قلم

نسخة أولية حمدودة التداول
 1435هـ
نسخة مصححة ومزيدة
 1437هـ

احلمد هلل رب العاملني ،و الصالة و السالم عىل خري خلقه حممد و آله الطاهرين ،و
لعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني من اآلن إىل يوم الدين.
و بعد ،فهذا قبس من أبحاث يف علم األصول أمالها علينا َع َلم التحقيق والتدقيق،
ذو الفكر الثاقب ،سيدنا وأستاذنا ،املرجع الديني األعىل آية اهلل العظمى السيد
السيستاين متع اهلل املسلمني بطول بقائه.
وقد وفقني اهلل تعاىل للحضور بني يديه واالستفادة من نمري علومه وتدوين بعض
من دروسه ،وأميل أن أكون قد وفقت لنقل الصورة الصحيحة ملا أماله سيدنا األستاذ
مد ظله ،فام فيها من حماسن فهو غيض من فيض املعرفة لدى سامحته ،وما فيها من
قصور ـ والكامل هلل وحده ـ فهو من سوء الصياغة والغفلة وزلل القلم.
وقد رشع دام ظله يف بحث االجتهاد والتقليد واالحتياط من الدورة الثالثة ليلة
األحد الثاين عرش من شهر ربيع الثاين سنة ألف وأربعامئة وسبعة للهجرة النبوية الرشيفة
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وقد فرغ منه ليلة األربعاء الثالث والعرشين من شهر شعبان املعظم سنة ألف وأربعامئة
وسبعة من اهلجرة النبوية يف ثامنية وسبعني حمارضة.
وإين إذ أمحد اهلل سبحانه عىل توفيقه إياي يف ختليد هذه الدروس القيمة لألجيال
القادمة أسأله أن يطيل يف عمر سيدنا األستاذ ويبقيه ذخر ًا ومالذ ًا لإلسالم واملسلمني،
إنه سميع جميب.
حممد عيل الر ّباين
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املقصد األول :يف االجتهاد
وفيه مباحث:
األول :معنى االجتهاد
الفصل ّ
الفصل الثاين :معنى التفقه
الفصل الثالث :ما يتوقف عليه االجتهاد والتفقه من العلوم
الفصل الرابع :أثر االجتهاد والتفقه.
البحث األول :االفتاء
البحث الثاين :اختصاص القضاء باملجتهد وعدمه
البحث الثالث :ثبوت الوالية للمجتهد
الفصل اخلامس :يف التجزي يف االجتهاد
الفصل السادس :يف التخطئة والتصويب
الفصل السابع :يف تبدّ ل رأي املجتهد واإلجزاء
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األول :معنى االجتهاد
الفصل ّ
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معنى االجتهاد
من املعلوم أنه ال أمهية للبحث عن معنى االجتهاد يف اللغة ،وهل هو مأخوذ من
جلهد ـ بالضم ـ فمعناه حتمل املشقة ،ولو كان
جلهد ،فلو كان مأخوذ ًا من ا ُ
جلهد أو ا ُ
ا َ
مأخوذ ًا من اجلَهد ـ بالفتح ـ فمعناه رصف الطاقة .وعىل أي حال فالعمدة هو معناه
االصطالحي ،فنقول:
قال السيد املرتىض( :فأما االجتهاد فهو موضوع يف اللغة لبذل الوسع والطاقة
يف الفعل الذي ُيلحق يف التوصل إليه باملشقة ،كحمل الثقيل وما جرى جمراه ،ثم
استُعمل فيام يتوصل به إىل األحكام من األدلة عىل وجه يشق) .
( )1

ثم إن االجتهاد يف الروايات مستعمل يف معنيني:
األول :بذل اجلهد والطاقة يف العمل باألحكام ،وهذا ما يمكن التعبري عنه
املعنى ّ
باالجتهاد العميل ،فإنه ورد يف روايات كثرية هبذا املعنى  .فقد ورد يف هنج البالغة:
( )2

ولكن أعينوين بورع واجتهاد . وعن االمام الصادق  :كونوا دعاة للناس باخلري
( )3

( )1الذريعة إىل اصول الرشيعة .672 :2
( )2انظر :بحار األنوار  160 :68وما بعدها .باب« :االجتهاد واحلث عىل العمل».
( )3هنج البالغة ،الرسالة رقم .45
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بغري ألسنتكم ،لريوا منكم االجتهاد والصدق والورع . وعنه  كالم آخر قريب
( )1

منه  .وورد عنه  أيض ًاُ  :أوصيك بتقوى اهلل والورع واالجتهـاد. 
( )3

( )2

إىل غري ذلك من املوارد التي استعمل فيها االجتهاد بمعنى االجتهاد العميل،
ومن أراد املزيد من هذه الروايات فلرياجع سفينة البحار وكتاب املعجم املفهرس
( )4

أللفاظ وسائل الشيعة .
( )5

املعنى الثاين :بذل اجلهد الفكري الستخراج األحكام الرشعية واستنباطها نفي ًا
معنى جامع.
أو إثبات ًا ،وهذا املعنى
ً
ثم إن االجتهاد يف اصطالح االُصوليني استُعمل بمعان خمتلفة بحسب األزمنة،
وهي كام ييل:
األول :ما يساوق القياس الذي هو ممنوع عندنا ،فإن االجتهاد مستعمل يف
كلامت االُصوليني السابقني من العامة واخلاصة والفقهاء يف القياس أو ما يعم القياس
وغريه ،كاالستحسان واالستصالح التي جيمعها عنوان (القول بالرأي).
قال الشافعي( :ما القياس؟ أهو االجتهاد أم مها مفرتقان؟ قلت :مها إسامن ملعنى
واحد)  .والشافعي من األوائل الذين ألفوا يف االُصول من العامة.
( )6

( )1وسائل الشيعة .162 :12
( )2وسائل الشيعة .76 :1
( )3وسائل الشيعة .85 :1
( )4سفينة البحار ،مادة (جهد).
( )5املعجم املفهرس أللفاظ أحاديث وسائل الشيعة  854 :2وما بعدها.
( )6الرسالة.477 :
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وهبذا املعنى استُعمل يف الروايات ـ مع قطع النظر عن متامية هذه الروايات سند ًا
ـ كام روي عن أمري املؤمنني  :وأما الرد عىل من قال باالجتهاد فإهنم يزعمون أن
كل جمتهد مصيب. 
( )1

وعن معاوية بن ميرسة أن عبداهلل بن شربمة قال( :يا أبا عبداهلل إنا نقضـي
بالعراق فنقيض من الكتاب والسنة ،وترد علينا املسألة فنجتهد فيها بالرأي) وعن
( )2

اإلمام الصادق  :ولو كان اهلل ريض منهم اجتهادهم وارتياءهم. 
( )3

واالستعامل هبذا املعنى لعله من أول األمر كان من أهل السنة ،ولعل منشأ
اختيارهم هذا اللفظ للقياس ـ الذي جرى النزاع يف حجيته ـ إنام هو بسبب ورود ذلك
يف بعض الروايات املنقولة بطرقهم عن النبي  وبعض الصحابة ،وهم يستدلون
لصحة القياس هبذه الروايات كرواية معاذ بن جبل وفيها (قال :فإن مل جتد يف كتاب
اهلل؟ قال :فبسنة رسول اهلل  قال :فإن مل جتد يف سنة رسول اهلل  وال يف كتاب
أمر ليس يف
اهلل؟ قال :اجتهد رأيي)  .وما نقل عن ابن مسعود حيث قال( :فإن جاء ٌ
( )4

كتاب اهلل ،وال قىض به نبيه  وال قىض به الصاحلون فليجتهد رأيه) .
( )5

إال أن علامءنا ذهبوا إىل بطالن االجتهاد هبذا املعنى ،وقد ألفوا كتب ًا يف رد ذلك،
مثل ما نقل يف ترمجة عبد اهلل بن عبد الرمحن الزبريي من أنه ألف كتاب ًا عنوانه( :كتاب

( )1وسائل الشيعة .56 :27
( )2بحار األنوار .314 :2
( )3بحار األنوار .313 :2
( )4سنن أيب داود .303 :3
( )5سنن النسائي .230 :8
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االستفادة يف الطعون عىل األوائل والرد عىل أصحاب االجتهاد والقياس) كام كتب
( )1

هالل بن إبراهيم ـ عىل ما ذكر النجايش ـ (كتاب الرد عىل من رد آثار الرسول واعتمد
نتائج العقول) وإسامعيل بن عيل النوبختي (كتاب النقض عىل عيسى بن أبان يف
( )2

االجتهاد) والشيخ املفيد يف رده عىل ابن اجلنيد وغري ذلك.
( )4

( )3

هذا مضاف ًا إىل كلامهتم يف أبواب الفقه التي تدل عىل بطالن االجتهاد هبذا املعنى،
كقول الشيخ يف العدة( :وأما القياس واالجتهاد فعندنا أهنام ليسا بدليلني ،بل حمظور
استعامهلام)  ،وقال يف اخلالف( :فقد ثبت عندنا أن احلق يف واحد ،وأن القول بالقياس
( )5

واالجتهاد باطل)  ،وابن إدريس يف الرسائر يف ذكر عدد املرجحات إلحدى البينتني،
( )6

قال( :وال ترجيح بغري ذلك عند أصحابنا ،والقياس واالستحسان واالجتهاد باطل
عندنا) .
( )7

فيظهر من هذه الكتب والكلامت أن ا الجتهاد كان يستعمل هبذا املعنى يف هذه
الطبقة ،وأن علامءنا كانوا يقولون ببطالن االجتهاد هبذا املعنى.
إال أن هناك ما يوجب توهم أن بعض قدماء أصحابنا كانوا يقولون باالجتهاد
هبذا املعنى ،فإنه ُينسب إىل بعض قدماء أصحابنا القول بالقياس .قال التُسرتي:

( )1رجال النجايش  /رقم .575
( )2رجال النجايش .1186 /
( )3رجال النجايش  /رقم .68
( )4رجال النجايش  /رقم .1067
( )5العدة يف ُاصول الفقه .8 :1
( )6كتاب اخلالف .215 :6
( )7كتاب الرسائر .170 :2
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(وحكى غريه ـ أي :الصدوق ـ يف مواضع متفرقة عن مجاعة من أساطينهم العمل
بالرأي والقياس أحيان ًا ،وفيهم من األوائل مثل زرارة بن أعني ومجيل بن دراج وعبد
اهلل بن بكر ـ إىل أن يقول ـ ومن األواخر مثل يونس بن عبد الرمحن والفضل بن شاذان
وغريهم ومل يثبت بعض ذلك ،وقد تبعهم ابن اجلنيد من قدماء فقهائنا (أ صحابنا) الذين
أدركوا الغيبتني) .
( )1

وقال الشيخ الصدوق بعد نقل كالم من الفضل( :هذا مما زل به قدمه عن الطريق
املستقيمة ،وهذا سبيل من يقيس) .
( )2

وقال الشيخ الطويس بعد نقل كالم عن يونس( :وجيوز أن يكون ذلك اختياره
لنفسه ال من جهة الرواية ،بل لضـرب من االعتبار)  ،ونحن قد ذكرنا يف مبحث
( )3

القياس مفصالً أن نسبة القياس إليهم غري تامة ،فراجع.
الثاين :ما ُذكر منذ زمان املحقق ،ومرجعه إىل استنباط احلكم الشـرعي بإعامل
النظر والدقة يف األدلة الرشعية.
ويمكن توضيح هذا املعنى بأنه كام نقول بحجية قول أهل اخلربة يف اجلملة يف
كثري من املوارد كاملقومني وأشباه ذلك ،مع أن خربهم يعتمد عىل النظر واحلدس
وجتميع القرائن وأمثاهلا ،وربام خيطئ وربام يصيب ،فكذلك يف شؤون األحكام
الشـرعية ـ إال قطعياهتا ورضورياهتا ـ نحتاج يف استنباطها من األدلة إىل إعامل النظر
والدقة يف السند والداللة وغري ذلك.

( )1كشف القناع.83 :
( )2من ال حيرضه الفقيه .270 :4
( )3هتذيب األحكام .345 :9
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واالجتهاد مستعمل منذ زمان املحقق ـ وهو من علامء القرن السابع ـ يف هذا
املعنى ،فقد قال املحقق احليل( :وهو يف عرف الفقهاء :بذل اجلهد يف استخراج األحكام
الشـ رعية ،وهبذا االعتبار يكون استخراج األحكام من أدلة الرشع اجتهاد ًا؛ ألهنا تُبنى
عىل اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص يف األكثر ـ إىل أن يقول ـ فإذا
استُثني القياس كنا من أهل االجتهاد يف حتصيل األحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها القياس) .
( )1

وهناك تعريفات ُاخرى ،منها( :استفراغ الوسع يف حتصيل الظن باحلكم
الرشعي)  .وهذا ما ذكره العالمة يف بعض كتبه .
( )2

( )3

وليس معنى ذلك أنه يكفي الظن باحلكم الرشعي كام تومهه األخباريون ،بل
معناه أن هذه األمور النظرية ليست من املعاينات و ُيعرب عنها بالظن ،فإنا ذكرنا يف
مبحث الظن أن اخلرب قد يكون عن علم ،وهذا كام إذا كانت مبادؤه من العيان ،وأما إذا
مل تكن مبادؤه كذلك ،بل كانت من األمور النظرية ،فهذا اخلرب خرب عن ظن ،سواء كان
اخلرب جزمي ًا أم مل يكن كذلك .وعليه فظنية الطريق ال تُنايف قطعية احلكم ،ولكن
األخباريني قد عارضوا االجتهاد هبذا املعنى ،وهم يقولون :إن الذي هو حجة انام هو
الرجوع إىل العامل ،ومعنى ذلك عدم إعامل النظر ،فبام أن الروايات مقطوعة الصدور
والداللة ولو بضم بعضها إىل بعض وجيب علينا الرجوع إىل العامل ،فتكون النتيجة
العمل بالعلم.

( )1معارج االُصول 179 :ـ .180
( )2انظر :معارج االُصول 181 :ـ .182
( )3انظر :هتذيب الوصول إىل علم االُصول ،283 :مبادئ الوصول إىل علم االُصول.240 :
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قال احلر العاميل( :فإن قلت :ال مفر لألخباريني عن العمل بالظن وذلك :أن
احلديث ـ وإن علم وروده عن املعصوم بالقرائن املذكورة ونحوها ـ :قد حيتمل التقية.
وقد تكون داللته ظنية .
قلت :أما احتامل التقية :فال يرض ما مل يعلم ذلك بقرائن مع وجود املعارض
الراجح.
مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كام مر وتقدم وجهه.
واملعترب من العلم ـ هنا ـ العلم بحكم اهلل يف الواقع  ،أو العلم بحكم ورد عنهم
عليهم السالم.
وأما ظنية الداللة :فمدفوع بأن داللة أكثر األحاديث قد صارت قطعية ،بمعونة
القرائن اللفظية واملعنوية ،والسؤال واجلواب ،وتعاضد األحاديث ،وتعدد النصوص،
وغري ذلك) .
( )1

ونحن يف هذا املقام لسنا بصدد البحث عن األخباريني وأن عملهم هل هو عىل
وفق العلم أو ال؟ مضاف ًا إىل أن بعض أكابرهم كصاحب احلدائق ذكر يف مواضع متعددة
ٌ
خلط سند ًا أو متن ًا ،وألف بعضهم كتاب ًا
أنه ما من رواية من روايات التهذيب إال وفيها
يف االختالف بني الروايات والكتب.
الثالث :ما ذكره مجاعة من أنه( :حتصيل احلجة عىل احلكم الرشعي)  ،وذكروا
( )2

بأن هذا املعنى يوجب رفع النزاع بني االُصوليني واألخباريني .وهذا املعنى مستحدَ ث،
واليمكن إيقاع الصلح به بني األُصويل واألخباري؛ إذ إن مورد النزاع هو املعنى الثاين.

( )1وسائل الشيعة  269 :30ـ .270
( )2كفاية األصول.464 :
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هذا مضاف ًا إىل أن االجتهاد هو حتصيل احلكم الرشعي أو تعيني الوظيفة الفعلية
من ناحية احلجة ،ال حتصيل احلجة ،فإن املجتهد َيستخرج األحكام الشـرعية من
احلجج ،وأما حتصيل احلجة فليس باجتهاد.
فظهر أن االجتهاد له معاين خمتلفة ،وعليه البد من االلتفات إىل أن مقصود املثبت
أو النايف من االجتهاد أي واحد من هذه املعاين.
هذا وقد استدل بعض األخباريني لبطالن االجتهاد بالروايات ،واحلال أن
الروايات واردة يف املعنى األول ،وال يقول أحدٌ من اإلمامية به ،والنزاع بني االُصويل
واألخباري إنام هو عىل املعنى الثاين ،فال يمكن االستدالل بالروايات وأقوال القدماء
لبطالن االجتهاد باملعنى الثاين ،وبام أن اإلجتهاد هبذا املعنى مل يرد يف الروايات ،فال
داعي للتحقيق يف معناه وحتديد حدوده ،وإنام ذكرنا معاين االجتهاد لرفع اخللط احلاصل
من البعض بني املعنى األول والثاين ،ولبيان تطور االجتهاد.
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الفصل الثاين :معنى التف ّقه
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معنى التفقه
إن ما ينبغي التحقيق والتدقيق فيه هو معنى (الفقاهة) الوارد يف الروايات ،حيث
إن أحد معاين الفقه يساوق االجتهاد باملعنى الثاين ،فنقول:
إن الفقه يف اللغة قد ُفرس بمعان كالعلم باليشء وفهم اليشء والفطنة ،قال ابن
منظور( :قال يل أعرايب :شهدت عليك بالفقه أي الفطنة)  ،وقال الراغب( :الفقه هو
( )1

التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد) .
( )2

وعن بعض( :الفقه باليشء هو معرفة باطنه والوصول إىل أعامقه ،فمن ال يعرف
من األمور إال ظواهرها ال ُيسمى فقيه ًا) .
( )3

ومرجع هذه التفاسري إىل أمر واحد ،وهو درك كنه اليشء .والفقيه هو الذي
يصل إىل أعامق املطلب ،وليس الفقه هو جمرد فهم اليشء.
وأما يف العرف فيستعمل يف معان ثالثة:

( )1لسان العرب ،مادة (فقه).
( )2مفردات الراغب ،مادة (فقه).
( )3حكاه عن الرتمذي يف تفسري املنار .352 :9
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املعنى األول :البصرية يف أمر الدين من املعارف اإلهلية واألحكام التشـريعية
واألخالق.
قال املازندراين ـ نقالً عن الشيخ البهائي ـ( :ليس املراد بالفقه الفهم وال العلم
باألحكام الرشعية العملية عن أدلتها التفصيلية فإنه معنى مستحدث ،بل املراد به
البصرية يف أمر الدين ،والفقه أكثر مايأيت يف احلديث هبذا املعنى ،والفقيه هو صاحب
هذه البصرية ،وإليها أشار النبي  بقوله« :ال يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس
يف ذات اهلل ويرى للقرآن وجوه ًا كثرية») .
( )1

وقال الفيض الكاشاين يف رشح حديث عيل بن أيب محزة( :بيان :تفقهوا يف الدين
ـ إىل أن يقول ـ والفقه أكثر ما ُيستعمل يف القرآن واحلديث يكون هبذا املعنى) .
( )2

ومن الروايات التي لعلها تناسب هذا املعنى ما روي عن أمري املؤمنني  :أال
ُاخربكم بالفقيه حق الفقيه من مل يقنط الناس من رمحة اهلل ،ومل ُيؤمنهم من عذاب اهلل،
ومل يرخص هلم يف معايص اهلل ،ومل يرتك القرآن. 
( )3

وكذلك الروايات التي ُذكر فيها األعرايب يف مقابل الفقيه:
منها :رواية عيل بن أيب محزة ،قال :سمعت أبا عبداهلل  يقول :تفقهوا يف
الدين فإنه من مل يتفقه منكم يف الدين فهو أعرايب. 
( )4

( )1رشح أصول الكايف (للمال صالح املازندراين) .29 :2
( )2الوايف .128 :1
( )3الوايف .163 :1
( )4الكايف .24 -23 :1
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ومنها :رواية مفضل بن عمر ،قال :سمعت أبا عبد اهلل  يقول :عليكم
بالتفقه يف دين اهلل وال تكونوا أعراب ًا ،فإنه من مل يتفقه يف دين اهلل مل ينظر اهلل إليه يوم
القيامة ومل يزك له عمالً. 
( )1

احللم
ومنها :ما روي عن أيب احلسن الرضا  ،قال :إن من عالمات الفقه
َ
والصمت ، وقد ذكر املازندراين يف رشحه أن املراد بالفقه هو البصرية بأحكام
َ
( )2

الدين .
( )3

والفقه هبذا املعنى قد نُقل عن غري الشيعة أيض ًا ،ففي كتاب البحث النحوي عند
االُصوليني( :روي عن أيب حنيفة أنه كان يعد الفق َه معرف َة النفس ما هلا وما عليها ،أي:
ما تنتفع به النفس وما تترضر به يف اآلخرة)  ،ولعل ما ذكر يف ترمجة سلامن نقالً عن
()4

الفضل بن شاذان من قوله( :ما نشأ يف اإلسالم رجل من سائر الناس كان أفقه من
سلامن) هو هبذا املعنى.
( )5

املعنى الثاين :معرفة فروع الرشيعة من احلالل واحلرام والعبادات واملعامالت،
ففي لسان العرب نقالً عن ابن األثري( :وقد جعله العرف خاص ًا بعلم الشـريعة
وختصيص ًا بعلم الفروع منها)  ،وقال الطربيس( :قد اختص يف العرف بعلم األحكام
( )6

( )1الكايف .24 :1
( )2الكايف .28 :1
( )3رشح الكايف (للمال صالح املازندراين) .33 :2
( )4البحث النحوي عند االُصوليني ،33 :وانظر :رشح التلويح عىل التوضيح .16 :1
( )5رجال الكيش /رقم .914
( )6لسان العرب ،مادة (فقه).
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الرشعية ،فيقال لكل عامل هبا فقيه ،وقيل :الفقه :فهم املعاين املستنبطة ،ولذلك ال يقال
هلل سبحانه أنه فقيه) .
( )1

وقد استعمل الفقه هبذا املعنى يف الروايات ويف كلامت السابقني ،فقد قال الشيخ
األنصاري( :املعروف بني األصحاب ـ تبع ًا لظاهر تعبري الشيخ بلفظ ينبغي ـ استحباب
التفقه يف مسائل احلالل واحلرام املتعلقة بالتجارات  ،ليعرف صحيح العقد من فاسده
ويسلم من الربا) .
( )2

وروي عن األصبغ بن نباته ،قال :سمعت أمري املؤمنني  يقول عىل املنرب :يا
معرش التجار الفقه ثم املتجر ،الفقه ثم املتجر ،الفقه ثم املتجر ،واهلل َللربا يف هذه االُمة
أخفى من دبيب النمل عىل الصفا. )
( )3

وروي مرسالً عن الصادق  :من أراد التجارة فليتفقه يف دينه. 
( )4

ولعل املراد هو هذا املعنى يف اخلرب الذي روي فيه أن الفقيه ال يعيد الصالة .
( )5

ومعتربة أيب جعفر األحول عن أيب عبداهلل  قال :ال يسع الناس حتى يسألوا
ويتفقهوا. 
( )6

( )1جممع البيان .143 :5
( )2املكاسب .337 :4
( )3وسائل الشيعة .381 :17
( )4وسائل الشيعة .382 :17
( )5هتذيب األحكام .351 :2
( )6الكايف .31 :1
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املعنى الثالث :معرفة فروع الرشيعة من مداركها .وهذا هو املتبادر من التفقه
والفقيه يف غري العرص األول ،والروايات التي استعمل فيها الفقه هبذا املعنى لعلها
كثرية ،واليمكن لنا ضبطها لعدم وصول املعاجم املوجودة إىل هذا اللفظ.
منها :ما روي عن العسكري  :فأما من كان من الفقهاء صائن ًا لنفسه. 
( )1

ومنها :مقبولة عمر بن حنظلة عىل نسخة الكايف :وإن كان الفقيهان عرفا حكمه
من الكتاب والسنة. 
( )2

ومنها :رواية عيل بن مهزيار :فإن فقهاء أصحابنا أشاروا عيل بالتقصري، 
( )3

ومنها :رواية أبان بن تغلب عن أيب جعفر  أنه سأله عن مسألة فأجاب فيها،
قال الرجل( :إن الفقهاء ال يقولون ذلك) .
( )4

ومنها :عن داود بن احلصني عن اإلمام الصادق  قال يل :ما يقول يف ذلك
فقهاؤكم؟ قلت :يقولون ال جيوز إال بشهادة رجلني عدلني ،فقال :كذبوا لعنهم اهلل
هونوا واستخفوا بعزائم اهلل وفرائضه. 
( )5

ومنها :عن الصادق  أنه قال أليب حنيفة :أنت فقيه أهل العراق؟ قال:
نعم ،قال :فبم تفتيهم؟ قال :بكتاب اهلل وسنة نبيه .
( )6

( )1االحتجاج .263 :2
( )2الكايف .55 :1
( )3وسائل الشيعة .525 :8
( )4الوايف .164 :1
( )5الوايف .955 -954 :16
( )6وسائل الشيعة .47 :27
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ومنها :قول الصادق  :انا واهلل ال نعد الرجل من شيعتنا فقيه ًا حتى ُيلحن
له فيعرف اللحن. 
( )1

وإمجاع الكيش عىل تسمية ستة من أصحاب الباقر  وستة من أصحاب
الصادق  وستة من أصحاب الرضا  واجلواد  بالفقهاء هبذا املعنى .
وذكر املجليس أن تأويل ﴿ا ْل ُق َرى ا َّلتِي َب َار ْكنَا فِ َيها﴾ األئمة  ،و(القرى
( )2

الظاهرة) رواة أخبارهم وفقهاء شيعتهم .
( )3

والفقيه هبذا املعنى هو حمل كالمنا ،والبد من تعيني أحد هذه املعاين الثالثة
بمناسبة احلكم واملوضو ع إذا رأينا هذه الكلمة يف مورد .والفقه باملعنى الثالث مساوق
لكلمة االجتهاد باملعنى الثاين أو الثالث ،فبام أن هذه الكلمة ـ أي :الفقه ـ واردة يف
الروايات ،فالبد من االهتامم هبذا املعنى بدالً عن االجتهاد الذي مل يستعمل يف الروايات
باملعنى الثاين لالجتهاد.

( )1بحار األنوار .208 :2
( )2رجال الكيش /رقم .431
( )3بحار األنوار .145 :10
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الفصل الثالث :العلوم التي يتوقف عليها التفقه
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العلوم التي يتوقف عليها التفقه
والبحث هنا عام يتوقف عليه االجتهاد والتفقه من العلوم ،فنقول :إن مايتوقف
عليه التفقه من العلوم أنواع:
النوع األول :العلوم التي هلا دخل يف فهم املعنى من اللفظ كعلم النحو
والصـرف واللغة واملعاين والبيان ،وال شك يف االحتياج إىل هذه العلوم يف اجلملة.
مراحل فهم املعنى
وهناك مراحل لفهم املعنى:
املرحلة األول :معرفة املفردات اللغوية من حيث املواد وهي متوقفة عىل مراجعة
علم اللغة ،ومن ناحية معرفة مفاد اهليئات ا الفرادية نحتاج إىل علم التصـريف ،ومعرفة
اهليئات الرتكيبية ال تتيرس إال من خالل النحو واملعاين والبيان ،وليس مرجع ذلك إىل
جواز االعتامد عىل قول اللغوي ،فإنا ذكرنا يف مبحث حجية قول اللغوي بأنه ال دليل
عىل حجية قوله ،بل كتب اللغة وسيلة من وسائل االطمئنان لتشخيص املعنى ،ونقائص
كتب اللغة مما ال خيفى ،وال بأس بذكر بعضها:
فمنها :أنا غالب ًا نحتاج إىل اللغة يف حتديد حدود املعنى ،وكتب اللغة تذكر غالب ًا
يف تفسري املعنى اللغوي التفسري باألعم أو بام يشبهه ،وال تذكر الدقائق واخلصوصيات
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التي تدل عليها املادة ،مثل كلمة (فقه) فإهنم يفرسوهنا بالفهم مع أنه ليس بمعنى جمرد
الفهم ،بل الفهم الدقيق ،وهذا ما ذكره املدققون ِ
ومن رشاح األحاديث.
ومنها :أن كتب اللغة متأثرة بمذاهب أهلها غالب ًا ،فلذا فرس كل منهم ما فيها
نحو إمجال وإهبام عىل مرامه ،متأثر ًا بمذهبه ،فمثالً نرى أهنم يفرسون الغنيمة بغنائم دار
احلرب ،وذلك لتأثرهم بأن اخلمس إنام جيب يف غنائم احلرب ،واحلال أن الغنيمة هي
الظفر باليشء ،بل هي كل عوض مادي .وهكذا يف سائر املوارد مثل الكعب والعورة،
فإن من يقول بلزوم السرت ملا بني الرسة والركبة يفسـر العورة بأهنا ما بني الرسة والركبة.
ومنها :اخللط بني املعاين املستحدثة واملعاين احلقيقية ،كتفسريهم العلم بالقطع
والظن باالعتقاد الراجح ،واحلال أن الظن هبذا املعنى من املستحدثات ومن
مصطلحات املنطقيني .إىل غري ذلك من جهات النقص والضعف التي تقدم ذكرها يف
مبحث حجية قول اللغوي مفصالً .ومع ذلك نحن ال ننكر تأثري كتب اللغة يف اجلملة
يف تشخيص املفردات وتفسريها ،وأما حجية قول اللغويني فال.
هذا مضاف ًا إىل أن كثري ًا منهم أخذ املف ردات وتفاسريها من غري املحيط الذي نزل
فيه القرآن ووردت فيه سنة رسول اهلل  واجتنبوا أن يأخذوا من أهل مكة واملدينة،
فالبد ملن يراجع كتب اللغة أن يكون بصري ًا بنواقص هذه الكتب ،فإن بعضها كاملصباح
املنري مثالً كتاب لغة خاص بالفقه حيث تعرض فيه لبيان غريب رشح الوجيز للغزايل،
وهذا الكتاب أشبه يشء ببيان املصطلحات .هذا كله يف املواد.
وأما اهليئات االفرادية فقد تعرض هلا علم الصـرف ،وذكرت معاين لكثري من
اهليئات فيه ،واختالف العلامء يف هذه املعاين ،إال أن االُصوليني أيض ًا قد بحثوا عن كثري
من اهليئات االفرادية كبحث املشتق والبحث يف أن األمر هل يدل عىل الوجوب أو ال،
إىل غري ذلك.
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وأما اهليئات الرتكيبية فالعلم الذي يتعرض هلا هو علم املعاين ،وللنحو دخالة
مقدمية فيها ،فإن الغرض من النحو صيانة اللسان ،إال أنه ُيبحث فيه عام هو فضلة يف
الكالم وما هو دخيل وما هو مبتدأ وخرب إىل غري ذلك ،وجتدر اإلشارة إىل أن لالُصول
سه ًام وحظ ًا يف بعض اهليئات الرتكيبية ،مثل البحث عن مفهوم الشـرط واحلصـر
وأشباه ذلك ،وأما املجاز واالستعارة ونحوها فهذا مما نحتاج يف معرفته إىل علم البيان.
فظهر مما ُذكر أنه إذا مل يكن ملن يريد التفقه حظ من هذه العلوم فإنه ال يتمكن من
التفقة ،بل هو ما زال بعيد ًا عن أول مرحلة من مراحل التفقه.
املرحلة الثانية :مما حيتاجه الفقيه يف مرحلة التفقه ،وهي عبارة عام ُذكر متفرق ًا يف
مبحث حجية الظواهر ومبحث علل اختالف األحاديث من جتميع كلامت املتكلم يف
مو ضوع واحد ،واالستمداد من بعضها لبعض واستخراج احلكم من املجموع ،فإن
كلامت األئمة الطاهرين ُ 
مثل القرآن يف وجود املتشابه واملحكم واخلاص والعام.
املرحلة الثالثة :معرفة كيفية االُسلوب اخلاص الذي طرح الكالم عىل وفقه ،فقد
يكون للمتكلم ُاسلوب خاص يف التكلم ،فقد يأيت بيشء مطلق ًا يف حني أنه بصدد بيانه
َ ُ َ َ َي ُ َ َي ً َ َ ى َ
ُ َ َ ُ
َع ْطاعِمْْ
ل ُْمرما ْ ْ
وح ْإ ِ ْ
ف ْما ْأ ِ ْ
ج ْد ْ ِ ْ
من حيثية واحدة ،وهذا كقوله تعاىل﴿ :قلْ ْ ْ
ل ْأ ِ
َ َ ُ ُ َي َ َ ُ َ َ ً
ون ْ َميت ْة﴾  .فهذا ليس معناه أنه مل ُحيرم سوى هذه األمور ،بل
ل ْأنْ ْيك ْ
يطعم ْه ْإ ِ ْ
( )1

معناه :أن الذي حرمتموه عىل أنفسكم ال أجده حمرم ًا ،فهنا احلصـر إضايف ،فالبد من
معرفة كيفية تكلم املتكلم من حيث االُسلوب.
كام البد من معرفة أن الكالم مع َم ْن ،فإن املخا َطب قد يكون من الفقهاء وقد

يكون عامي ًا ،وهل هو يف مقام التعليم أو ال ،والبد من معرفة حلن القول والتورية ،إىل

( )1سورة األنعام  /اآلية .145
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غري ذلك من األمور التي ذكرناها يف مبحث علل اختالف األحاديث ،فكام أن الفقه
متوقف عىل العلوم األدبية املدونة ،كذلك متوقف عىل علوم ُاخرى غري مدونة ،ولعلها
أكثر دخالة وتأثري ًا من العلوم املدونة يف التفقه ،وقد تقدم كثري منها يف ضمن األبحاث
املتقدمة كبحث حجية ظواهر الكتاب وبحث علل اختالف األحاديث.
النوع الثاين :معرفة رواية احلديث .فإن الفقيه ال بد أن يكون راوي ًا حلديثهم 
ملا عن الصادق  :انظروا إىل من كان منكم قد روى حديثنا . ورواية احلديث يف
()1

زماننا تتوقف عىل أمرين:
األمر األول :علم معرفة الكتب ،فإن كثري ًا من الكتب قد اختُلف يف نسبتها إىل
كاتبها .ومعرف ُة الكتب فن من فنون علم احلديث ،فإن علم احلديث له شعب ،ومن
شعبها علم معر فة الكتب ،وجمرد انتساب كتاب إىل شخص يف فهرست أو جامع من
اجلوامع غري كاف ،فإن كثري ًا من الكتب اختُلف فيها ـ كام ذكرنا ـ ويكفي يف ذلك
االختالف يف روضة الكايف ،فإنه نقل عن املال خليل القزويني ونسب إىل الشهيد الثاين
عىل ما يف املستدرك وبعض آخر أن الروضة ليست للكليني  ،فاذا كان هذا حال
( )2

الروضة فكيف يكون حال بعض الكتب االُخرى ،كفضل الشيعة للصدوق وحتف
العقول وتفسري الفرات وإرشاد الديلمي ونوادر أمحد بن حممد بن عيسى واالختصاص
للمفيد ،وهذه الكتب التي ذكرناها مما ذكرها املحدث النوري رد ًا عىل صاحب اجلواهر
ـ مع أن املحدث النوري واسع املرشب يف النسبة ـ حيث ذكر بأنه لو كان اجلعفريات
عند صاحب الوسائل لنقل عنه ،فقال( :ولو كان لنقل عنه قطع ًا ،فانه ينقل عن كتب

( )1الكايف .412 :7
( )2خامتة املستدرك .536 :3
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هي دونه بمراتب من جهة املؤلف ،أو لعدم ثبوت النسبة إليه أو ضعف الطريق إليه
كفضل الشيعة للصدوق ،وحتف العقول ،وتفسري فرات ،وإرشاد الديلمي ،ونوادر
أمحد بن حممد بن عيسى ،واالختصاص للمفيد ...مع أنه يتشبث يف االعتامد أو النسبة
بوجوه ضعيفة وقرائن خفية) .
( )1

وعليه فال يمكن االعتامد عىل اآلخرين يف نسبة الكتاب ألحد ،وال بد للفقيه أن
يكون له رأي ونظر يف كل كتاب يروي عنه.
األمر الثاين :معرفة ختلل ـ أي :حصول ـ االجتهاد وعدمه يف مقام نقل الرواية.
وتوضيح ذلك :أن نقل الرواية من املصدر قد يكون مع الواسطة وقد يكون
مبارشة ،فإنه قد نروي من املصدر املوجود عندنا كالكايف والتهذيب والفقيه وغري ذلك،
وقد نعتمد عىل نقل الغري كنقل صاحب الوسائل والوايف وجامع األحاديث وغري ذلك.
فإن كان النقل مع الواسطة ـ كام هو الغالب ـ وعلمنا بعدم ختلل اجتهاد يف
مرحلة النقل متن ًا أو سند ًا ،فال ريب يف جواز االعتامد ،وأما إذا عُلم بتخلل االجتهاد
بأحد الوجوه اآلتية وال سيام إذا علمنا ببطالن االجتهاد يف بعض املوارد ،فال يمكن
االعتامد عىل الواسطة.
فمثالً :أن وسائل الشيعة من أشهر املجاميع ،فربام يقال بأن نقل صاحب
الوسائل كثري ًا ما اشتمل عىل ختلل االجتهاد ،فال يمكن االعتامد عىل الوسيط ،وربام ال
يكون بعض ما سنذكره خمتص ًا بالوسائل ،بل يشمل غري الوسائل من سائر املجاميع،
ومن هذه االجتهادات :نقله للحديث أحيان ًا باملعنى أو ما يلحق بالنقل باملعنى .وكمثال
عىل ذلك فهو يقول ـ بعد ذكر حديث من الكايف مثالً ـ :وروى الشيخ نحوه.

( )1خامتة املستدرك .31- 30 :1
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وقد أشار صاحب الوسائل إىل أنه إذا كان بني الروايتني اختالف فإنه يعرب عنه
بقوله( :نحوه) ،وإن مل يكن بينهام اختالف بل كان بعني اللفظ عرب بقوله( :مثله) ،وختلل
االجتهاد إنام يكون فيام إذا عرب بقوله( :نحوه) ،فمن وجهة نظره أن االختالف بينهام ال
يوجب االختالف يف االستنباط ،وقد يكون االختالف موجب ًا الختالف املستفاد ،فإنه
قد يكون تغيري كلمة ،بل حرف موجب ًا لتغيري املفاد ،وبنا ًء عىل ذلك فإنه قد حصل تغيري
يف كيفية النقل عن بعض الكتب ككتاب العلل للفضل بن شاذان ،فإن هذا الكتاب
بصورة( :إن قيل كذا ،قلنا :كذا)  ،وصاحب الوسائل ينقلها بغري تلك الصورة ،ومرادنا
من قولنا( :وما يلحق بالنقل باملعنى) مثل هذا التغيري.
ومن هذه املوارد :أن صاحب الوسائل ،بل صاحب الوايف مل يتعرضا إلختالف
الكتب متن ًا وسند ًا إال نادر ًا ،فإنه لو كانت هناك رواية يف الكتب األربعة وكان بينها
اختالف من جهة املتن أو السند فإهنام ال يتعرضان هلذا االختالف إال نادر ًا ،فضالً عن
االختالف يف سائر الكتب .وجامع األحاديث ـ ْ
وإن تعرض لإلختالف املوجود يف
الكتب األربعة ـ إال أنه أيض ًا أخل باالختالف الذي يف غري الكتب األربعة ،فلو كانت
هناك رواية يف التهذيب والعلل وكان بينهام اختالف فإنه ال يتعرض هلذا االختالف،
واحلال أن سائر الكتب ليست أقل درجة يف االعتبار من الكتب األربعة ،وعدم نقل
االختالف ُمرض بِ َمن هو بصدد التفقه ،فربام يكون أقل اختالف موجب ًا الختالف املفاد
من وجهة نظر هذا الشخص ،إال أن صاحب الوسائل والوايف مل يتعرضا لالختالف؛
لعدم كونه موجب ًا الختالف املفاد من وجهة نظرهم.
ومنها :ختلل االجتهاد يف نقل السند ،فقد يبتدئ الكايف مثالً بأمحد بن حممد بن
أيب نصـر البزنطي ،ويدور األمر بني أن تكون هذه الرواية معلقة عىل السند السابق أو
تكون مرسلة ،ففي مثل هذه املوارد ينقل صاحب الوسائل الرواية معلقة عىل السند
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املذكور سابق ًا ،وهذا ما فعله عند ما نقل حديث ًا عن الكايف ،فإن الكايف ابتدأ بأمحد بن
حممد بن أيب نرص  ،واحلال أن صاحب الوسائل نقلها معلق ًا عىل السند السابق ويقول:
( )1

وعنهم ـ أي :عدة من أصحابنا ـ عن سهل ،عن أمحد بن حممد بن أيب نصـر)  ،والناظر
( )2

يف الوسائل يتوهم أن الرواية يف الكايف هكذا ،واحلال أن عىل املجتهد أن جيتهد يف أن
الرواية هل هي عىل نحو اإلرسال أو عىل نحو التعليق؟
ومنها :ختلل االجتهاد يف متن احلديث ،فإنه كثري ًا ما يكون ذيل رواية مما اختلف
فيه يف أنه من الرواية أو من كالم الشيخ أو غريه ،ونرى أن صاحب الوسائل أو صاحب
الوايف نقله ـ حسب فهمه ـ عىل أنه من الرواية أو ليس من الرواية ،واحلال أن املجتهد
لو راجع املصدر األصيل ربام يفهم خالف ما فهمه صاحب الوسائل أو صاحب الوايف،
ومثل هذا االختالف بني صاحب الوسائل والوايف كثري.
ومنها :ختلل االجتهاد يف تعيني املشرتكات ،فإنه قد يبتدئ الشيخ مثالً باسم عيل،
وصاحب الوسائل يستظهر بمناسبات معينة أن املراد هو عيل بن مهزيار ،ويرصح يف
مرحلة النقل بذكر عيل بن مهزيار .واحلال أن املجتهد لو راجع املصدر لربام يستظهر أنه
ليس عيل بن مهزيار ،بل عيل بن جعفر.
ومن موارد ختلل االجتهاد يف الوسائل ،ابتداؤه باسم عيل بن احلسن بن فضال،
لروايات عيل بن احلسن بن فضال ،مع أن هذه الروايات املذكورة يف أوائل التهذيب
لعيل بن احلسن منقولة غالب ًا بطريقني أحدمها ما هو صحيح وهو غري الطريق الذي فيه
ابن زبري ،وبام أن صاحب الوسائل استظهر أن الشيخ يروي هذه الروايات عن كتاب

( )1الكايف .507 :4
( )2وسائل الشيعة .179 :14
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عيل بن احلسن بن فضال فإنه ابتدأ باسمه ،والفقيه نتيجة لذلك هذا االستظهار لربام
يرجع إىل املشيخة والفهرست فيحكم بالضعف لوجود عيل بن زبري القريش يف كليهام،
مع أن السند صحيح يف خصوص املورد.
والغرض من ذكر هذه األمور التنبيه عىل وجود ختلل االجتهاد يف الوسائل
وغريه كالوا يف وجامع األحاديث ،ومع العلم بتخلل االجتهاد يف مرحلة النقل ـ وال
سيام إذا كان االجتهاد من وجهة نظر َمن هو بصدد التفقه غري صحيح ـ فإنه ال يمكن
االعتامد عىل مثل هذا النقل.
النوع الثالث :علم الرجال ،فإن َمن يكون بصدد التفقه البد له من إمكان نسبة
الرواية امل وجودة يف الكتب األربعة وغريها إىل املعصوم .وقيام احلجة عىل صدورها من
متوقف ـ بحسب املوازين العادية ـ عىل معرفة الوسائط ،وهذا ما يعرب عنه
ٌ
املعصوم
بعلم الرجال ،سوا ٌء قلنا بحجية خرب الثقة أم اخلرب املوثوق به ،فعىل القول بحجية خرب
الثقة يكون االحتياج إىل ع لم الرجال يف غاية الوضوح ،وأما عىل القول بحجية اخلرب
املوثوق به فإنه وإن مل يكن جمرد وثاقة الوسائط موجب ًا للحجية ـ إال أن لوثاقة الوسائط
دور ًا يف حجية اخلرب ،فإن ُامور ًا كثرية دخيل ٌة يف حجية اخلرب عىل هذا القول ،كعمل
القدماء ،ومالحظة املتن ومقارنته مع سائر الروايات املسلمة ،ووثاقة الوسائط ،إىل غري
ذلك.
ِ
حلصول ا الطمئنان والوثوق نحتاج إىل وثاقة الوسائط ،وأما
فال اشكال يف أن
عىل القول بعدم حجية األخبار من باب حجية خرب الثقة وال املوثوق به ـ وهذا قل َمن
قال به ـ وإنام تكون األخبار حج ًة من باب أهنا موجبة للظن النوعي ،والظن حجة من
جهة االنسداد ،فنحتاج إىل علم الرجال أيض ًا من باب حصول الظن ،فإن الظن ال
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حيصل من كل خرب ،بل وثاقة الرواي وعدمها دخيلة يف حصول الظن وعدمه ،وهذه
املسالك هي عمدة املسالك واألقوال يف حجية اخلرب.
فظهر أنه عىل هذه املسالك ال مناص من معرفة الرجال الوسطاء.
وأما القول بأن اخلرب الضعيف ينجرب بعمل املشهور ،واخلرب الصحيح إذا أعرض
عنه املشهور ال ُيعمل به ـ عىل فرض صحته ـ فال يكون موجب ًا لالستغناء عن علم
الرجال ،فإنه مل يتضح أن املشهور عمل أو أعرض يف بعض األخبار ،ففي كثري من
املوارد ال يكون اإلعراض أو العمل ثابت ًا بنحو يوجب االطمئنان ،مضاف ًا إىل أنا ذكرنا
مرار ًا أن عمل املشهور وإعراضهم إنام يكون مرشد ًا ومنبه ًا عىل أن هنا جهة توجب
الصحة أو توجب وهن الرواية ،فالبد من إعامل دقة أكثر ملعرفة تلك اجلهة ،ال أن يكون
إعراضهم أو عملهم موجب ًا حلجية اخلرب أو عدم حجيته.
مضاف ًا إىل أن علم الرجال كام هو يشتمل عىل اجلرح والتعديل فهو يشتمل أيض ًا
عىل متييز املشرتكات ،فربام يكون الراوي مشرتك ًا بني شخصني أو أكثر ،فالبد من متييزه،
وقد تكون الواسطة ساقط ًة واليمكن معرفتها إال بمعرفة الطبقات ،كام أن معرفة
الطبقات قد تكون دخيلة لتمييز املشرتكات.
واحلاصل :أن علم الرجال بام له من الدور املهم هو دخيل يف التفقه.
معتمدة من حيث السند ،وعليه فال
ثم إنه قد يقال بصحة بعض الكتب وأهنا
َ
نحتاج إىل علم الرجال بالنسبة إليها ،وهذا ما قيل يف حق كتاب الكايف ،وأن الروايات
املوجودة فيه معتربة إما قطع ًا وإما اطمئنان ًا ،ومن القائلني بذلك املحدث النوري يف
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الفائدة الرابعة من املستدرك واملحقق النائيني حيث اعترب أن اخلدشة يف أسانيد الكايف
( )1

من دأب العجزة.
وقال بعض باعتبار ما يف الفقيه ،وذلك من جهة أن الصدوق ذكر بأنه اليذكر
إال ما حيكم بصحته ويكون حجة بينه وبني ربه ،كام قال بعض باعتبار مراسيل الصدوق
إما مطلق ًا أو يف ما إذا كان بعنوان (قال) ال بعنوان (روي).
وقال بعض باعتبار ما يف التهذيبني ،فقد قال صاحب الوسائل( :كل حديث
عمل به فهو حمفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل)  ،وقال يف سياق تفصيله
( )2

القرائن الدالة عىل ثبوت اخلرب( :كون احلديث موجود ًا يف الكتب األربعة ونحوها من
الكتب املتواترة) .
( )3

ويظهر من هذه العبارة أنه يقول بصحة ما يف الكتب األربعة ،بل غريها أيض ًا من
الكتب املتواترة .فعىل هذه األقوال ال حاجة إىل علم الرجال.
إال أن هذه األقوال كلها غري تامة ،والبد من معرفة الوسائط سواء كانت الرواية
يف الكايف أو يف الفقيه أو يف التهذيبني ،أو يف مجيعها ،فقد ذكر ذلك صاحب احلدائق ـ
الذي هو من أكابر األخباريني ـ يف مواضع متعددة ،منها ما قاله رد ًا عىل صاحب
املدارك( :مع اإلغامض عن الطعن يف ذلك بمخالفة مصنفه هلذه القاعدة يف مواضع
عديدة من كتابه كام ال خيفى) .
( )4

( )1خامتة املستدرك .42 - 37 :1
( )2وسائل الشيعة .198 :30
( )3وسائل الشيعة .244 :30
( )4احلدائق النارضة .65 :5
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ومراده من القاعدة ما ذكره يف أول كتابه من أنه ال يذكر إال ما يكون حجة بينه
وبني ربه وما حيكم بصحته ،فال يمكن االعتامد عىل ما وعد به يف أول الكتاب ،ولعل ما
ذكره املفيد يف املسائل الرسية من أن الصدوق مل يلتزم بصحة مجيع ما رواه ،كان بسبب
ما رأى من نقله لروايات ضعيفة ،وعلم بأنه رجع عام ذكره أوالً ،هذا بالنسبة إىل كتاب
الفقيه.
وأما األمر بالنسبة إىل التهذيبني فهو أوضح وأسهل ،ومع قطع النظر عن عدم
متامية هذه األقوال ،فإن علم الرجال حمتاج إليه حتى عىل هذه األقوال ،فإنه عىل القول
بالرتجيح ع ند التعارض نحتاج إىل علم الرجال يف الرتجيح السندي.
وربام يقال بعدم االحتياج إىل علم الرجال ومزاولة هذا العلم ،وذلك إلمكان
الرجوع إىل بعض علامء الرجال إذا علم بأنه أعلم من غريه.
وهناك شواهد عىل رجوع الفقهاء إىل علامء الرجال وشواهد عىل االعتامد عىل
قول الغري ،فمن باب أن الغري من أهل اخلربة جيوز االعتامد عىل قول َمن هو ِمن أهل
اخلربة فيام إذا مل يعلم بمخالفة غريه معه ،أو كان هو أعلم من غريه ،ويمكن بذلك
تصحيح عمل من َيعتمد عىل قول الرجايل.
والشاهد عىل اعتامد الفقهاء عىل أقوال الرجاليني بعض عبائر الصدوق ،مثل ما
يف العيون( :كان شيخنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد (ريض اهلل عنه) يسء الرأي
يف حممد بن عبد اهلل املسمعي راوي احلديث وانام أخرجت هذا اخلرب يف هذا الكتاب ألنه
كان يف كتاب الرمحة وقد قرأته عل يه فلم ينكره ورواه يل)  .فنرى أنه روى هذه الرواية
( )1

من جهة عدم إنكار شيخه وروايته له.

( )1عيون أخبار الرضا .24 :1
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ومثل ما يف الفقيه( :كان ال يصححه ـ حممد بن احلسن ـ ويقول إنه من طريق
حممد بن موسى اهلمداين ،وكان كذاب ًا غري ثقة وكل ما مل يصححه ذلك الشيخ ـ قدس
اهلل روحه ـ ومل حيكم بصحته من األخبار فهو عندنا مرتوك غري صحيح)  ،ومفهوم
( )1

هذه العبارة أنه كل ما حكم بصحته يكون صحيح ًا عندنا.
ومن راجع إجازات البحار يرى يف كثري من إجازات املتأخرين ـ أي :بني العالمة
مستغنى عنها؛ إذ العالمة ذكر ما هو صحيح من
والشهيد الثاين ـ أن كتب الرجال
ً
األخبار أو ما هو ضعيف ولكن يعتمد عىل كالمه ،ولعل هذا هو املراد من العبارة
املذكورة يف أول كامل الزيارات ،أي :أنه بام أن اخلرب ينقله من له علم بالرجال فهو يف
قوة تصحيح سنده؛ إذ مل يذكر أحد أن جعفر بن حممد بن قولويه صاحب كتاب كامل
الزيارات كان رجالي ًا.
ومن املتأخرين من ذهب إىل جواز ذلك ،ومنهم املحقق األراكي ،حيث قال:
(نعم ال يبعد أن جيوز للفقيه االعتامد عىل تصحيح ما صححه العامل الرجايل إذا مل يكن
تصحيحه معارض ًا بتضعيف غريه؛ إذ الريب أن العامل بحال رجال احلديث من أهل
اخلربة يف ذلك ،والريب أيض ًا يف أن قول أهل اخلربة من األمارات العقالئية التي مل يردع
عنها الشارع ،وهو حينئذ حجة كسائر األمارات العقالئية ،وببايل أين سألت يوم ًا
املحقق االُستاذ احلائري فقلت له :إن حضـرتك ال حتقق يف أسانيد األحاديث،
فأجابني :إين أعتمد عىل تصحيح ما صححه املحدث النوري) .
( )2

( )1من ال حيرضه الفقيه .91 - 90 :2
( )2مالحظات الفريد عىل فوائد الوحيد.220 - 219 :
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ويمكن اإليراد عىل هذا القول بأن الرجاليني املتأخرين وإن كانوا من أهل اخلربة
إال أهنم خمتلفون ،فرتى أن املحدث النوري مثالً يصحح ما مل يصححه صاحب الوسائل
ب ُأمور من قبيل أصحاب الصادق كلهم ثقات وذلك لتصحيح ابن عقدة  ،وأن من
( )1

يروي عن األصحاب الستة ثقة ،واملشايخ بال واسطة جلعفر بن حممد بن قولويه كلهم
ثقات  ،وهذا ما فهمه من عبارة كامل الزيارات ،فإنه فهم من هذه العبارة املشايخ بال
( )2

واسطة.
ومن الواضح أن التصحيح هبذه الوجوه مما ال يقول به البعض ،فمع وجود
اخلالف كيف يمكن القول بجواز االعتامد عىل قول الرجايل؟ نعم لو كان الرجايل ُيعتمد
عىل قوله ألنه أعل م من غريه ومل يكن علم إمجايل باالشتباه يف بعض املوارد ،مل يكن مانع
من االعتامد عىل قوله.
ولعل اعتامد من كان يعتمد عىل قول اآلخرين إما من باب أعلميته أو من باب
حصول االطمئنان.
وهل يرض مثل هذا االعتامد بالتفقه أو ال؟ الظاهر أنه ال يرض ،وإنام يرض فيام إذا
اعتمد عىل الغري يف رواية احلديث.
وسيأيت هذا البحث يف املسائل التي جيوز التقليد فيها ،ويف تلك املسائل لبعض
األكابر عبارة يظهر منها املناقشة يف تقليد الغري ،فقد قال السيد اخلوئي ـ بعد ذكر العلوم
األدبية وعلم الرجال ـ( :الصحيح عدم جريان التقليد يف تلك األمور؛ وذلك ألن
مشـروعية التقليد إنام ثبتت بالسرية والكتاب والسنة ،وال يشمل يشء منها للمقام ـ إىل

( )1خامتة املستدرك .44 :1
( )2خامتة املستدرك .71 :1
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أن قال ـ وأما السرية العقالئية فألهنا وإن جرت عىل رجوع اجلاهل إىل العامل ،ورجوع
املجتهد إىل العامل بتلك القواعد أيض ًا من رجوع اجلاهل إىل العامل ،إال أن ذلك ـ عىل
إطالقه ـ ليس مورد ًا للسرية أبد ًا؛ الختصاصها باملسائل النظرية املحتاجة إىل التدقيق
واالستدالل ،كام يف الطبابة واهلندسة وغريمها ،وأما األمور احلسية التي ال ُحيتاج فيها
إىل الدقة واالستنباط فلم تقم فيها السرية عىل رجوع اجلاهل إىل العامل ،وهذا كموت
زيد ووالدة ابنه ونحومها ،فإنه إذا علم هبا أحد باجتهاده وحدسه مل يكن أي جموز
لتقليده؛ ألهنام أمران حسيان ال حيتاجان إىل االستنباط واالجتهاد ،وال سرية عىل رجوع
اجلاهل إىل العامل يف مثلهام.
ومبادئ االستنباط من هذا القبيل؛ ألن القوا عد األدبية راجعة إىل إثبات الظهور
وهو من األمور احلسية .فإذا بنى اللغوي أو غريه عىل أن اللفظة املعينة ظاهرة يف معنى
كذا بحدسه واجتهاده مل جيز اتباعه فيه؛ ألنه ال دليل عىل مرشوعية التقليد يف األمور
احلسية ،ومن هنا قلنا ـ يف حمله ـ إن اللغوي ال دليل عىل حجية قوله ونظره ،وكذا احلال
بالنسبة إىل علم الرجال؛ ألن العدالة والوثاقة من األمور املحسوسة واإلخبار عنها
حدس ًا ليس بمورد التقليد أبد ًا) .
( )1

ويمكن أن يقال يف مقام اجلواب عنه بأن عد مجيع املبادئ من األمور احلسية ليس
بصحيح ،ونوضح ذلك يف ما يتعلق بعلم الرجال فقط باعتبار أن كالمنا هنا فيه ،فنقول:
إن علم الرجال بالنسبة إىل املتأخرين ـ بل بالنسبة إىل املتقدمني أيض ًا ـ من أدق العلوم،
وجرح وتعديل الراوي مبتن عىل إعامل نظر ودقة ،ومن مل يكن خبري ًا بعلم الرجال ال
يمكنه اجلرح أو التعديل بمجرد رؤيته يف كتاب أنه ثقة أو ليس بثقة ،والشواهد التي

( )1كتاب االجتهاد والتقليد (للسيد اخلوئي).415 - 413 :
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يستدل هبا عىل وثاقة شخص أو عدم وثاقته إما هي الروايات أو غريها ،فإن كانت من
الروايات فال بد من مالحظة سندها ،ووجود املعارض وعدمه ،واستفادة الوثاقة أو
عدمها منها.
وإن كانت من غري الروايات فكثري من الشواهد وقعت مورد ًا للكالم نفي ًا
واثبات ًا ،فمثالً كون الرجل من رواة كامل الزيارات هل هو من أمارات الوثاقة أو ال،
أمر خمتلف فيه ،أو كون الرجل من رواة تفسري القمي ،أو كثرة رواية األجالء عن
فهذا ٌ
شخص ،إىل غري ذلك من الشواهد.
وهذه أبحاث دقيقة ليست بأقل دقة من األبحاث االُصولية ،وليست من األمور
املحسوسة ـ كام قيل ـ حتى يقال بأن التقليد يف ذلك من قبيل التقليد يف األمور احلسية
ملن يعمل احلدس ،فلو كان هذا من األمور احلسية فلامذا مل يعمل الرجايل احلس ،بل
يعمل احلدس؟!
وال يقاس جواز التقليد يف هذه املسألة بجواز التقليد يف العلوم األدبية ،فإن
العلوم األدبية دخيلة يف مرحلة التفقه ،فلو فهمه غريه وتبع املجتهد ذلك الغري ال يكون
هذا من التفقه ،وأما التقليد يف هذه املسألة فال ينايف فقاهته ،وقد ذكرنا شواهد عىل أن
املتقدمني واملتأخرين كانوا يقلدون غريهم يف هذه املسألة.
النوع الرابع :علم االُصول ،وهو من أهم العلوم التي يتوقف عليها الفقه بجميع
مباحثه.
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الفصل الرابع :يف أثر االجتهاد والتفقه
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يف أثر االجتهاد والتفقه
وفيه أبحاث:
البحث األول :يف االفتاء
وفيه جهات:
اجلهة االُول :يف معنى اإلفتاء
اإلفتاء يف اللغة بمعنى اإلخبار عن الشـيء ،ففي لسان العرب( :وأفتاه يف األمر:
أبانه له .وأفتى الرجل يف املسألة واستفتيه فيها فأفتاين افتا ًء ـ إىل أن يقول ـ والفتيا تبيني
املشكل من األحكام) .
( )1

إال أن الذي خيطر يف األذهان أن (الفتوى) إنام تكون ملِا كان عن حدس ،وال يقال
ُ
لْ
ذلك ملن أخرب عن حس ،واحلال أن (الفتوى) يستعمل فيام إذا مل يكن عن حدس ﴿ق ِْ

( )1لسان العرب  147 :15ـ  ،148مادة (فتا).
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َي ُ ُ
ُ
ي
ن﴾  ،وعن احللبي قال :قال أبو عبداهلل ( :كان أيب يفتي وكنا
ِيه َْ
ْ
الل ْيفتِيكمْ ْف ِ
( )1

نفتي) إىل غري ذلك من موارد استعامل الفتوى مما ليس بحدس.
َ
َ
َ ُ َ ي َ ً
َ َ
َ
كام ال ختتص باألحكام ،كام يف قوله تعاىل﴿ :فاستفتِْ ِهمْ ْأهمْ ْأش ْد ْخلقا ْأمْ ْمنْْ
َ َي َ ََ ُ َُ
َ َ
َ َ َ
ُ َ
ون﴾ .
اتْ َوله ُْمْاْلَن ْ
كْاْلن ْ
خلقنا﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :فاستفتِ ِهمْْأل ِرب ِ ْ
( )2

( )4

( )3

اجلهة الثانية :يف أنّ فتوى املفتي تستند إل العلم

ال شك يف أن للفقيه حق اإلفتاء ،وإنام اإلشكال يف أن الفقيه ليس له العلم
باحلكم الواقعي؛ إذ ما يفتي به إما يكون مستنده األمارات أو االُصول ،وكلها ظنية،
َ
فكيف يمكنه اإلفتاء مع النهي عن القول بغري علم يف الكتاب والسنة ،قال تعاىلَ ﴿ :وأنْ
َُ ُ ََ
َ َ ُ ُ َ َ َ َي َ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َُ َ
ون﴾ ،
لْتعلم ْ
اللْماْ ْ
َعْ ِْ
ونْ ْ
ون﴾  ،وقال تعاىل﴿ :أتقول ْ
لْتعلم ْ
َعْاللِْْماْ ْ
تقولواْ ْ
( )6

( )5

وعن زرارة قال :قلت أليب عبد اهلل  :ما حق اهلل عىل خلقه؟ فقال :أن يقولوا ما
يعلمون ويكفوا عام ال يعلمون إىل غري ذلك من اآليات والروايات.
( )7

مضاف ًا اىل الروايات الدالة عىل حرمة االفتاء بغري علم ،كام عن عيل  أنه قال:
قال رسول اهلل  :من أفتى الناس بغري علم لعنته مالئكة السموات واالرض. 
( )8

( )1سورة النساء  /اآلية .127
( )2بحار االنوار .290 :62
( )3سورة الصافات  /اآلية .11
( )4سورة الصافات  /اآلية .149
( )5سورة البقرة  /اآلية .169
( )6سورة االعراف  /اآلية .28
( )7بحار األنوار .118 :2
( )8عيون أخبار الرضا .51 - 50 :1
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وعن أيب عبيدة ،قال :قال أبو جعفر  :من أفتى الناس بغري علم وال هدى
لعنته مالئكة الرمحة ،ومالئكة العذاب ،وحلقه وزر من عمل بفتياه ، فالبد أن يكون
( )1

اإلفتاء عن علم ،وعليه فربام يقال بأنه الجيوز للمجتهد الفتوى؛ وذلك ألن ما يفتي به
ليس مستند ًا إىل العلم.
ويمكن اجلواب عن هذا االشكال بام ييل:
إن االفتاء عىل أقسام ثالثة ،فإن ما ُيفتي به الفقيه قد يكون عىل وفق األمارات
بنا ًء عىل انفتاح باب العلم والعلمي ،وقد يكون عىل وفق األمارات بنا ًء عىل انسداد باب
العلم ،وقد يكون عىل وفق مؤدى االُصول الرشعية والعقلية.
فإذا قلنا بإنفتاح باب العلم والعلمي ـ كام هو احلق ـ وكان اإلفتاء عىل وفق
األمارات ،فهنا يمكن القول بأن هذا اإلفتاء خارج عن اإلفتاء بغري علم بوجوه:
األول :أن مفاد أدلة حجية احلجج اعتبار احلجج قائم ًة مقام القطع
الوجه ّ
الطريقي ويكون أثره املنجزية واملعذرية وقائ ًام مقام القطع املوضوعي ويكون أثره جواز
اإلفتاء.
الوجه الثاين :القول بأن املستفاد من أدلة حجية احلجج هو جعل احلكم املامثل،
واملجتهد يعلم باحلكم املامثل مع الواقع وإن كان ال يعلم باحلكم الواقعي ،فمعنى جعل
حجية خرب الواحد واألمر بتصديقه هو أنه لو قال بوجوب صالة اجلمعة مثالً تكون
واجبة ،وهذا الوجوب مبتن عىل استفادة جعل احلكم املامثل من األدلة.
الوجه الثالث :أن العلم وما يشبهه استعمل يف الروايات الناهية عن القول بغري
علم يف معان متعددة ،والبد من تعيني أحدها بحسب القرائن ،فإن العلم قد ُيستعمل

( )1الكايف .33 :1
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بمعنى القطع واليقني ،وقد ُيستعمل بمعنى انكشاف الواقع وإزالة اخلفاء ،وقد أخذ يف
هذا املعنى مطابقته مع الواقع ،بخالف املعنى األول ،فإنه قد ال يكون علمه مطابق ًا
للواقع.
وقد يستعمل بمعنى البصرية واهلداية ،وهذا املعنى هو أكثر استعامالً ،فإن قيل:
يميش فالن عىل علم ،فمعنى ذلك أنه هيتدي به يف سريه وال يتخبط ،فالعلم عندهم هو
اهلداية والسري عىل بصرية ونقيضه اجلهل وهو التخبط يف الظالم وما يشبه التخبط يف
هدى وال مقصد وال دليل ،فعىل هذا املعنى ال جيب أن يكون
الظالم من السري بغري
ً
األمر منكشف ًا ،كام ال يعترب فيه اجلزم واليقني ،واملراد من العلم يف هذه الروايات هو
املعنى الثالث ،وبام أن املجتهد يستنبط احلكم عن بصرية وهداية فيكون قوله قوالً عن
علم.
والشاهد عىل ذلك قول الصادق  يف مقبولة عمر بن حنظلة :انظروا إىل من
كان منكم قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فإن املراد من
( )1

العرفان هو العلم مع الدقة باخلصوصيات ،والعرفان انطبق عىل املعرفة احلاصلة من
الروايات ،مع أن رواية األحاديث ال توجب القطع وال انكشاف الواقع؛ وذلك ألن
االستظهار متوقف عىل مبادئ ظنية.
وقول الصادق  يف رواية عبد األعىل موىل آل سامُ  :يعرف هذا وأشباهه من
كتاب اهلل عز وجل ، فنرى أن اإلمام  عد ذلك من العرفان ،واحلال أنه ليس هذا
( )2

إال أخذ ًا بالظاهر.

( )1الكايف .41 :7
( )2الكايف .33 :3
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وقول الصادق  :من اجتر بغري علم ارتطم بالربا ثم ارتطم ،فإن املراد من
العلم هنا ليس اجلزم وانكشاف الواقع ،بل معناه اهلداية والبصرية ،واملمنوع هو اإلفتاء
عن غري بصرية وهداية.
والروايات الدالة عىل جواز الفتيا لبعض كأبان بن تغلب وغريه شاهد آخر عىل
أن املراد من العلم هو البصرية واهلداية ،ال العلم اجلزمي وانكشاف الواقع ،وكذا
الروايات املشتملة لذم بعض فقهاء العامة يف باب القضاء والفتيا ،فإنه حني َيسأل االما ُم
بعضهم :بامذا تُفتي؟ جييب :بالكتاب والسنة  ،ومن الواضح أن املراد من الكتاب
َ 
( )1

والسنة هو ظواهرمها ،والسنة ما ثبتت له بنحو ما ،إذ ليس مجيع السنن متواترة ،ومع
أتعرف
ُ
ذلك ال يرده االمام  وال يناقشه يف ذلك ،بل يناقشه يف جهات ُاخر مثل :
الناسخ من املنسوخ؟ ، و وإن مل جتده يف الكتاب والسنة؟. 
( )2

( )3

فيظهر من ذلك أن االستظهار من الكتاب والسنة ليس قوالً بغري علم ،مضاف ًا
إىل أن االفتاء يف هذه الظروف قرينة واضحة عىل أن ما ُيفتي به املجتهد ليس إال ما
يقتض يه احلكم الظاهري ال الواقعي ،فهو إخبار عن احلكم الظاهري.
هذا كله يف األمارات واإلفتاء عىل وفقها بالنسبة إىل من يقول بانفتاح باب العلم.
وأما يف فرض انسداد باب العلم ف هل جيوز للمجتهد االنسدادي اإلفتاء أو ال؟

( )1تقدم آنف ًا.
( )2وسائل الشيعة .202 :27
( )3تقدم ختريج مضمونه من سنن أيب داود .303 :3
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وقبل البحث عن ذلك نقول بأن من املتأخرين من يقول بانسداد باب العلم،
ومن بني هؤالء مجاعة من تالمذة الوحيد البهبهاين ،وقد اشتهر منهم املحقق القمي ،
( )1

وهم يقولون بحجية الظن املطلق ونسب ذلك إىل الشيخ يف العدة.
والبحث عن دليل االنسداد إنام يكون مفيد ًا بالنسبة إىل من يقول بحجية اخلرب
املوثوق به إما صدور ًا وإما مضمون ًا ،ومن يقول بحجية االطمئنان احلاصل من املبادئ
العقالئية من اخلرب وغري اخلرب؛ إذ ليس هناك حد مضبوط بني االطمئنان واملظنة ،وبني
الوثوق بالصدور والظن بالصدور ،فإنه كثري ًا ما يطمئن اإلنسان إىل أمر ثم حيصل له
الظن أو بالعكس ،والقائل بحجية اخلرب املوثوق به ،وكذا القائل بحجية االطمئنان ربام
يشكون يف أنه هل وصل إىل حد الوثوق أو االطمئنان أو ال؟ فلو كان دليل االنسداد
تام ًا مل يبق للمجتهد قلق نفيس.
وعمدة دليل االنسداد هو ما ذكره املتقدمون منهم ،ال ما ُاضيف إليه تدرجي ًا ،وقد
ذكر الشيخ األنصاري بأن مجال الدين أول من أضاف إىل دليل االنسداد أمر ًا آخر .
( )2

وأحسن التقريبات هو أنه يمكن تقسيم األحكام إىل درجتني:
الدرجة االُول :وهي ما تكون من قبيل الواضحات والرضوريات.
الدرجة الثانية :ما ليست بأمهية الدرجة االُوىل ،فإن مل يتمكن الشارع من بيان
األحكام يف الدرجة الثانية بيان ًا يوجب العلم جلميع األفراد وأوكل األمر إىل ما يوجب
املظنة غالب ًا كنقل النقلة ،فبام أنه ال يمكن حتصيل العلم يف هذه األحكام ،وللشارع اهتامم
بالنسبة إىل أحكامه من حيث املجموع.

( )1راجع قوانني االصول ،439 :فرائد األصول .387 :1
( )2فرائد االصول .387 :1
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ومن هذه األحكام ما جيري فيه االحتياط وما ال جيري فيه االحتياط ،كاحلدود
وال ديات وأبواب املنازعات والقضاء ،فالبد من القول بكفاية االطمئنان إن كان هناك
اطمئنان ،وإال بكفاية الظن الناشئ من املبادئ العقالئية ،فتكون املظنة احلاصلة من
الطريق العقالئي حجة.
وهذا أمر عقالئي نظري ما إذا مل يكن يف بلد ما يمكن به تشخيص املرض تشخيص ًا
قطعي ًا ،فإنه تصل النوبة إىل الوسائل التي توجب االطمئنان ،فإن تيرس ذلك فبها وإال
تصل النوبة إىل الوسائل املوجبة للظن ،والظن هبذا التقريب كام قلنا يكون مفيد ًا بالنسبة
إىل القائلني بحجية اخلرب املوثوق به والقائلني بحجية االطمئنان.
وهذا الظن يقوم مقام القطع الطريقي واملوضوعي ،وليس مصبه األحكام
اإللزامية فقط ،بل أعم من األحكام اإللزامية وغريها.
وهذا التقريب أقوى التقريبات لالنسداد ،وهناك وجوه ُاخرى أضعف من هذا
الوجه.
وهناك وجه ُيعد أقوى الوجوه ،وملخصه هو أن االحتامل لو كان قوي ًا وكذلك
املحتمل ،كان االحتام ل حجة ،فهو من احلجج العقالئية يف مرحلة التنجيز ،وهذا الوجه
مصبه األحكام اإللزامية فقط ،وهذا الوجه بضميمة أن معظم األحكام مما هيتم به
الشارع ،يكون الظن حجة عقالئية.
ومن الواضح أن احلجة ا لعقالئية تفيد فائدة األصول العقالئية وال تقوم مقام
القطع الطريقي ،وعىل أي نحو كان فبام أن املجتهد االنسدادي ال يعمل عىل وفق كل ما
يوجب الظن من نوم أو رمل أو استخارة ،بل يعمل بام يوجب الظن من طريق عقالئي
فله االفتاء ،وحكمه حكم املجتهد االنفتاحي ،وسيأيت البحث عن جواز وعدم جواز
تقليد املجتهد االنسدادي إن شاء اهلل.
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وأما اإلفتاء عىل وفق االُصول الرشعية والعقلية فهل يكون من القول بغري علم
أو ال؟ وهنا بحثان:
األول :يف أنه هل للمجتهد إعامل االُصول الشـرعية أو ال؟ فإنه ربام يقال
البحث ّ
بأن موضوع االُصول هو الشاك الذي يكون احلكم بالنسبة إليه حمتمل الفعلية ،واملجتهد
وإن كان شاك ًا إال أنه ال يتنجز احلكم بالنسبة إليه ،وال معنى للتنجيز والتعذير بالنسبة
إليه ،ومن يتصور يف حقه التكليف والتنجيز والتعذير فهو ليس بشاك .وهذا خارج عن
حمل كالمنا فال ندخل فيه.
وذهب بعض كالشيخ يف هذه املسألة إىل النيابة وأن املجتهد نيابة عن الشاك
ُجيري األصل ،وقد أنكر بعض ذلك ،والذي نقوله :هو أن بعض االُصول الشـرعية كـ
(رفع ما ال يعلمون) ،و(كل يشء لك حالل حتى تعرف احلرام بعينه) ،و(كل يشء
طاهر حتى تعلم أنه قذر) ،بنا ًء عىل شموله للشبهات احلكمية كام هو املختار ،مل يؤخذ
الشك يف موضوعها.
فمرجع (كل يشء لك حالل) هو أنه من ليس له علم باحلرمة ـ غايته تقييده بام
اذا مل تكن له حجة يف معرض الوصول ـ يكون له كل يشء حالالً ،وهكذا يف (كل يشء
طاهر) ،والعامي ال يعلم باحلرمة وال يعلم بالقذارة وليس له حجة يف معرض الوصول؛
اذ هو ليس بحد يمكنه الوصول إىل احلجة وتشخيص خرب الثقة مثالً ،واملفروض أن
فحص ومل يظفر بدليل.
مقلده
َ
وكذا لو قلنا بأن مرجع قوله (رفع ما ال يعلمون) إىل أن كل حكم ال يعلمه
اإلنسان فهو مرفوع عنه وال ُي َ
ؤاخذ بالنسبة إليه ،غاية األمر نقيده بام إذا مل تكن هناك
حجة يف معرض الوصول ،فالذي ال يعلم باحلكم ال من جهة كونه شاك ًا بل من جهة
أنه غافل ،يكون احلكم مرفوع ًا بالنسبة إليه.
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فظهر أنه ال مانع من اإلفتاء عىل وفق هذه االُصول ،وذلك ألنه مل ُيؤخذ يف
موضوعها الشك ،ومع قطع النظر عن ذلك ،والقول بأن االُصول كلها مأخوذ فيها
الشك فإن نفس سؤال العامي عن حكم املسألة دليل عىل أنه شاك يف املسألة؛ إذ مع
العلم باحلكم ال ُيعقل السؤال.
وأما طرح املسألة يف الرسالة وأن رشب التتن مث ً
ال حالل ،فهذا أيض ًا يوجب
الشك للعامي وليس له طريق للوصول إىل الدليل اال املجتهد ،ونحن فعالً لسنا بصدد
كيفية إجراء األصول للمجتهد ،وقد تعرض لذلك يف أول مصباح االُصول.
البحث الثاين :يف أن إفتاء املجتهد عىل وفق االُصول فتوى بغري علم أو ال؟ وهذا
هو البحث األصيل ،والظاهر أن هذا إفتاء بالعلم؛ إذ إن املجتهد اعتمد عىل ما جعله
الشارع وبينه بقوله( :كل يشء لك حالل) ،و(كل يشء لك طاهر) ،و(رفع ما
اليعلمون) ،وغري ذلك ،فهو حيكم بام يعلمه من الشارع بقيام األمارة.
هذا مضاف ًا إىل أن الشك ُاخذ يف األمارات ،فحكمها حكم األصول من هذه
اجلهة.
ويمكن اجلواب أيض ًا عن كون فتوى املجتهد هنا بغري علم بام أجبنا به سابق ًا من
أن هذا اإلفتاء إفتاء عن بصرية وهداية ،ومن أن اإلفتاء حمفوف بالقرينة الدالة عىل أن
ماحكم به وأفتى هو ما وصل إليه رأيه ونظره ،ال بيان األحكام الواقعية .هذا متام الكالم
يف االُصول الرشعية.
وأما اإلفتاء عىل وفق االُصول العقلية ،كقاعدة قبح العقاب بال بيان ،والتخيري
يف دوران األمر بني املحذورين ،والعلم االمجايل ،فإنه يكون مشكالً ،وذلك ألن يف
موضوع هذه االُصول ُاخذ التحري والالدليلية أو العلم االمجايل ،وللمجتهد أن يقول:
ال دليل عىل الوجوب واحلرمة حتى يتحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بال بيان ،إال أن
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املقلد ربام يكون ممن يقول بلزوم االحتياط يف صورة عدم البيان ـ كام قيل بذلك ـ وأنه
البد من ترك ما حيتمل احلرمة وإتيان ما حيتمل الوجوب ،فعىل املجتهد أن يقول :ال
دليل عىل احلرمة أو الوجوب ،ويوكل األمر إىل املقلد ،ويقول يف دوران األمر بني
املحذورين :ال دليل عىل الوجوب ،واحلرمة ويوكل األمر إىل املقلد ،فإن كان هو ممن
يقول :بالتخيري ،فهو خمري ،وإن كان ممن يقول :بأن دفع الضـرر أوىل من جلب املنفعة ـ
كام استدل به بعض قدماء االُصوليني ـ فالبد من ترتيب األثر بالنسبة إىل احلرمة ،فغاية
ما يمكنه املجتهد اإلفتاء به هو أن يقول :ال دليل.
ويف املقام نقول :أما الرباءة العقلية ـ بنا ًء عىل اختالفها مع الرباءة الشـرعية ـ
فليس هلا مورد مع بيان الشارع بحجية احلجج واإلباحة وأمثال ذلك ،مضاف ًا إىل أن يف
مجيع موارد الرباءة العقلية ـ إال ما شذ من الرباءة العقلية والشـرعية ـ جيري استصحاب
عدم التكليف ،وقد ذكرنا بأن نتيجة االستصحاب هي إبقاء الكاشف بالنسبة إىل البقاء،
ومع و جود االستصحاب ال موضوع للرباءة.
وعليه ،فال مورد العتامد الفقيه عىل الرباءة العقلية ،وعىل فرض وجود املورد،
فهل أن هذا من الرباءة العقلية أو العقالئية؟ ونحن يف مبحث الرباءة قوينا كون هذه
الرباءة عقالئية ،وذلك ألن قبح العقاب بال حجة من جانب املوىل عىل العبد مما مل خيتلف
فيه اثنان ،إال أن الكالم يف أن احتامل التكليف مع عدم القطع بأمهية املحتمل هل هو
منجز عقالً أو ال؟
نعم إن كان االحتامل قوي ًا وكان املحتمل حمرز األمهية ،فال إشكال يف منجزية
هذا االحتامل عقالً ولزوم اجلري عىل وفق االحتامل ،كام أن العقالء كذلك يف
مقاصدهم الشخصية وكذلك األمر يف املقاصد الرشعية.
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أما إذا مل ُحترز األمهية بأن كان املحتمل من األحكام التي هي من الدرجة الثانية
وأوكل أمره إىل الوصول بالطرق العادية وليس هو من دعائم االسالم ،فال يرى العقالء
احتامل التكليف منجز ًا.
وليس البحث يف الرباءة العقلية بأنه هل جيوز العقاب بال حجة أو ال جيوز؟ فهذا
مما مل خيتلف فيه اثنان وال بحث فيه ،بل البحث يف أن احتامل التكليف هل هو حجة أو
ليس بحجة؟
ونحن قد أوضحنا بأن االحتامل بحسب بناء العقالء ليس بحجة ،فهذا يف
احلقيقة نفي حجة عقالئية ،فليس ما يسمونه بالرباءة العقلية من األحكام العقلية ،بل
من األحكام العقالئية.
وعىل أي حال فاإلفتاء عىل ضوء الرباءة العقلية ليس من اإلفتاء بغري علم ،كام
إذا أفتى بأنه ال بأس برشب التتن (التدخني) ،نعم احلكم بحليته الذي هو ظاهر يف
احللية الظاهرية أو الواقعية أو يف اجلامع بينهام مشكل ،ولعله من القول بغري علم.
أما إذا كان حكمه باحللية ظاهر ًا يف أنه مل يقم حجة عىل احلرمة فال مانع منه ومل
يكن من القول بغري علم ،كام ال مانع من االفتاء بأنه ال بأس برشب التتن ،فهو أفتى بام
علم ،ال بام ال يعلم.
وأما اإلفتاء عىل ضوء التخيري فيام إذا دار األمر بني حمذورين ،ففيه مسلكان:
األول :التخيري العقيل ،وهذا ما ذهب إليه الشيخ ومجاعة.
املسلك ّ
املسلك الثاين :الرباءة ،وهو ما ذهب إليه السيد اخلوئي.
فإن قلنا بجريان الرباءة يف دوران األمر بني املحذورين ،فالكالم فيه هو الكالم
يف الرباءة العقلية ،وإن قلنا بأن حكم العقل يف دوران األمر بني املحذورين ليس من
جهة عدم الكاشف ،بل إن العلم اإلمجايل بالوجوب أو احلرمة علم ال قصور فيه ،إال
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أن املكلف ال يتمكن من املوافقة القطعية واملخالفة القطعية ،ورسه عجز امللكف عن
اإلتيان وعدم اإلتيان ،فهنا حيكم العقل بعدم تنجز كل من احلكمني.
هذا مع قطع النظر عن استصحاب عدم الوجوب أو احلرمة ،فإنه ال مانع من
جريانه ،والعلم االمجايل بمخالفة أحدمها للواقع ال يكون مانع ًا من جريان
االستصحاب؛ إذ ال يلزم منه الرتخيص يف املخالفة القطعية ،فال مانع من اإلفتاء عىل
وفقه بأن يقول :يدور األمر بني الواجب واحلرام وال بأس برتكه أو إتيانه ،وغري ذلك
مما يشبهه.
فظهر أن دوران األمر بني املحذورين ليس مورد ًا للحكم العقيل مطلق ًا ،بل هو
عىل مسلك يكون مورد ًا ل لحكم العقيل فيام إذا مل نقل بجريان االستصحاب.
وأما اإلفتاء يف موارد العلم اإلمجايل ،فالبد وأن نرى أنه ما السـر يف االحتياط
واإلتيان هبام ،وهنا توجد مسالك عدة أمهها اثنان:
األول :أن العلم اإلمجايل بوجوب أحدمها طريق عقالئي للواقع وأن
املسلك ّ
الواقع منجز.
املسلك الثاين :أن االحتاملني منجزان بام مها مقومان للعلم اإلمجايل باحلكم
اإللزامي ،وهذا موجب لتنجيز االحتامل عقالً.
فللفقيه أن ُيفتي بلزوم اجلمع احتياط ًا ،فيقول مثالً بلزوم االتيان بالقرص والتامم
هوفتوى بغري علم،
احتياط ًا ،كام يفتون هكذا يف الرسائل العملية ،وال مانع منه؛ إذ ليس
ً
مضاف ًا إىل ذكر مدركه وهو االحتياط.
ويف املقام مسألة ،وهي :أن هذا احلكم حكم عقيل فكيف يمكن التقليد والتبعية
يف األحكام العقلية؟ وال دخل هلا يف ما نحن فيه؛ إذ البحث يف جواز اإلفتاء وعدمه،
وسيأيت البحث عنها يف مسألة جواز التقليد ،فإن قلنا بأن االجتهاد هو حتصيل احلجة
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عىل الوظيفة الفعلية ،فال مانع من رجوع اجلاهل إىل العامل؛ إذ إن اجلاهل والعامي ال
يتمكن من حتصيل احلجة ،واملفروض أن املجتهد قد حصل عىل احلجة بال فرق بني أن
يكون احلجة عقلية أو رشعية.
فظهر أن للفقيه حق االفتاء عىل طبق الكتاب والسنة يف األحكام الواقعية
والظاهرية ،وبام أنه جمتهد فال مانع من رجوع اجلاهل إليه؛ إذ هذا رجوع من ال حجة له
إىل من له احلجة.
اجلهة الثالثة :يف وجوب االفتاء عىل املجتهد
من اجلهات التي البد من البحث عنها يف بحث اإلفتاء هو أنه هل جيب عىل
املجتهد االفتاء أو ال؟ فنقول بأنه إذا ُسئل املجتهد عن حكم وكان عامل ًا به فمقتضـى
القاعدة األولية بحسب أدلة حرمة الكتامن ووجوب بذل العلم عىل العامل وأمثال ذلك،
هو لزوم االفتاء ،إن مل يكن هنا ما يعارض ذلك كالتقية وأشباهها من اجياد اخلالف بني
املسلمني وسائر العوارض.
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البحث الثاين :يف اختصاص القضاء باملجتهد وعدمه
املشهور اختصاص منصب القضاء باملجتهد ،أي :أن من رشائط القضاء
االجتهاد.
إال أن بعض املتأخرين كاملحقق القمي وصاحب اجلواهر ذهبا إىل جواز القضاء
للمقلد أيض ًا إذا كان خبري ًا وبصري ًا بمسائل القضاء ولو عن تقليد ،والبحث املعنون يف
كلامهتم ذو جهتني:
اجلهة االُول :يف اعتبار االجتهاد يف النصب اخلاص للقضاة
هل ُيعترب فيمن ُينصب قاضي ًا من قبل الوايل الذي واله احلاكم اإلسالمي
االجتهاد أو ال؟
مقتىض القاعدة هو جواز نصب من كان متمكن ًا من إحراز أن ما حيكم به عىل
القسط والعدل ،سواء كان ذلك باجتهاد أم تقليد ،وهذا البحث لغو بالنسبة إىل اإلمام
 ،فإنه عارف بوظيفته وليس لنا بيان وظيفة اإلمام  ،نعم هذا البحث مفيد فيام
إذاكان الناصب والي ًا من قبل اإلمام  كام إذا قيل بأن املجتهد وال من قبل اإلمام
 ،فهل للمجتهد نصب املقلد قاضي ًا أو ال؟
ربام يقال بأنه يعترب فيه االجتهاد؛ وذلك لوجوه:
األول :اإلمجاع ،فقد قال الشيخ الطويس( :ال جيوز أن يتوىل القضاء إال
الوجه ّ
من كان عاملا بجميع ما ويل ،وال جيوز أن يشذ عنه يشء من ذلك ،وال جيوز أن يقلد غريه
ثم يقيض به.
وقال الشافعي :ينبغي أن يكون من أهل االجتهاد ،وال يكون عامي ًا ،وال جيب
أن يكون عامل ًا بجميع ما وليه .وقال يف القديم مثل ما قلناه .وقال أبو حنيفة :جيوز أن
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يكون جاهالً بجميع ما وليه إذا كان ثقة ،ويستفتي الفقهاء وحيكم به .ووافقنا يف العامي
أنه ال جيوز أن يفتي.
دليلنا :إمجاع الفرقة وأخبارهم) .
( )1

وفيه:
أوالً :إن إمجاعات اخلالف غالب ًا مبتنية عىل ما يستنبطه من الروايات ،وال يكشف
عن آراء من سبقه من الفقهاء.
وثاني ًا :أن املحقق القمي وصاحب اجلواهر قد نقال عن املبسوط كالم ًا بواسطة
الفاضل املقداد يف التنقيح ،ومفاده أن الشيخ يقول بعدم اعتبار االجتهاد ،قال يف
اجلواهر:
(حكى يف التنقيح عن املبسوط يف املسألة أقواالً ثالثة :أوهلا :جواز كونه عامي ًا
ويستفتي العلامء ومل يرجح ،ولعل خمتاره األول) فال تكون املسألة إمجاعية.
( )2

إال أن هذا االشكال غري صحيح؛ إذ كالم الشيخ يف املبسوط عني كالمه يف
اخلالف ،واملذاهب ا ُ
الخرى من العامة ،إال أن الفاضل املقداد نقل باملعنى وهو موهم
ملا ذكره املح قق القمي وصاحب اجلواهر ،وأول من اعتمد عىل فهم التنقيح هواملحقق
القمي يف جامع الشتات ،وكالم صاحب اجلواهر تلخيص ملا يف جامع الشتات ،إال أنه
بمراجعة املبسوط واخلالف يظهر أن هذا جمرد توهم.
الوجه الثاين :السرية ،قال بعض األكابر( :البناء العميل من صدر اإلسالم مستقر
عىل مالحظة الفقاهة ،يف القضاة ،فإن املنصوبني للقضاء من قبل خلفاء اجلور واحلق

( )1كتاب اخلالف  207/6ـ .208
( )2جواهر الكالم .19/40
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كانوا من الفقهاء الواجدين لقوة االستنباط كشـريح املنصوب من قبل أمري املؤمنني
 وكابن أيب ليىل) .
( )1

وهذا الوجه خمدوش؛ لعدم إمكان احراز ما ُذكر ،ال سيام مع اختالف علامء
العامة يف ذلك ،كام يظهر اختالفهم من عبارة الشيخ يف اخلالف وإن ُذكر يف تقريرات
الشيخ األنصاري( :هذا إمجاع املسلمني قاطبة فإن العامة أيض ًا يشرتطون يف القايض
االجتهاد وإنام جيوزون قضاء غريه برشط أن يوليه ذو الشوكة وهو سلطان متغلب
وجعلوا ذلك رضورة) .
( )2

إال أن بمراجعة كتب العامة يظهر وجود اخلالف بينهم كام نبه عليه الشيخ يف
عبارته املتقدمة.
قال ابن رشد( :واختلفوا يف كونه من أهل االجتهاد ،فقال الشافعي جيب أن
يكون من أهل االجتهاد ،ومثله حكى عبد الوهاب عن املذهب ـ أي :مذهب املالكية ـ
وقال أبو حنيفة جيوز حكم العامي .قال القايض وهو ظاهر ما حكاه جدي يف املقدمات
عن املذهب ألنه جعل كون االجتهاد فيه من الصفات املستحبة) .
( )3

وقال الكاشاين( :وأما العلم باحلالل واحلرام وسائر األحكام ،فهل هو رشط
جواز التقليد؟ عندنا :ليس برشط اجلواز ،بل هو رشط الندب واالستحباب .وعند
أصحاب احلديث كونه عامل ًا باحلالل واحلرام وسائر األحكام مع بلوغ درجة االجتهاد
يف ذلك رشط جواز التقليد ،كام قالوا يف اإلمام األعظم .وعندنا هذا ليس بشـرط اجلواز

( )1الرسائل للسيد اخلميني 115 :و.117
( )2القضاء والشهادات.34 :
( )3بداية املجتهد وهناية املقتصد .377/2
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يف اإلمام األعظم ـ إىل أن يقول ـ وكذا يف القايض)  .وأما احلنابلة فقد اعتربوا االجتهاد
( )1

يف القايض عىل ما يظهر من ابن قدامة .
( )2

فظهر أن علامء العامة خمتلفون يف ذلك ،ومع اختالفهم كيف يمكن القول
بالسرية ،وسرية خلفاء اجلور من زمان الرشيد كان عىل وفق مذهب أيب حنيفة ،حيث
تصدى بعض تالمذته ملنصب القضاء كأيب يوسف وغريه ،مضاف ًا إىل انسداد باب
االجتهاد عند العامة ،وخلفاء اجلور مل يكونوا يسلمون منصب القضاء إال ملن يقلد أحد
املذاهب األربعة .نعم عندهم درجتان من االجتهاد:
الدرجة االول :االجتهاد عىل املذهب ،أي أنه حيكم عىل ضوء املذهب ملا مل
يتعرض له إمامهم.
الدرجة الثانية :االجتهاد يف ترجيح أحد القولني املنقولني عن إمامهم ،وهذا
االجتهاد من الدرجة الثانية ،وقد أنكر البعض كونه اجتهاد ًا ومل َيعترب صاحبه جمتهد ًا.
فالقول بوجود السرية من زمان الرسول  إىل زمان اخللفاء اجلائرين مما مل
نتمكن من إحرازه ،مضاف ًا إىل أن الشواهد التأرخيية التي ذكرناها يف مبحث القضاء ـ
وليس هنا حمل ذكرها ـ دالة عىل اخلالف ،منها خطبة هنج البالغة يف ذم القضاة ،وعىل
فرض التسليم بتقيد اخللفاء بذلك يمكن القول باتباعهم فيه لرسول اهلل .
الوجه الثالث :عدم رضا الشارع بتصدي العامي للقضاء ،وهذا ما ذكره السيد
اخلوئي .
( )3

( )1بدائع الصنائع .3/7
( )2املغني البن قدامة .382/11
( )3التنقيح يف رشح العروة الوثقي .428/1
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ويرد عليه أنه ال ريب يف أن القضاء منصب مهم إال أن أساس القضاء عىل احلكم
بالقسط والعدل ،فلو تصدى العامي الذي له إحاطة كاملة باألحكام ولو عن تقليد،
وكان متمكن ًا من احلك م بالقسط والعدل لعلمه باألحكام واستحضاره هلا ،ال يكون
ذلك منافي ًا لعظمة املنصب.
الوجه الرابع :الروايات
األول :ما ذكره الشيخ يف اخلالف من رواية عامية وال فائدة يف ذكرها ،إال أنا
( )1

نذكر ما يشبهها من رواياتنا ،والشيخ إنام ذكرها احتجاج ًا عىل العامة ،فقد روى
الصدوق يف الفقيه عن الصادق  ، قال :القضاة أربعة :ثالثة يف النار وواحد يف اجلنة،
رجل قىض بجور وهو يعلم فهو يف النار ورجل قىض بجور وهو ال يعلم ،فهو يف النار،
ورجل قىض بحق وهو ال يعلم فهو يف النار ،ورجل قضـى باحلق وهو يعلم فهو يف
اجلنة) .
( )2

وذكر مثلها يف الكايف والتهذيب  ،وال ريب يف أن هذا املضمون حسن.
( )3

( )4

وتقريب االستدالل هبا أن املقلد ال يقضـي عن علم إذ هو جاهل فيدخل يف
رجل قىض باحلق وهو ال يعلم.
إال أنه ال يمكن االستدالل هبا العتبار االجتهاد يف القضاء؛ وذلك ألن املقلد
العامل باألحكام أيض ًا عامل إال أنه عن تقليد.

( )1كتاب اخلالف .208/6
( )2من ال حيرضه الفقيه .4/3
( )3الكايف .407/7
( )4هتذيب األحكام .218/7
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الثانية :ما روي يف تفسري العيايش عن عبد الرمحن بن مسلم أن علي ًا  مر عىل
قاض ،فقال :أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قال ال ،فقال :هلكت وأهلكت ،تأويل
كل حرف من القرآن عىل وجوه. 
( )1

وهذه الرواية قارصة سند ًا ،فإن الواصل إلينا من تفسري العيايش كله مراسيل،
أي أنه ابتدأ بآخر راو.
ثم إن قوله ( : أتعرف الناسخ من املنسوخ) ليس عىل نحو املوضوعية بحيث
يكون معرفة الناسخ واملنسوخ جموز ًا للقضاء ،بل عىل نحو املعرفية ،وأن معرفة الناسخ
من املنسوخ وسيلة للقضاء عىل وفق الناسخ دون املنسوخ ،وعليه فكام أن املجتهد حيكم
عىل وفق الناسخ فإن مقلده أيض ًا حيكم عىل وفق الناسخ.
الثالثة :ما رواه الكليني عن الصادق  يف رواية مفصلة ،وفيها قال :
قلت :يا غيالن ما أظن ابن هبرية وضع عىل قضائه إال فقيه ًا ،فقال أجل ـ إىل ان قال
ـ وبقضاء َم ْن تقيض؟ قال :بقضاء عمر وقضاء ابن مسعود وبقضاء ابن عباس واقيض
من قضاء أمري املؤمنني باليشء ،قال :قلت :ياغيالن ألستم تزعمون يا أهل العراق
وتروون أن رسول  قال :عيل أقضاكم؟ فقال :نعم ،قلت :فكيف تقيض من قضاء
عيل  زعمت باليشء. 
( )2

وابن هبرية كان حاك ًام عىل العراق من قبل بني ُامية.
وحمل الشاهد( :ما أظن ابن هبرية وضع عىل قضائه إال فقيه ًا).

( )1تفسري العيايش  ،12/1وسائل الشيعة .202/27
( )2الكايف .429/7
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وهذه الرواية ضعيفة من جهة حممد بن هالل وعقبة بن خالد ،وال يمكن
تصحيحها إال من جهة وجودمها يف اسناد كامل الزيارات ،ومع قطع النظر عن السند
فال تدل عىل لزوم الفقاهة يف القضاء ،بل غاية ما تدل عليه أن الفقاهة يف القضاء أحسن،
مضاف ًا إىل أنه ال يعلم املراد من الفقاهة يف هذه الرواية ،والظاهر أن املراد بالفقيه من
يكون عارف ًا بقضاء مجع ،ال أن يكون عارف ًا بوجه قضائهم ،وهذا ليس اال التقليد يف
القضاء.
فظهر أن احلق ما ذهب إليه املحقق القمي وصاحب اجلواهر من عدم اعتبار
االجتهاد يف القايض املنصوب من قبل الوالة ،وعليه فلو قلنا بأن املجتهد ويل من قبل
االئمة  فله نصب العامي للقضاء إذا كان خبري ًا باألحكام وبموازين القضاء.
اجلهة الثانية :يف اعتبار االجتهاد يف املنصوب بالنصب العام
املشهور أن األئمة  نصبوا الفقهاء للقضاء نصب ًا عام ًا .فهل ُيستفاد من األدلة
نفوذ خصوص قضاء املجتهد أو أنه يعم احلكم بالنسبة إىل املجتهد والعامي العارف
باألحكام عن تقليد؟
ويف املقام روايات ربام يستظهر منها أن املنصوب للقضاء يف زمن الغيبة هو
املجتهد ،وقبل الدخول يف البحث نذكر ُامور ًا:
األول :يف حترير حمل البحث
األمر ّ
إن حمل كالمنا ليس قايض التحكيم ،بل غريه ،وقايض التحكيم من يرتاىض
املتخاصامن بحكمه ،وهذا يف اجلملة ال إشكال فيه .نعم اختلفوا يف أنه هل يعترب فيه
االجتهاد أو ال؟ كام اختلفوا يف معقولية قايض التحكيم يف زمن الغيبة ،بنا ًء عىل أن مجيع
املجتهدين هلم حق القضاء ،والفرق واضح بني قايض التحكيم وغريه ،فإنه ُيعترب يف
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قايض التحكيم ترايض املتخاصمني بقضائه ،وهذا بخالف القايض ،فإنه ال يعترب فيه
تراض يهام ،بل بمجرد رجوع أحدمها إليه يبعث وراء اآلخر وحيرضه.
ومن الفروق أنه ال جيرب قايض التحكيم املتخاصمني عىل تنفيذ حكمه ،وإنام جيب
عليهام تنفيذ ما حكم به ،وهذا بخالف القايض ،فإنه جيربمها عىل تنفيذ حكمه؛ وذلك
ألنه جعل لتثبيت وتنفيذ العدالة وأخذ حق املظلوم من الظامل ،ففي صحيحة احللبي،
قال :قلت أليب عبد اهلل  : ربام كان بني الرجلني من أصحابنا املنازعة يف اليشء
فيرتاضيان برجل منا ،فقال  :ليس هو ذاك إنام هو الذي جيرب الناس عىل حكمه
بالسيف والسوط. 
( )1

األمر الثاين :يف أن القضاء من أنواع السلطة
إن القضاء من القايض الذي جيرب الناس عىل تنفيذ حكمه بالسيف والسوط من
أنواع السلطة املوجودة يف كل حكومة ،فإن السلطة يف كل حكومة تنقسم إىل ثالث:
السلطة الترشيعية ،والسلطة القضائية ،والسلطة اإلجرائية.
والسلطة القضائية ركن من أركان كل حكومة بال فرق بني أن يكون من له
السلطة متسلط ًا عليها أو كانت السلطات منفصلة.
وعىل أي نحو كان فإن السلطة القضائية يف الشـريعة املقدسة هي نوع من
األمارة.
ولتنصيب القايض طريقان:
األول :نصب القايض من قبل من له األمارة والوالية العامة إما مبارشة
الطريق ّ
أو بواسطة الوالة ،كام أمر أمري املؤمنني  يف عهده إىل مالك االشرت بنصب القضاة.

( )1وسائل الشيعة .15/27
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الطريق الثاين :نصب القايض من قبل الشعب وباالنتخاب .وهذا إما برتشيح
مجع من قبل احلكومة ،وإما بتوكيل الرتشيح ،واالنتخاب بيد الشعب .وهذا النوع من
السلطة القضائية موجود يف بعض البلدان ،وهذا ما كان يفعله بعض اخللفاء عىل ما يف
كتاب (العراق يف العرص األموي) حيث قال( :ومن اخللفاء من كان يرشح أكثر من
شخص ويدع أمر تعيني أحدهم إىل األمري بعد أن يأخذ رأي الناس).
األمر الثالث :يف كون السلطات الثالث هلل تبارك وتعاىل
إن املستفاد من اآليات املباركة والروايات الرشيفة هو كون مجيع السلطات
ََ َ
ُ ُ َي َي
لُ ْ ُ
اْلك ُْم﴾  ،وقد دلت
لْ ْ
لل﴾  ،و﴿أ ْ
ل ْ ِ ِْ
ن ْاْلك ْم ْإِ ْ
الثالث هلل تبارك وتعاىل﴿ :إِ ِْ
ُ َى َ َي َ َ َ ُ
ِين ْآتيناه ُْمْ
ِك ْاَل ْ
اآليات والروايات بتفويض مجيع السلطات إىل األنبياء﴿ :أوَل ْ
ُ َ
ََ َ َ َ
َ َ
اب ْ َو ُ
نْ
اْلك َْم ْ َوا ُيْلب َيو ْة﴾ حيث ذكر احلكم يف قبال الكتابَ ﴿ :ولقدْ ْآتينا ْب ِ ْ
الكِت ْ
ً
ً
ً
َ َ
ُ َ
َ َ ُ ُ
َ َ
ودْ
او ْ
ْوعلما﴾ ﴿ ،يا ْد
ْ
اب ْ َواْلُك َْم ْ َوالُيب َيو ْة﴾  ،و ﴿والك ْآتيناْحكما
ِيل ْالكِت ْ
ْسائ ْ
إِ
َ
َ
َي َ َ َ َ َ َ ً
ُ
َ َ
َي
كمْ ْبَ َ
ق﴾  ،و ﴿إنَيا ْأَ َ
ي ْالَي
كْ
نزلَا ْإَِل ْ
ْ
اْل
ب
ْ
ْ
اس
ِ
ْ
اح
ف
ْ
ْ
ض
ِ
ر
ف ْاْل
اك ْخلِيف ْة ْ ِ ْ
إِنا ْجعلن ْ
ِ
ِ ِ
َ
ُ َ
َ َ َ َي
ي
َ َ
الل﴾ إىل غري ذلك من اآليات.
اكْ ُْ
اسْبِماْأر ْ
يْالَي ِ ْ
قْ ِِلَحك َْمْب َْ
ابْبِاْلَ ِْ
الكِت ْ
( )2

( )1

( )3

( )5

( )4

( )6

( )7

( )1سورة األنعام.57 :
( )2سورة األنعام.62 :
( )3سورة االنعام.89 :
( )4سورة اجلاثية.16 :
( )5سورة االنبياء.79 :
( )6سورة النساء.105 :
( )7سورة ص.26 :
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مضاف ًا إىل أن هذا مما ال ريب فيه بني املسلمني ،كام ال ريب يف أن خلفاء األنبياء
يتصدون للسطات الثالث ،وقد قال ابن رشد( :ال خالف يف جواز حكم اإلمام
األعظم ،وتوليته للقايض رشط يف صحة قضائه بال خالف أعرف فيه)  ،وهذا مما تدل
( )1

عليه الروايات الرشيفة أيض ًا فقد روى الصدوق عن أيب عبد اهلل  ،قال :اتقوا
احلكومة فإن احلكومة إنام هي لإلمام العامل بالقضاء ،العادل يف املسلمني كنبي أو ويص
نبي ، وسند الصدوق إىل سليامن بن خالد صحيح ،وقد روى الكليني والشيخ
( )2

الطويس مثل هذا احلديث .
( )3

األمر الرابع :يف انسداد باب القضاء يف عرص الغيبة الكربى
هل إن باب القضاء منسد يف زمن الغيبة الكربى أو مفتوح؟ فيه احتامالت:
األول :أن القضاء هبذا املعنى منسد ،واملستفاد من الروايات هو أن
اإلحتامل ّ
الشيعة بام أهنم كانوا أقلية وكانوا ممنوعني من مراجعة قضاة اجلورُ ،امروا بانتخاب
شخص أو أكثر منهم ومراجعتهم إليه يف منازعاهتم ،وهذا االحتامل هو ظاهر عبارة
الشيخ يف اخلالف حيث قال( :وإذا تراىض نفسان برجل من الرعية حيكم بينهام ،وسأاله
احلكم بينهام ،كان جائز ًا بال خالف ،فإذا حكم بينهام لزم احلكم ،وليس هلام بعد ذلك
خيار ـ إىل أن يقول ـ دليلنا :إمجاع الفرقة عىل أخبار رووها :إذا كان بني أحدكم وبني
غريه خصومة فلينظر إىل من روى أحاديثنا ،وعلم أحكامنا فليتحاكام إليه . )...
( )4

( )1بداية املجتهد .378/2
( )2من ال حيرضه الفقيه .5/3
( )3الكايف  ،406/7هتذيب األحكام .217/6
( )4كتاب اخلالف  241/6ـ .242
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فمن قوله( :عىل أخبار رووها) يعرف أن املستفاد من الروايات ليس إال قايض
التحكيم ،إال أن هذا القول مل ينقله أحد هبذا العنوان من اخلالف ،وبعيد أن يكون الشيخ
ملتزم ًا هبذا القول بلحاظ ما يف املبسوط وغريه.
االحتامل الثاين :ا نفتاح باب القضاء ،بمعنى ثبوت القضاء عىل غري نحو قايض
التحكيم يف الرشيعة املقدسة ،وعىل فرض الثبوت البد وأن نرى أن املنصوب من قبلهم
 من هو؟ هل هو كل من بلغ درجة االجتهاد سواء ريض به الشيعة أم ال؟ أو
خصوص املجتهد الذي ريض به الشيعة وانتخبه؟ كام لعله يدل عليه قول الصادق 
يف معتربة أيب خدجية( :فاجعلوه بينكم) .
( )1

االحتامل الثالث :وهو أن املجتهد قاض منصوب ،إال أنه ليس نصبه من جهة
داللة رواية عىل نصبه ،بل من باب الوجوب الكفائي واالحتياج إليه ،وإنام نقول
باجتهاده من باب األخذ بالقدر املتيقن.
فالقضاء واجب كفائي؛ وذلك لتوقف حفظ النظام املادي واملعنوي عليه،
والفرق يف ذلك بني القايض املنصوب وقايض التحكيم .
( )2

ثم ناقش بعض األكابر يف داللة الروايات عىل نصب املجتهدين للقضاء ،وعليه
فالبد وأن نرى أن األدلة كافية للداللة عىل النصب أو ال؟ كام البد وأن نرى ـ بعد فرض
النصب ـ من هو املنصوب؟ هل هو كل جمتهد أو خصوص من ريض به الشعب؟ أما
الروايات التي استدل هبا عىل النصب فهي:

( )1الكايف .412/7
( )2انظر :مستند العروة الوثقى (الصوم)  ،89/2مباين تكملة املنهاج .4/1
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الرواية االُول :مقبولة عمر بن حنظلة ،قال :سألت أبا عبد اهلل  عن رجلني
من أصحابنا يكون بينهام منازعة يف َدين أو مرياث فتحاكام إىل السلطان وإىل القضاة،
حيكم
أحيل ذلك؟ قال :من حتاكم إليهم يف حق أو باطل إنام حتاكم إىل الطاغوت ،وما
ُ
له فإنام يأخذ سحت ًا وإن كان حق ًا ثابت ًا له؛ ألنه أخذه بحكم الطاغوت ،وقد أمر اهلل أن
ُيكفر به ،قال اهلل تعاىل﴿ :يريدون أن يتحاكموا إل الطاغوت وقد ُامروا أن يكفروا به﴾
قلت :فكيف يصنعان؟ قال :ينظران إىل من كان منكم ممن قد روى حديثنا ،ونظر يف
حاللنا وحرامنا ،وعرف أحكامنا ،فلريضوا به حكامً ،فإين قد جعلته عليكم حاكامً ،فإذا
حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنام استخف بحكم اهلل وعلينا رد ،والراد علينا الراد عىل
اهلل وهو عىل حد الرشك باهلل. 
( )1

ويف هذه الرواية ـ التي هي معتربة سند ًا عندنا ـ احتامالت ثالثة:
االحتامل االول :أن تكون الرواية متعلقة بقايض التحكيم؛ وذلك ألنه حينام
سئل اإلمام  :كيف يصنعان؟ أجاب  :ينظران إىل من كان منكم ممن قد روى
حديثنا ،ونظر يف حاللنا وحرامنا ،وعرف أحكامنا ،فلريضوا به حك ًام ،فإن رضا
بحكَمية شخص ال يكون إال يف قايض التحكيم.
املتخاصمني َ
ولكن ال يمكن االلتزم هبذا االحتامل؛ ذلك لقوله ( :فإين قد جعلته عليكم
حاكامً) ،فإنه شاهد عىل أنه حيتاج إىل اجلعل ممن له األمر .فإن قايض التحكيم كان أمر ًا
متداوالً من أول االسالم ،بل قبل اإلسالم ،وال يتوقف قايض التحكيم جلعل من له
السلطة.

( )1الكايف .54/1
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نعم نقل عن أيب حنيفة بأن حكم قايض التحكيم إنام ينفذ عند السلطة فيام إذا
كان موافق ًا للقايض واحلاكم.
االحتامل الثاين :ما فهمه املشهور من أنه من كان راوي ًا حلديثهم ،وناظر ًا يف
حالهلم وحرامهم ،وعارف ًا بأحكامهم فلريضوا به حكامً ،فإين قد جعلته عليكم حاكامً.
االحتامل الثالث :أن يكون مفاد الرواية أنه من كان هكذا وريض به الناس ،أي:
اختاره الناس وانتخبوه ،فإن الرضا كام يكون بمعنى طيب النفس يكون بمعنى
االختيار ،فقوله ( :فلريضوا) أي :فلينتخبوا وليتخريوا حكامً ،وانتخابكم لشخص
حيصل عليه اإلمضاء منا ،فإين قد جعلته عليكم حاكامً ،وهذا كام هو متداول يف بعض
البلدان.
مناقشة االحتامالت:
أما االحتامل األول فمستبعد جلهتني:
األوىل :ذكرنا بأنه يظهر من عبارة الشيخ يف اخلالف أن مفاد هذه الرواية ،بل
سائر الروايات التي استدل هبا ليس إال قايض التحكيم ،إال أن هذا االحتامل مضاف ًا إىل
أنه بعيد يف نفسه ،لعل الشيخ مل يلتزم به بمالحظة ما يف املبسوط وغريه ،وذلك لقوله
( :فإين جعلته عليكم حاكامً) فإن قايض التحكيم ال يتوقف وجوب تنفيذ حكمه
عىل املتخاصمني ع ىل جعل ويل األمر ،بل يصح الرجوع إليه وجيب عىل املتخاصمني
تنفيذ حكمه وإن مل جيعل من قبل ويل األمر ،وقوله  هذا ،ال يتناسب مع قايض
التحكيم.
والثانية :أن االتيان بالضمري (كم) يف (عليكم) شاهد آخر عىل أن املنصوب غري
قايض التحكيم ،ومعنى ذلك أن اإلمام  جعله عىل الشيعة حاك ًام ال عىل خصوص
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املتخاصمني ،وال سيام بمالحظة قوله  عىل نسخة ُاخرى (انظروا) وقوله 
(فلريضوا) حيث ُايت بصيغة اجلمع ،فهذا االحتامل ضعيف وال يمكن االلتزام به.
وإذا استبعدنا االحتامل األول دار األمر بني االحتاملني الثاين والثالث ،ومنشأ
االحتامل الثاين هو ما ورد يف الكايف والتهذيب من نقل الرواية حيث جاء فيهام( :ينظران
إىل من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف احكامنا فلريضوا
به حكامً) .
( )1

ويف الكايف ،يف باب القضاء( :انظروا إىل من كان منكم  )...بدل (ينظران).
( )2

أمر آخر من هذا االلتفات من التثنية اىل اجلمع وتغيري
إال أنه ربام يستظهر ٌ
االسلوب  ،وهو دخالة انتخاب الشيعة يف حيثية جعل اإلمام  ،وال سيام بمالحظة
أن الرتايض باليشء اختياره ،ففي املصباح املنري( :رضيت الشـيء ورضيت به رض ًا
اخرتتُه وارتضيته مثله)  ،ويف تاج العروس( :ورضيه أي الشـيء ورضيت به رض ًا
( )3

اخرتته ورضيه هلذا األمر رآه أهالً له)  ،فالرضا يف قوله  ليس بمعنى طيب النفس،
( )4

بل بمعنى االختيار ،فيوافق االحتامل الثالث ويكون املعنى :انظروا ،أي :ابحثوا وفتشوا
عمن كان هبذه الصفات فلريضوا به ،أي:فليختاروه حك ًام فإين قد جعلته عليكم ـ أي:
الشيعة ـ حاك ًام.
ولعل من ذهب إىل االحتامل الثاين كان ناظر ًا إىل النسخة التي فيها (ينظران) بدل
(انظروا) ،واالتيان بصيغة اجلمع يف قوله ( :فلريضوا) إما بلحاظ جنس املتنازعني
( )1الكايف  ،54/1هتذيب األحكام .302/6
( )2الكايف .412/7
( )3املصباح املنري( ،رضيت).
( )4تاج العروس .151/10
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أو بلحاظ صحة التعبري عن التثنية باجلمع ،وبام أن اإلمام  جعله حاك ًام ،وهذا ال
يتناسب مع قايض التحكيم ،نقول بنصب من كان هبذه الصفات من قبل اإلمام 
للقضاء ،فيدور األمر بني االحتامل الثاين والثالث ،من باب دوران األمر بني النسختني،
والقدر املتيقن منه هو القايض املنتخب من قبل الشيعة ،أي أنه لو انتخب الشيعة رج ً
ال
هبذه الصفات يكون منصوب ًا من قبل االمام  ،ال مطلق من كان هبذه الصفات وإن
مل خيرته الشيعة.
وأما االحتامل الثالث فمستبعد لوجوه:
األول :أن األمور مل تكن يف تلك املجتمعات مرتوكة إىل انتخاب الناس
الوجه ّ
واختيارهم ،بل األمور كانت بيد والة األمر ،وويل األمر هو الذي ينصب القايض
والوايل وأشباههام ،ومل ينقل عن الشيعة انتخاهبم قاضي ًا ولو بطريق ضعيف.
الوجه الثاين :أن االنتخاب يف تلك األزمنة ويف شدة التقية ربام يسلتزم حماذير
للشيعة ،والقرائن التأرخيية تدل عىل عدم وجود ظرف مناسب للشيعة بأن ينتخبوا
شخص ًا للقضاء ،ورجوعهم إليه يف منازعاهتم.
ويمكن اجلواب عن الوجه األول بوجود شوا هد عىل االنتخاب يف تلك األزمنة،
كام يف رواية الكنايس ،قال :قال يل أبو عبد اهلل  :أي يشء بلغني عنكم؟ قلت :وما
هو؟ قال :بلغني أنكم أقعدتم قاضي ًا بالكناسة؟ قال :قلت :نعم جعلت فداك ،رجل
يقال له عروة القتات. ...
( )1

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة ،إال أهنا مما يمكن االستشهاد به عىل وجود
االنتخاب واالختيار للقايض يف ذلك الزمان ،مضاف ًا إىل أن الكوفة من أكرب املجامع

( )1بحار األنوار .266/101
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الثقافية يف ذلك العرص ،فإهنا كانت جممع الفقهاء ،ولعل أكثرهم من الشيعة ،فالكوفة
مركز ثقايف وأديب ،ومضاف ًا إىل أن اشرتاك أهل الكوفة يف الثورات وتبعيتهم لشخص
ش اهد عىل إمكان االنتخاب يف ذلك العصـر ،حيث كان أهل الكوفة من أهل احلضارة
والثقافة ،واشرتاكهم يف الثورات قبل زمان الصادق  دليل عىل إمكان االنتخاب يف
ذلك الزمان ،مضاف ًا إىل أن البيعة إذا مل تكن عن إكراه فمرجعها إىل االنتخاب ،فلم يكن
االنتخاب من األمور الغريبة ،بل كان أمر ًا متعارف ًا.
ويمكن اجلواب عن الوجه الثاين بأنه غري بعيد أن يكون أمر اإلمام  بانتخاب
القايض يف أواخر عهد األمويني أو أوائل عهد العباسيني قبل استقرار األمر هلم.
ومرادنا من االنتخاب ليس ما هو املتعارف يف احلال احلارض ،بل ما يصدق عليه
وانتخاب شخص للقضاء
انتخاب الشيعة كذهاب أكثر الشيعة إىل شخص من هؤالء،
ُ
ليس بأهم من نصب وكيل ،ومن املسلم نصب اإلمام الصادق  املفضل بن عمر
وغريه ألخذ احلقوق يف الكوفة ،فال يمكن طرح هذا االحتامل بسبب هذه
االستبعادات ،ورفضه بمجرد أنه مل يذكره الفقهاء فيام إذا كان حد هذه الرواية هو
القضاء ،وعىل القول بأن حدها أمر أوسع من القضاء فذاك بحث آخر.
والبد أن نبحث يف أن مفاد الرواية نصب املجتهد بأحد الوجهني من توسط
االنتخاب وعدمه نصب ًا عام ًا من قبل اإلمام الصادق .
وهنا بحث يف أن القايض املنصوب من قبل اإلمام هل ينعزل بموت اإلمام أو
ال؟ وقد قيل بانعزاله بموت اإلمام  ،كام يف القواعد ومفتاح الكرامة ونقله األخري
عن الشهيد الثاين  ،وعليه فربام يشكل يف النصب للمجتهدين املتأخرين من اإلمام
الصادق  ،وهذا البحث بحث مفصل ال نتعرض ألصله ،بل نذكر اجلواب عن هذا
االشكال بنحو إمجايل ،وهو أن مقتىض القاعدة لزوم اجلري عىل ما نصبه ويل األمر ما مل
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يأت خالفه من ويل األمر الالحق ،كام هو احلال يف األحكام الصادرة عنهم بحسب
املصالح واملفاسد الوقتية ،فام مل يأت خالفه من اإلمام املتأخر جيب اجلري عىل وفق ما
جعل من قبل اإلمام السابق ،وهذا هو احلال يف قوانني كل دولة فام مل تُغري من قبل الدولة
الالحقة ُيعمل بتلك القوانني ،ومن املعلوم عدم صدور ما يعارض مقبولة عمر بن
حنظلة من األ ئمة الالحقني ،فالبد من العمل عىل وفق املقبولة ،وال سيام بمالحظة العلة
املذكورة يف الرواية ،حيث إن العلة من العلل التي هلا دوام وهي حرمة التحاكم إىل
سالطني اجلور وقضاهتم.
ومن اجلهات التي البد أن ُيبحث عنها هي أن مفاد هذه الرواية أن املنصوب من
قبلهم هو املجتهد ،فإن العناوين املذكورة يف الرواية ال تنطبق إال عىل املجتهد ،وال
تشمل العامي وإن كان عارف ًا بأحكام القضاء عن تقليد؛ إذ هو ليس ممن روى حديثهم
ونظر يف حالهلم وحرامهم.
الرواية الثانية :معتربة أيب خدجية ،وهي منقولة بنحوين:
األول :مايف الفقيه :روى امحد بن عائذ عن أيب خدجية سامل بن مكرم اجلامل
النحو ّ
قال :قال يل أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق  :إياكم أن ُحياكم بعضكم بعض ًا
إىل أهل اجلور ،ولكن انظروا إىل رجل منكم يعلم شيئ ًا من قضايانا ـ قضائناـ فاجعلوه
بينكم فإين قد جعلته قاضي ًا فتحاكموا إليه. 
( )1

( )1من ال حيرضه الفقيه  2/3ـ .3
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وال مناقشة يف سند هذه الرواية إال من جهة أيب خدجية ،فإن سند الصدوق
معترب ،إال أن الكايف والتهذيب قد رويا الرواية بسند آخر ربام يكون حمل إشكال،
( )1

واألظهر عندنا وثاقة أيب خدجية ،وعليه فتكون الرواية معتربة.
إال أنه وقع االختالف بينهم يف كيفية تصحيح السند املشتمل عىل أيب خدجية،
فإن الشيخ ضعفه يف الفهرست واالستبصار  ،ووثقه النجايش  ،ونقل العالمة عن
()3

( )2

( )4

الشيخ توثيقه يف موضع آخر.
ويمكن دفع االشكال بأحد أمور :إما إقامة القرينة عىل اشتباه الشيخ كام يف
قاموس الرجال ومعجم الرجال ،أو من جهة تعارض قويل الشيخ ،وال يبقى إال قول
النجايش ،أو من جهة أرجحية قول النجايش عىل قول الشيخ حيث إن النجايش أكثر
خربة يف الرجال من الشيخ ،إىل غري ذلك من األمور.
النحو الثاين :ما يف التهذيب ،وقد نقلها الشيخ عن كتاب حممد بن عيل بن
حمبوب :عن أمحد بن حممد عن حسني بن سعيد عن أيب اجلهم عن أيب خدجية ،قال:
بعثني أبو عبد اهلل  إىل أصحابنا فقال :قل هلم :إياكم إذا وقعت خصومة أو تداع
بينكم يف يشء من األخذ والعطاء أن تتحاكموا إىل أحد من هؤالء الفساق ،إجعلوا
بينكم رجالً ممن قد عرف حاللنا وحرامنا فإين قد جعلته قاضي ًا عليكم ،وإياكم أن
خياصم بعضكم بعض ًا إىل السلطان اجلائر. 
( )5

( )1الكايف  ،412/7هتذيب األحكام .219/6
( )2الفهرست .141
( )3االستبصار .36/2
( )4رجال النجايش .188
( )5هتذيب األحكام .303/6
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ويف سند هذه الرواية أبو اجلهم ،وأبو اجلهم كنية لشخصني :بكري بن أعني،
وسليم بن أيب فاختة ،وال يمكن أن يروي احلسني بن سعيد عنهام ،وذلك الختالف
الطبقة ،فإهنام من الطبقة الرابعة واحلسني بن سعيد إما من الطبقة السادسة أو من الطبقة
السابعة ،وقد تويف بكري بن أعني يف زمن الصادق  ،وسليم بن أيب فاخته من
أصحاب السجاد  ،وعليه فيلزم إرسال الرواية.
وإن قلنا بأن املراد من أيب اجلهم هذا غري بكري وسليم ،فهل يمكن تصحيح
الرواية أو ال؟ وتصحيح السند مبتن إما عىل وجوده يف إسناد كامل الزيارات ،ففي
معجم رجال احلديث( :روى عن أيب خدجية ،وروى عنه أمحد بن أيب عبد اهلل)  ،إال أن
( )1

هذا مما ال يمكن االعتامد عليه من وجهة نظرنا.
أو من جهة نقل ابن أيب عمري عنه ،والذي يروي عنه ابن أيب عمري بعنوان أيب
اجلهم ال يتالئم مع بكري وسليم ،فإن ابن أيب عمري مل يدركهام؛ إذ هو من الطبقة السادسة
وتويف يف سنة  ،219وال يمكن له أن يروي عنهام إال مع الواسطة ،فالظاهر أن هذا
غريمها ،وبنا ًء عىل أن ابن أيب عمري وصفوان والبزنطي ممن ال يروون واليرسلون إال
عن ثقة فإنه يمكن احلكم بوثاقته.
وبام أن الرواية عىل النحو األول أوضح سند ًا لذا نجعلها حمور بحثنا ،فنبحث
فيها عن أمور:
األمر األول :أن االحتامالت الثالثة التي تقدمت يف مقبولة عمر بن حنظلة تأيت
هنا أيض ًا ،فيقع الكالم يف أن مفاد هذه املعتربة هل هو قايض التحكيم أو غريه ،وعىل

( )1معجم رجال احلديث .109/22
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فرض كوهنا متعلقة بغري قايض التحكيم ،هل تدل عىل جعل كل من يعلم شيئ ًا من
قضاياهم أو خصوص من جعله الناس أو ال؟
االحتامل األول :أن يكون مفادها قايض التحكيم حيث إن اإلمام  أمر
املتخاصمني بجعل من يعلم شيئ ًا من قضاياهم َحكامً.
وأما قوله ( :فإين قد جعلته قاضي ًا) فهو تفريع عليه ،و قد أشار إىل ذلك يف
مباين التكلمة ،حيث قال( :ولكن الصحيح أن الرواية غري ناظرة إىل نصب القايض
ابتدا ًء؛ وذلك ألن قوله ( :فإين قد جعلته قاضي ًا) متفرع عىل قوله ( :فاجعلوه
بينكم. )...
()1

إال أن هذا االحتامل مدفوع يف هذه الرواية أيض ًا ،فإن قوله ( :فإين قد جعلته
قاضي ًا) ال يتالئم مع قايض التحكيم ،وال سيام بمالحظة تفريع آخر وهو قوله :
(فتحاكموا إليه) حيث إن اختيار قايض التحيكم ال يتوقف عىل جعل ويل األمر ،بل
متوقف عىل جعل املتخاصمني ورضامها به.
بعضكم بعض ًا إىل أهل اجلور ،ولكن
والظاهر أن قوله ( :إياكم أن ُحياكم ُ
انظروا إىل رجل منكم يعلم شيئ ًا من قضايانا) ناظر إىل عموم الشيعة ال خصوص
املتخاصمني ،كام أن الظاهر من قوله ( :فإين قد جعلته قاضي ًا) هو التعليل ال
التفريع ،فهذا االحتامل مدفوع يف هذه الرواية.
االحتامل الثاين :أن مفاد الرواية هو النصب العام بال توسط االنتخاب ،وعليه
يكون معنى قوله ( :فاجعلوه بينكم) مراجعته ،أي :اجعلوه بينكم عمالً من خالل
مراجعته.

( )1مباين تكملة املنهاج .8/1
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إال أن هذا االحتامل ُيبعده قوله ( :فتحاكموا إليه) حيث يكون تكرار ًا بال
وجه.
االحتامل الثالث :أن مفاد الرواية هو النصب العام بواسطة االنتخاب حيث
يكون معنى قوله ( :فاجعلوه بينكم) ،أي :انصبوه بينكم ،وهذا اليكون إال
بانتخاب واختيار ،واليلزم من ذلك التكرار الذي كان يلزم من االحتامل الثاين.
األمر الثاين :يف معنى قوله ( :يعلم شيئ ًا من قضايانا أو من قضائنا) .وفيه
وجهان:
الوجه االول :ما ذكره بعض األكابر ،وهو :أن العلوم التي حيملها األئمة 
بام أهنا كثرية ويف غاية السعة ،فمن بلغ درجة االجتهاد وإن كان أعلم العلامء فإنه يعلم
شيئ ًا من قضائهم ،ال أنه يكون عامل ًا بأكثر أو بجميع علومهم ،وعليه يكون مفاد املعتربة
متحد ًا مع مفاد املقبولة.
الوجه الثاين :وهو أن َمن يعلم نوع ًا من أنواع قضايانا فاجعلوه بينكم يف ذلك
النوع؛ إذ ختتلف أنواع التنازع ،فإن التنازع قد يكون يف ُامور االُرسة مثل النكاح
والطالق والولد وحق احلضانة وأمثال ذلك ،وقد يكون يف األمور املالية واملعامالت
والتجارات ،وقد يكون يف اجلرائم وإجراء احلدود ،إىل غري ذلك من أنواع التنازع ،فمن
كان عامل ًا بنوع من قضائهم ُجيعل يف النوع الذي هو متخصص وعامل فيه.
والشاهد عىل التخصص قول زرارة يف رواية صحيفة الفرائض( :وكنت رج ً
ال
عامل ًا بالفرائض  ، )...فاألفراد خمتلفون من حيث اإلحاطة باملسائل ،فقد يكون
()1

( )1الكايف .94/7
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الشخص عامل ًا بباب أو بابني من أبواب الفقه ،وقد يكون عامل ًا بأزيد من ذلك ،وقد
يكون عامل ًا باجلميع.
وعليه فاملراد باليشء يف الرواية :النوع ،فكأن اإلمام  قال( :يعلم نوع ًا من
قضايانا) ،ومرجعه إىل جعل امل تخصص يف نوع من أنواع القضاء للقضاء يف ذلك النوع،
وهذا نظري األطباء ،فكام أن األطباء خمتلفون وكل منهم متخصص يف نوع من
األمراض ،كذلك القضاة ،فربام يكون القايض متخصص ًا يف نوع من املنازعات ،ومن
الظاهر صدق( :يعلم شيئ ًا من قضايانا) عىل من كان متخصص ًا يف باب ونوع من
املنازعات ،وهذا غري مسألة التجزي ،بل هذا يرتبط باإلحاطة الفعلية بالفروع الفقهية.
األمر الثالث :أن مفاد املعتربة هل خيتص باملجتهد أو أهنا تعم املجتهد وغريه ممن
له عرفان باألحكام ودقة نظر يف املصادر وله درجة من الفضل ،إال أنه مل يبلغ درجة
االجتهاد وليس له قوة اإلستنباط بمعنى عدم نظرية له يف املباين.
واملعتربة عىل النحو األول ـ كام تقدم ـ ختتلف يف النقل ،ففي بعض النسخ
(قضايانا) ويف بعضها (قضائنا)  ،ف في التهذيب طبعة النجف (قضائنا) ويف طبعة ايران
( )1

(قضايانا).
احتمل صاحب اجلواهر أن الرواية تعم املجتهد وغريه  ،والبحث غري مبتن عىل
( )2

َ
بعض األكابر عىل هذا
اختالف النسخ يف (قضايانا) أو (قضائنا) ،كام بنى
البحث ُ
االختالف؛ إذ ليس بينهام فرق يف املفهوم ،فقد ورد أن( :القضاء احلكم واجلمع األقضية
والقضية مثله واجلمع القضايا) .
( )3

( )1الكايف ،417/7وسائل الشيعة  . 13/27وانظر اهلامش يف هذه الصفحة من الوسائل.
( )2انظر :جواهر الكالم .16/40
( )3خمتار الصحاح  ،278مادة :قيض.
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وعليه فا ألمر واحد سواء كان (قضائنا) بمعنى طبيعة (قضائنا) حتى يكون مجعه
(أقضية) أو يكون (قضايانا) الذي هومجع قضية.
ُ
البحث عليه هو أن املراد من (قضايانا) أو (قضائنا) هل
والذي ينبغي أن َيبتني
هو خصوص األحكام الصادرة من النبي  واألئمة  يف خصوص املنازعات
واخلصومات؟ أو أن املراد من (قضائنا) أو (قضايانا) هو األحكام الصادرة من النبي
 واألئمة الطاهرين  يف مطلق األبواب؟
فإن كان املراد هو األحكام اخلاصة التي صدرت منهم  يف القضاء ،مثل أن
النبي  قىض بكذا أو أن أمري املؤمنني  قىض بكذا ،فمن الواضح أن استفادة
احلكم الكيل ال يمكن من األقضية اخلاصة إال للمجتهد؛ إذ استفادة احلكم الكيل من
هذه األقضية اخلاصة تتوقف عىل معرفة حدود شمول احلكم ،وهذا من قبيل الفتيا،
فكام أن العامي ال يمكنه استفادة احلكم الكيل من الفتيا ،فإنه كذلك ال يمكن استفادة
احلكم الكيل من األقضية اخلاصة اال للمجتهد ،وعىل هذا البد للقايض أن يعرف شيئ ًا
من أقضية النبي  واألئمة  ،وقد ُالفت كتب كثرية يف قضاء أمري املؤمنني 
كام هو مذكور يف الفهارس.
وإن كان املراد من (قضايانا) أو (قضائنا) هو العلم باألحكام الصادرة منهم التي
تصلح لرفع اخلصومة سوا ٌء كان يف أ بواب القضاء أم يف سائر أبواب الفقه من الفروع
الفقهية كالدَّ ْين أو املرياث واحلبوة وأشباه ذلك ،فتكون الرواية أعم ،وذلك ألن العلم
أعم من علم املجتهد واملقلد؛ ألنه يصدق عىل كل منهام أنه يعلم قضاياهم.
فيدور األمر بني املعنيني ،وبام أنه ليس هنا ما يدفع أحدمها ،وال ترجيح ألحدمها
عىل اآلخر فالبد من األخذ بالقدر املتيقن منهام ،وهو املجتهد .هذا فيام يتعلق باملعتربة
عىل النحو األول.
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وأما عىل النحو الثاين يف نقلها فهي هكذا( :اجعلوا بينكم رجالً ممن قد عرف
حاللنا وحرامنا فإين قد جعلته قاضي ًا عليكم) فإنه ال يأيت فيها البحث يف أن املراد منها
هل هو خصوص املجتهد أو األعم من املجتهد واملقلد.
والظاهر أن املراد باحلالل واحلرام يف هذه الرواية ما يمس بحقوق األفراد؛ إذ قد
يطلق احلالل واحلرام يف قبال القضاء ،واملراد منه ما ليس له مساس بحقوق اآلخرين،
وأما احلالل واحلرام هنا فبام أن معرفتهام ألجل القضاء ،فالبد أن يكون املراد ما له
مساس بحقوق اآلخرين.
نعم إن قلنا بوحدة الروايتني وقلنا بأن العرفان أعم من أن يكون عن اجتهاد أو
تقليد ،يأيت البحث املتقدم ،أي أنه البد من األخذ بالقدر املتيقن وهو املجتهد .فظهر أن
املعتربة تدل عىل نصب املجتهد للقضاء يف زمن الغيبة.
الرواية الثالثة :التوقيع املروي يف اإلكامل وغيبة الطويس عن اسحاق بن يعقوب:
(وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ،فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة
اهلل) .
( )1

وسندها يف اإلكامل هكذا :حممد بن حممد بن عصام عن حممد بن يعقوب عن
اسحاق بن يعقوب ،ويرويه ال شيخ يف الغيبة عن مجاعة من مشاخينا عن أيب غالب
الزراري وغريه عن حممد بن يعقوب ،والسند حمل تأمل ،فإن اسحاق مل يوثق بل مل يرد
له ذكر يف غري هذه الرواية .هذا من حيث السند.
وأما املفاد ،فقد قال الشيخ األنصاري( :املراد باحلوادث ظاهر ًا مطلق األمور
التي البد من الرجوع فيها عرف ًا أو عقالً أو رشع ًا إىل الرئيس ،مثل النظر يف أموال

( )1كامل الدين ومتام النعمة  ،484الغيبة .291
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القارصين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه ،وأما ختصيصها بخصوص املسائل الرشعية
فبعيد من وجوه) .
( )1

إال أن الظاهر من احلوادث هو املسائل املستحدثة ،فإن الشيعة كانوا يراجعون
االئمة  قبل زمان الغيبة يف املسائل التي حتدث هلم ،وبعد زمان الغيبة حتري السائل
يف أنه ماذا يفعل بالنسبة إىل املسائل املستحدثة ،فسأل االمام  وأجابه االمام 
بقوله( :وأما احلوادث .)...
وشبيه هذه الرواية ما نقله الشيخ يف العدة ـ عىل ما يف الوسائل باب القضاء ـ عن
الصادق   :إذا نزلت بكم حادثة ال تعلمون حكمها فيام ورد عنا ،فانظروا إىل ما
رووه عن عيل  فاعملوا به. 
( )2

ورواية عيل بن أسباط ،قال قلت :للرضا  :حيدث األمر ال أجد ُبد ًا من
معرفته ،وليس يف البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ قال :فقال :إئت فقيه
البلد فاستفته من أمرك  ...اخلرب.
( )3

ثم ذكر الشيخ االنصاري وجوه االستبعاد بقوله( :منها :أن الظاهر وكول نفس
احلادثة إليه ليبارش أمرها مبارشة أو استنابة ،ال الرجوع يف حكمها إليه) .
( )4

وهذا الوجه خالف ظاهر قوله ( :فارجعوا فيها) ،نعم لو كان لفظ الرواية
(فارجعوها) لكان هلذا الوجه وجه.

( )1كتاب املكاسب .555/3
( )2وسائل الشيعة .91/27
( )3وسائل الشيعة  115/27ـ .116
( )4كتاب املكاسب .555/3
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(ومنها :التعليل بكوهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل فإنه إنام يناسب األمور
التي يكون املرجع فيها هو الرأي والنظر ،فكان هذا منصب والة اإلمام  من قِبل
نفسه ،ال أنه واجب من قبل اهلل سبحانه عىل الفقيه بعد غيبة االمام  ،وإال كان
املناسب أن يقول( :إهنم حجج اهلل عليكم) كام وصفهم يف مقام آخر :بأهنم ُامناء اهلل
عىل احلالل واحلرام. )
( )1

وهذا الوجه أيض ًا حمل تأمل؛ اذ الفقهاء والرواة حجج اهلل ،ألهنم يروون كلامت
األئمة أو مفاد كلامهتم  ،نعم هو حجة من قبل اإلمام  ،واإلما ُم  حجة من
قبل اهلل ،فيكفي يف قبول قوهلم أهنم حجة من قبل اإلمام .
(ومنها :أن وجوب الرجوع يف املسائل الشـرعية إىل العلامء ـ الذي هو من
بدهييات اإلسالم من السلف إىل اخللف ـ مما مل يكن خيفى عىل مثل إسحاق بن يعقوب
حتى يكتبه يف عداد مسائل أشكلت عليه ،بخالف وج وب الرجوع يف املصالح العامة
إىل رأي أحد ونظره ،فإنه حيتمل أن يكون االمام  قد وكله يف غيبته إىل شخص أو
اشخاص) .
( )2

وهذا الوجه مندفع بأنا ال نعرف من هو إسحاق بن يعقوب حتى يقال مما مل يكن
خيفى عىل مثل اسحاق بن يعقوب ،وهو مبتن عىل ثبوت مقام من املقامات له ،مع أنه مل
يذكر يف غري هذه الرواية ،مضاف ًا إىل أنه لو كان السؤال عن املسائل الشـرعية وأنه عمن
يسأل يف زمن الغيبة لقلنا بأن هذا األمر من بدهييات االسالم ،وأما لو كان السؤال عمن
حكمها الفقها ُء ،فهذا ليس
يسأل يف زمن الغيبة يف املسائل املستحدثة التي ربام ال يعرف
َ
من بدهييات اإلسالم ،مع أن سائر أسئلته ال تدل عىل جاللته؛ إذ من مجلة اسئلته:
( 1و )2كتاب املكاسب .556/3
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السؤال عن أمر املنكرين ،والسؤال عن الفقاع والسؤال عن وقت ظهور الفرج،
والسؤال عمن زعم أن احلسني  مل ُيقتل ،والسؤال عن ثمن املغنية ،إىل غري ذلك من
األسئلة التي لعلها واضحة لكثري من عوام الشيعة ،فكيف بعلامء الشيعة ،فاسئلته مما ال
تدل عىل جاللته.
فظهر أن التوقيع خمدوش سند ًا وغري قابل لالستدالل به ،وأما املقبولة واملعتربة
فهام تدالن عىل عىل النصب للقضاء يف زمن الغيبة.
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البحث الثالث :يف ثبوت الوالية للمجتهد
ومن مجلة آثار االجتهاد ـ مضاف ًا إىل ما تقدم ـ الوالية.
وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يكن لوالية الفقيه ذكر يف كلامت القدماء ،وانقسم
املتأخرون إىل قائل بثبوهتا ومنكر ومرتدد يف ثبوهتا وعدمه.
والوالية يف اللغة :األمارة والسلطان ،والبالد التي يتسلط عليها الوايل .
( )1

وقال الطرحيي( :وهو املالك لألشياء املتويل أمرها املتصـرف فيها .والوالية
تشعر بالتدبري والقدرة والفعل  ،وما مل جيتمع فيها ذلك مل يطلق عليها اسم الوايل .
ويف احلديث  :من ترك احلج كان عىل الوايل جربه أراد به احلاكم املتأمر عليهم) .
( )2

وعىل أي نحو كان ليس للمعني اللغوي أمهية ،ونحن قد ذكرنا يف مبحث
املكاسب مفصالً ويف ضمن األبحاث االُصولية إمجاالً أن للنبي  واألئمة الطاهرين
 مرحلتني ،أي :نوعني من الوالية ،الوالية يف األمور العامة والوالية العامة.
واملراد من الوالية يف األمور العامة هو األمور الراجعة إىل الرئيس يف كل جمتمع
من املجتمعات املنظمة ،وهذه األمور يف املجتمع اإلسالمي موكولة إىل النبي 
واألئمة  ،وهذا كبيت املال ،مثل أخذ الزكاة ،فإهنم كانوا ينصبون أشخاص ًا ألخذ
الزكاة ،أو أخذ مخس الغنائم ،وتعيني املتويل لألوقاف التي ليس هلا ٍّ
متول ،وأخذ اجلزية
والنظر يف األنف ال ،والوالية عىل إجراء القوانني اجلزائية كاحلدود والتعزيرات ،والوالية
عىل األمور احلسبية والوالية عىل حفظ ِمحى االسالم ،إىل غري ذلك من األمور الراجعة

( )1املنجد يف اللغة ،مادة (ويل).
( )2جممع البحرين .463 :1
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إىل النبي  واألئمة  ،واخللفاء الذين قد ادعوا اخلالفة عن النبي  قد تصدوا
هلذه األمور ،ويمكن التعبري عن هذه الوالية بالوالية التنفيذية.
واملراد من الوالية العامة هو والية النبي  واألئمة  عىل املؤمنني
وأمواهلم ،ومرجعها إىل حق تقنني القوانني املؤقتة عىل وفق املصالح واملفاسد الوقتية
للتحفظ عىل شؤون املجتمع بحيث خيتل النظام بال تقنني هذه القوانني ،أو َيتوقف رقي
املجتمع بدوهنا.
وتقنني القوانني كام ذكرنا يف مبحث تعارض األدلة الشـرعية البد أن يكون يف
منطقة الفراغ ،أي :البد أن ال يلزم منها حتليل حرام وحتريم حالل ،وعليه فلو اقتضت
املصلحة وضع رضيبة سواء كانت بعنوان الزكاة أم غري الزكاة فإن هلم ذلك ،كام نقل
من أن أمري املؤمنني  وضع الزكاة عىل العتاق واخليل.
وهذه الوالية مما ال حاجة يف إثباهتا إىل الدليل بالنسبة إىل النبي  واألئمة ،
إنام الكالم يف ثبوت الوالية للفقيه بكال معنييها ،أي :الوالية يف األمور العامة والوالية
العامة.
استُدل لثبوت كلتا املرحلتني من الوالية للفقيه بأمور:
األمر األول :الروايات
وهي عىل قسمني:
القسم األول :ما استدل به لثبوت الوالية بكال معنييها للفقيه ،وهي عىل
طوائف:
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الطائفة االُول :ما تدل عىل أن العلامء ورثة االنبياء .
( )1

الرواية االُول :عن أيب عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  :من سلك طريق ًا
يطلب فيه عل ًام سلك اهلل به طريق ًا إىل اجلنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم
رض ًا به ،وإنه يستغفر لطالب العلم َمن يف السامء و َمن يف األرض حتى احلوت يف البحر،
وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر ،وإن العلامء ورثة
األنبياء ،إن االنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ولكن ورثوا العلم ،فمن أخذ منه أخذ
بحظ وافر. 
( )2

وهذ الرواية مروية يف ُاصول الكايف بأسانيد عن القداح ،وبعض هذه األسانيد
معترب .وقد وثق النجايش عبد اهلل بن ميمون القداح وكان بناء األصحاب عىل صحة
حديثه ،والعامة واالسامعيلية يرونه مؤسس طريقة االسامعيلية ،إال أن الشواهد عىل
خالف ماذكروا ،كام يظهر ذلك بمراجعة الرتاجم.
الرواية الثانية :مايف الكايف عن حممد بن حييى عن أمحد بن حممد بن عيسى عن
حممد بن خالد عن أيب البخرتي ـ وهذا هو الذي قيل يف حقه انه أكذب الربية ـ عن أيب
عبد اهلل  قال :إن العلامء ورثة االنبياء ،وذلك أن االنبياء مل يورثوا درمه ًا وال دينار ًا
وانام أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بيشء منها فقد أخذ حظ ًا وافر ًا ،فانظروا
علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فان فينا أهل البيت يف كل خلف عدوالً ينفون عنه حتريف
الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني. 
( )3

( )1وقد روى أهل السنة أيض ًامثل هذه الروايات (انظر :مسند أمحد  ،196/5سنن الدارمي
( 98/1املقدمة) ،سنن ابن ماجة ( 81/1املقدمة)).
( )2الكايف  26 :1ـ .27
( )3الكايف  24 :1ـ .25
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الرواية الثالثة :ما يف الفقيه مرسالً ،قال أمري املؤمنني يف وصية البنه حممد بن
احلنفية :يا بني إياك واالتكال عىل األماين إىل أن قال  وتفقه يف الدين فإن الفقهاء
ورثة األنبياء ألن األنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه
أخذ بحظ وافر. 
( )1

إىل غري ذلك من الروايات.
والريب يف إطالق ورثة األنبياء بالنسبة للعلامء ،إال أن الكالم يف تقريب إثبات
ما لألنبياء من املناصب للعلامء.
ربام ُيقرب ذلك بأن اإلرث كام ُيطلق عىل األموال التي يرثها الوارث ُيطلق يف
إرث املجد وسائر الشؤون ،فقد ورد يف اللغةَ :
ورث املال واملجدَ عن فالن إذا صار مال
فالن وجمده إليه  ،وعليه فالعلامء ورثة األنبياء يف مجيع شؤوهنم .
( )2

إن قلت :بام إن الوارد هو (العلامء ورثة األنبياء) فاملراد هنا توريث العلم ال غري.
قلنا :بأن هذا خالف اإلطالق الذي يفيده حذف املتعلق ،مضاف ًا إىل أنه يمكن
أن يقال إن تقييد اإلرث بالعلم خالف الظاهر؛ إذ العلم مأخوذ يف موضوع اإلرث،
ومعنى ذلك أن العامل بام أنه عامل ومتصف بالوصف االشتقاقي يرث ،فإرث علمه يف
الرتبة السابقة ،فام يرثه ليس العلم ،بل احليثيات االُخرى.
ويرد عىل هذا التقريب أن الروايات التي ذكرناها كلها مذيلة بذيل ،وهذا الذيل
مانع من تعلق اإلرث بغري احليثية العلمية ومانع من إطالق اإلرث كقوله  يف رواية
أيب البخرتي( :وذلك أن األنبياء  )...وكقوله  يف وصيته ملحمد بن احلنفية( :ألن

( )1من ال حيرضه الفقيه  384 :4ـ .387
( )2انظر :املعجم الوسيط مادة (ورث).
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األنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ولكن ورثوا العلم  ،)...وهذا شاهد عىل أن املراد من
اإلرث توريث العلم.
وكذا رواية القداح التي هي عمدة الروايات سند ًا ،فإن فيها( :إن األنبياء مل
يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ولكن ورثوا العلم) ،وهذه اجلملة ظاهر ًا توضيح لقوله (العلامء
ورثة األنبياء) ال أن تكون مجلة مستقلة ،فباعتبار أن علمهم مأخوذ من االئمة  يقال
هلم :ورثة األنبياء ،ومن الواضح أن االئمة  ورثة األنبياء كام أن يف الكايف باب
بعنوان «أن األئمة  ورثوا علم النبي ومجيع األنبياء واألوصياء الذين من قبلهم» .
( )1

وذكر املحقق االصبهاين يف حاشيته عىل املكاسب( :أن املحتمل قوي ًا أن ُيراد
بالعلامء األئمة  كام ورد عنهم « : نحن العلامء ،وشيعتنا املتعلمون ،وسائر
الناس غثاء» وقد ُفرس ُأولوا العلم وأهل الذكر وأشباههام الواردة يف الكتاب هبم
. )
( )2

وهذ االحتامل ال يتالءم مع هذه الروايات؛ إذ إن هذه الروايات مسوقة لتحريض
الناس وحثهم عىل طلب العلم ،ومن املرغبات صدق وراثة األنبياء.
فظهر أنه ال يمكن األخذ باالطالق؛ إذ األخذ باإلطالق متوقف عىل عدم وجود
قرينة تدل عىل حيثية من احليثيات ،ويف املقام القرينة موجودة وهي الذيل ،مضاف ًا إىل
أنه يمكن أن يقال بأن (العلامء ورثة األنبياء) ال يعني أن كل عامل وارث جلميع شؤون
األنبياء ،فإن العلامء يشمل األئمة وصغار العلامء.

( )1الكايف .174/1
( )2حاشية املكاسب .385/2
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وأما ما قيل من أن حذف املالبسات وعدم التقييد دليل عىل العموم ،فيمكن
اجلواب عنه بأن حذف املالبسات يتحقق بدواع متعددة ،فقد ُحتذف املالبسات بداعي
العموم وليذهب ذهن السامع إىل أي مذهب ممكن ،وقد ُحتذف املالبسات من جهة
الوضوح كام إذا قيل زيد وارث عمرو ،فمعنى ذلك أنه وارث له فيام له من األموال
واحلقوق املالية ،فمن جهة الوضوح ُحذفت املالبسات.
وأظهر شؤون األنبياء  عىل ما يظهر من القرآن الكريم كوهنم مبشـرين
َ َ َي ُ ُ َي ً َ َ ً َ َ َ َ َي ُ َي ي َ َ
ين﴾ َ ﴿ ،و َماْ
ينْ َو ُمنذ ِِر َْ
يْ ُمبشِْ يْـ ِر َْ
اللْال ِبيِ ْ
ثْ ْ
اسْأم ْةْواحِد ْةْفبع ْ
نْال ْ
ومنذرينَ﴿ :ك ْ
َ
َ َ ُ ُ ُ َ َ َي َ ي
َ َ َ َ
اك ْإل ْ ُمبَشِْ يْـ ًرا ْ َونَذ ً
ين﴾
ين ْ َو ُمنذ ِر َْ
ل ْ ُمبشِْـ ِر َْ
ِي ْإ ِ ْ
ِل ْالمرسل ْ
ِيرا﴾ ﴿ ،وما ْنرس ْ
ْ
أرسلن ِ
( )1

( )2

( )3

إىل غري ذلك من اآليات املباركات.

فإذا كان أظهر شؤوهنم التبشري والتنذير مقرون ًا بتعليم الكتاب وتزكيتهم ،فمن
املمكن حذف املالبسات من أجل وضوح وظهور املتعلق ،وإنام عرب يف الروايات بأهنم
ورثة األنبياء فمن جهة أهنم وإن أخذوا علومهم من األئمة  أو من نبينا  إال أن
هذه العلوم املأخوذة منهم يف احلقيقة مأخوذة من األنبياء  .ويف الكايف أبواب يف أن
األئمة  ورثوا علم النبي ومجيع األنبياء واألوصياء الذين من قبلهم.
وجتدر اإشارة إىل أن بعض هذه الروايات التي استدل هبا لوالية الفقيه قد استدل
هبا إلنكار والية الفقيه ،وذلك لقوله  يف رواية أيب البخرتي( :وإنام أورثوا أحاديث
من أحاديثهم) ،فإن (إنام) تدل عىل احلصـر ،وتنفي سائر شؤون األنبياء ،ونحن لسنا
فعالً بصدد بيان أقوال النافني.
( )1سورة البقرة :اآلية .213
( )2سورة االرساء :اآلية .105
( )3سورة األنعام :اآلية .48
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وقد قيل يف جواب هذا االشكال بأن (إنام) ال تدل عىل احلرص.
إال أن احلق خالف ذلك ،فـ (إنام) تدل عىل احلرص خالف ًا للفخر الرازي ،ولكن
يمكن أن ُيقال بأن احلرص هو إضايف يف قبال الدرهم والدينار ،فنحن ال ننكر والية
الفقيه بسبب هذه الرواية كام أنكرها بعض ،إال أن هذه الروايات ال تدل عىل ثبوت
الوالية للفقيه.
الطائفة الثانية :ما تدل عىل أن العلامء هم االُمناء أو أمناء الرسل.
منها :ما يف الكايف عن أيب عبد اهلل  قال :قال رسول اهلل  :الفقهاء ُامناء
الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا ،قيل :يارسول اهلل ما دخوهلم يف الدنيا؟ قال :اتباع السلطان
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم عىل دينكم. 
( )1

وهذه الرواية بحسب املوازين املتعارفة يف نقد األسانيد ال تعد صحيحة؛ ألن
حسني بن يزيد النوفيل مل ُيوثق ،إال أن هناك طرق ًا لتصحيح الرواية:
منها :ما ذكره املحدث النوري يف املستدرك من نقل األجالء عنه  ،ولذا حكم
( )2

بصحة الرواية.
ومنها :وجود النوفيل يف إسناد تفسري القمي ،ويف إسناد كامل الزيارات.
إال أن هذه الطرق كلها خمدوشة من وجهة نطرنا وال يمكن االعتامد عليها،
ولكن متن احلديث حسن.
وقد نقل شبيه هذه الرواية يف املستدرك عن كتاب النوادر للسيد فضل اهلل
الراوندي باسناد صحيح عن موسى بن جعفر  وهذا الكتاب ملخص دعائم
( )3

( )1الكايف .37/1
( )2خامتة املستدرك .160/4
( )3مستدرك الوسائل .122/13
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اإلسالم تقريب ًا ،ويف الدعائم نقل مثل ما يف النوادر ـ عىل ما يف املستدرك ـ وقد ذكر
( )1

املحدث النوري جهات العتبار كتاب النوادر ،ومن راجع املستدرك يرى عدم متامية
اجلهات وعدم صحة السند.
وأما كتاب دعائم اإلسالم فهو للقايض نعامن املصـري االسامعييل ،وحول هذا
الكتاب أبحاث كثرية ،ويف املستدرك بحث مفصل يف إثبات اعتبار هذا الكتاب ،
( )2

والقايض نعامن اإلسامعييل من أهم قضاة الطائفة اإلسامعيلية ،ومتام روايات هذا
الكتاب مراسيل ،والذي يدل عليه التاريخ أنه مل يكن لالسامعيلية من بدو ظهورهم
اهتامم باألحاديث ،بل كان اهتاممهم باألمور اإلجتامعية والسياسية ومعارضتهم لبني
العباس إال أهنم بعد تشكيلهم الدولة يف مصـر ويف إفريقيا احتاجوا إىل األحاديث
فجمعوا أحاديث من هنا وهناك ،وبعض أحاديث هذا الكتاب من أحاديثنا ،وقد ُيذكر
يف هذا الكتاب أحاديث ع ن األئمة املتأخرين الذين ال يقول اإلسامعيلية بإمامتهم ،وقد
عد بعض املتأخرين كشيخ الشـريعة يف (إفاضة القدير يف أحكام العصري) هذا الكتاب
من الكتب املهمة بحيث يمكن تصحيح بعض متون الكايف به ،وعىل أي نحو كان فهذا
الكتاب لغري أهل ملتنا ورواياته مراسيل.
ومنها :ما عن أيب عبد اهلل  ،قال :العلامء ُامناء واألتقياء حصون ،واألوصياء
سادة. 
( )3

وهذه الرواية مضاف ًا إىل وجود حممد بن سنان يف سندها ،فإن فيها شبهة اإلرسال
ألن حممد بن سنان من الطبقة السادسة وإسامعيل بن جابر من الطبقة الرابعة ،وال يمكن
( )1مستدرك الوسائل .312/17
( )2انظر :خامتة املستدرك .35/1
( )3الكايف .25/1
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أن يروي حممد بن سنان عن إسامعيل بن جابر إال مع الواسطة ،وهذه الرواية مما مل
يذكرها القائلون بوالية الفقيه؛ إذ هذه الرواية لعلها تدل عىل اخلالف؛ إذ عُدَّ فيها العلامء
ُامناء ،فهم ُامناء عىل احلالل واحلرام ،والسادة هم األوصياء.
فليس يف هذه الرواية بحث ،وإنام البحث يف الروايات التي ذكر فيها ُامناء
الرسل ،كرواية الكايف والدعائم والنوادر.
قال العالمة املجليس يف مرآة العقول( :ألهنم مستودعوا علومهم ،وقد أمروا
بأخذ علومهم منهم)  .وهكذا يف الوايف .
( )1

( )2

واألمني هنا بمعنى املؤمتن ،فإن العلامء هم الذين يوصلون ويبلغون أحكام
الرسل إىل اتباعهم ،حيث إن الرسل ال يبارشون مجيع اتباعهم ،وذلك لعدم جتمعهم يف
زمان واحد ،فالبد وأن تُب َّلغ هذه األحكام بوسيلة من الوسائل ،والوسيلة إلبالغ
أحكامهم كانت منحرصة بالعلامء.
واألمني قد يرد بمعنى الثقة ،وهذا املعنى ليس بمراد جزم ًا؛ إذ مجيع العلامء ليسوا
بثقات الرسل.
واألمني قد يأيت بمعنى املؤمتِن ،وقد يأيت بمعنى املؤمتَن بالفتح ،ويف هذه
الروايات :األمني بمعنى املؤمتَن بالفتح ،أي أهنم مستودع علوم الرسل ،وعليه فالرواية
ال تدل عىل والية الفقيه.
ولكن املست َِدل هبذه الروايات يريد إثبات والية الفقيه ،فقد قالُ :امناء الرسل،
يفيد كوهنم أمناء لرسول اهلل  يف مجيع شؤونه املتعلقة برسالته ،وأوضحها زعامة

( )1مرآة العقول .149 :1
( )2الوايف .214 :1
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االُمة ،وبسط العدالة االجتامعية وما هلا من املقدمات واألسباب .فأمني الرسول أمني
يف مجيع شؤونه وليس شأن رسول اهلل  ذكر األحكام فقط حتى يكون الفقيه أمين ًا
فيه ،بل املهم إجراء األحكام واألمانة فيه.
ويؤكد ذلك ما يف رواية العلل املتقدمة ،حيث قال يف علل اإلمامة( :واألمر
بطاعتهم فإن اخللق ملا وقفوا عىل حد حمدود ـ إىل أن قال ـ :وال يقوم إال بأن جيعل عليهم
أمين ًا يمنعهم من التعدي والدخول يف ما حظر عليهم ـ إىل أن قال ـ فجعل عليهم قي ًام
يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم احلدود) ،فإذا ُضم ذلك إىل قوله ( :الفقهاء أمناء
الرسل) ُيعلم أهنم ُامناء الرسل ألجل ما ذكره من إجراء احلدود واملنع عن التعدي
واملنع عن اندراس اإلسالم .
( )1

وقد وصف سند راوية العلل فقال :بسند جيد عن الفضل بن شاذان .
( )2

إال أن هذا الكالم خمدوش ،فإنه مع قطع النظر عن رواية العلل فالقول بأن
إطالق الرواية يدل عىل ائتامن الرسل للفقهاء يف مجيع ما يمكن االئتامن ،غري صحيح ملا
تقدم يف البحث السابق من أن حذف املالبسات قد يكون بداعي إفهام العموم ،وقد
يكون من أجل الوضوح ،فإن أظهر وأوضح شؤوهنم  هو التبليغ والتبشري
والتنذير ،ومع ذلك ال يمكن القول باإلطالق اعتامد ًا عىل حذف املالبسات ،مضاف ًا إىل
أن ( ُامناء الرسل) ظاهر يف أن الفقهاء ُامناء الرسل فيام ُارسلوا به من األحكام ،ال فيام
جعل للرسل من الوالية والزعامة ،أضف إىل ذلك أنه مل يقل أحد من املتقدمني بداللة

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني .473/2
( )2كتاب البيع للسيد اخلميني .463/2
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هذه الروايات عىل الوالية ،نعم بعد القول بوالية الفقيه عند األواخر ،أي :قبل مخسامئة
عام تقريب ًا استدل هبذه الروايات ،ومن الواضح عدم تبادر هذا املعنى منها.
وأما القرينة التي ُاقيمت فهي خمدوشة من وجهني:
الوجه األول :أن ما ُذكر( :بسند جيد عن الفضل بن شاذان) غري صحيح ،وذلك
ملا ذكرناه يف بحث الفقه مفصالً من أن الشواهد تدل عىل أن كتاب العلل من مصنفات
الفضل بن شاذان ،ولذا يقول :قال الفضل بن شاذان :ويف العلل كثري ًا ما يقول
الصدوقَ ( :
غلط الفضل) ،وقد حذف يف العيون املواد التي كانت غلط ًا من باب
التصحيح الوالئي .نعم يف ذيل الكتاب يقول عيل بن حممد بن قتيبة الذي مل يوثق وإن
نقل عنه الكيش بعض األمور عن النيسابور بام مضمونه إين قلت :للفضل بن شاذان إن
العلل التي تذكرها هل من نتاج عقلك وأفكارك أو ال؟ قال عيل بن حممد بن قتيبة نق ً
ال
عن الفضل بن شاذان ـ والعهدة عليه ـ أن هذه األمور مما سمعته مرار ًا يف جمالس متعددة
عن عيل بن موسى الرضا  ، ونحن حينام نراجع ترمجة الفضل نرى شواهد قطعية
( )1

كثرية عىل أنه مل يدرك اإلمام الرضا  بل كان أبوه من أصحاب اجلواد .
الوجه الثاين :من اخلدشة أن (األمني) يف رواية العلل بمعنى الثقة ،واألمني يف
رواية الكايف والدعائم بمعنى املؤمتن ،وفرق بني األمني بمعنى املؤمتن واألمني بمعنى
الثقة.
الطائفة الثالثة :ما تدل عىل أن الفقهاء خلفاء النبي 

( )1عيون أخبار الرضا (عليه السالم) .127/1
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وتقريب ذلك أن مقتضـى إطالق هذه الروايات ثبوت مجيع شؤون النبي التي
منها تشكيل دولة وزعامتها للفقهاء .والروايات الدالة عن أن الفقهاء خلفاء النبي 
عىل قسمني:
القسم األول :ما نقل مرسالً وهو مرسلة الصدوق ،ففي الفقيه ،والوسائل :قال:
أمري املؤمنني  :قال رسول اهلل  :اللهم ارحم خلفائي ،قيل :يا رسول اهلل 
ومن خلفاؤك؟ قال :الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. 
( )1

ويف عوايل الآليل مثله .
( )2

قد يقال ـ كام قيل ـ بأن مرسالت الصدوق إذا كانت جزمية كام إذا قال :قال
النبي ،أو قال أمري املؤمنني ،فهي حجة وليست بأقل من مراسيل ابن أيب عمري ،بخالف
ما إذا مل تكن جزمية كام إذا عرب ُبروي.
والبحث يف هذه احليثية بحث مفصل تعرضنا له يف اجلملة يف مبحث (ال رضر)
حيث ذكرنا بأننا لو الحظنا ما ذكره الصدوق يف أول كتابه من أنه ال يذكر إال ما يكون
حجة بينه وبني ربه ،فهذا يعم كلتا الطائفتني ،أي :ما ُذكرت عىل نحو اجلزم وما ُذكرت
ال عن جزم وما ُذكرت مع املسانيد ،واحلال أن حكم الصدوق بصحة ما رواه مبتن عىل
اال طمئنان احلاصل للصدوق ،ومن الواضح عدم حجية اطمئنانه بصدور رواية بالنسبة
لنا ،والزم ذلك عدم التفكيك بني ما ذكر مسند ًا وما ذكر مرسالً.
إن قلت :فلامذا يعرب الصدوق يف مورد بـَ ( :
قال) ويف مورد بـُ ( :ر ِو َي).

( )1من ال حيرضه الفقيه  ،420/4وسائل الشيعة .91/27
( )2عوايل اللئايل .59/4
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قلنا :إن ما تقدم ينفي أن يكون بني التعبريين فرق ،مضاف ًا إىل أن له تعبريات
خمتلفة يف بعض الروايات مع أهنا رواية واحدة ،كام يف روايات العلل ،فإن الصدوق قد
روى مجيع كتاب العلل يف العيون ،فقد يعرب بـ( :قال) الرضا يف علله ،وقد يقول :ويف
العلل املنسوب إىل الفضل الذي يرويه عن الرضا ،أو يقول عن الفضل ،فال يمكن من
اختالف التعابري احلكم بصحة ما عرب عنه بـ( :قال) ،وعدم صحة ما عرب بـ (روي)
وأشباهه.
مضاف ًا إىل أنه لو كان النقل اجلزمي حجة فال يفرق بني الصدوق وغريه من
الرواة ،فمراسيل الصدوق ليست عىل قسمني من حيث احلكم ،وذلك ألن مصادره
كمصادر اآلخرين.
القسم الثاين :ما نقل مسند ًا ،وتوجد يف املقام ثالث روايات:
الرواية االُول :رواية صحيفة الرضا  ففي العيون يف أخبار الرضا  ويف
الوسائل عن الرضا  عن آبائه ،قال :قال رسول اهلل  :اللهم ارحم خلفائي ـ
ثالث مرات ـ فقيل له :يا رسول اهلل ومن خلفاؤك؟ قال :الذين يأتون من بعدي
ويروون عني أحاديثي وسنتي ،فيعلموهنا الناس من بعدي. 
( )1

والصدوق يروي صحيفة الرضا بأسانيد ثالثة ،وأسانيده املبارشة ِمن الذين
أدركهم الصدوق يف سفره إىل خراسان ،وهم من العامة ،فهو كان يسافر طلب ًا
لألحاديث ،ويف أحد أسفاره يف طريق خراسان قد أخذ صحيفة الرضا من العامة
بأسانيده الثالث ،وال يمكن تصحيح صحيفة الرضا ،مضاف ًا إىل أن لصحيفة الرضا
نسخ ًا غري هذه النسخة التي رواها الصدوق كنسخة الطربيس.

( )1عيون أخبار الرضا  ،40/1وسائل الشيعة  ،92/27واللفظ للثاين.
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الرواية الثانية :ما رواه الصدوق يف املجالس عن احلسني بن أمحد بن إدريس،
قال :حدثنا أيب عن حممد بن أمحد بن حييى بن عمران األشعري ،عن حممد بن عيل عن
عيسى بن عبد اهلل العلوي عن أبيه عن آبائه عن عيل  ،مثله ،وزاد :ثم يعلموهنا
ُأمتي. 
( )1

وهذا السند مظلم؛ لوجود من هو مضعف فيه وهو حممد بن عيل أبو سمينة ومن
مل يوثق.
الرواية الثالثة :ما رواه الصدوق يف معاين األخبار عن أبيه عن عيل بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفيل عن اليعقويب عن عيسى بن عبد اهلل العلوي عن أبيه عن جده عن
عيل  مثله .
( )2

وهذا السند كسابقه مظلم ،وال اعتبار هبذه األسانيد.
وشبيه هذه الرواية ما ذكر يف املستدرك مرسالً من كتاب الرواندي عن كتاب
لب االلباب عن النبي  قال :رمحة اهلل عىل خلفائي قالوا :وما خلفاؤك؟ قال:
الذين حييون سنتي ،ويعلموهنا عباد اهلل ،ومن حيرضه املوت وهو يطلب العلم. ...
( )3

ويشبهها ما نقل يف املستدرك أيض ًا عن املجموع الرائق لسيد هبة اهلل  ،وهي
( )4

مرسلة.
والكالم هنا يف مفاد هذه الروايات مع قطع النظر عن أسنادها ،فقد قال البعض:
أمر معهود من أول اإلسالم ،ليس فيه إهبام ،واخلالفة لو
(معنى خالفة رسول اهلل ٌ 
( )1األمايل للصدوق.247 :
( )2معاين األخبار  374ـ .375
( )3مستدرك الوسائل .300/17
( )4مستدرك الوسائل .300/17
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مل تكن ظاهرة يف الوالية واحلكومة ،فال أقل من أهنا القدر املتيقن منها  ،وقوله :
«الذين يأتون من بعدي» معرف للخلفاء ،ال حمدد ملعناها ،وهو واضح .مع أن اخلالفة
لنقل الرواية والسنة ال معنى هلا؛ ألن رسول اهلل  مل يكن راوي ًا لرواياته ،حتى يكون
اخلليفة قائ ًام مقامه يف ذلك) .
( )1

ويمكن اجلواب عن ذلك بأن اخلليفة تُستعمل يف معنيني:
األول :السلطان األعظم ،وهذا املعنى ليس فيه املعنى االشتقاقي للخليفة ،وهو
ّ
من املعاين املستحدثة بعد النبي األكرم  حينام أرادوا التصدي لألمور بعد النبي 
وسموا أنفسهم باخللفاء.
الثاين :املستخلف ممن قبله  ،ويف مفردات الراغب( :اخلالفة :النيابة عن الغري إما
لغيبة املنوب عنه وإما ملوته وإما لعجزه وإما لترشيف املستخلف) .
( )2

فإذا ظهر معنى اخلالفة نقول :إنه لو كان شخص ذا مناصب متعددة ،مثل ما إذا
كان مدير ًا ملدرسة ومدرس ًا فيها ومأمور ًا بحفظ نظام املدرسة والتحفظ عىل درجات
غبت فمن كانت
الطالب إىل غري ذلك من األمور ،فإذا قال هذا الشخص للطالب :إذا ُ
درجاته كذا فهو خليفتي عليكم ،فهل يمكن هنا األخذ باإلطالق بفتح غرفة املدير
وتغيري نظام املدرسة إىل غري ذلك أو ال يمكن؟ بل غاية ما تدل عليه هذه اجلملة أن
املمتازين من الطالب يقومون بتعليم اآلخرين يف غياب املدير الذي له مناصب متعددة
ومنها التدريس.

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني  628/2ـ .629
( )2مفردات غريب القرآن .156
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مضاف ًا إىل ذكر احليثية التي يستخلفون فيها يف الرواية( :الذين يأتون من بعدي
ويروون أحاديثي وسنتي فيعلموهنا الناس من بعدي) ،فالقدر املتيقن من االستخالف
هو االستخالف يف التعليم.
مضاف ًا إىل أن الرواية لو كانت دالة عىل الوالية فانام تدل عىل والية الرواة ،ال عىل
والية الفقيه ،والظاهر أن الرواية تدل عىل أن رواة األحاديث والسنة بام أهنم يعلمون
الناس أحكامهم من بعد رسول اهلل  فهم الذين يديمون مرام النبي  ومسلكه،
وليس للخليفة ما وراء ذلك معنى ،هذا هو القدر املتيقن منهِ ،
أضف إىل ذلك أنه مل خيطر
ببال أحد ممن روى هذا احلديث من العامة واخلاصة ما ذكر من السلطنة واخلالفة.
الطائفة الرابعة :ما تدل عىل أن الفقيه كافل أليتام أهل البيت 
وهي عدة روايات غ البها يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري  ،ونقلها
يف املستدرك فقال :ويقال للفقيه :أهيا الكافل أليتام آل حممد  اهلادي لضعفاء
حمبيهم ومواليهم قف حتى تشفع عمن أخذ عنك. 
( )1

وتقريبه أن الكافل هو القائم بأمر اليتيم املريب له ،وعليه يكون الناس حتت كفالة
الفقيه ،والفقيه هو الذي يتزعمهم.
وهناك أبحاث طويلة يف اعتبار هذا التفسري وعدمه ،وقد ألف العالمة البالغي
وبعض أراد إثبات ذلك بقرائن ،والظاهر أن
رسال ًة يف ذلك ،وأنه مل يثبت كونه لإلمام،
ٌ
هذا الكتاب من الكتب التي وصل إىل الصدوق يف سفره إىل اسرتآباد ،ومع قطع النظر
عن السند فهذه الرواية وأشبا هها مما ال تدل عىل والية الفقيه؛ إذ الفقيه هاد ومرب

( )1مستدرك الوسائل .320/17
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لضعفاء حمبيهم ومواليهم بتعليمهم األحكام ،ولذا يقال له يوم القيامة :قف حتى تشفع
عمن أخذ عنك.
وهذه هي الروايات التي استدل هبا لثبوت الوالية بكلتا مرحلتيها من الوالية يف
األمور العامة والوالية العامة للفقيه.
القسم الثاين :الروايات التي استُدل هبا الثبات خصوص احلكومة للفقيه ،أي:
الوالية يف األمور العامة فقط ،وهي عدة روايات:
الرواية االُول ،ولعلها أهم هذه الروايات ،وهي :مقبولة عمر بن حنظلة التي
هي معتربة عندنا ،فقد استدل مجع كثري هبذه الرواية ،وهي :سألت أبا عبد اهلل  عن
رجلني من أصحابنا بينهام منازعة يف َد ْين أو مرياث فيتحاكامن إىل السلطان أو إىل القضاة
أحيل ذلك؟ قال :من حتاكم إليهم يف حق أو باطل فانام حتاكم إىل الطاغوت وما حيكم
له فإنام يأخذ سحت ًا وإن كان حق ًا ثابت ًا ألنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اهلل أن ُيكفر
به ،قال اهلل تعاىل ﴿ :ي ِريدُ ون أن يتحاكموا إِل الطَّاغ ِ
ُوت وقد ُأ ِم ُروا أن يك ُف ُروا بِ ِه﴾.
ُ
ُ
قال بعض األكابر ـ متهيد ًا ملعرفة قوله ( فإين قد جعلته حاكامً) ـ( :وهذه
اآلية أيض ًا مفادها أعم من التحاكم إىل القضاة وإىل الوالة ،لو مل نقل بأن الطاغوت عبارة
عن خصوص السالطني واالُمراء؛ ألن الطغيان واملبالغة فيه مناسب هلم ال للقضاة،
ولو ُاطلق عىل القضاة يكون لرضب من التأويل ،أو بتبع السالطني الذين هم األصل
يف الطغيان ،ويظهر من املقبولة التعميم بالنسبة اليهام) .
( )1

ويرد عليه :أنه لو كان الطاغوت كام قيل عبارة عن السالطني واالُمراء لكان ملا
ذهبوا إليه ـ من أن املراد من احلاكم هو السلطنة ـ وجه ،إال أن الطاغوت ليس عبارة

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني .640/2
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عن السالطني وا ُ
المراء ،فإن العرب يف اجلاهلية مل يكن هلم نظام قضائي ،وكانوا
يتحاكمون إىل شيخ العشرية والقبيلة إذا حدث نزاع يف العشرية ،وكانوا يتحاكمون إىل
الكهنة واألصنام بنحو اإلستقسام باألزالم وأمثال ذلك إذا كان النزاع بني عشرية
وعشرية .
( )1

أضف إىل ذلك أن اآلية املباركة مدنية باتفاق املفسـرين ،وسبب نزوهلا هو أن
بعض املنافقني أرادوا رفع النزاع مع بعض اليهود عىل نحو التحاكم يف اجلاهلية فنزلت
اآلية الشـريفة ،ومن الواضح أن الكاهن وغريه من الذين كان ُيرجع إليهم يف املنازعات
ومل تكن هلم القوة التنفيذية.
ويف مفردات الراغب( :والطاغوت عبارة عن كل ُمتَعد ،وكل معبود من دون

اهلل ـ إىل أن يقول ـ (يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت) فعبار ٌة عن كل متعد ،وملِا تقدم
ُسمي الساحر والكاهن واملارد من اجلن والصارف عن طريق اخلري طاغوت ًا) .
( )2

وقال الطربيس( :إن املراد بالطاغوت يف اآلية كعب بن أرشف ،وقيل غريه ـ إىل
ْ
أن يقول ـ :وروى أصحابنا عن السيدين الباقر والصادق  أن املعني به كل من
يتحاكم إليه ممن حيكم بغري احلق) .
( )3

فليس الطاغوت عبارة عن السالطني واالُمراء كام قيل؛ إذ مل يكن يف زمن
النبي  يف جزيرة العرب سلطان وأمري حتى يقال بأنه القدر املتيقن من الطاغوت،
بل القدر املتيقن منه من حيكم باجلور أو ما ينسب إليه احلكم كاألصنام ،مضاف ًا إىل أنه
مل يكن للطاغوت قوة تنفيذية.
( )1انظر :تاريخ التمدن اإلسالمي.
( )2مفردات الراغب ،مادة (طغى).
( )3جممع البيان ،تفسري اآلية  60من سورة النساء.
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وذكر البعض متهيد ًا ملعرفة الرواية أن السلطان غري القضاة ،والتحاكم يف تلك
األزمنة كان عىل نحوين :حتاكم إىل السلطان وحتاكم إىل القضاة ،والتحاكم إىل السلطان
كان يف املظامل الواضحة ويف موارد وضوح احلق ،والتحاكم إىل القضاة كان يف األمور
املختلف فيها ،واستنتج من ذلك أن وظيفة الوالة ووظيفة القضاة جمعولة للفقيه ،حيث
قال( :كام ال شبهة أيض ًا يف أن مطلق املنازعات داخلة فيه ـ سواء كانت يف االختالف يف
ثبوت يشء وال ثبوته ،أو التنازع احلاصل يف سلب حق معلوم من شخص أو أشخاص،
أو التنازع احلاصل بني طائفتني املنجر إىل قتل وغريه ـ الذي كان املرجع بحسب النوع
فيها هو الوايل ال القايض) .
( )1

وهذا الذي ذكره أيض ًا غري تام؛ ألن السلطان كان ُيطلق عىل الوايل ورئيس
الشـرطة واملحافظ ونفس اخلليفة ،وذكر السلطان يف قبال القايض يف الرواية ألحد
أمرين :إما من جهة احتاد الوايل والقايض يف بعض البلدان  ،كام يف كتاب نظام احلكم،
فيكون الوايل جممع العنوانني ،فيصح التعبري بأنه يتحاكم إىل السلطان أو إىل القضاة ،
وإما من جهة ديوان املظامل الذي شكله بعض االُمويني وكان هو املرجع يف املنازعات
التي بني االُمراء أو بني بعض الرعايا مع االُمراء أو القضاة ،وكان يتصدى هلذا القضاء
نفس اخلليفة ،ويف قباله القضاء بني الرعايا إذا حدثت بينهم منازعة.
إذن فإن ما ُذكر من أن السلطان يف قبال القضاة( :فيتحاكامن إىل السلطان أو إىل
القضاة) دليل عىل أن ما للسلطان وللقضاة للفقيه أيض ًا ،وأن التحاكم إىل السلطان كان
يف املظامل الواضحة ،والتحاكم إىل القضاة كان يف صورة عدم وضوح احلق.

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني .639/2
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ويمكن اجلواب عنه بام ييل :أن ا ِ
ملستدل مل ُيقم شاهد ًا عىل ما يدعيه من التحاكم
إىل السلطان فيام إذا كان احلق واضح ًا ،والتحاكم إىل القضاة فيام إذا مل يكن احلق
واضح ًا ،بل يمكن القول بأنه ال شاهد له من التاريخ والروايات ،بل الشواهد عىل
خالفه؛ إذ ُذكر يف باب القضاء بأن املدعى عليه قد ُيقر وقد ُينكر ،ففي صورة اإلقرار
ٌ
داخل يف التحاكم ،وكذا ُبحث يف القضاء بأنه
يكون احلق واضح ًا ولكن مع ذلك فهو
هل يعمل القايض بعلمه أو ال؟ فعىل القول بجواز عمل القايض بعلمه يكون احلق
واضح ًا ،ومع ذلك فهو داخل يف القضاء.
نعم قد ُشكل ديوان املظامل يف عهد عبد امللك بن مروان وكانت رئاسة الديوان
مع اخلليفة ،ومن بعده عمر بن عبد العزيز ،ثم كان ديوان املظامل يف زمن العباسيني دائر ًا،
رشح هذا الديوان ،منهم :جرجي زيدان ،وقبله ابن العريب يف كتابه آيات
مجع َ
وقد َذكر ٌ
االحكام.
وملخص ما يقوله ابن العريب :هو أن التنازع إما أن يكون بني الضعيفني فيقوي
القايض أحدمها عىل اآلخر ،وإما أن يكون بني قوي وضعيف أو بني قويني ـ واملراد من
القوة أن يكون أحد املتنازعني أو كليهام ذا منصب حكومي أو من أقرباء السلطان ـ وبام
أن سلطة القايض كانت بني الرعايا ومل تكن هلا سعة ،فلم يكن القايض متمكن ًا من فصل
اخلصومة ،فلذا ُشكل ديوان املظامل ورئاسة هذا الديوان كانت للخليفة.
ويف صدر اإلسالم كانت رئاسة مجيع األمور للنبي  ،وهكذا بعض خلفائه،
ثم بعد ذلك لكثرة املشاغل وسعة دائرة البالد اإلسالميةُ ،حول القضاء إىل شخص
واخلالفة إىل شخص آخر وهكذا ،وهذا هو احلال يف سائر البلدان ،فقد يقتضـي احلال
تعيني شخصني :أحدمها للوالية ،واآلخر للقضاء ،وقد ال يكون مقتضي ًا لتعيني أكثر
شخص واحد للقضاء والوالية ،والرتديد يف الرواية ناظر إىل هذه
من واحد ،فيعني
ٌ
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احليثية ،واملراد بالسلطان يف الرواية :من له السلطة ،ال نفس اخلليفة ،كام يف رواية أيام
مؤمن قدم مؤمن ًا يف خصومة إىل قاض ،أو سلطان جائر فقىض عليه بغري حكم اهلل فقد
رشكه يف اإلثم ، واملراد بالسلطان هو الوايل ،والشاهد عىل ذلك صحيحة عبد اهلل بن
( )1

ت مع خصم إىل وال ،أو إىل قاض فكن عن
سنان عن أيب عبد اهلل  :إذا تقد ْم َ
يمينه. 
()2

واخلالصة فإن الوايل قد يكون قاضي ًا فيام إذا مل يكن هناك قاض معني أو لقلة
األشغال.
وكيفام كان ،مل يكن ديوان املظامل من جهة املظامل الواضحة كام قيل ،وعىل فرض
التسليم ال يكون مرجع قوله  :فإين قد جعلته حاك ًام إال إىل فصل اخلصومة،
( )3

وأما إدارة شؤون اململكة بالترصف يف األمور العامة ،فهو أمر ال ُيستفاد من الرواية؛ إذ
ليس معنى جعل البديل يف حيثية فصل اخلصومة كونه بديالً عنه يف سائر الشؤون أيض ًا.
ِ
املستدل( :فاتضح من مجيع ذلك أنه ُيستفاد من قوله  فإين قد جعلته
ثم قال
حاك ًام أنه  قد جعل الفقيه حاك ًام فيام هو من شؤون القضاء وما هو من شؤون
الوالية ،فالفقيه ويل األمر يف البابني ،وحاكم يف القسمني ،سيام مع عدوله  عن
قوله( :قاضي ًا) إىل قوله( :حاك ًام) ،فإن األوامر أحكام وأوامر اهلل ونواهيه أحكام اهلل
تعاىل ،بل ال يبعد أن يكون القضاء أعم من القضاء . )...
( )4

( )1الكايف .411/7
( )2وسائل الشيعة .218/27
( )3تقدم خترجيها.
( )4كتاب البيع (للسيد اخلميني (قدس رسه)) .479/2
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فرتى أنه يدعي بأن عدول اإلمام من (قاض) إىل (حاكم) شاهد عىل نصب
الفقيه والي ًا وقاضي ًا ،واحلال أن احلاكم مل يأت بمعنى الوايل ،ونحن تتبعنا كثري ًا يف ذلك
ومل نر يف كلامت املتقدمني أن احلاكم يذكر بمعنى الوإىل ،نعم ُذكر ذلك يف ألسنة متأخري
املتأخرين ،واحلاكم يف اللغة هو القايض ،وقد يطلق عىل من ينفذ حكم القايض.
ولفظة (احلاكم) ـ كام قلنا ـ مل ُيستعمل يف كتب اللغة وغريها بمعنى الوايل
والسلطان ،وكانوا يعربون عن الوايل بالعامل ،فلذا نرى يف هنج البالغة وغريه من
الكتب يقال( :ومن كتاب له  إىل عامله أو إىل عامله)  ،أو يعرب بالوايل ،ومل ُيعرب يف
( )1

الكتب عن الوايل باحلاكم.
نعم يف كتاب املنجد ويف دائرة املعارف اإلسالمية ُذكر هبذا املعنى( :حكم حيكم
معنى مستحدث
حك ًام وحكومة يف البالد :توىل إدارة شؤوهنا فهو حاكم) ،وهذا املعنى
ً
ومن مصطلحات املتأخرين ،ولعل هذا مأخوذ من العثامنيني أو اإليرانيني حيث كانوا
يطلقون احلكومة عىل َمن يتوىل إدارة شؤون البالد ،فيُقال :احلكومة العثامنية ،ونحن كام
أرشنا ،تتبعنا كثري ًا يف اآليات والروايات وكتب العامة واخلاصة فلم نر أن احلاكم
استعمل بمعنى الوايل والسلطان ،و مل نر يف كلامت املتقدمني استعامل هذا اللفظ هبذا
املعنى ،فليس يف الرواية عدول حتى يقال( :ال سيام مع عدوله .)
مضاف ًا إىل أن صدر الرواية وذيلها ال يدل إال عىل جعله قاضي ًا ،حيث إن موضوع
السؤال عن املنازعة يف َد ْين أو مرياث ،وبعد ما هنى اإلمام  من مراجعة السلطان أو
القضاة يسأل الراوي :كيف يصنعان ،فأمر اإلمام  أن ينظرا أو انظر إىل من روى

( )1انظر :هنج البالغة  ،18/3كتاب .18
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حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به حكامً ،وال ريب يف أن
احلكم بمعنى القايض( :فإين قد جعلته عليكم حاكامً).
وهناك تقريب آخر مذكور يف الرسائل ،وبام أنه أضعف مما تقدم فال نتعرض له.
هذا متام الكالم يف الرواية األوىل التي استُدل هبا لوالية الفقيه يف األمور العامة
فقط ،وقد ظهر عدم متامية االستدالل هبا.
الرواية الثانية :ما يف الكايف عن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن ابن
حمبوب ،عن عيل بن أيب محزة ،قال :سمعت موسى بن جعفر  يقول :إذا مات
املؤمن بكت عليه املالئكة وبقاع األ رض التي كان يعبد اهلل عليها ،وأبواب السامء التي
كان يصعد فيها بأعامله ،وثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها يشء؛ ألن املؤمنني الفقهاء
حصون اإلسالم كحصن سور املدينة هلا. 
( )1

وسندها ينتهي إىل عيل بن أيب محزة البطائني ،وهو ممن وقف ِقبال اإلمام الرضا
معارض بتضعيف الغري
وليس لنا طريق لتوثيقه إال رواية ابن أيب عمري عنه ،ولكنه َ
له.
وهي مضاف ًا إىل ضعف سندها يوجد هتافت بني صدرها وذيلها ،فإن يف صدرها
هكذا( :إذا مات املؤمن  ،)...ويف ذيلها ويف مقام التعليل( :ألن املؤمنني الفقهاء )...
فيدور األمر بني أن يكون الفقيه حمذوف ًا يف الصدر أو يكون الفقهاء يف الذيل زائد ًا ،وما
قيل بأن أصالة عدم الغف لة عن الزيادة مقدم فيام إذا دار األمر بني أصالة عدم الغفلة عن
الزيادة وبني أصالة عدم الغفلة عن النقيصة ،غري صحيح كام ذكرنا ذلك مرار ًا ،وال سيام
يف مبحث (ال رضر) ،فالبد من مالحظة الشواهد.

( )1الكايف .38/1
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ومما يؤيد زيادة (الفقهاء) يف هذه الرواية ما يف الكايف بسند صحيح عن سهل بن
زياد ،وعيل بن إبراهيم ،عن أبيه مجيع ًا ،عن ابن حمبوب ،عن عيل بن رئاب ـ الذي هو
من األجالء ـ قال( :سمعت أبا احلسن األول  يقول. )... :
( )1

وهذه الرواية عني تلك الرواية وليس فيها كلمة (الفقهاء) بل املوجود فيها( :ألن
املؤمنني حصون اإلسالم).
وربام يقال بأن لوجود كلمة (الفقهاء) أيض ًا مؤيد ،وهو ما يف الكايف يف باب فقد
العلامء عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن بعض أصحابه ،عن أيب عبد
اهلل  قال :إذا مات املؤمن الفقيه ثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها يشء. 
( )2

إال أن كثرة رواية ابن أيب عمري عن عيل بن محزة مانع من الوثوق هبذه الرواية؛
إذ ربام يكون املراد من بعض األصحاب هو عيل بن أيب محزة ،وإن كان املروي عنه يف
هذه الرواية أبو عبداهلل  ،فال يمكن التأييد هبذه الرواية.
وربام يقال تأييد ًا لوجود كلمة (الفقهاء) بأن ما ذكر يف الرواية من الثلمة يف
اإلسالم ثلمة ال يسدها يشء وبكت عليه املالئكة وأبواب السامء مما ال تناسب األفراد
املتعارفني ،بل تناسب الفقيه ،وهذا شاهد عىل سقط كلمة (الفقيه) يف الصدر .كام أن
قوله( :ثلم يف اإلسالم ثلمة) غري موجود يف رواية عيل بن رئاب.
ِ
املستدل( :وأما الرواية االُخرى التي ذكر فيها (املؤمن) فليس فيها تلك
قال
اجلملة ،وهلذا ليس من البعيد سقوط لفظة (الفقيه) من قوله :إذا مات املؤمن بكت
عليه. )...
( )3

( )1الكايف .254/3
( )2الكايف .30/1
( )3كتاب البيع للسيد اخلميني .471/2
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ولكن احلق أن فيها أيض ًا مجلة (وثلم يف اإلسالم ثلمة).
وعىل فرض سقوط (الفقيه) يف الصدر ،فهل تدل الرواية عىل والية الفقيه أو ال؟
ربام يقال بأهنا ال تدل عىل والية الفقيه ،فإن الفقيه كام ذكرنا يف أوائل هذا املبحث
له معان متعددة ،والظاهر أن املراد بالفقيه هو البصري يف أمر الدين؛ حيث إنه كان
مستعمالً يف هذا املعنى ،وليس املراد به املستنبِط لألحكام الشـرعية الفرعية من أدلتها
التفصيلية.
ِ
املستدل( :بعد ما علم بالرضورة ومرت اإلشارة إليه من أن يف اإلسالم
وقال
تشكيالت وحكومات بجميع شؤوهنا مل يبق شك يف أن الفقيه ال يكون حصن ًا لإلسالم
كسور البلد له إال بأن يكون حافظ ًا جلميع الشؤون من بسط العدالة ،وإجراء احلدود،
وسد الثغور ،وأخذ اخلراجات والرضائب ،ورصفها يف مصالح املسلمني ،ونصب
الوالة من األصحاب ،وإال ِ
فرصف األحكام ليس بإسالم) .
( )1

وهو كام ترى ،فإن الفقيه بام أنه ُيدافع عن اإلشكاالت الواردة ،فقد عرب عنه
بحصن اإلسالم ،فبام أنه يمنع حوزة اإلسالم من تسـرب ما يف أذهان الكفار إىل
املسلمني ُيعرب عنه بحصن اإلسالم ،وال يمكن استفادة والية الفقيه من هذه الرواية؛ إذ
هذه الرواية كام تشمل الفقهاء املوجودين تشمل أيض ًا الفقهاء الذين كانوا يف عصـر
األئمة  مع أن األئمة  هم والة األمر وليس للفقهاء مع وجود األئمة  أي
والية.
فظهر أن االستدالل هبذه الرواية بعيد يف نفسه مع قطع النظر عن ضعفها
واحتامل زيادة كلمة (الفقهاء) يف الذيل.

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني  471/2ـ .472
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الرواية الثالثة :رواية حتف العقول وهي طويلة جد ًا وفيها :وأنتم أعظم الناس
مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تسعون .ذلك بأن جمال األمور واألحكام
عىل أيدي العلامء باهلل االُمناء عىل حالله وحرامه ،فأنتم املسلوبون تلك املنزلة وما سلبتم
ذلك إال بتفرقكم عن احلق. 
()1

ويف ذيل الرواية :ولو صربتم عىل األذى وحتملتم املؤونة يف ذات اهلل كانت ُامور
اهلل عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ،ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم
واستسلمتم ُامور اهلل يف أيدهيم. 
( )2

ربام يقال بأن هذه الرواية الرشيفة تدل عىل أن مجيع املناصب واملنازل للعلامء
باهلل.
وهناك روايات أخرى ـ وإن كانت ضعيفة سند ًا ـ ربام يقال بأهنا تدل عىل ثبوت
هذه املناصب للعلامء ،منها ما يف املستدرك نقالً عن االختصاص ،عن إسحاق بن عامر،
قال :سأل رجل أبا عبداهلل  عن الدخول يف عمل السلطان ،قال :هم الداخلون
عليكم ،أم أنتم الداخلون عليهم؟ فقال :ال ،بل هم الداخلون علينا ،قال :ال بأس
بذلك. 
( )3

وما ذكره املحقق االصفهاين يف حاشيته عىل املكاسب من أن املراد بالعلامء
األئمة مما ال يتالءم مع صدر الرواية وذيلها.
( )4

والبحث يف رواية حتف العقول يقع يف جهتني:
( )1حتف العقول.238 :
( )2املصدر نفسه.
( )3مستدرك الوسائل .141/13
( )4حاشية املكاسب لألصفهاين .385/2
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اجلهة االُول :يف سندها.
اجلهة الثانية :يف داللتها.
أما اجلهة االُول :فقد قال البعض( :وهي وإن كانت مرسلة ،لكن اعتمد عىل
الكتاب صاحب الوسائل  ومتنها موافق لالعتبار والعقل) .
()1

أ ما اعتامد صاحب الوسائل فال قيمة له ،وهذا الكتاب منسوب إىل ابن شعبة
احلراين الذي ذكر مجع بأنه يف طبقة الصدوق ،إال أنه مل ُيعنون هذا الشخص يف تلك
الطبقة ،ومل يذكر يف الفهارس كتاب ًا باسم كتاب حتف العقول ،ال يف فهرست الشيخ ،وال
يف كتاب النجايش ،مع أنه لو كان من معارصي الصدوق لكان من املناسب ذكره أو
ذكر كتابه.
مضاف ًا إىل أنه مل يذكر يف نفس الكتاب أنه تأليف عيل بن شعبة احلراين ،ولعل هذا
الكتاب وصل يف أوائل الصفوية إىل أيدي علامء الشيعة ،واستظهر بأن هذا الكتاب لعيل
بن شعبة ،وبام أن الكتاب كتاب حسن وموافق مع الذوق والعقل يف كثري من رواياته
سمي بتحف العقول ،وصار الكتاب معرف ًا لعيل بن شعبة من باب أن اآلثار تدل علينا
بام يتناسب مع من يؤلف مثل هذا الكتاب.
وأول من كتب فيه من املدح هو الشيخ إبراهيم القطيفي يف رسالته (الفرقة
الناجية) ،ثم بعد ذلك القايض نور اهلل يف (جمالس املؤمنني) ثم تبعهام اآلخرون.
( )2

وهذا الشخص كام قلنا غري مرتجم يف كتب السابقني ،نعم ُذكرت ترمجته يف أمل
اآلمل وروضات اجلنات ،وغريمها من كتب املتأخرين ،إال أن الرتمجة يف كتب
( )3

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني  486/2ـ .487
( )2حكاه يف أمل اآلمل .74/2
( )3أمل اآلمل .198/74/2
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املتأخرين ال يمكن أن تكون معيار ًا ،ونسبة الكتاب إليه غري واضحة؛ إذ ذهب بعض
إىل أن الكتاب جمهول املؤلف ،كام أن كونه يف طبقة الصدوق غري واضح وإن نقل ذلك
عن الذريعة وغريه يف مقدمة الكتاب؛ وذلك ألن الشواهد التي ُاقيمت عىل ذلك غري
ثابتة ،وذهب بعض إىل أنه كان بني ابن إدريس واملحقق.
وكيفام كان فمثل هذا الكتاب ال يكون حجة ،وأما اعتامد صاحب الوسائل فقد
ذكرنا سابق ًا عن املستدرك أن صاحب الوسائل ينسب الكتاب إىل شخص بقرائن
ضعيفة ووجوه خفية ،ولعل صاحب الوسائل اعتمد عىل هذا الكتاب من جهة توافق
رواياته مع االعتبار والعقل ،ومن الواضح عدم امكان االعتامد عىل مثل هذا الكتاب
إلثبات أمر يف غاية األمهية كهذا األمر.
أما اجلهة الثانية :فالذي ُيستفاد من الرواية أنه لو ُاقيمت احلكومة احلقة يف زمن
األئمة أو غريه لكانت جماري األمور واألحكام بأيدي العلامء باهلل ،وهذا أمر واضح،
فإن كل حكومة تُشكل يف العامل إذا كانت هلا مبادئ وأهداف ،فمجاري األمور
واألحكام إنام تكون بأيدي علامء تلك املبادئ ،وكل مجعية مل تتمكن من الوصول إىل
تشكيل دولة فمن الطبيعي ال يكون هلم نصيب يف الدولة املشكلة من قِبل غريهم الذين
ال يعتقدون بتلك املبادئ واألهداف ،وال يستفاد من الرواية وال سيام بمالحظة ما ذكرنا
من ذيل الرواية( :عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع) أن كل من كان من العلامء
( )1

باهلل فإن له رئاسة مطلقة وإمامة مطلقة بحيث يكون هلم حق النصب والعزل وتصدي
األمور من غري احتياج إىل نصب اإلمام.

( )1تقدم خترجيها آنف ًا.
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نعم لو كان األمر خارج ًا من أيدي األمويني والعباسيني وكان بيد أئمتنا 
جلعلوا جماري األمور بيد العلامء باهلل ،ولكانت ترد عليهم األوامر احلكومية ،وتصدر
عنهم وكانوا هم املرجع ،وهذا كام أرشنا أمر طبيعي ال يقبل الشك.
وهذا نظري ما إذا قيل للسادة بأن اخلمس حقكم ،فاسعوا يف إرشاد الناس
ليصلكم حقكم ،فليس معنى ذلك رجوع السادة إىل املتمولني وأخذ اخلمس منهم
بالسيف ،ونظري ما يقال للجامعيني بأن الدولة تكون لكم غد ًا وأنتم املسؤولون يف
املستقبل ،فليس معنى ذلك أن كل جامعي له الوالية عىل مجيع األمور ،بل عىل بعض
األمور بأن يتصدى ألمر من األمور بزعم أن ما قيل يشمله وهو جامعي ،بل معنى
ذلك :أنكم عىل وجه االستحقاق قابلون ألن يكون كل منكم مسؤوالً عن أمر من
األمور.
الرواية الرابعة :ما يف احلديث عن الصادق  أنه قال :اتقوا احلكومة فإن
احلكومة إنام هي لإلمام العامل بالقضاء العادل يف املسلمني لنبي أو ويص نبي. 
( )1

بتقريب أنه الريب يف ثبوت القضاء للفقيه ،ويستفاد من هذه الرواية أن القايض
إما أن يكون نبي ًا أو وصي ًا لنبي ،والنبوة مما ال يمكن إثباهتا فتبقى الوصاية واإلمامة
للقايض ،فالقايض وهو الفقيه إمام وويص ،وإذا ثبتت اإلمامة والوصاية ،يثبت املدعى
وهو واليته يف األمور العامة ،فقد قال املستدل( :فيظهر أن القضاء لإلمام والرئيس
العامل العادل ،وملا ثبت كون القضاء للفقيه ثبت أنه للرئيس والويص) .
( )2

( )1الكايف / 406/7ح.1
( )2كتاب البيع للسيد اخلميني .475/2
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كام قال أيض ًا( :إذا ورد يف األخبار أن األمر الكذائي لإلمام  أو يأمر اإلمام
بكذا ،و أمثال ذلك فإنه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول يف األدلة املتقدمة ،ففي مثل ما
ورد يف باب احلدود كرار ًا من ذكر اإلمام كقول أيب عبد اهلل  :من أقر عىل نفسه عند
اإلمام ـ إىل أن قال ـ فعىل اإلمام أن يقيم احلد عليه أو قوله  :الواجب عىل اإلمام
إذا نظر إىل رجل يزين أو يرشب اخلمر أن يقيم عليه احلد ،وال حيتاج إىل بينة مع نظره،
ألنه أمني اهلل عىل خلقه . ...
( )1

والذي ُيمكن أن ُيقال يف مقام اجلواب هو أن هذه الرواية منقولة بنحوين:
النحو األول :ما نقله الصدوق ،ففي الفقيه( :كنبي أو ويص نبي) بدل (لنبي
( )2

أو ويص نبي) ،وهو صحيح سند ًا ،إال أنه ال يمكن استفادة الوصاية من الرواية ،بل
غاية ما يستفاد عىل هذا النقل هو اإلمامة( :اتقوا احلكومة فإن احلكومة إنام هي لإلمام
 )...وهذه اإلمامة غري اإلمامة املنطبقة عىل النبي والويص.
وتوضيحه :أن الكاف هنا للتنظري ،فمفاد الرواية أن اإلمام املذكور أوالً غري
النبي وويص النبي ،واملراد من اإلمام من ُيؤتم به ويقتدى به و ُيتبع ،وعليه ُيعترب يف
احلكومة أن يكون احلاكم من ُيقتدى به و ُيتبع ،ويكون معنى الرواية هكذا :اتقوا
احلكومة فإن احلكومة إنام هي لإلمام بشـرط أن يكون عامل ًا بالقضاء وعادالً يف
املسلمني ،نظري النبي أو ويص النبي.
ولعل اعتبار اإلمامة يف احلكومة من أجل أن فصل اخلصومة ال يمكن إال ممن
كان له اقتدار ويكون قوله مسموع ًا ومتبع ًا ،وعىل هذا يعترب لزوم ًا أو استحباب ًا يف

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني  488/2ـ .489
( )2من ال حيرضه الفقيه .5/3
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القايض اإلمامة يف الرتبة السابقة عىل القضاء بلحاظ التنفيذ ،وال ُيستفاد من الرواية بأن
القايض إمام ـ كام ادعي ـ واثبات اإلمامة له هبذه الرواية.
النحو الثاين :ما نقله يف الكايف والتهذيب  ،وفيه( :لنبي أو ويص نبي) ،إال أن
( )1

السند فيهام خمدوش ،ومع غض النظر عن السند ،ال تدل الرواية عىل ثبوت االمامة
والوصاية للقايض ،فإن مفاد الرواية ـ عىل هذا النقل ـ هو أن احلكومة لإلمام يف األصل،
وقد ذكرنا سابق ًا بأن احلكومة باألصالة إنام تكون للنبي وويص النبي.
وبعبارة ُاخرى :أن منصب احلكومة من املناصب التي ُجعلت لإلمام اجلامع بني
النبي والويص ،فمن يريد التصدي هلذا املنصب البد وأن يكون تصديه إما بنصب
اإلمام أو إذنه.
وعليه فهذه الرواية من األدلة الدالة عىل أن احلكم هلل تعاىل وقد فوض منصب
احلكومة إىل اإلمام اجلامع بني النبي والويص.
الرواية اخلامسة :ما روي أن أمري املؤمنني  قال لرشيح :جلست جملس ًا ال
جيلسه إال نبي أو ويص نبي أو شقي. 
( )2

وهذه الرواية ضعيفة من حيث السند ،وأما من حيث الداللة فربام يقال بأن
الفقهاء ليسوا بأشقياء كام ليسوا بأنبياء فهم أوصياء ،وأوصياء النبي هلم الوالية يف
األمور العامة.

( )1الكايف  /406/7ح ،1هتذيب االحكام .217/6
( )2من ال حيرضه الفقيه  ،5/3وسائل الشيعة .17/27
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إال أن األمر ليس كذلك ،فإن املراد من الويص يف هذه الرواية املوىص له،
فبوصية النبي  يكون الفقيه قاضي ًا ،وليس املراد من ويص النبي  من يكون مجيع
شؤون النبي له.
والشاهد عىل ذلك القضاة املنصوبون من قبل أمري املؤمنني  ،فإهنم أوصياء
باملعنى الذي ذكرنا ،وليسوا أوصياء النبي  يف الوالية والتصدي لألمور التي كانت
راجعة إىل النبي  ،فإنه ملا أمر مالك ًا بنصب القضاة ،فعىل هذا التقدير ال يمكن
أن يقال ملن ينصبه مالك أنه ويص نبي بمعنى أن له الوالية العامة؛ إذ لو ثبت له ذلك مل
يبق للوايل يشء من السلطة.
الرواية السادسة :التوقيع الصادر من الناحية املقدسة املتقدم ذكره واملنتهي سنده
إىل إسحاق بن يعقوب( :وأما احلوادث الواقعة  ، )...وهو ضعيف سند ًا.
( )1

واالستدالل به يمكن بتقريبني:
األول :ما ذكره الشيخ ،وهو أن كل حادثة يرجع املرؤوسون فيها إىل
التقريب ّ
الرئيس البد وأن ُيرجع فيها إىل الرواة يف زمن الغيبة.
وقد أجبنا نحن عن هذا التقريب يف األبحاث املتقدمة ،وقلنا بأن الظاهر من
احلوادث الواقعة هي مستحدثات املسائل ،وأمر اإلمام  بالسؤال عن أحكام مثل
هذه املسائل من الرواة.
التقريب الثاين :هو االستدالل بذيل التوقيع ،حيث علل اإلمام لزو َم الرجوع إىل
الرواة بأهنم :حجتي عليكم وأنا حجة اهلل ،بتقريب :أن احلجة يف العرف الشيعي،
عبارة عمن كان له الوالية يف األمور العامة ،فقد قال املستدل( :مضاف ًا إىل أن الواضح

( )1كامل الدين ومتام النعمة .484

االجتهاد والتقليد واالحتياط |117

من مذهب الشيعة أن كون اإلمام حجة اهلل تعاىل عبارة ُاخرى عن منصبه اإلهلي،
وواليته عىل االُمة بجميع شؤون الوالية ،ال كونه مرجع ًا لألحكام فقط ،وعليه فيستفاد
من قوله( :وأنا حجة اهلل) و(هم حجتي عليكم) أن املراد أن ما هو له من قبل اهلل تعاىل
هلم من قبيل ،ومعلوم أن هذا يرجع إىل جعل اهلي له  ،وجعل من قبله للفقهاء فالبد
لإلخراج من هذه الكلمة من دليل خمُ رج فيتبع) .
( )1

ويمكن اجلواب عن ذلك بأنا لو فرسنا احلوادث الواقعة باملسائل املستحدثة،
فإنه البد من تفسري احلجة بمن يعترب قوله؛ ألن التعليل جيب أن يكون مناسب ًا للقول
املعلل به ،وال يمكن أن يقال :فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا ألهنم والة أمر األمة.
توضيح ذلك :أن ما يمكن أن يكون علة إلرجاع الناس إىل الرواة يف املسائل
املستحدثة هو أن الرواة ممن ُيعترب قوهلم ويكون قوهلم حجة وبرهان ًا ،ال بام أهنم والة
األ مر ،واحلجة بمعنى الكاشفية التامة التي حيتج اهلل تعاىل هبا عىل عباده ،وهبذا االعتبار
يعرب عن االئمة باحلجج ،أي :بام أن أقواهلم حجة ودليل وبرهان يعرب عنهم 
باحلجج.
وهناك روايات ُاخرى ،كالرواية الدالة عىل أن علامء ُامتي كأنبياء بني إرسائيل،
إال أننا نرتك التعرض هلا؛ وذلك لوضوح ضعف االستدالل هبا ،وهي مذكورة يف
الكتب مع اجلواب عنها.
ونتيجة هذه األبحاث :أنه لو كنا نحن وهذه الروايات فقط فإنه ال يمكن اثبات
الوالية للفقيه منها.
األمر الثاين :اإلمجاع

( )1كتاب البيع للسيد اخلميني .475/2
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ولعل أول من ادعى اإلمجاع عىل ثبوت الوالية العامة هو املحقق الثاين وهو من
أعالم القرن العارش.
قال املحقق الكركي يف رسالته املعمولة يف صالة اجلمعة( :اتفق أصحابنا عىل أن
الفقيه العادل األمني اجلامع لرشائط الفتوى املعرب عنه باملجتهد يف األحكام الشـرعية
نائب من قبل أئمة اهلدى يف حال الغيبة يف مجيع ما للنيابة فيه مدخل ،وربام استثنى
األصحاب َ
القتل واحلدو َد) .
( )1

وقال ص احب اجلواهر( :ثبوت النيابة هلم يف كثري من املواضع عىل وجه يظهر
منه عدم الفرق بني مناصب اإلمام أمج ع ،بل يمكن دعوى املفروغية منه بني األصحاب،
فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إىل احلاكم ،املراد به نائب الغيبة يف سائر املواضع) .
( )2

ويف موضع آخر ادعى اإلمجاع حيث قال( :ويمكن حتصيل اإلمجاع من الفقهاء
. )...
()3

وممن ادعى اإلمجاع النراقي يف العوائد ،قال( :فالدليل عليه بعد ظاهر اإلمجاع
حيث نص به كثري من األصحاب بحيث يظهر منهم كونه من املسلامت ما رصح به
األخبار املتقدمة . )...
( )4

ومن الذين ادعوا اإلمجاع حممد جواد املعروف بـ( :مال كتاب) الذي كان
معارص ًا لصاحب اجلواهر ،واملظفر يف عقائد اإلمامية ،فإنه عد والية الفقيه من عقائد
اإلمامية.
( )1جواهر الكالم .396/21
( )2جواهر الكالم .396/21
( )3جواهر الكالم .422/15
( )4عوائد األيام .189
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ويمكن املناقشة يف اإلمجاع املدعى بوجهني:
األول :أن اإلمجاع املدعى مدركي ،كام أشار إليه املدعون ،ومدركه
الوجه ّ
الروايات التي ذكرناها وبحثنا عنها بحث ًا علمي ًا بحت ًا ،وظهر أهنا ال تدل عىل والية
الفقيه.
الوجه الثاين :انكار كثري من املتأخرين لوالية الفقيه ،أو تزلزل بعضهم ،فإنه كام
عرب املحقق النائيني ـ يف رسالته وسيلة النج اة يف صالة اجلمعة ـ واألصفهاين يف رسالته
املامثلة هلا( :ففيه تزلزل عظيم) إىل غري ذلك من العلامء الذين تأملوا يف ثبوهتا كالشيخ
األنصاري واإليرواين.
وأما قدماء األصحاب فلم نر أحد ًا من السابقني عىل املحقق الثاين ،كالشيخ
الطويس ،والسيد املرتىض ،وابن زهرة ،يقول بالوالية العامة للفقيه ،وأما مسألة إجراء
احلدود وأمثاهلا ،فهي مسألة ُاخرى البد وأن ال ُخيلط بني املسألتني.
ومما يوهن اإلمجاع أن الشيعة يف زمن الغيبة كانوا يف حرية ،والغيبة كانت مسامة
باحلرية عندهم ،وعلامؤنا كانوا بصدد تصحيح الغيبة ،وقد صنف مجع منهم كتاب
الغيبة ،إال أن غرض كل منهم خيتلف عن اآلخر ،فكتاب إكامل الدين للصدوق ألف يف
إثبات الغيبة يف قبال الزيدية ،فبام أن قم كانت قريب ًة من طربستان ،ويف طربستان كان
أئمة الزيدية ،ف كانوا يعرتضون عىل الشيعة ،فألف الصدوق هذا الكتاب لدفع
اعرتاضات الزيدية ،وهذا واضح ملن راجع كتاب اإلكامل من أوله إىل آخره ،فلو كان
للشيعة طريق إىل اإلمامة والرئاسة لذكروها يف قبال الزيدية الذين يقولون بإمامة من
قام بالسيف من ولد عيل وفاطمة.
ومن الكتب التي ُالفت يف الغيبة غيبة النعامين ،وبام أن النعامين كان غالب ًا يف
الشامات التي كانت يف تلك االزمنة مركز ًا لنفوذ اإلسامعيلية ،ألف هذا الكتاب رد ًا
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عىل اعرتاضات االسامعيلية ،واإلسامعيلية ممن هلم إمام من ولد اسامعيل وكانوا
يعرتضون عىل الشيعة بانه ليس هلم إمام ح ارض ،ولو كانت والية الفقيه ثابتة ألشاروا
إليها يف كتبهم ،ولذكروا ـ يف قبال اإلسامعيلية ـ بأن لنا أيض ًا إمام وهو َمن كان راوي ًا
ألحاديثهم ،وعارف ًا بحالهلم وحرامهم.
ومنها غيبة الشيخ الطويس ،وقد ُالف هذا الكتاب يف وعاء خاص ،وهذا الكتاب
رد العرتاضات مجيع الطوائف إال اإلسامعيلية؛ وذلك لعدم إمكان املقابلة معهم بسبب
تكامل نفوذهم يف ذلك العصـر يف الوسط الذي كان يعيش فيه الشيخ ،واملقصود أنه لو
كان ذلك لذكره علامؤنا املتقدمون يف كتبهم ومل يكن خيفى إىل زمان املحقق الثاين.
األمر الثالث :العقل
وهو شبيه بدليل االنسداد عىل ما يظهر من كلامت بعض ،منهم :صاحب
اجلواهر ،فقد قال( :بل لوال عموم الوالية لبقي كثري من األمور املتعلقة بشيعتهم
معطلة ،فمن الغريب وسوسة بعض الناس يف ذلك ،بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئ ًا،
فهم من حلن قوهلم ورموزهم أمر ًا. )...
وال َ
( )1

وقد أشار إىل ذلك العالمة يف املختلف ،وذكر مجع من املتأخرين هذا الدليل يف
كلامهتم ،إال أن الكالم يف تقريب ذلك ،ويمكن تقريبه بام سنذكره وهو متوقف عىل
مقدمات:
املقدمة االُول :أن األحكام عىل نحوين:
فتارة تتعلق باألفراد إما عىل نحو الوجوب العيني أو الكفائي ،وأخرى تتعلق
بشخص خاص ،وهذا عىل قسمني:

( )1جواهر الكالم .397/21
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منها ما يرتبط بالعبادات كنصب إمام اجلمعة وأمري احلاج ،وأمثال ذلك.
ومنها ما يرتبط بالنظام االجتامعي ،مثل القوانني اجلزائية كإجراء احلدود
والتعزيرات ،واألمور املالية ك نصب العامل جلمع الزكوات واخلراج وأمثال ذلك
ورصفها يف مصارفها ،وما جيب جعله حفظ ًا للنظام أو منع ًا من االختالل أو االنحطاط،
فإنه قد يوجب حفظ النظام باملعنى األعم جعل قانون أو قوانني طبق ًا للمصالح املتغرية
من قبل ويل األمر ،إىل غري ذلك من األمور كبسط العدالة ورفع الظلم ،فإن هذه
األحكام اإلجتامعية مما اليرىض الشارع بتجميدها.
ومن الواضح أن هذه األحكام ليست من األحكام التي يمكن أن يتصدى هلا
كل شخص وفرد من أفراد املجتمع.
املقدمة الثانية :أن النبي  كان هو املتصدي هلذا النحو من األحكام التي تتعلق
باملجتمع ،وكذا تصدى هلا َمن قام من بعده ،سواء كان قيامه مقامه عن حق أم باطل بال
فرق بني التصدي باملبارشة أو بالتسبيب ،وهذا من الواضحات.
فمن وظائف النبي  واألئمة التصدي هلذه االحكام إما باملبارشة أو
بالتسبيب؛ وذلك ألن األئمة  باعتقادنا يرثون مجيع مناصب النبي  ،وبام أن
القيام هبذه الشؤون التي يرجع فيها إىل الرئيس من وظائف اإلمام  فإن مل يتمكنوا
من املبارشة فالبد أن جيعلوا قي ًام للتصدي هلذه األمور ،كام ثبت لنا ذلك من نصب أمري
املؤمنني  عامالً يف بالد خمتلفة ،ونحن نعلم أهنم  جعلوا قي ًام يف زمان الغيبة
لتمشية هذه األمور.
املقدمة الثالثة :أنه ال إشكال بحسب الفقه الشيعي يف عدم نصب طائفة من
الطوائف للقيام هبذه األمور إال الفقهاء ،أي أنه لو جعل قي ًام إنام يكون الفقهاء ال
غريهم ،والنتيجة أن القيم يف زمن الغيبة من قبل اإلمام هو الفقيه؛ إذ بحكم املقدمة
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االُوىل إن هذه األحكام النظامية مما ال يرىض الشارع بتجميدها ،وبحكم املقدمة الثانية
إن القيام بإجراء هذه األحكام من وظائف النبي ،وأئمة اهلدى  ،والبد هلم من
جعل القيم فيام إذا مل يمكنهم املبارشة ،وبحكم املقدمة الثالثة أنه لو كان قيم فإنام يكون
هو الفقيه ال غريه ،فإنا وإن أنكرنا اإلمجاع عىل والية الفقيه ،إال أننا ال نُنكر اإلمجاع عىل
عدم والية غري الفقيه ،فلذا تكون الوالية عىل هذه األمور للفقيه ،أضف إىل ذلك
الروايات املتقدمة.
ويمكن رد هذا الدليل بجهات تستفاد من كلامت الفقهاء ختدش يف بعض
مقدماته.
اجلهة األول :ما يظهر مما نقل عن السيد الربوجردي  ،وهو بتقرير وتقريب
منا :أن وزان عرص الغيبة وزان عرص احلضور مع عدم بسط اليد؛ وذلك ألن الغيبة نوع
من عدم بسط اليد ،وال فرق له مع عرص احلضور يف عدم بسط اليد ،ونحن حينام نراجع
زمان احلضور وعدم بسط اليد نرى بعض األمور مما كان يبارشه اإلمام  ،وبعضها
مما مل يكن يبارشه اإلمام .
فمن األمور التي كان اإلمام  يبارشها نصب القيم ألموال ال ُغ َّيب وال ُق َّصـر
ونصب من يستلم احلقوق وال سيام اخلمس ،فإنه كان هناك وكالء من قبل اإلمام 
يف أخذ اخلمس ،كام ذكرنا ذلك يف مبحث اخلمس ،وبه أجبنا عن القول بتحليل اخلمس
للروايات املروية عن أمري املؤمنني  .فال ريب يف تصدي األئمة  هلذه األمور
مع عدم بسط اليد.
ومن األمور التي مل يتصدى هلا األئمة  األمور الراجعة إىل سد الثغور وأخذ
الزكوات إجبار ًا وإجراء احلدود ونحو ذلك.
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فعىل القول بأن وزان عرص الغيبة وزان عرص احلضور مع عدم بسط اليد يكون
القدر املتيقن مما فوض إىل الفقيه عبارة عام كانوا يتصدون له يف زمن احلضور مع عدم
بسط اليد ،ال يف ما مل يتصدوا له .هذا ملخص ما نقل عنه .
إال أن هذا اجلواب هبذا املقدار ال يمكن أن يكون رد ًا للدليل املذكور؛ إذ ال
يمكن تقسيم األمور إىل ما كانوا يتصدون هلا ،وما كانوا ال يتصدون هلا ،فإن تصدهيم
وعدم تصدهيم يرتبط بمقدار متكنهم ،كام أنه مل يرد دليل عىل أخذ األمخاس من الشيعة
بالنسبة إىل أمري املؤمنني  واألئمة  من بعده إىل زمان الباقر  .فهذه األمور
دائرة مدار الظروف سعة وضيق ًا ،فلو فرضنا أن امليسور للفقيه الذي فوض إليه األمر
أزيد مما كان يتصدى له األئمة  ،مل يكن لدليل أخذ الزكوات إجبار ًا وإجراء احلدود
وأمثاله قصور.
وبعبارة ُاخرى :أنه مل تكن هناك أمور خاصة يتصدى هلا اإلمام  مع عدم
بسط اليد كام مل تكن هناك أمور خاصة ال يتصدى هلا اإلمام  مع عدم بسط اليد يف
مجيع األزمنة ،بل تصدهيم وعدم تصدهيم دائر مدار متكنهم وعدمه ،وعليه فلو متكن
الفقيه يف عرص الغيبة من إجراء احلدود وسد الثغور وأخذ الزكوات إجبار ًا وأشباه ذلك
مل يكن وجه الستثناء هذه األمور.
اجلهة الثانية :ما يظهر من أكثر املتأخرين ،وهو أن األمور املذكورة عىل قسمني:
األول :ما ورد دليل عىل نصب اإلمام  أفراد ًا هلذه األمور ،كالقضاء،
القسم ّ
فإن األدلة قد دلت بالداللة املطابقية عىل نصب األئمة  بعض ًا للقضاء ،والقضاء
بني املتنازعني هو القدر املتيقن من القضاء ،وهو من األمور الراجعة إىل النظام
االجتامعي ومن األمور التي ليس لكل أحد أن يتصدى له.

| 124

القسم الثاين :ما يظهر من الدليل الدال عىل نصب شخص قاضي ًا وحاك ًام أن
هناك ُامور ًا ترتبط بالقضاء وخارجة عن حدوده ـ فصل اخلصومة بني املتنازعني ـ وهذه
األمور راجعة إىل الفقهاء ،وذلك لتصدي القضاة بحكم الشواهد التأرخيية والروائية يف
تلك األزمنة ألمور ُاخرى خارجة عن حدود القضاء ،أي أنه كانت هناك أمور أخرى
توكل إىل القايض مضاف ًا إىل فصل اخلصومة ،مثل نصب القيم عىل أموال الصغار
والتحفظ عىل أموال الغيب وإجراء احلدود وأشباه ذلك ،مع أن إجراء احلدود ليس من
شؤون القضاء ابتدا ًء.
ففي رواية حفص بن غياث :سألت أبا عبداهلل  :من يقيم احلدود ،السلطان،
أو القايض؟ فقال :إقامة احلدود إىل َمن إليه احلكم. 
( )1

وعىل ما يظهر من الشواهد التأرخيية فإنه قد حصلت توسعة يف دائرة عمل
القضاة شيئ ًا فشيئ ًا ،حتى أن التفتيش عن األبينة كان موكوالً إىل القضاة.
فقد يتمسك بثبوت هذه األمور كلها بالروايات الواردة عن الرضا  أو
اجلواد  كام يف التنقيح.
إال أنا قد ناقشنا يف ذلك بأن التوسع كان تدرجيي ًا ،وقلنا بأنه البد من التمسك
بالروايات الصادرة عن الصادق  ،كمقبولة عمر بن حنظلة ومعتربة أيب خدجية،
وحينئذ ينبغي أن نرى التوسع يف القضاء يف زمان اإلمام الصادق  الذي هو زمن
صدور الروايتني.

( )1وسائل الشيعة .300/27
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وهناك شواهد كثرية عىل أن القضاة يف ذلك العصـر كانوا يتصدون الُمور ُاخرى
غري فصل اخلصومة ،وقد ذكر يف كتاب تاريخ التمدن اإلسالمي كيفيه توسعة وظائف
( )1

القضاة.
وأما الشواهد التي تدل عىل تصدي القضاة الُمور ُاخرى غري فصل اخلصومة
فهي كثرية:
منها :رواية عقبة بن خالد عن الصادق  :قلت :يا غيالن جتمع بني املرء
وزوجه؟ قال :نعم ،قلت :وتفرق بني املرء وزوجه؟ قال :نعم ،قلت :وتقتل؟ قال:
نعم ،قلت :وتضـرب احلدود؟ ،قال :نعم ،قلت :وحتكم يف أموال اليتامى؟ ،قال:
نعم.

( )2

فيظهر من الرواية أن دائرة عمل القايض كانت متسع ًة ،والبد من األخذ بالسعة
التي كانت يف زمن الصادق .
ومنها :رواية ابن أيب ليىل ...( :ثم قال :من هذا الذي معك؟ قلت :ابن أيب
ليىل قايض املسلمني ،فقال له :أنت ابن أيب ليىل قايض املسلمني؟ قال :نعم ،قال:
تأخذ مال هذا فتعطيه هذا؟ وتقتل وتفرق بني املرء وزوجه؟ ال ختاف يف ذلك أحد ًا؟
. )...
()3

ويظهر من هذه الرواية أيض ًا توسعة دائرة عمل القضاة يف زمان الصادق .
ونحن إنام ذكرنا بعض الروايات التي صدرت من الصادقني  لنرى مدى
سعة دائرة عمل القضاة يف ذلك العرص ،ويظهر من هذه الروايات وغريها عدم
( )1تاريخ التمدن اإلسالمي .246 :1
( )2الكايف  /429/7ح.13
( )3الكايف  /408/7ح.5
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اختصاص القضاة بفصل اخلصومة .فحينام يقال :جعلته قاضي ًا أو حاكامً ،يكون احلاكم
متصدي ًا هلذه األمور بنصب من اإلمام ،أضف إىل ذلك أن قوله  :فإين قد جعلته
قاضي ًا يستفاد منه سائر األمور التي كان يتصداها القضاة بأحد الوجوه الثالثة:
األول :توسعة مفهوم القضاء يف ذلك العرص.
الوجه ّ
الوجه الثاين :االطالق املقامي يقتيض جعله لفصل اخلصومة وسائر الشؤون
التي كان القضاة يتصدون هلا.
يرض اإلمام بالرجوع إىل
الوجه الثالث :األولوية وفحوى اخلطاب ،أي أنه لو مل َ
حكام اجلور يف التخاصم ،فبطريق أوىل ال يرىض بالرجوع إليهم يف سائر األمور ،فلنا
دليل بالنسبة لتصدي الفقهاء ل كثري من األمور ،ومعها ال يكون أكثر األحكام الراجعة
إىل النظام االجتامعي جممدة.
ونحن فعالً لسنا بصدد املناقشة يف توسعة مفهوم القايض وعدمه ،وهل له شاهد
أو ال ،أو أنه هل يمكن استكشاف ذلك من االطالق املقامي أو ال ،أو استكشافه من
فحوى اخلطاب وعدمه؛ وذلك ألن البحث يف االجتهاد والتقليد ،والبحث عن هذه
األمور موكول إىل حمله.
اجلهة الثالثة :هناك فرق بني األمور احلسبية وغريها ،فقالوا باشرتاط األمور
احلسبية بنظر الفقيه ،وأما األمور غري احلسبية فتبقى جممدة أو تنحل املشكلة يف كثري منها
بام ذكر يف اجلهة الثانية.
واألمور احلسبية هي األمور التي ُحترز مطلوبيتها من وجهة نظر الشارع وأن
الشارع ال يرىض برتكها ،وأما إذا احتمل أن الشارع يرىض برتكها ،فال تكون من األمور
احلسبية وإن كانت ترتتب عليها مصالح ،ويشرتط فيها أن تكون هذه األمور منوطة
بنظر شخص أو أشخاص ُم َعينني ،وأما إذا مل تكن منوطة بنظر شخص خاص أو مل
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نستفد من األدلة ذلك بأن عُلم بأن هذا اليشء مطلوب ،ومما ال يرىض الشارع برتكه ومل
حترز إناطته بنظر شخص معني ،مل يكن من األمور احلسبية ،وهذا كاألمر باملعروف
وبعض مراتب النهي عن املنكر.
وال بد من األخذ بالقدر املتيقن فيام إذا عُلم بأن األمر منوط بنظر شخص ،ومع
الشك يف أنه هل هو منوط بنظر الفقيه العادل الثقة أو أنه منوط بنظر الثقة فقط ،فالبد
من االحتياط واألخذ بالقدر املتيقن ،وهو الفقيه العادل الثقة ،وذلك ألن مقتضـى
القاعدة يف الوضعيات هي الفساد.
وهكذا البد من االحتياط فيام إذا دار األمر بني املتباينني ،كام إذا بلغ الصبي
جمنون ًا ،فيشك يف والية األب واجلد بعد ذلك من أن واليتهام مستدامة عليه أم أن وليه
هو الفقيه.
فإن قلنا بعدم جريان استصحاب الوالية أو كان يف االستصحاب تأمل من جهة
تبدل املوضوع ،فاالحتياط يقتيض أن تكون ترصفات األب بإذن الفقيه.
فتحصل :أنا نقول بثبوت والية الفقيه يف األمور احلسبية ،وهي كثرية ،ومعها ال
يلزم جتميد كثري من األحكام بحيث يلزم من تركها خروج عن الدين.
اجلهة الرابعة :أن املستفاد من بعض الروايات هو دخالة االنتخاب يف املسألة،
َ
منتخب ًا من املسلمني ،وذلك لقوله  :فاجعلوا بينكم يف
فالبد أن يكون القايض
مقبولة عمر بن حنظلة ،وعىل هذا االحتامل البد وأن يكون املتصدي هلذه األمور ممث ً
ال
للمسلمني ،فإن كان بينه وبني الفقيه عموم مطلق فالبد من األخذ بالقدر املتيقن .نعم
لو كان بينهام عموم من وجه تكون املسألة حمل تأمل ،وما نذكره ليس من جهة ما ُذكر
يف تفسري امليزان ،بل من حيث إن هذه التكاليف البد من العمل هبا ،حيث إهنا مصداق
للعمل بالقسط والعدل املتوجه إىل عموم املسلمني ،وحيث إن القسط والعدل العام مما
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ال يمكن حتقيقه بمبارشة عموم املسلمني فالبد وأن يكون ذلك بالتسبيب من املسلمني
بانتخاهبم شخص ًا أو أشخاص ًا للتصدي هلذه األمور.
أضف إىل ذلك قوله  :اتقوا احلكومة فإن احلكومة انام هي لإلمام العامل
بنا ًء عىل أن ال يكون املراد باإلمام اإلمام باملعنى األخص ،بل املراد منه الذي انتخبه
الناس.
فعىل هذا االحتامل ال يبقى مورد لتجميد األحكام املذكورة ،وليست الوالية
َ
املنتخب من قبل الناس.
ثابتة لكل فقيه ،بل للفقيه
ونحن ال نُطيل البحث أكثر من ذلك ،ونكتفي بام ذكرنا ،وقد بحثنا مفصالً عن
ثبوت والية الفقيه وعدمه يف مبحث املكاسب ،وما ذكرناه هنا كان فهرس ًا ملا ذكرناه
هناك.
فتحصل مما ذكرنا :أن األدلة غري وافية واإلمجاع خمدوش ،والدليل العقيل ُينا َقش
للمثبِت من دفع مجيع الشبهات ،وأنى له ذلك ،ولعل
فيه بام ُذكر وغري ما ذكر ،والبد ُ
ألجل دقة املوقف قال املحقق النائيني واملحقق االصفهاين( :فيه تزلزل عظيم) وصىل
اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين.
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الفصل اخلامس :التجزّي يف االجتهاد
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التجزي يف االجتهاد
املراد من التجزي يف االجتهاد هو التجزي يف ملكة االجتهاد ،فإنه قد يكون
التجزي يف مرحلة الفعلية ،بمعنى أن املجتهد يستنبط بعض األحكام دون بعض ،وهذا
أمر واقع كثري ًا ،وال إشكال فيه؛ إذ ليس كل جمتهد يستنبط فعالً مجيع األحكام ،وهذا
املعنى ليس بمراد هنا ،بل مورد الكالم هو جتزي ملكة االجتهاد.
ويف املقام عدة بحوث:
األول :يف معنى جتزي ملكة االجتهاد
البحث ّ
ال إشكال يف أن استنباط األحكام الشـرعية من األدلة التفصيلية أو حتصيل
احلجة عىل ثبوت احلكم أو نفيه متوقف عىل قدرة خاصة ،وهذه القدرة غري موجودة
عند الكل ،ولذا قلنا بأن االجتهاد متوقف عىل ِ
مبادئ ومقدمات بحيث لو مل حتصل هذه
املبادئ عند الشخص مل يكن قادر ًا عىل االستنباط .والقدرة عىل االستنباط من الصفات
النفسية.
واملراد من التجزي قد يكون اجلزء يف قبال الكل ،بمعنى أن االجتهاد مؤلف من
أجزاء ويمكن أن حتصل بعض أجزائه دون بعض ،أو أن جتزئة االجتهاد بمعنى أنه ما مل
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تتحقق مجيع هذه األجزاء مل يتحقق االجتهاد ،وهذا املعنى غري مراد جزم ًا يف حمل
البحث.
وقد يكون املراد حتقق بعض أفراد القدرة من االستنباط دون بعض.
وال يراد بالتجزي اجلزء يف قبال الكل ،وذلك ألن امللكة أو القدرة عىل االستنباط
ليست من األشياء التي هلا أجزاء بحيث تكون قابلة للتقسيم بأجزاء خارجية ،كام أنه
ليس له أجزاء حتليلية مثل اجلواهر بحيث يكون له جنس وفصل.
فاملراد من التجزي هنا هو حصول بعض أفراد دون بعض ،غاية األمر أنه يقع
الكالم يف تصوير التجزي هبذا املعنى .ويوجد هنا تصويران لذلك:
التصوير األول :أن امللكة ب معنى القدرة ،والقدرة تتعدد بلحاظ مقدورها ،وهو
أصناف املسائل ،فربام تكون له قدرة عىل استنباط صنف دون صنف ،وقدرته عىل بعض
األصناف دون بعض إنام تكون بلحاظ املبادئ ،فإن بعض املسائل الفقهية يتوقف
استنباطها عىل ِ
مبادئ قد تعلمها أو أهنا سهلة احلصول ،وبعض املسائل الفقهية يتوقف
استنباطها عىل ِ
مبادئ صعبة أو مل يتعلمها ،ونتيجة ذلك أنه قد يكون الشخص قادر ًا عىل
استنباط صنف دون صنف من املسائل ،ويف قباله املجتهد املطلق وهو من يتمكن من
استنباط مجيع املسائل يف مجيع األصناف.
وتوضيح ذلك :أن املسائل خمتلفة من حيث توقفها عىل املبادئ املتقدمة ،فإن
بعض املسائل يتوقف استنباطها عىل مقدمة أو مقدمتني وتعلمها سهل ،وقد يتوقف
استنباط املسألة عىل ِ
مبادئَ معقدة وصعبة التعلم ،فبام أن املسائل الفرعية ذات أصناف
خمتلفة ،وكذا األفراد خمتلفون من جهة حتصيل هذه املبادئ فلذا خيتلف األفراد من جهة
القدرة عىل استنباط مجيع األصناف أو بعضها.
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ومرجع هذا التصوير إىل أن املجتهد املطلق هو من جيتمع فيه مجيع أفراد القدرة
عىل استنباط مجيع األصناف ،واملجتهد املتجزئ هو من ال جيتمع فيه مجيع أفراد القدرة
عىل استنباط مجيع األصناف ،بل عىل بعض األصناف دون بعض.
التصوير الثاين :أن ملكة االجتهاد من املاهيات املشككة ،بمعنى أهنا ختتلف
بحسب القوة والضعف ،وتبتدئ ضعيف ًة ثم تشتد ،وربام تنقلب إىل الضعف نتيجة
لبعض التساحمات ،فاالختالف إنام يكون بالشدة والضعف ،ال بتجمع مجيع أفراد
القدرة كثرة وقلة ،وعليه فاملجتهد املطلق ليس ذا قدرات متعددة بالنسبة إىل األصناف،
بل ذا ملكة قوية ،واملتجزئ ذو ملكة ضعيفة وحمدودة بحد خاص .وهذا التصوير من
التجزي مما نقله بعض تالمذة املحقق النائيني عنه.
إال أن هذا التصوير وإن كان يف بادئ األمر يظهر أنه أحسن من التصوير األول،
ولكن بالنظر الدقيق يتبني أن التصوير األول أكمل وأتم من التصوير الثاين؛ وذلك ألنه
إن فرسنا امللك َة بالقدرة فإنه البد من االلتزام بأن االختالف بني املجتهد املطلق
واملتجزئ يكون باختالف عدد أفراد القدرة ،والسـر فيه أن القدرة تتحدد وتتعدد
بسبب مقدورها ،أي أن القدرة عىل هذا الشـيء غري القدرة عىل يشء آخر وذلك لتعدد
املتعلق ،كام أن العلم هبذا الشـيء غري العلم بالشـيء اآلخر وذلك الختالف املعلوم،
فكام أن اختالف املعلوم يوجب تعدد العلم ،فكذلك اختالف املقدور يوجب اختالف
أفراد القدرة ،فحينام يقتدر الشخص الستنب اط فرع وذلك لتحصيل مبادئ استنباط هذا
الفرع ،ثم بعد ذلك يتعلم مبادئ استنباط فرع آخر ختتلف مبادئ استنباطه مع مبادئ
استنباط الفرع األول.
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فالقدرة عىل استنباط الفرع الثاين غري قدرة االستنباط يف الفرع األول؛ ألن
القدرة اشتدت مع وحدة الوجود ،وذلك ألنه أوالً كان قادر ًا عىل صنف ثم صار قادر ًا
عىل استنباط صنف آخر ،وتعدد املتعلق موجب لتعدد القدرة.
وربام يناقش يف التصوير الثاين بأنه مناسب لألعلم ،فإن االعلم أشد إجتهاد ًا من
غري األعلم مع أن كليهام جمتهدان ،وال يتناسب هذا التصوير مع التجزي ،فاملختار يف
تصوير التجزي هو التصوير األول من جتمع أفراد القدرة وعدم جتمع أفراد القدرة.
وربام يناقش يف تصوير التجزي بأن من مقدمات االجتهاد حتصيل علم االُصول،
وعمدة مباحث االُصول حجية احلجج واالُصول الرشعية ،وتعلم االُصول الرشعية
مما حيتاج إىل االجتهاد ،فمثالً لو أراد أن يعرف بأن اخلرب الواحد هل هو حجة أو ال؟
فالبد من االطالع عىل أدلة حجية اخلرب الواحد وهي الروايات ،والبد له من العلم بأن
هذه الروايات هل هي صحيحة أو غري صحيحة ،متواترة أو ال ،هل هلا معارض أو ال؟
وعىل فرض وجود املعارض هلا فكيف يمكن عالج التعارض ،وهكذا البد له من
االطالع بأن الظواهر هل هي حجة أو ال؟ وهكذا سائر احلجج واالُصول الرشعية.
واملقصود أن العمل الذي ُيعمل يف أصعب املسائل الفقهية ُيعمل يف االُصول،
فإن تع َّل َم هذه األمور يف االُصول ـ الذي هو من مبادئ االجتهاد ـ فهو جمتهد مطلق،
وكيف ُيعقل بأن ال يكون جمتهد ًا ،وإن مل يتعلم هذه األمور فهو ليس بمجتهد؛ وذلك
ألن االجتهاد متوقف عىل مبادئ منها االُصول ،واملفروض أن امللكة حتصل بحصول
تصور.
تلك املبادئ ،وعليه فتجزئة امللكة مما ال حمصل له ،بل غريم َّ
ويمكن اجلواب عن هذه املناقشة:
أوالً :مل تُذكر مجيع مقدمات االجتهاد يف االُصول املدونة ،فإن االُصول التي
يتوقف عليها الفقه أكثر من االُصول املدونة بعنوان االُصول ،واملسائل االُصولية غالب ًا
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بالنسبة إىل األحكام التكليفية كاألوامر والنواهي ،وأما املباحث التي نحتاج اليها يف
املعامالت مثالً فال يتطرق هلا يف األصول املدونة ،كام يف أنواع احلقوق ،فإن احلق قد
يكون قابالً لالنتقال مع اليشء كحق اجلناية وقد ال يكون قابالً لالنتقال كحق الرهانة،
وأنواع ُاخرى من احلقوق ُذكرت يف مبحث الزكوات ،وهكذا يف تعلق حق الغرماء
برتكة امليت إىل غري ذلك من األمور التي يتوقف عليها االجتهاد.
وخالصة الكالم :إن االُصول من مبادئ االجتهاد ،إال أنه ليس مشتمالً عىل
تعرض هلا يف
مجيع مبادئ االجتهاد ،حيث إن بعض املبادئ مما ُت َعن َْون يف الفقه وال ُي َّ
االُصول.
وثاني ًا :يمكن أن يكون الشخص متعل ًام ملسائل خاصة يف ا ُ
الصول ،وجتزيه يف
متصور.
االجتهاد بلحاظ تعلمه لبعض املسائل االُصولية .فظهر أن جتزي االجتهاد أمر
َّ
مضاف ًا إىل أن اإلجتهاد املطلق مسبوق بالتجزي كام ذكر ذلك املحقق
اخلراساين  ،إال أن االستدالل عليه بدليل الطفرة غري تام؛ إذ إن ذلك يأيت فيام إذا قلنا
( )1

إن التجزي واالطالق بنحو الشدة والضعف يف امللكة ،وال يأيت عىل التصوير األول
وهو االختالف من جهة األفراد واألصناف ،فإنه نظري من كان له دينار وحصل عىل
مائة ألف دينار فليس هذا من الطفرة.
هذا متام الكالم يف البحث األول من مباحث التجزي.
البحث الثاين :يف حجية فتوى املجتهد املتجزي
هل إن املتجزي يف امللكة واملستنبط لبعض املسائل يكون رأيه فيام استنبطه حجة
أو ال؟

( )1راجع الكفاية  466فام بعد.
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الظاهر هو حجية رأيه بالنسبة إىل نفسه ،وذلك لتحقق موضوع أدلة حجية
احلجج كاألمارات أو االُصول ،عقلية كانت أم رشعية ،فهو قد فحص عن الدليل
واملعارض باملقدار املعترب ،فإذا استقر رأيه عىل أن اخلرب الواحد حجة واستنبط حك ًام
منه ،فإن رأيه يكون حجة بالنسبة إليه ،وعدم قدرته عىل استنباط بعض املسائل االُخرى
أمر خارج عام استنطبه.
وأما البح ث يف أنه هل جيوز تقليده أو ال ،فسنتعرض له يف مسائل التقليد إن شاء
اهلل.
البحث الثالث :يف ثبوت القضاء للمجتهد املتجزي
ال روايات الدالة عىل ثبوت القضاء للمجتهد ،عمدهتا روايتان :مقبولة عمر بن
حنظلة ،ومعتربة أيب خدجية.
وقد ورد يف املقبولة :انظروا إىل من كان منكم قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا
وحرامنا وعرف أحكامنا. 
( )1

و(أحكامنا) مجع مضاف ،واجلمع املضاف ـ عىل املشهور بني االُصوليني ـ يدل
عىل االستيعاب واالستغراق ،فيكون معنى الرواية :إين جعلت من روى أحاديثنا ونظر
يف حاللنا وحرامنا وعرف مجيع أحكامنا قاضي ًا ،إال أن العرفان بجيمع األحكام مما ال
حيصل ألحد ،والسيام إذا كان احلكم من األحكام قليلة االبتالء ،فإن كثري ًا من الفقهاء
قد ال يعرفون بعض األحكام ،نعم عندهم قدرة االستنباط بحيث لو أرادوا معرفته
لعرفوه ،مضاف ًا إىل أن القضاء ال ُيعترب فيه معرفة مجيع األحكام ،فيقع الكالم يف املعنى

( )1الكايف  /412/7ح.5
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الذي ينبغي أن حيمل عليه قوله ( أحكامنا) ،مع أنه مجع مضاف ويدل عىل
االستيعاب.
َ
توضيح ذلك :أن االستيعاب قد يكون استيعاب ًا حقيقي ًا ،كقوله تعاىلَ﴿ :عل ُِْمْ
َ
َّ َ َ
بْ َوالشهاد ْةِ﴾  ،وقد يكون عرفي ًا وإضافي ًا ،كقولك :مجع األمري الصاغة ،فإن املراد
الغي ِْ
( )1

من الصاغة ليس مجيعهم ،بل املراد إما مهرة الصاغة ،أو املوجود يف البلد ،أو مقدار
معتد به منهم.
فإذا كان االستيعاب يف قوله (أحكامنا) عرفي ًا فاملراد هو األحكام التي هي غالب ًا
مورد ابتالء القايض من أحكام القضاء وغريها مما هلا عالقة بالقضاء ،وعىل هذا ال تكون
عرف مقدار ًا معتد ًا
الرواية ناظرة إىل املجتهد املطلق أو املتجزي ،بل معناها أنه البد وأن َي َ
به من األحكام.
وأما إذا كان االستيعاب حقيقي ًا إال أنه بالفعل بالنسبة إىل بعض األحكام وبالقوة
بالنسبة إىل بعضها اآلخر ،فيكون معنى قوله  :وعرف أحكامنا أي :ما يعم
العرفان بالقوة القريبة بالفعل ،وعىل هذا املعنى يكون القضاء للمجتهد املطلق فقط دون
املتجزي ،إذ ال يصدق عليه أنه عرف أحكامنا.
ولكن األظهر من قوله  :عرف أحكامنا هو العرفان بالنسبة إىل مقدار
معتد به من األحكام.
فامل ستفاد من املقبولة كفاية صدق الفقيه لثبوت القضاء ،والفقيه عىل ما
استظهرناه يصدق عىل َمن يعرف مقدار ًا معتد ًا به من األحكام التي ُحيتاج اليها يف
القضاء.

( )1سورة األنعام /اآلية.73 :
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وأما معتربة أيب خدجية ،فهي ـ كام تقدم ـ منقولة بنحوين:
األول :ما رواه الشيخ :اجعلوا بينكم رجالً ممن قد عرف حاللنا وحرامنا، 
( )1

فإن قلنا بأن املفرد املضاف كاجلمع املضاف دال عىل االستيعاب ـ كام قالوا ـ فالكالم
فيها هو الكالم ،هذا مع قطع النظر عن املناقشة يف السند.
الثاين :ما جاء فيه :ولكن انظروا إىل رجل منكم يعلم شيئ ًا من قضايانا أو
()2

(قضائنا)  ،وما ذكر بعض من أن نسخ الفقيه( :قضائنا) واالختالف يف نسخ الكايف
()3

والتهذيب حيث ذكر يف بعضهام( :قضائنا) ويف بعضها( :قضايانا) غري صحيح؛ إذ إن
()4

نسخ الفقيه أيض ًا خمتلفة ففي بعض نسخها (قضائنا) ،ويف بعضها (قضايانا).
وعىل أي حال فعىل فرض كون الرواية هكذا :يعلم شيئ ًا من قضايانا يقع
الكالم يف أن ِ
(من) للتبعيض أو للبيان ،وقد اختلف فيه ،إال أن األرجح أن تكون (من)
للتبعيض ولو بلحاظ (شيئ ًا).
واحتامل كوهنا بيانية مدفوع يف كلامت عدة بأنه يعترب يف املُ نبني واملُ َّبني توافقهام يف
اجلمع واإلفراد ،فلو كانت بيانية فعليه أن يقول( :أشياء من قضايانا).
إال أن هذه القاعدة ليست كلية ،ولذا نرى عدم رعاية هذه القاعدة يف قوله تعاىل:
َ َ ُ ي َ َ َ َ
ان﴾  ،وهذه القاعدة مل تُذكر يف كتب األدب.
ِنْاْلوث ِْ
سْم ْ
الرج ْ
﴿ ْفاجتنِبواْ ِ
( )5

( )1هتذيب األحكام .303/6
( )2من ال حيرضه الفقيه .3/3
( )3الكايف  /413/7ح.4
( )4تقدم بيان ذلك وخترجيه.
( )5سورة احلج /اآلية .30
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بعض أن (من) هنا بيانية من جهة ما ُذكر يف كتب األدب بأن
وقد استظهر ٌ
املناسب فيام إذا كانت ِ
(من) بيانية أن يكون قبلها إحدى املبهامت ،وبام أن يف الرواية
(شيئ ًا) وهو من املبهامت ،فتكون (من) بيانية ،وبام أن (قضايانا) مجع مضاف فتدل عىل
االستيعاب ،والكالم فيه حينئذ هو الكالم يف املقبولة.
إال أن ما ذكر يف كتب األدب مل يكن قانون ًا كلي ًا ،نعم إذا كانت بيانية فمن املناسب
ذكر مبهم قبلها كام يف كثري من املوارد.
والظاهر أن ِ
(من) يف الرواية للتبعيض ولو بلحاظ ذكر (شيئ ًا) ،فإنه ال وجه لذكر
اليشء عىل نحو اإلهبام ،مع عدم إرادة خصوصية بذلك ،وهذا بخالف قوله تعاىل:
َ َ ُ ي َ َ َ َ
ان﴾ فإن احلكم توجه إىل الرجس لنكتة ،والتبيني الالحق
اْلوث ِْ
ِنْ ْ
سْم ْ
الرج ْ
﴿فاجتنِبواْ ِ
ـ يف احلقيقة ـ تطبيق تشـريعي وقانوين ،وأن املراد من الرجس هو األوثان .ولو كانت
(من) هنا بيانية فال وجه لذكر الشـيء مبه ًام ،ولكان املناسب لإلمام أن يقول:
(يعلم قضايانا) بدل (يعلم شيئ ًا من قضايانا).
وعليه فالرواية كام تدل عىل ثبوت القضاء للمجتهد املطلق تدل عىل ثبوت
القضاء للمتجزي .ومع الرتديد يف أهنا للتبعيض أو للبيان فالبد من األخذ بالقدر
املتيقن ،ويكون حكم هذه الرواية حكم الرواية السابقة ،إال أن الظاهر أهنا تبعيضية كام
تقدم.
وعىل تقدير كون الرواية هكذا :يعلم شيئ ًا من قضائنا ،ففيه احتامالن ،بنا ًء عىل
أن املفرد املضاف كاجلمع املضاف يدل عىل العموم.
فإما أن تكون ِ
(من) بيانية فتكون هذه الرواية عني املقبولة ،وإما أن تكون
تبعيضية فتدل عىل كفاية البعض.
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وبام أن النسخ ـ حتى نسخ الفقيه ـ خمتلفة فالبد من األخذ بالقدر املتيقن ،والقدر
املتيقن هو العلم بجميع األحكام إال أن بعضها لو كان بالفعل وبعضها بالقوة كفى يف
صدق العلم باجلميع.
البحث الرابع :يف داللة التوقف واالحتياط عىل جتزي امللكة وعدمها
هل إن ما ُيرى يف كلامت مجع من األساطني ـ سوا ٌء يف كلامت املتقدمني أم
املتأخرين ـ من االحتياط الوجويب والتأمل والرتدد وأمثال ذلك من موارد إبراز التوقف
يف املسألة يدل عىل جتزي امللكة أو ال يدل؟
الظاهر أنه ال إشكال يف أن األمر باالحتياط يف غري دوران األمر بني املتباينني ـ
إذ إن االحتياط يف دوران األمر بني املتباينني هو مقتضـى األصل ـ وكذا يف قوهلم( :يف
املسألة تردد أو تأمل) وأمثال ذلك ال يدل عىل جتزي ملكة قائله ،ولكن الكالم يف رس
ذلك وأنه ملاذا يقول بعضهم باإلحتياط الوجويب أو يف املسألة تأمل أو تردد وأمثال
ذلك؟
قال املحقق اخلراساين( :وعدم التمكن من الرتجيح يف املسألة وتعيني حكمها
والرتدد منهم يف بعض املسائل إنام هو بالنسبة إىل حكمها الواقعي ألجل عدم دليل
مساعد يف كل مسألة عليه أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه باملقدار الالزم لقلة االطالع
أو قصور الباع ،وأما بالنسبة إىل حكمها الفعيل فال تردد هلم أصالً) .
( )1

إال أن ما ذكره املحقق اخلراساين ال يمكن أن يوجه به إبراز توقفهم يف املسألة؛
إذ يف موارد إمجال النص وكذا يف موارد فقدان النص بعد الفحص الالزم يكون املورد

( )1كفاية االُصول.464 :
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مورد ًا لالُصول العملية ،بل وكذا يف تعارض النصني عىل املختار من أهنام يتساقطان عند
التعارض .نعم ذهب بعض يف تعارض النصني إىل التخيري.
وإذا كان السبب يف إظهار توقفهم هو ما ذكره فال بد هلم من إبراز الرتدد
والتوقف يف أكثر املسائل ،مع أن األمر ليس كذلك ،فال يمكن التعليل بام ُذكر ،والظاهر
أن الرس يف االحتياط أو الرتدد أو التوقف وأشباه ذلك ،هو أحد أمور عىل سبيل منع
اخللو:
األول :أن احلكم الواقعي بام أن له أمهية خاصة من وجهة نظر الشارع ،كام
األمر ّ
يف األعراض والدماء والنفوس ،فلذا ال يربزون فتواهم ،وبعبارة ُاخرى :أن أمهية
احلكم الواقعي قد تُوجب إختيارهم لالحيتاط يف مقام الفتوى ،وذلك الحتامل خمالفة
فتواهم للواقع ،فاحتياطهم يف املسألة عمل تورعي منهم.
األمر الثاين :أنه قد يرتتب عىل إبراز الفتوى مفسدة وقتية ،ونحن قد ذكرنا سابق ًا
ـ يف وجوب الفتوى وعدمه ـ أنه لو ترتب عىل إبراز الفتوى مفاسد فإنه جيوز للفقيه
كتامن فتواه ،وكام كان حق الكتامن ثابت ًا لالئمة الطاهرين  فكذلك حق الكتامن ثابت
للفقهاء ،ويف احلقيقة إحتياطه كتامن للفتوى ،ال أنه يكون شاك ًا ومرتدد ًا يف املسألة.
األمر الثالث :عدم مساعدة حال املستنبط ،ولذا ُيرى يف بعض الكتب كلامت من
قبيل( :املسألة حتتاج إىل التأمل وال يساعده احلال) ،فبام أن املسألة من املسائل املشكلة
وحتتاج إىل مزيد من التأمل والدقة واملراجعة وال يسعه الوقت أو احلال فيقال بأن املسألة
حمل تأمل ،وهذا ليس من باب قصور امللكة ،بل من باب أن إعامل امللكة حيتاج إىل نشاط
أو وقت أزيد.
األمر الرابع :أن كثري ًا من املجتهدين يقولون بحجية االطمئنان بالنسبة إىل احلكم
الواقعي وكذا بالنسبة إىل مبادئه ،مثل االطمئنان بوثاقة الرواي وعدم العمل بالظنون
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الرجالية ،ومثل حجية اخلرب املوثوق به ،فإن بعضهم يقول بحجية اخلرب املوثوق به دون
خرب الثقة ،أي :اخلرب الذي يطمأن بصدوره ،وبام أنه ليس هناك حد معني بني الظن
ُ
القائل بحجية االطمئنان يف أنه هل وصل إىل درجة
واالطمئنان ،فلذا قد َيشك املستنبِ ُط
االطمئنان أو ال.
وقد أرشنا يف املباحث السابقة إىل أن دليل االنسداد لو كان له فائدة ففائدته
وثمرته تظهر يف مثل هذه املوارد التي ُيشك فيها يف الوصول إىل حد االطمئنان وعدمه،
فبام أنه َيشك يف حالته النفسية فلذا يقول باإلحتياط أو التأمل ،وهذه األمور هي التي
يمكن أن تكون منش ًأ للتوقف أو االحتياط ،ال ما ُذكر يف الكفاية.
هذا متام الكالم يف مباحث التجزي.
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الفصل السادس :التخطئة والتصويب
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التخطئة والتصويب

( )1

إن التخطئة والتصويب تارة تكون يف العقليات وأخرى يف الشـرعيات.
أما يف العقليات فتارة يفرض ذلك يف العقليات غري املرتبطة بالشـرعيات أصالً،
وذلك مثل األمور التكوينية والطبيعية أو ما يرتبط باملجردات واملعارف اإلهلية ،ففي
األمور التكوينية ـ سواء كانت مادية أم غري مادية ـ يكون القول بالتصويب قوالً يف غاية
الضعف وغري قابل لإلصغاء ،وذلك لوضوح أن احلق يف واحد.
وأخرى يفرض ذلك يف العقليات املرتبطة بالرشعيات.
وهي عىل أقسام ثالثة:
القسم األول :العقليات التي تكون يف رتبة معلوالت األحكام.
القسم الثاين :العقليات التي تكون يف رتبة علل األحكام.
القسم الثالث :العقليات التي تكون متعلقة باملالزمات بني األحكام ،كاملالزمة
بني وجوب الشـيء ووجوب مقدمته ،ووجوب اليشء وعدم إتصافه باحلرمة.

( )1وهذه املسألة مل يستوىف البحث عنها يف كلامت القوم( .االستاذ دام ظله)
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أما القسم األول ،فنقول :إن املراد من األحكام العقلية التي هي يف رتبة
معلوالت األحكام هو حكم العقل بحسن العقوبة أو قبحها وحسن اإلطاعة واالنقياد
وقبح العصيان والتجري وما يامثلها مما جيمعها ارتباطها بمرحلة اإلطاعة والعصيان
التي ال يعقل إنشاء حكم فيها من قبل الشارع بام أنه مشـرع.
ونحن قد ذكرنا مفص ً
ال ـ يف مبحث القطع ـ حكم العقل باحلسن والقبح ،ونذكر
يف املقام جممل ما ذكرناه هناك وبام يناسب املقام.
وقبل كل يشء جيدر بنا أن نذكر بأن دائرة هذه املسألة وسيعة يف االُصول ،أي:
أن العقليات املرتبطة بمعلوالت األحكام تكون دائرهتا وسيعة يف االُصول ،وقد
اختلفت اآلراء فيها.
فمنها :الشبهات املوضوعية البدوية ،فإهنم قد اختلفوا يف جريان الرباءة العقلية
فيها ،فذهب بعض إىل جريان الرباءة العقلية وهم األكثر ،وذهب مجع إىل عدم جرياهنا،
ففيام لو شك مثالً يف أن هذا املائع مخر أو ال قالوا بأن العقل ال حيكم هنا بالرباءة وال
ُجيوز رشبهِ .
ومن القائلني هبذا القول :السيد الربوجردي واملحقق مريزا عيل االيرواين.
َ
ومنها :قانون منجزية العلم االمجايل بالنسبة إىل املوافقة القطعية يف الشبهات
التحريمية والشبهات الوجوبية ،فإنه قد اختلف يف ذلك ،وأنه ما هو مقدار منجزية
العلم االمجايل.
ومنها :حكم العقل يف دوران األمر بني املحذورين مع تعدد الواقعة ،فإهنم
اختلفوا يف ذلك ،وذهب مجع إىل أنه إذا اختار يف واقعة من الوقائع املتعددة شيئ ًا من
الفعل أو الرتك فالبد من اختيار هذا الشـيء يف الواقعة االُخرى ،وإال يلزم القطع
باملخالفة القطعية .وذهب بعض إىل أن التخيري استمراري وله أن خيتار يف الواقعة
االُخرى غري ما اختاره يف الواقعة االُوىل.
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ومنها :قبح الفعل املتجرئ به وعدمه ،فقد ذهب مجع ،ومنهم :الشيخ ،إىل عدم
قبحه ونحن أيض ًا قلنا بذلك ،وذهب مجع إىل قبحه.
إىل غري ذلك من املوارد التي اختلفوا فيها يف العقليات.
والبحث يف أن العقليات التي أرشنا اليها ،وهي يف رتبة معلوالت األحكام التي
اختلفت اآلراء واألنظار فيها ،ومرجعها إىل حسن العقوبة وقبح العقوبة ،هل يمكن
القول فيها بالتخطئة والتصويب أو ال؟
ونحن لسنا بصدد بيان حقيقية احلسن والقبح العقليني فعالً وأن حقيقتهام أهنام
من الواقعيات التي يدركها العقل بالعقل النظري كام قال به مجاعة ،أو أهنام من اآلراء
التي تطابق عليها العقالء ،أي :أهنام من املشهورات ال من الربهانيات ،وهذا ما قال به
املحقق األصفهاين ،أو أن حكم العقل باحلسن والقبح قانون فطري إهلي ،أو بتعبري آخر:
قانون يمكن التعبري عنه بالقانون الطبيعي ،وهذا ما قويناه نحن يف مبحث القطع.
ويمكن القول بأن هذه املسألة ترتبط بكيفية التعقل يف مرحلة العقل النظري،
ومن املعلوم أن اهلل تبارك وتعاىل خلق أفراد البرش خمتلفني من حيث العقول ،كام ُاشري
إىل ذلك يف الروايات ،فمن أدرك عقالً حسن العقوبة فالبد له من امليش عىل وفق ما
قبحها فهو خمري بني الفعل والرتك؛ إذ
أدركه ،ومن مل ُيدرك حسن العقوبة بل أدرك َ
املفروض أنه يرى قبح العقوبة ،والسيام بمالحظة ما سلكناه يف حقيقة احلسن والقبح،
فعليه ال مانع من االلتزام بالتصويب ،وذلك ألنه ليس له واقع إال صحيفة النفس ،ففي
صحيفة نفسه يكون القبح متجلي ًا ،ويف صحيفة نفس ُاخرى يكون احلسن متجلي ًا،
واألفراد كام أرشنا خمتلفون من حيث العقول ،وطبع ًا يكون األفراد خمتلفني من حيث
استحقاق العقوبة وعدمه.
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ويشري إىل اختالف هذه القوة يف األفراد واختالفهم من حيث استحقاق العقوبة
وعدمه ما يف البحار من الروايات:
منها :ما عن ابن أيب عمري عن يزيد الرزاز ،عن أيب عبد اهلل  ،قال :قال أبو
جعفر  ـ إىل أن قال ـ إين نظرت يف كتاب عيل  فوجدت يف الكتاب أن قيمة
كل امرئ وقدره معرفته ،إن اهلل تبارك وتعاىل حياسب الناس عىل قدر ما آتاهم من
العقول يف الدنيا. 
( )1

ومنها :رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر  قال :إنام ُيداق اهلل العباد يف
احلساب يوم القيامة عىل قدر ما آتاهم من العقول يف الدنيا. 
( )2

إىل غري ذلك من الروايات  ،وتفصيل ذلك وتوضيحه عىل املسالك املشار إليها
خارج عن املقام.
فظهر أنه ال مانع من االلتزام بالتصويب يف األحكام العقلية التي يف رتبة
معلوالت األحكام.
وأما القسم الثاين ـ وهو األحكام العقلية التي هي يف رتبة علل األحكام ـ فهو
عىل نحوين:
األول :ما يكون واقع ًا يف رتبة علل األحكام ،كام إذا أحرز شخص
النحو ّ
املصلحة ِ
امللزمة بعد الكرس واالنكسار يف فعل ،فيحصل له القطع بوجوب معلوهلا وهو
احلكم؛ وذلك ألن األحكام تابعة للمالكات.

( )1بحار األنوار .106/1
( )2بحار األنوار .106/1
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وهكذا إذا أحرز مفسدة ملزمة بعد الكسـر واالنكسار يف يشء فيحصل له القطع
فرس به قانون املالزمة الذي يقول( :كل ما حكم به العقل
بحرمته ،وهذا هو الذي قد ُي َّ
حكم به الرشع).
إال أن هذا النحو مما قد ال حيصل أبد ًا وإن حصل فهو أمر نادر جد ًا ،وقانون
املالزمة ال ربط له هبذا املورد؛ إذ اليوجد شخص ملتفت حيرز املصلح َة امللزمة أو
املفسد َة امللزمة بلحاظ املالكات مع تزاحم املالكات وسعة الدائرة بلحاظ املصالح
واملفاسد الدنيوية واالُخروية ،وعىل فرض وجوده فهو أمر نادر.
ومع ذلك سيأيت بيان ما إذا كان يمكن االلتزام بالتصويب هنا عند تعرضنا
للتصويب املعتزيل يف الترشيعيات حيث يأيت بعض التقريبات الشاملة هلذا النحو.
النحو الثاين :ما ليس يف رتبة علل االحكام واقع ًا ،بل من مالزمات األحكام،
هلم
وهو ما يرتبط باألحكام الواقعية ال باألحكام الظاهرية ،فإن اهلل تبارك وتعاىل قد َأ َ
النفس فجورها وتقواها ،ومرجع قاعدة املالزمة إىل أن هلل تبارك وتعاىل حجتني :حجة
ظاهرة وحجة باطنة ،وهناك عدة من األحكام مدونة يف كتاب النفس بأحد الوجهني
من احللول أو الصدور ،والعقل ُيدرك تلك األحكام ،والشارع املقدس قد أتى بعده
باألحكام االُخرى.
وقد ذكرنا يف األبحاث السابقة بحكم الروايات بأن األحكام الشـرعية يف
احلقيقة تفصيل ملا يف النفس.
ِ
العقل بحك ِم الرشع
حكم
وهذه املالزمة صحيحة ،وأما عدم العقاب ما مل يؤكَّد
ُ
فهي مسألة ُاخرى ،وأما أصل املالزمة فهو صحيح ،فإذا كان الشخص قارص ًا عقالً فال
حكم بالنسبة إليه .فتبني أنه ال مانع من االلتزام بالتصويب هنا أيض ًا.
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عرب عنها باملالزمات ـ كوجوب
وأما القسم الثالث ـ وهو األحكام العقلية التي ُي َّ
الشـيء ووجوب مقدمته ،واملالزمة بني وجوب الطبيعة وعدم حرمة احلصة إىل غري
ذلك من موارد املالزمة ،فيأيت فيه ـ إن شاء اهلل ـ أن بعض التقريبات التي سنذكرها يف
التصويب املعتزيل يشمل هذا القسم من األحكام العقلية ،ويأيت فيها شبهة التصويب.
وأما الكالم يف التخطئة والتصويب يف الشـرعيات ـ بال فرق بني األحكام
التكليفية والوضعية ـ فقد نُسب إىل مجاعة من العامة القول بالتصويب فيها ،يف قبال
مجاعة ُاخرى من العامة حيث ذهبوا إىل التخطئة كام نحن نقول هبا.
واملشهور بني اإلمامية تقسيم التصويب إىل قسمني:
األول :أنه ليس هلل تبارك وتعاىل حكم مع قطع النظر عن حكم
القسم ّ
املجتهدين ،وحكمه تعاىل تابع آلرائهم ،وعليه تكون آراؤهم املختلفة كلها صواب ًا؛ إذ
ليس هناك واقع وراء آراء املجتهدين ،وهذا نُسب وعرف بالتصويب األشعري.
القسم الثاين :أن هلل تبارك وتعاىل يف كل واقعة حك ًام ،إال أن حكمه تعاىل يتبدل
فيام إذا كان رأي املجتهد عىل خالف ذلك احلكم ،أي :يتبدل حكم اهلل بسبب ظن
املجتهد عىل اخلالف ،وذلك لوجود مالك يف السلوك عىل وفق رأي املجتهد ،وهذا
ُ
املالك غالب عىل مالك حكم الواقع ،وهكذا ع َ
البحث يف كلامت القوم.
ُنون
ولكن عىل ما حررنا البحث ،ففي املقام مسألتان ،ونتيجة ذلك أن يف املقام نوعني
من التصويب ،وقبل التعرض للنوعني البد من التذكري بأن البحث إنام يكون يف غري
الرضوريات من أحكام اإلسالم واليقينيات ،واملراد من اليقينيات ما قام عليها دليل
قاطع ،فإنه مل يقل أحد فيها ب التصويب ،بل قال اجلميع بالتخطئة ،فمورد البحث يف
املسائل االجتهادية ،وقد ذكرنا أن االجتهاد ال يشمل الرضوريات واليقينيات ،كام ذكر
ذلك يف العروة.
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ّأما املسألة االُول فهي االلتزام بالتصويب يف الشـرعيات التي ال نص فيها؛
وذلك ملقدمتني:
املقدمة االُول :أنه ل يس يف كل واقعة من الوقائع حكم رشعي ،بل كثري من
الوقائع ليس فيه حكم من الكتاب والسنة.
املقدمة الثانية :أنه البد من سد هذا الفراغ ،أي :ال يمكن أن تكون واقعة ومل يكن
هلا حكم ،وسد هذا الفراغ ُأ ِ
وكل إىل املجتهدين بجعل احلكم فيها عىل االُصول
والضوابط ،وباعتقاد العامة فإن أهم هذه االُصول هو االجتهاد بمعنى القياس والرأي
واالستحسان ،بأن ُيالحظ مثالً الشبه بني هذه الواقعة التي ليس هلا حكم وواقعة أخرى
هلا حكم ،ثم يستكشف العلة من الواقعة املنصوصة ،ثم حيكم يف هذه الواقعة بنفس
احلكم؛ الستظهار وجود تلك العلة ،وبالطبع فإن اآلراء ستختلف يف هذه احلالة؛ إذ من
املمكن أن يشبهها شخص بواقعة ويعطي حكمها هلا ،وآخر يشبهها بواقعة ُاخرى
فيحكم فيها بحكم آخر.
وهذا أحد نوعي التصويب الذي يمكن نسبته إىل العامة ،وهذا النوع من التفكري
كان قبل األشعري ،فإنه بعد وف اة الرسول االعظم  تصدى من تصدى خلالفة النبي
 ،وبام أن املتصدين ملنصب اخلالفة كانوا قلييل االطالع بالكتاب والسنة ،وذلك
لعدم ضبط السنة ،بل منعوا ضبط السنة ،كام ذكرنا يف تاريخ تدوين احلديث ،فإهنم
منعوا من تدوين احلديث والسنة النبوية إىل سنني متامدية ،بل منع اخلليفة الثاين نشـر
األحاديث عىل ما يف توارخيهم ،وكان رواة احلديث يعتمدون عىل حافظتهم ،ونتيجة
لذلك صارت مصادر استنباط احلكم الشـرعي حمدودةً ،وبام أن الدولة اإلسالمية قد
توسعت دائرهتا والقضاة كانوا يواجهون وقائِ َع جديدة ،ومل يكن عندهم مصادر
االستنباط ،وكانوا قلييل االطالع بالنسبة إىل األحكام الرشعية ،وكثري ًا ما كانوا يكتفون
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يف القضاء بام سمعوه يف املجالس من كيفية قضاء فالن وفالن وما تصل إليه آراؤهم،
ومن الواضح أن اآلراء ختتلف ،والسيام اآلراء االبتدائية ،فكان كل يقيض بحكم
فتوى ،وحينام يرجع األمر إىل َمن تصدى ملنصب اخلالفة كان ُيصوب اجلميع،
ويصدر
ً
ولعل عمله هذا من أجل قصور اطالعه ومعارفه؛ ألن متييز ما هو الصحيح من هذه
األحكام حيتاج إىل علم ومعرفة ،ومل يكن عندهم ذلك.
ولعل هذا األمر هو أحد مناشئ القول بالتصويب ،كام أنه يمكن أن يكون أحد
مناشئه اختالف الصحابة يف بعض األحكام كحكم البغاة ،فبام أهنم رأوا أن القول
بالتصويب أنسب حلفظ اجلميع فقالوا بالتصويب ،ولعل للذهاب إىل هذا القول مناشئ
ُاخرى.
وقد تعرض اإلمام أمري املؤمنني  هلذه املشكلة ـ يف بعض خطبه ـ بكلتا
مقدمتيه ،ومنه ُيعرف السابقة التارخيية هلذا التصويب ،قال ابن أيب احلديد يف رشح هنج
البالغة( :ومن كالم له  يف ذم اختالف العلامء يف الفتيا( :تر ُد عىل أحدهم القضية
يف حكم من األحكام فيحكم فيها برأيه ،ثم ترد تلك القضية بعينها عىل غريه فيحكم
فيها بخالف قوله ،ثم جيتمع القضاة بذلك عند اإلمام الذي استقضاهم فيصوب
آراءهم مجيع ًا وإهلهم واحد ونبيهم واحد وكتاهبم واحدَ ،أف َأمرهم اهللُ تعاىل باالختالف
فأطاعوه؟ أم هناهم عنه فعصوه؟ أم أنزل اهلل سبحانه دين ًا ناقص ًا فاستعان هبم عىل إمتامه؟
أم كانوا رشكاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرىض؟ أم أنزل اهلل سبحانه دين ًا تام ًا فقرص
َ
ي َ َ
اب ْمِنْ
ف ْالكِت ِْ
الرسول  عن تبليغه وأدائه ،واهلل سبحانه يقولَ ﴿ :ما ْف َيرطنا ْ ِ ْ
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َ ً ُي َ
َ
بعضه بعض ًا وأنه ال
َشءْ﴾ و ﴿ت ِبيانا ْل ِْ
ِك َْشءْ﴾  ،وذكر أن الكتاب يصدق ُ
َ
َ َ َ
َي
اللْل َ َو َج ُْدواْفِي ِْهْاختِالفًاْ َكثِ ً
يا﴾
يْ ِْ
نْمِنْْعِن ِْدْغ ِْ
اختالف فيه ،فقال سبحانهَ ﴿ :ولوَْْك ْ
( )2

( )1

( )3

وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ال تَفنى عجائبه وال تنقضـي غرائبه وال تكشف

الظلامت إال به) .
( )4

ثم علق ابن أيب احلديد فقال( :واملراد الرد عىل أهل االجتهاد يف األحكام
الشـرعية وإفساد قول من قال :كل جمتهد مصيب) .
( )5

وما ُيستفاد من هذه الرواية الرشيفة هو منع املقدمتني املذكورتني ،حيث رد
َ
ي َ َ
اب ْمِنْ
ف ْالكِت ِْ
اإلمام  املقدمة االُوىل باستدالله باآليتني الشـريفتنيَ ﴿ :ما ْف يَرطنا ْ ِ ْ
َ ً ُي َ
َ
ِكَْشءْ﴾.
َشءْ﴾ و﴿ت ِبياناْل ِْ
ومضاف ًا إىل هذه الرواية الشـريفة يف رد املقدمة االُوىل هناك روايات ُاخرى

معنى.
متواترة ً
منها :ما روي عن أيب عبد اهلل  أنه قال :ليس يشء إال يف الكتاب والسنة. 
( )6

ومنها :رواية سامعة عن أيب احلسن موسى  قال :قلت له :أكل يشء يف كتاب
اهلل وسنة نبيه؟ أو تقـولون فيه؟ قال :بل كل يشء يف كـتاب اهلل وسـنة نبـيه .  
( )7

( )1سورة األنعام /اآلية.38 :
( )2سورة النحل /اآلية.89 :
( )3سورة النساء /اآلية.82 :
( )4رشح هنج البالغة البن أيب احلديد .288/1
( )5رشح هنج البالغة البن أيب احلديث .289/1
( )6بحار األنوار .175/2
( )7الكايف / 62/1ح.1

| 154

ومنها :معتربة سعيد األعرج ،قال :قلت أليب عبداهلل  :إن من عندنا من يتقفه
يقولون يرد علينا ما ال نعرفه يف كتاب اهلل وال يف السنة نقول فيه برأينا .فقال أبو عبد
اهلل  :كذبوا ليس يشء إال وقد جاء يف الكتاب وجاءت فيه السنة. 
( )1

دخلت عىل أيب عبد اهلل  ـ إىل أن قال ـ قلت:
ومنها :رواية أيب بصري قال:
ُ
جعلت فداك ،وما اجلامعة؟ قال :صحيفة طوهلا سبعون ذراع ًا بذراع رسول اهلل 
وإمالئه وخط عيل بيمينه ،فيها كل حالل وحرام وكل يشء حيتاج إليه الناس حتى
األرش يف اخلدش. 
( )2

والروايات ـ كام أرشنا ـ متواترة هبذا املعنى ،ومعتقدنا ـ نحن الشيعة ـ أنه ما من
واقعة إال وهلا حكم من الكتاب أو السنة.
وأما املقدمة الثانية فهي أيض ًا مردودة بام ورد يف ذيل ما كالم أمري املؤمنني 
املتقدم ،وأنه َمن جعل هلم هذا احلق يف جعل يشء حرام ًا وحالالً بظنوهنم وأقيستهم
واستحساناهتم ،وقد دلت اآليات الرشيفة عىل أنه ليس ألحد حق الترشيع:
َ َُ َ َ ً
يَ َ ُ َ َ َ ُ
ُ
َي
الل﴾  ،بضميمة
ونْ ِْ
ارهمْْ َو ُرهبانهمْْأرباباْمِنْْد ِْ
منها :قوله تعاىل﴿ :اَتذواْْأحب
( )3

الروايات الواردة يف تفسري اآلية ومفادها :أهنم مل يقولوا أن اعبدونا من دون اهلل ،بل
حللوا هلم حرام ًا وحرموا هلم حالالً فاتبعوهم.
َ َ َ ُ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ
ُ َ ً
اللْلكمْْمِنْْ ِرزقْْفجعلتمْْمِن ْهْح َراماْ
ومنها :قوله تعاىل﴿ :قلْْأرأيتمْْماْأنز ْلْ ْ
َ ََ ً ُ
َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
ون﴾ .
َت ْ
اللْتف
َعْ ِْ
ِنْلكمْْأمْْ ْ
آللْأذ ْ
لْقلْْ ْ
وحال ْ
( )4

( )1بحار األنوار .304/2
( )2الكايف  239/1ح.1
( )3سورة التوبة /اآلية.31 :
( )4سورة يونس /اآلية.59 :
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َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َى َ َ َ
َى َ
ِبْهذاْحاللْْ َوهذاْ
فْألْسِْنتك ْمْالكذ ْ
لْتقولواْل ِماْت ِص ْ
ومنها :قوله تعاىل﴿ :و ْ

َ
ح َرامْ﴾ .
( )1

ونفس الرواية الرشيفة تدل عىل أن الدين كامل ،وليس ألحد أن يكون مكمالً
له بجعل يشء حرام ًا وحالالً ،إىل غري ذلك من الروايات الدالة عىل أنه ليس ألحد حق
التحليل والتحريم ،وال سيام باألقيسة واالستحسانات؛ وذلك ألن القياس هنا قياس
إخرتاعي ال استكشايف؛ إذ املفروض أنه ليس هناك حكم حتى يقال بأن هذا القياس
استكشايف ،وقد ذكرنا الفرق بني القياس االستكشايف واالخرتاعي يف بحث القياس،
والقياس االخرتاعي مقدمة الخرتاع وإنشاء احلكم.
إن قلت :كيف تنكرون منطقة الفراغ ،واحلال أنكم قلتم بوجودها يف األحكام
الوالئية.
قلناَّ :
إن بني البحثني فرق ًا واضح ًا؛ ألن ما هو مورد البحث فعالً هو أنه ما من
واقعة إال وهلا حكم ترشيعي دائمي يف الكتاب والسنة ،فليس هنا منطقة فراغ .ومنطقة
الفراغ التي ذكرناها للحكم الوالئي هي حكمهم  حك ًام والئي ًا من جهة املصالح
واملفاسد املتغرية ،والبد أن ال يكون حكمهم  حملالً حلرام أو حمرم ًا حلالل نظري ما
يوجب ويلزم الشخص عىل نفسه برشط ونذر أو يمني أو صلح ،فقياس منطقة الفراغ
التي ذكرناها يف احلكم الوالئي غري منطقة الفراغ يف حمل البحث.
وهنا يربز سؤال وهو :ماذا يفعل املجتهد يف املسائل املستحدثة مع أنا نرى أن
مجيع املسائل مل تُذكر يف الكتاب والسنة.

( )1سوة النحل /اآلية.116 :
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وهذا االعرتاض من االعرتاضات التي كانت يف األزمنة السابقة من العامة ،فهم
يقولون :إنكم ـ أي :الشيعة ـ ال تقولون بالقياس واالستحسان ،فليس لكم فقه ،وال
فروع لكم إال الفروع املنصوصة.
وهذا ما تعرض له الشيخ يف أول املبسوط ،وقد أجاب الشيخ بأنا عىل وفق
مرنا أئمتُنا  بالتفريع
االُصول والقواعد نستخرج ونستبط حكم كل واقعة ،وقد َأ َ
كام عن اإلمام الرضا  :علينا إلقاء االُصول وعليكم التفريع. 
()1

فظهر أن التصويب هبذا املعنى باطل ،وقد نُسب التصويب هبذا املعنى إىل
األشعري ،إال أنك عرفت أن تارخيه أقدم منه ،قال الغزايل يف املستصفى( :أما املسائل
التي ال نص فيها فيُعلم أنه ال حكم فيها ،ألن حكم اهلل تعاىل خطابه ،وخطابه ُيعرف بأن
ُيسمع من الرسول) .
( )2

فنرى أنه يقول بأنه ما ال نص فيه ال حكم فيه.
وقال يف موضع آخر( :ليس يف الواقعة التي ال نص فيها حكم معني ُيطلب
بالظن ،بل احلكم يتبع الظن ،وحكم اهلل تعاىل عىل كل جمتهد ما غلب عىل ظنه ،وهو
املختار ،وإليه ذهب القايض) .
( )3

وقال الشوكاين( :املسائل الرشعية التي ال قاطع فيها اختلفوا يف ذلك اختالف ًا
طويالً ـ إىل أن يقول ـ فذهب مجع جم إىل أن كل قول من أقوال املجتهدين فيها حق
وأن كل واحد منها مصيب ،وحكاه املاوردي والروياين عن األكثرين ،وقال املاوردي:

( )1وسائل الشيعة .62/27
( )2املستصفى .362
( )3املستصفى .352
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هو قول أيب احلسن األشعري واملعتزلة ،وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر
الفقهاء إىل أن احلق يف أحد األقوال وإن مل يتعني لنا).
والغرض من نقل العبارات هو أن التصويب املسمى بالتصويب االشعري إنام
يكون يف الوقائع التي الحكم فيها من الكتاب والسنة ،وهم ال يقولون بالتصويب يف
كل واقعة حتى إذا كان هلا حكم ،فام نُسب إليهم من أهنم يقولون بالتصويب مطلق ًا ،مما
مل يثبت لنا بوجه ،كام ظهر أن انتساب هذا التصويب إىل االشعري غري صحيح ،نعم
قال األشعري بالتصويب يف الوقائع التي ليس هلا حكم.
هذا ولكن بعض املتأخرين من االُصوليني قد تلقوا هذا التصويب بغري ما
تلقيناه ،ولعل تلقيهم عىل خالف ما تلقيناه بسبب عدم مراجعتهم مصادر العامة ،ولذا
قال يف مصباح االُصول يف بحث الظن( :األول :ما هو املنسوب إىل األشاعرة من أنه
ليس يف الواقع حكم ،مع قطع النظر عن قيام األمارة ،بل يكون قيامها سبب ًا حلدوث
مصلحة موجبة جلعل احلكم عىل طبق األمارة عىل القول بالسببية ،لكن السببية هبذا
املعنى غري معقول؛ الستلزامه الدور ،فإن قيام األمارة عىل احلكم فرع ثبوته واقع ًا فكيف
يتوقف ثبوته عىل قيامها ،وهذا مع كونه خمالف ًا لالمجاع والروايات عىل اشرتاك األحكام
بني العامل واجلاهل) .
( )1

وذكر نظري ذلك يف التنقيح من غري نسبة إىل األشاعرة .
( )2

وهذا النوع من التلقي حمل تأمل من جهات:

( )1مصباح االُصول .95/2
( )2التنقيح للسيد اخلوئي .38/1
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اجلهة االُول :عدم متامية ما نسب إىل األشاعرة من أنه ليس يف الواقع حكم مع
قطع النظر عن قيام األمارة ،بل يكون قيامها سبب ًا حلدوث مصلحة موجبة ،فإن املشهور
عن األشاعرة عدم تبعية األحكام للمصالح واملفاسد ،وال تبتني التخطئة والتصويب
عىل تبعية األحكام للمصالح واملفاسد.
اجلهة الثانية :أن حمل كالمهم هو املوارد التي ال نص فيها ،ال مطلق املوارد،
ومرادهم من األمارة هو القياس االخرتاعي ،ال األمارة الكاشفة عن احلكم حتى يقال
بأن كاشفية األمارة متوقفة عىل وجود احلكم ،فلو كان وجود احلكم متوقف ًا عىل قيام
األمارة يلزم الدور.
مضاف ًا إىل أن األمارات والطرق غري متوقفة عىل الكشف الواقعي ـ بأن يكون
هلا واقع ـ بل متوقفة عىل الكشف العنواين ،وقد أشار إىل ذلك املحقق األصفهاين.
واحلاصل :أن هذا اإلشكال ال يرد عىل التصويب بالتقريب الذي ذكرناه.
اجلهة الثالثة :أنه لو كان القائل بالتصويب قائالً بأن األحكام مشرتكة بني العامل
واجلاهل مل يكن قوله بالتصويب منافي ًا لقوله هذا؛ إذ هو ال يقول بالتصويب يف مجيع
الوقائع ،بل يقول بالتصويب فيام النص فيه ،فهو أيض ًا يقول باشرتاك العامل واجلاهل يف
األحكام التي وردت يف الوقائع ،فال يمكن اإلشكال عليه بـ( :كونه خمالف ًا لالمجاع
والروايات الدالة عىل اشرتاك األحكام بني العامل واجلاهل) .
( )1

هذا متام الكالم يف التصويب بالنحو األول.

( )1مصباح االُصول .95/2
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املسألة الثانية :االلتزام بالتصويب يف الرشعيات التي ورد فيها نص ،بأن يقال:
مجيع الوقائع هلا حكم ومع ذلك نلتزم بالتصويب ،أو يقال بأن بعض الوقائع هلا حكم
ونلتزم يف هذا البعض بالتصويب .وهذا هو الذي ُيعرب عنه بالتصويب املعتزيل.
فمن املمكن أن يكون الشخص ملتزم ًا بالنحوين من التصويب ،التصويب فيام
له حكم والتصويب فيام ليس له حكم.
والكالم يف تصوير النزاع يف التخطئة والتصويب هبذا املعنى ،مع أن املفروض
وجود حكم اهلل الواقعي إما يف كل واقعة أو يف الوقائع التي هلا حكم ،واحلال أن
املجتهدين خمتلفون يف األحكام.
ويمكن تصوير النزاع بوجوه:
األول :أن يكون املراد بالتخطئة والتصويب أن لكل واقعة حكامً ،وكل
الوجه ّ
حكم له دليل وحجة من اهلل تعاىل ،أي أن لكل حكم بيان ًا يف معرض الوصول ،فمن
وصل إىل احلكم فبها ونعمت ،ومن مل يصل إىل ذلك احلكم ُيعاقب.
ويقابله القول بالتصويب ،بمعنى أن كل واقعة هلا حكم وهلا بيان ،إال أنه قد
يصل إليه املجتهد وقد ال يصل ،فمن وصل إليه فبها ونعمت وإال يكون معذور ًا ،ال أن
يكون آث ًام وفاسق ًا.
والقول بالتصويب هبذا املعنى هو الصحيح وإن كان هذا املعنى من التخطئة
والتصويب بعيد ًا ع ن األذهان ،والقول بالتخطئة هبذا املعنى مبتن عىل أن يكون لكل
حكم بيان يف معرض الوصول ،ومن مل يصل إليه ال يكون خمطئ ًا ،فالقائلون بالتخطئة،
وهم يف احلقيقة القائلون بالعقوبة يف صورة خمالفة احلكم للواقع ،يقولون بوجود بيان
طئ يف صورة
يف معرض الوصول لكل حكم ،فمرجع التصويب والتخطئة هنا إىل أنه خمُ ٌ
خمالفته مع الواقع وأنه ليس بمخطئ يف صورة عدم وصوله إىل الواقع.
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والنزاع يف التخطئة والتصويب هبذا املعنى مما وقع عند العامة واخلاصة ،فقد قال
الشيخ الطويس( :والذي أذهب إليه وهو مذهب مجيع شيوخنا املتكلمني من املتقدمني
واملتأخرين ،وهو الذي اختاره املرتىض وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اهلل ،أن احلق يف
واحد وأن عليه دليالً ،من خالفه كان خمطئ ًا فاسق ًا) .
( )1

وقال يف كتاب الغيبة( :وكان املرتىض  يقول أخري ًا :ال يمتنع أن يكون ها هنا
أمور كثرية غري واصلة إلينا هي مودعة عند اإلمام  ،وإن كان قد كتمها الناقلون ومل
ينقلوها ومل يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن اخللق).
وهذا يف قبال ما ذهب إليه الشيخ يف العدة ونسبه إىل السيد املرتىض.
وقال الشوكاين ( :وذهب قوم إىل أن احلق واحد ،واملخالف له خمُ طئ آثم
( )2

وخيتلف خطؤه عىل قدر ما يتعلق به احلكم ،فقد يكون كبرية وقد يكون صغرية ،ومن
القائلني هبذا القول األصم واملرييس وابن عُلية وحكى عن أهل الظاهر وعن مجاعة من
الشافعية وطائفة من احلنفية وقد َطول أئمة االُصول الكال َم يف هذه املسألة).
فيظهر أن هذا النزاع كام كان يف اخلاصة كان بني العامة أيض ًا ،والتخطئة هبذا
املعنى مما ال يمكن االلتزام به ،وذلك ألنه وإن كان لكل واقعة حكم وقد بينت مجيع
األحكام ويكون املقرص يف الوصول إىل البيان آثامً ،إال أن من بذل اجلهد يف الوصول ومل
يصل مل يكن آث ًام ،فإنه من الواضح أن عدة من املصادر كانت موجودة يف األزمنة
السابقة ،إال أهنا معدومة فعالً ومل تصل إلينا كجامع البزنطي ،فإنه كان عند املحقق ومل
يصل إلينا وليس لنا طريق إليه ،إىل غري ذلك من الكتب.

( )1عدة األُصول .114/3
( )2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول.261 :
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مضاف ًا إىل اختالف األفهام والعقول ،فربام يكون الدليل واصالً ،إال أن جمتهد ًا
معنى آخر ،أو يكون الدليل ضعيف ًا عند شخص وقوي ًا
معنى واآلخر يستظهر
يستظهر
ً
ً
عند اآلخر ،إىل غري ذلك من موارد االختالف يف االستظهار ،واليمكن احلكم بأنه آثم
وخمطئ إذا مل يصل إىل الواقع مع أنه بذل غاية جهده يف الوصول إىل احلكم ويشمله رفع
ما ال يعلمون وكل يشء هو لك حالل إىل غري ذلك من االُصول.
( )1

( )2

فظهر أنه ال بد من اإللتزام بالتصويب هبذا املعنى ،وهو أن احلق يف واحد فإن
وصل إىل احلق فبها ونعمت وإن مل يصل وكان باذالً ل لجهد فهو معذور وليس بآثم
وفاسق.
فإن قلنا بأن املجتهدين عىل صواب فمعناه أهنم ال ُيعا َقبون ،وهذا ما يقوله
الشيعة وبعض العامة.
جلهال بالنسبة إليها ،أي أن األحكام خاصة
الوجه الثاين :أن األحكام ال تشمل ا ُ
بالعامل هبا ،وهي ال تعم من قامت عنده حجة عىل اخلالف سواء كانت احلجة قطع ًا أم
حجة أخرى.
ويمكن للقائلني بالتصويب االستدالل باألدلة العقلية والنقلية.
أما النقلية:

َ ُ َ ي ُ َي ُ َ ً َي َ َ َ
ل ْما ْآتاها﴾ بنا ًء عىل أن يكون
الل ْنفسا ْإ ِ ْ
فْ ْ
ل ْيكلِ ْ
فمنها :قوله تعاىلْ ﴿ :
( )3

املراد من اإليتاء هو اإلعالم ،واملراد من املوصول هو احلكم ،فيكون املعنى هكذا :ال
يكلف اهلل نفس ًا إال حك ًام يعلمه ،وعليه فيُشرتط يف التكاليف اإلهلية العلم هبا.
( )1الكايف  463/2ح.2
( )2نفس املصدر  313/5ح .4
( )3سورة الطالق /اآلية.7 :
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ولكن هذا االستدالل ضعيف ـ مع قطع النظر عام ُذكر يف مبحث القطع من أنه
يمكن اشرتاط التكليف بالعلم أو ال يمكن ـ وذلك ألنه يمكن أن ُيراد من املوصول
نفس الفعل ،واملراد من اإليتاء اإلقدار عليه ،أو يكون املراد من املوصول هو املال بقرينة
ُ
املورد ،واملراد من اإليتاء ما أعطاه اهلل؛ إذ إن اآلية املباركة مسبوقة باالنفاقَِ ( :لُنفِقْْذوْ
َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ً َّ
َ َ
ُ
ُُ َ ُ
َ َ
َ َ
لْ
اللْنفساْإِ ْ
فْ ْ
لْيكل ْ
اللْ ْ
سعةْْمِنْْسعتِ ِْهْ َو َمنْْقد َِْرْعلي ِْهْ ِرزق ْهْفلينفِقْْم ِْماْآت ْاهْ ْ
ُ
َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ
اللْبع ْدْعسْْيسْـ ًرا) .
لْ ْ
ماْآتاهاْسيجع ْ
( )1

وقد قال الطربيس يف رشح اآلية :ويف هذا داللة عىل أنه سبحانه ال يكلف أحد ًا
ما ال يقدر عليه وما ال يطيقه .
()2

وعىل فرض أن يكون املراد من املوصول هو احلكم ،فهو مساوق للحكم يف
مرحلة التنجز ،ال يف مرحلة اإلنشاء.
ومنها :حديث الرفع (رفع ما ال يعلمون).
وهو مما ال يمكن االلتزام به ،فإنه يرتبط أيض ًا بمرحلة التنجز.
وأما األدلة العقلية:
فمنها :أن األحكام املجعولة من قبل الشارع وال سيام الوجوب واحلرمة حيث
إهنام عمدة األحكام ،مضاف ًا إىل لزوم اشتامهلا عىل املصالح واملفاسد امللزمة يف متعلقاهتا
البد وأن تكون و اجدة ملالك احلكم ،ومالك احلكم عبارة عن صدق عنوان التسبيب إىل
اخلري والزجر عن الشـر باإلمكان عىل احلكم ،ومن ليس عامل ًا باحلكم ال يصدق عليه
العنوان؛ إذ َمن ال يعلم بالوجوب ال يكون للوجوب بالنسبة إليه حيثية الداعوية
باإلمكان ،أي أنه ال يتأثر بالوجوب الذي ال يعلم به ،فإنه لو كان الشخص عامل ًا باحلكم
( )1سورة الطالق /اآلية.7 :
( )2جممع البيان .48/10
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يمكن أن يتأثر به ويمكن أن خيالفه ،وأما بالنسبة إىل من قامت احلجة عنده عىل اخلالف،
كام إذا كان قاطع ًا باخلالف أو قامت حجة رشعية عنده عىل اخلالف ،فليس للحكم
الواقعي لياقة الداعوية باإلمكان ،وهكذا النهي.
وكام أن احلكم يف أصل وجوده حمتاج إىل هذا املالك كذلك يف حدوده متوقف
عليه ،ولذا قلنا إن اخلطاب ال يشمل العاجز ،والرس فيه أن احلكم ليس بالئق لداعويته
باإلمكان ،واجلاهل وزانه وزان العاجز ،وعليه فجعل احلكم الشـرعي بالنسبة إىل
اجلاهل باحلكم لغو.
ويمكن اجلواب عن هذا االستدالل العقيل بأن مالك احلكم يف األحكام القانونية
عبارة عن كون احلكم بالنسبة إىل األفراد يف رصاط الداعوية بحيث لو علم به من باب
االتفاق أو قامت حجة عليه لتنجز ،وليس حمدود ًا بام إذا قامت حجة عليه.
وبعبارة ُاخرى :احلكم املجعول جمعول للجميع ،إال أنه إذا مل يصل إليه شخص
يكون معذور ًا ،مضاف ًا إىل عدم لزوم اللغوية ملن قامت عنده احلجة عىل اخلالف؛ إذ
االحتياط مستحسن ومستحب حتى ملن قامت عنده احلجة عىل اخلالف ،فلو فرضنا أن
رأي املجتهد عىل حلية يشء ،إال أنه حيتمل وجدان ًا حرمته فيحسن االحتياط عقالً ،بل
يستحب رشع ًا عىل قول ،فليس األمر كام ُذكر من أنه ليس قابالً للتأثري يف نفس املكلف
مطلق ًا فيام إذا قامت احلجة عىل اخلالف ،نعم إذا قامت احلجة عىل اخلالف ال يصل
احلكم الواقعي إىل مرحلة املنجزية ،إال أنه ليس معنى ذلك عدم تأثريه أصالً ،فإنه يكفي
يف التأثري أن املكلف املنقاد حيتاط يف مقام اإلنقياد.
ومنها :أن الطرق الشـرعية سببية ،ومرجع السببية إىل أن قياسهم الطريق موجب
لوجود املالك املناسب يف املؤدى ،فالبد من القول بالتسبيب يف الطرق ،ومعه ال يمكن
وجود احلكم الواقعي وإال لزم اجتامع احلكمني مع اشتامل كل منهام عىل املالك.
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واجلواب عن هذا االستدالل قد ُذكر يف حمله ،وإمجاله :أن االلتزام بالسببية يف
الطرق واألصول وأشباههام وأهنا مولدة للمالك يف غاية الضعف ،والقول بالسببية قول
من قدماء العامة ،وال شاهد عليه من العقل والعقالء ،وعىل فرض متامية االستدالل
يمكن تصوير عدم تبدل احلكم الواقعي يف بعض الصور.
فظهر عدم متامية ما استُدل به الختصاص األحكام بالعامل هبا ،بل تعم العامل
واجلاهل ،مضاف ًا إىل أن هذه األدلة لو متت فإهنا تدل عىل العقد السلبي ،أي :نفي احلكم
عن اجلاهل به ومن يعتقد خالفه ،وال تدل عىل إثبات احلكم املضاد املوافق العتقاده،
فمثالً لو كان احلكم الواقعي هو الوجوب وقامت احلجة عند شخص عىل عدم
الوجوب ،فهذه األدلة تنفي الوجوب الذي يعتقد عدمه هذا الشخص ،ولكنها ال تثبت
اإلباحة التي يعتقدها.
فتحصل :أن ما ذكر من األدلة ال يثبت التصويب باملعنى املتقدم.
ويف قبال هذا القول ذهب بعض إىل التخطئة ،و قد استندوا يف ذلك إىل أمور:
األول :اإلمجاع
ّ
فقد ادعي اإلمجاع عىل أن األحكام مشرتكة بني العامل واجلاهل سواء كان مقرص ًا
أم قارص ًا.
وقد ناقش يف هذا اإلمجاع بعض األكابر بأن اإلمجاع وإن كان موجود ًا ،إال أن
اإلمجاع من متكلمي الشيعة وليس من فقهائنا ،والسيام قدماء األصحاب ،وبام أن
املتكلمني يعتمدون غالب ًا يف أقواهلم عىل األدلة العقلية فال يكون مثل هذا اإلمجاع كاشف ًا
عن قول املعصوم.
وهذا االشكال وجيه والبأس به ،وال نُطيل البحث يف اإلمجاع بأزيد من ذلك.
الثاين :الروايات الدالة عىل التوقف واالحتياط
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واالستدالل هبذه الروايات مبني عىل داللتها إما عىل حسن االحتياط عقالً أو
عىل استحباب االحتياط رشع ًا؛ إذ مفادها أن اجلاهل باحلكم ومن ليس احلكم بالنسبة
إليه منجز ًا ومل تقم عنده حجة ُيستحب أو ُيستحسن منه االحتياط.
وأما لو محلنا هذه الروايات عىل موارد العلم اإلمجايل املنجز ،فتكون خارجة عن
حمل بحثنا؛ إذ هي وإن كانت تثبت وجود احلكم يف موارد العلم االمجايل املنجز إال أن
موارد العلم االمجايل من املوارد التي مل تقم فيها احلجة عىل اخلالف.
وكذا إذا قلنا بمقالة األخباريني من أن مفادها تنجيز احلكم الواقعي ،أي أن ما
قيل من التوقف أو االحتياط يف الشبهات (قف عند الشبهة) ( ،أخوك دينك ،فاحتط
( )1

لدينك بام شئت) إنام قيل بداعي تنجيز احلكم الواقعي يف الشبهات البدوية؛ إذ عىل
( )2

ذلك تكون نفس هذه الروايات حج ًة عىل ثبوت احلكم ال أن تكون عىل خالف احلكم
الواقعي ،وحمل كالمنا ما إذا قامت احلجة عىل اخلالف ،فإن حسن االحتياط عقالً أو
استحبابه رشع ًا إنام يكون يف ما إذا قامت احلجة عىل خالف احلكم الواقعي ،فبام أنه
ُحيتمل وجدان ًا أن يكون احلكم الواقعي خمالف ًا ملا قامت احلجة عليه ،فلذا ُيستحسن أو
ُيستحب االحتياط.
والذي استظهرناه يف مبحث الرباءة إنام هو الوجهان األوالن ،أي :حسن
االحتياط أو استحبابه ،فلذا يكون االستدالل هبا تام ًا.
الثالث :مطلقات أدلة األحكام

( )1انظر :الكايف  40/1ح 9وفيه( :الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف اهللكة.)...
( )2وسائل الشيعة .167/27
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فإن األحكام التكليفية والوضعية مل تقيد أدلتها بالعلم واجلهل ،وهبا االستدالل
تام وصحيح أيض ًا ،إال يف املوارد النادرة جد ًا وفيام إذا ثبت بدليل خاص أن احلكم
خمتص بالعامل به.
الرابع :عدم معقولية تقييد احلكم بالعلم
إن تقييد احلكم بالعلم به غري معقول بوجوه ذكروها يف بحث القطع.
واجلواب عن هذا الوجه ما ُذكر يف مبحث القطع من وجوه التصحيح رد ًا عىل
ما ُذكر من عدم املعقولية ،والبحث عنه موكول إىل مبحث القطع.
اخلامس :رواية املحكم واملتشابه
قد نُسب إىل السيد املرتىض أنه استخرج الرواية من تفسري النعامين يف رسالة
املحكم واملتشابه ،وهي موجودة يف جامع األحاديث ،وقد رصح فيها ببطالن التصويب
هبذا املعنى وأن األحكام ال ختتص بالعامل هبا.
إال أن هذه الرسالة ال أساس هلا؛ إذ يف سندها حسن بن عيل بن أيب محزة
البطائني.
مضاف ًا إىل أن متنها ال يتناسب مع صدوره من متكلم يف القرن األول ،فإن الرواية
مروية عن أمري املؤمنني  ،وقد استعمل يف فيها مصطلحات القرن الثاين والثالث،
وهذا نظري انتساب بعض املصطلحات العقلية املذكورة يف الكفاية أو فوائد االُصول إىل
الشيخ الطويس ،فإن هذا أمر خيالفه تطور العلم واالصطالحات العلمية.
وأي ًا كان فالصحيح هنا هو القول بالتخطئة.
الوجه الثالث :لتصوير نزاع التخطئة والتصويب يف الوقائع التي هلا حكم ،هو:
االلتزام بالتصويب يف األحكام يف مرحلة الظاهر ،أو االلتزام بالتصويب يف األحكام
الظاهرية.

االجتهاد والتقليد واالحتياط |167

ومرادنا من مرحلة الظاهر هي مرحلة التنجيز والتعذير ،وهناك فرق بني
األحكام يف مرحلة الظاهر واألحكام الظاهرية ،فقد ُيلتزم بالتصويب يف األحكام
الواقعية يف مرحلة الظاهر ،أي :يف مرحلة املنجزية واملعذرية ،وقد ُيلتزم بالتصويب يف
األحكام الظاهرية التي جعلت للشاك ،كالطرق واالُصول أو االُصول فقط عىل
اختالف بينهم يف ذلك يف أن املوضوع للشاك هل هو ا ُ
الصول فقط أو االُصول
واالُمارات.
والفرق بينهام أن االحكام يف املرحلة التي تظهر للمكلف قطع ًا أو ظن ًا ُيلتزم فيها
بالتصويب ،فتشمل موارد القطع بحكم ،وأما األحكام الظاهرية فال تشمل القطع؛ إذ
املوضوع يف احلكم الظاهري هو الشاك.
أما االلتزام بالتصويب يف األحكام الواقعية يف مرحلة الظاهر ،فقد ظهر أمره مما
ذكرنا بأن املجتهد إذا مل يصل إىل احلكم الواقعي مع بذله للجهد يكون معذور ًا سواء
كان قاطع ًا باخلالف أم قامت احلجة عىل اخلالف .وكذلك يف احلكم الظاهري ،كام إذا
اعتقد بأن االستصحاب مثالً مطلق ًا حجة ،ومل يكن االستصحاب يف الواقع حجة يف
الشك يف املقتيض ،و بذل غاية جهده للفحص عن احلكم الواقعي ومل يصل إليه أو قطع
باخلالف ،أو اعتقد بحجية خرب الثقة ويف الواقع كان خرب املوثوق به هو احلجة ،إىل غري
ذلك من االشتباهات ،فهو غري مقرص.
واحلكم الواقعي ما مل يكن بيان بالنسبة إليه مل تكن خمالفته موجب ًة الستحقاق
العقوبة ،وهل يستحق العقوبة فيام إذا قطع بوجوب يشء ومل يكن بواجب أو قامت
احل جة عىل وجوب يشء ومل يكن بواجب يف صورة املخالفة أو ال؟
قيل باستحقاق العقوبة من جهة التجري ،إال أنا ـ كام ذكرنا يف مبحث القطع ـ
ال نقول باستحقاق العقوبة من جهة التجري.

| 168

وأما إذا قام عىل الوجوب ما يعتقد أنه حجة وكان واجب ًا واقع ًا إال أن هذا الطريق
الذي اعتقد حجيته ليس بحجة ،فهل يستحق العقاب يف صورة املخالفة أو ال؟ فيه
كالم.
فتحصل مما ذكرنا أن املجتهد إذا استند إىل قطع أو حجة عىل اخلالف سواء كان
يف األحكام الواقعية أم األحكام الظاهرية فهو ال يستحق العقوبة يف صورة املخالفة فيام
إذا كان معتقده نفي احلكم ،وأما إذا كان معتقده إثبات حكم بتخيل أن الراوي مثالً ثقة
ومل يكن هو بثقة واقع ًا ،فهل يستحق العقوبة يف صورة املخالفة أو ال؟ فيه كالم ،وهو
مبتن عىل أن فاعلية احلكم الواقعي متوقفة عىل البيان أو العذر ،وهذا الشخص ليس
بمعذور ،ومن ناحية ُاخرى فالبيان قارص ،وتفصيل الكالم موكول إىل مبحث الرباءة.
وأما االلتزام بالتصويب يف األحكام الظاهرية ،فهو املشهور واملعروف ،ولذا
صاروا بصدد بيان هذا التصويب يف األحكام الظاهرية.
وجتدر اإلشارة قبل الدخول يف البحث إىل أن األحكام الظاهرية غري ثابتة ،ال يف
الطرق وال يف االُصول.
واملراد من األحكام الظاهرية هو األحكام التكليفية الظاهرية التي ينتزع منها
املنجزية واملعذرية ،ونحن ذكرنا يف حمله بأن املجعول يف الطرق إما نفس التنجيز
والتعذير كام عليه صاحب الكفاية ،وإما اعتباره عل ًام ،ال جعل املؤدى حتى يكون حك ًام
ظاهري ًا ،وأما يف االُصول فليس فيها جعل يشء ،فمثالً (رفع ما ال يعلمون) إعالم بأن
احلكم املجعول من أحكام الدرجة الثانية ،وليس بنحو يكون إحتامله منجز ًا ،و(كل
يشء حالل) مرجعه إىل احللي ة التنزيلية ،يعني :ال يرتتب عليه أثر احلرمة ما مل يعلم
بحرمته ،واالستصحاب مرجعه اىل توسعة اليقني ،واعتبار اليقني باحلدوث يقين ًا
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بالنسبة إىل البقاء ،وعىل أي حال فإن املشهور واملعروف هو التصويب يف األحكام
الظاهرية.
وذهب بعضهم إىل التصويب يف االُصول فقط دون الطرق ،وهذا ما ذهب إليه
بعض االكابر يف االُص ول والتزم بالتصويب فيها يف املرحلة الفعلية دون مرحلة االنشاء.
وقبل التعرض لتفصيل ما قاله نذكر أمر ًا لعله يغنينا عن اخلصوصيات التي
ُذكرت يف كالمه ،وهو االختالف الواقع يف الطرق واألمارات ،فإهنم اختلفوا فيها يف
وجود احلكم الظاهري الذي ُينتزع منه احلجية ،بمعنى املنجزية واملعذرية وعدم وجوده
فيها ،بل املجعول إما نفس املنجزية واملعذرية كام ذهب إليه صاحب الكفاية ،أو أن
املجعول يف األمارات اعتبار األمارة عل ًام كام عليه املحقق النائيني ،وهكذا اختلفوا يف
االُصول.
والبحث إنام يكون بعد التسليم بوجود األحكام الظاهرية ،وأنه هل يمكن
االلتزام بالتصويب يف مرحلة اإلنشاء أو ال؟
ذكر يف التنقيح بأنه ال يمكن االلتزام بالتصويب يف مرحلة اإلنشاء؛ وذلك ألنه
يلزم منه اجتامع النقيضني أو الضدين؛ إذ لو اعتقد شخص حجية االستصحاب
وشخص آخر بعدم حجيته ،فال يمكن أن يكون االستصحاب مثالً حجة لشخص وأن
ال يكون حجة لشخص آخر.
ونقول :لقد ذكر يف الكفاية وغريه كالم يف أوائل مبحث الظن ،وهو أن الشك
يف احلجية مساوق للقطع بعدم احلجية ،وأساسه أن أوضح تفسري لألحكام الظاهرية
أهنا أحكام إنشائية بصورة البعث أو الزجر بداعي إيصال احلكم الواقعي أو بداعي
التنجيز والتعذير ،فمثالً لو قال املوىل ملن ال يعرف زيد ًا( :أكرم زيد ًا) ،فبام أنه ال يعرفه
يقول له( :أكرم جارك)  ،فقوله اكرم جارك من باب ايصال احلكم بعنوان آخر ،وقد
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ُيؤتى به بداع التنجيز والتعذير حتفظ ًا لألحكام الواقعية ،وذلك لغلبة موافقة هذه
األحكام معها ،أو ملصلحة تسهيلية قد تُنشئ حك ًام للشاك حتفظ ًا للحكم الواقعي.
وخمالفة هذه األحكام لألحكام الواقعية يف بعض املوارد مما ال أمهية له ،وذلك
لكثرة الفوائد املرتتبة عىل احلكم الظاهري؛ ألنه لو مل ُجيعل احلكم الظاهري ويكتفى
بخصوص القطع يلزم منه تفويت أكثر األحكام ،وما يرتتب عىل احلكم الظاهري هو
التنجيز والتعذير ،ولذا تثبت يف احلكم الظاهري املراحل املوجودة يف األحكام الواقعية،
كمرحلة اإلنشاء ومرحلة الفعلية ومرحلة التنجز ،إال أن مرحلة الفعلية هلا وجه يف
مرحلة التنجز يف األحكام الظاهرية ،بمعنى أن احلكم الظاهري بام أنه ليس له أثر إال
التنجيز والتعذير بالنسبة إىل احلكم الواقعي ،ولذا ما مل يكن احلكم الظاهري واصالً
صغرى وكربى ال يكون حك ًام باحلمل الشائع ،فإن األثر املرتتب عىل احلكم الظاهري،
مرتتب يف حالة وصوله أو ما يف حكم الوصول بأن يكون يف معرض الوصول.
والكالم يف أن األحكام الظاهرية يف مرحلة اإلنشاء هل هي حمدودة باحلد
املذكور أو ال؟ وبعبارة ُاخرى :هل أن مرحلة إنشاء األحكام الظاهرية حمددة بحدود
مرحلة فاعلية هذه األحكام التي ُيعرب عنها بمرحلة املنجزية واملعذرية ،أي :أنه مادام مل
يعلم باملوضوع واحلكم الظاهري ،ال يكون احلكم الظاهري حمقق ًا.
فإن قلنا بمحدودية األحكام الظاهرية يف مرحلة اإلنشاء بام هي حمدودة يف
مرحلة التنجيز والتعذير ،فتثبت درجة من التصويب يف مرحلة اإلنشاء؛ إذ إنه ُاخذ فيها
العلم هبا يف مرحلة اإلنشاء ،فكام يقال بالتصويب يف األحكام الواقعية بنا ًء عىل
اختصاصها بالعامل هبا ،يقال يف األحكام الظاهرية.
توضيح ذلك :أنه كام تقدم تصوير التصويب يف األحكام الواقعية باالستشهاد
َ ُ َ ي ُ َي ُ َ ً َي
َ َ
لْ َماْآتاها﴾ وغريه ،وكذلك بالقول بأن األحكام
اللْنفساْإِ ْ
فْ ْ
لْيك ِل ْ
بقوله تعاىلْ ﴿ :
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خمتصة بالعامل هبا وال تشمل من قامت عنده احلجة عىل اخلالف ،فيقال هنا أيض ًا :إن
احلكم الظاهري إما أن يكون موضوعه من األمور النفسية التي تكون واصلة ،من قبيل
اليقني والشك الذي هو موضوع لالستصحاب ،أو احتامل التكليف أو الشك يف
التكليف بنا ًء عىل كوهنا موضوع الرباءة ،وإما أن يكون موضوع احلكم الظاهري أمر ًا
واقعي ًا ،كخرب الواحد وخرب الثقة.
أما القسم األول فال نحتاج فيه إىل تقييد املوضوع؛ إذ العلم هبا علم حضوري
لالنسان.
وأما القسم الثاين ف ُي َقيد املوضوع بخرب واصل ،وهكذا يف غريه من األمور
الواقعية؛ وذلك ألنه ال يرتتب عليه األثر من التنجيز والتعذير إال مع العلم به ،ويلحق
بالوصول ما يكون يف معرض الوصول.
وأما نفس احلجية املجعولة للخرب ،فهي أيض ًا مقيدة بام إذا علم بحجية خرب الثقة،
فمن علم بحجية خرب الثقة يكون خرب الثقة حجة بالنسبة إليه.
وغاية ما يمكن أن يقال هو أنه كيف يمكن أخذ العلم باحلكم يف موضوعه،
وهذا ما أشكل عليه مجع يف األحكام الواقعية ،إال أن مجع ًا قد أجابوا عن ذلك وصوروه
بصور متعددة:
إما باجلعل الواحد كام عن املحقق اخلراساين بأن ُيؤخذ العلم يف مرحلة اإلنشاء
يف مرحلة الفعلية ،وإما بجعلني كام عن املحقق النائيني ،وإما بوجه آخر كام عن بعض
األكابر .وعىل أي نحو كان فإن هذا أمر ممكن كام ُذكر مفصالً يف مبحث القطع.
فإن أمكن تقييد املوضوع فيام حيتاج إىل تقييد املوضوع ليتساوى مع مورد ترتب
األثر؛ إذ ترتب األثر إنام يكون بعد العلم باملوضوع ،وأمكن تقييد احلكم بمن كان عامل ًا
به ،فيكون إمكان التقييد مساوق ًا لوقوع التقييد؛ ألن االطالق لغو ،وذلك ألن خرب الثقة
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الذي مل يصل إلينا أو وصل إلينا خرب ولكن ال طريق لنا إلثبات وثاقة راويه مل يكن
حجة ،أو أن احلجية التي جعلها الشارع خلرب الثقة مثالً إذا مل تصل الينا فال تكون حجة
بالنسبة لنا ،وهكذا يف مثل االستصحاب ،فإنه من ال يعتقد بحجية االستصحاب يف
األحكام ـ كاألخباريني حيث إهنم يقولون بعدم حجيته يف األحكام لقصور األدلة أو
كبعض االُصوليني حيث يقولون بأن استصحاب احلكم معارض باستصحاب عدم
اجلعل ـ فال يكون االستصحاب حجة بالنسبة إليه يف املورد.
وعليه فإن متكنا من إثبات ذلك وأجبنا عن اإلشكال املذكور من أنه ال يمكن
أخذ العلم باحلكم يف املوضوع ،فالبد من االلتزام بمحدودية األحكام الظاهرية
بالوصول من ناحية املوضوع واحلكم ،ونتيجة ذلك أنه من مل يصل إليه ذلك حك ًام أو
موضوع ًا مل يكن احلكم الظاهري موجود ًا بالنسبة إليه ،كام إذا مل يصله خرب الثقة أو
وصله ولكن مل يصل إليه حجية خرب الثقة فتصل النوبة إىل االستصحاب ،وإن مل يصله
االستصحاب ـ أي :حجية االستصحاب ـ تصل النوبة إىل الرباءة .وهكذا يف غري خرب
الثقة.
فمن ال يعلم باحلكم الظاهري وإن كان موجود ًا يف الواقع يكون مفقود ًا بالنسبة
إىل هذا الشخص ،وهذا نوع من التصويب.
وأما من اعتقد بحجية يشء ليس بحجة واقع ًا ،كام إذا كان االستصحاب يف
الواقع حج ًة يف خصوص الشك يف الرافع إال أن هذا الشخص اعتقد بحجيته حتى يف
مورد الشك يف املقتيض ،فإنه ال يلزم منه التصويب؛ إذ جمرد توهم جعل احلجية ال
يستلزم جعل احلجية ،فال يمكن االلتزام بالتصويب يف مرحلة اإلنشاء.
ومن يقول بالتصويب يقول بمحدودية احلكم الواقعي بالنسبة إىل العامل ،ال أن
من ختيل حك ًام ظاهري ًا جيعل له حكم ظاهري عىل طبقه ،إال أن هذا الذي ختيل احلكم
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الظاهري ،كام إذا اعتقد حجية االستصحاب حتى يف موارد الشك يف املقتيض واحلال
أنه ليس بحجة يف موارد الشك يف املقتضـي فهل جتري الرباءة بالنسبة إليه أو ال؟
الظاهر عدم جريان الرباءة بالنسبة إليه؛ إذ ُاخذ يف موضوع الرباءة (ما ال
يعلمون) فمن يرى نفسه بأنه يعلم باحلكم الواقعي كيف يمكنه اجراء الرباءة ،والرفع
خمتص بمن يعلم بأنه ال يعلم ،ال من يعلم بأنه يعلم ولو كان هذا جهالً مركب ًا.
فظهر أن من كان جاهالً باحلكم الظاهري موضوع ًا أو حك ًام ليس له حكم
ظاهري يف مرحلة اإلنشاء ،وأما من اعتقد جهالً بوجود حكم ظاهري مل ُجيعل ،فهنا
احلكم الظاهري وإن كان مفقود ًا بالنسبة إليه واقع ًا ،إال أنه يرتتب عىل هذا االعتقاد أثر
احلكم الظاهري الواصل ،فال جتري الرباءة بالنسبة إليه؛ وذلك لعدم وصول موضوع
الرباءة بالنسبة إليه ،وهذا هو الذي نقوله يف احلكم الظاهري.
إال أن بعض االكابر مل يبني املطلب عىل نحو ما بينا ،بل ذكر أن األحكام الظاهرية
كاألحكام الواقعية يف مرحلة اإلنشاء ،فكام تُعقل فيها التخطئة يف مرحلة اإلنشاء كذلك
تُعقل يف األحكام الظاهرية يف مرحلة اإلنشاء ،وإال يلزم اجتامع الضدين أو النقيضني،
فاألحكام اإلنشائية موجودة بالنسبة اىل اجلميع.
ومما ذكرنا ظهر أن تعميم األحكام الظاهرية حتى بالنسبة إىل اجلاهل هبا لغو،
وقال هذا البعض :نعم ،يف مرحلة الفعلية يف األحكام الظاهرية نلتزم بالتصويب ،أي
أنه يف مرحلة الفعلية يتحقق املوضوع ويرتتب احلكم ،ومعنى ذلك أنه يتحقق موضوع
الرباءة فيام إذا اعتقد عدم حجية االستصحاب ،وذلك ألن موضوع الرباءة هو الشاك
واملفروض أنه شاك ،ونحن أيض ًا قلنا بجريان الرباءة يف حقه ،إال أنا عللنا ذلك بأن هذا
الشخص الذي يعتقد عدم حجية االستصحاب هو مصداق (ال يعلم) ،وأما
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االستصحاب فهو جمعول ،وال يمكن القول بأنه منتف بانتفاء موضوعه ،وجريان
الرباءة يف حقه اليوجب انتفاء موضوع االستصحاب.
فكالمه مشتمل عىل أمرين:
األمر األول :أن التصويب يف مرحلة اإلنشاء يف األحكام الظاهرية ال ُيعقل،
وهذا هو الذي نقول بخالفه ،ويمكن حل التصويب فيها بام ُذكر.
األمر الثاين :التصويب يف مرحلة الفعلية ،وهذا مما ال اعرتاض لنا عليه ،ومن
أراد املزيد من االطالع عىل خصوصيات كالمه فلرياجع التنقيح.
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الفصل السابع :تبدّ ل رأي املجتهد
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تبدّ ل رأي املجتهد:
لو تبدل رأي املجتهد فيام له أثر من القضاء أو اإلعادة أو غريمها من اآلثار بأن
اعتقد أوالً عدم جزئية يشء أو عدم رشطية يشء ،ثم تبدل رأيه واعتقد بجزئيته أو
رشطيته أو مانعيته ،فهل عليه القضاء أو اإلعادة أو ال ،بال فرق يف أن يكون تبدل رأيه
يف متعلق احلكم ،كالصالة أو موضوع احلكم ،كالوضوء عىل مسلكنا.
فلو أخل بيشء من الرشط أو اجلزء أو املانع ملتعلق حكم أو ملوضوع حكم ،فهل
يمكن االجتزاء بالعمل السابق أو ال؟
ويلحق هبذه املسألة دوران األمر بني املتبايتني ،كام إذا اعتقد أوالً بوجوب صالة
اجلمعة ،ومىض عىل ذلك مدة ،ثم تبدل رأيه واعتقد بوجوب صالة الظهر ،فهل يمكنه
االجتزاء بام أتى به من صالة اجلمعة أو ال؟
والبد يف هذه املسألة ـ أي :مسألة االجتزاء ـ من التعرض جلهات:
اجلهة االُوىل :يف اقتضاء مستند احلكم األول اإلجزاء وعدمه.
اجلهة الثانية :يف ما إذا كان مستند الرأي الثاين يقتيض اإلعادة أو القضاء بالنسبة
للعمل السابق وعدمه.
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اجلهة الثالثة :يف ما تقتضيه األدلة اخلارجية التي متسك هبا لإلجزاء ،كاإلمجاع
وحديث (ال تعاد) والسرية.
اجلهة االُول :يف اقتضاء مستند احلكم األول اإلجزاء وعدمه
إن مستند احلكم تارة يكون القطع وثانية الطرق وثالثة األصول.
فيام إذا كان مستند احلكم األول هو القطع
أما إذا كان مستند احلكم األول هو القطع ،فال ريب يف عدم اقتضائه لإلجزاء،
وهكذا يف الطرق؛ إذ ليس للقطع إال طريقية حمضة ،واجلري عىل وفق القطع ليس فيه
جهة مومهة لإلجزاء واالكتفاء بالعمل السابق ،وهكذا ما يلحق بالقطع من الظن
االنسدادي بنا ًء عىل احلكومة ومن الرباءة العقلية.
فيام إذا كان مستند احلكم األول هو الطرق
وأما إذا كان املستند هو الطرق ،كام إذا اعتمد عىل خرب وكان اخلرب له عموم أو
وفحص عن اخلاص أو املقيد ومل يظفر به ،ثم بعد ذلك ظفر به اتفاق ًا ،وأمثال
إطالق،
َ
ذلك من املوارد .ويلحق بالطرق يف احلكم االُصول الرشعية.
ولبيان احلكم البد من ذكر مقدمة نبني فيها أن يف الطرق مسلكني:
األول :الطريقية.
الثاين :السببية.
كام البد من التذكري بأن البحث إنام يكون يف غري التصويب املنتسب اىل األشعري
والتصويب املعتزيل ،بل البحث إنام يكون بنا ًء عىل القول بالتخطئة ،والوجه فيه واضح؛
إذ تصويب األشعري بنا ًء عىل ماذكرنا يكون يف الوقائع التي فرض فيها أنه ال حكم هلا
يف الرشيعة املقدسة ،وجعل احلكم فيها من وظائف الفقهاء والقضاة ،والبد من كون
احلكم املجعول عىل وفق األهداف العليا وعىل وفق العلة املستكشفة للحكم املامثل،
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وعليه فلو تبدل رأي املجتهد فيام ال حكم له فال يكون للحادث واقع ـ بام أنه ال حكم
له ـ إال ما وصل إليه املجتهد ،فال يأيت البحث يف إجزاء العمل السابق وعدمه.
وهكذا عىل التصويب املعتزيل بنا ًء عىل التفسري الذي كان مرجعه إىل أن األحكام
الواقعية موجودة ،إال أهنا ال تشمل من قامت عنده حجة عىل اخلالف بالوجوه املتقدمة
من اآلية والرواية والوجوه العقلية؛ إذ عىل هذا املسلك مل يكن احلكم الواقعي شام ً
ال
له ،فال يأيت البحث عن اإلجزاء وعدمه.
فبعد ما ظهر أن البحث عن اإلجزاء وعدمه من شؤون القول بالتخطئة ،نقول:
إن يف الطرق ـ كام أرشنا ـ مسلكني :الطريقية والسببية ،فإن قلنا بالطريقية ،فمعناه أن
الطرق موصلة اىل األحكام الواقعية ،فبام أن هذه الطرق غالب ًا توجب الوصول إىل
األحكام الواقعية ،فلذا اعتربها الشارع عىل وفق ما يراه العقالء؛ إذ غالب هذه الطرق
إمضائية من الشارع ،وما يكون منها تأسيسي ًا فحكمه حكم اإلمضائي ،وقيام الطريق
اليوجب مصلحة خاصة يف مؤداه حتى يقال بام أنه استوىف املصلحة اخلاصة فلذا يكون
موجب ًا لإلجزاء ،وهذا هو خمتارنا وفاق ًا جلامعة.
وعليه فإذا أصاب الطريق الواقع فبها ،وإن انكشف اخلالف فيام بعد فليس هنا
ما يوجب اإلجزاء ،لعدم استيفاء املكلف أي مصلحة من املصالح التي كانت ترتتب
عىل الواقع.
وإن قلنا بالسببية واملوضوعية بحيث مل تسلتزم التصويب باملعنيني املتقدمني،
فهذا املسلك ضعيف من وجهة نظرنا ،وال سيام يف الرشعيات.
إال أنه ربام يقال بأنه البد من االلتزام باملوضوعية يف الطرق ،بمعنى أن يف
مؤدياهتا مالك ومصلحة ،فإن قلنا هبذه املقالة يأيت البحث يف أن املراد عىل وفق هذه
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الطرق هل يوجب اإلجزاء يف األحكام التكليفية والوضعية أو يوجب االجزاء يف
األحكام الوضعية فقط ،أو أنه اليوجب االجزاء يف أي منهام؟
وعمدة ما ذكر من الوجوه لاللتزام بالسببية واملوضوعية وجهان :وجه
استظهاري ،ووجه عقيل.
ّأما الوجه األول :القول بأن األدلة التي تدل عىل حجية يشء مثل خرب الثقة
مشتملة عىل أحكام إنشائية ،وهذه األحكام اإلنشائية ظاهرة يف أهنا أحكام نفسية؛ إذ
(صدن ق العادل) أو (اعمل عىل قوله) أو (أطعه ما يأمرك عنا)
العناوين املأخوذ فيها مثل َ
وأمثال ذلك ،فإهنا ظاهرة يف النفسية ،وذلك ألن العنوان املأخوذ فيه كصدقه أو أطعه
معرف ًا فيجب العمل عىل
املعرفية وبني العنوانية ،فإن كان ن
وأمثال ذلك يدور أمره بني ن
وفقه بام أنه موصل للواقع.
وهذا بخالف العنوانية ،فإن مرجعها إىل إتيان مؤداها بام هي هي ،وبام أن هذا
مؤدى خرب العادل.
وإذا ُاخذ عنوان يف دليل ،ودار األمر بني املعرفية والعنوانية ،فإنه البد من محله
عىل العنوانية واملوضوعية ،كام إذا قال( :أكرم العلامء) وشككنا يف أن أمره بإكرام العلامء
من جهة أهنم أتقياء أو من جهة أهنم علامء ،فطبع ًا ال حيمل عىل املعرفية ،بل عىل
املوضوعية وأن العامل بام أنه عامل جيب إكرامه.
وإذا محلنا األدلة الدالة عىل حجية خرب الثقة مثل (صدق العادل) وأشباهه عىل
األوامر النفسية ،واألوامر النفسية تابعة للمصالح يف املتعلق ،فيكون خرب الثقة مث ً
ال
تابع ًا للمصلحة يف متعلقه .وهكذا النواهي النفسية تابعة للمفسدة يف املتعلق.
ويمكن اجلواب عن ذلك:
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أوالً :أن الظاهر من هذه األدلة اإلمضاء ملا بنى عليه العقالء وليس فيها تأسيس،
واملفروض أن مجيع الطرق والكواشف واألمارات عند العقالء هلا حيثية الطريقية
للواقع ،وذلك لغلبة مصادفتها مع الواقع ،فإهنم يقولون بحجية اخلرب املوثوق به أو
بحجية قول أهل اخلربة وأمثال ذلك بسبب موافقتها مع الواقع كثري ًا ،ال أن يكون
للجري عىل وفق اخلرب املوثوق به أو الثقة أو قول أهل اخلربة كالطبيب يف نفسه له
مصلحة ،وبام أن هذه األوامر مسبوقة ببناء العقالء فال ينعقد ظهور هلذه األدلة بأهنا
نفسية تأسيسية تابعة للمصالح واملفاسد يف مؤداها.
وثاني ًا :أن مناسبات احلكم واملوضوع تقتيض عدم كوهنا نفسية ،فإنه كام ذكرنا
مرار ًا أن األحكام عىل قسمني من حيث األمهية ،واألهم من األحكام مذكور يف الكتاب
والسنة املتواترة ،وأما األحكام يف الدرجة الثانية فقد ُاوكل أمرها وبياهنا إىل الطرق
املتعارفة التي ع ُْمدهتا خرب الواحد ،فإن قيل( :إعمل باخلرب الواحد) فمعناه أنه جيب
العمل باخلرب الواحد إيصاالً للحكم الواقعي ،واملفروض فيه أنه ال طريق للقطع به عادة
وليس من قبيل الدعائم بحيث حيصل القطع بالنسبة إليه.
فاستظهار النفسية من هذه األدلة يف غاية الوهن.
وأما الوجه الثاين :أن األمر بالعمل عىل وفق ه ذه الطرق التي قد تصادف الواقع
وقد ختالف الواقع موجب لتفويت املصلحة الواقعية واإللقاء يف املفسدة يف صورة
خمالفة الطريق للحكم الواقعي ،فبام أن األمر بالسلوك عىل وفق هذا الطريق يف معرض
تفويت املصلحة فال يمكن للحكيم األمر به إال مع تدارك املصلحة الفائتة ،وعليه فإن
أ َم َر بالسلوك واجلري عىل وفق اخلرب الواحد مثالً ،فالبد أن تكون هنا مصلحة يف اجلري
عىل وفقه بحيث يتدارك املصلحة الفائتة يف صورة خمالفته للواقع.
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واجلواب عن هذا الوجه قد ذكر يف مبحث اجلمع بني احلكم الواقعي والظاهري
مفصالً ،فإن البعض ذكر أن جعل األحكام الظاهرية موجب لتفويت املصالح
واملفاسد ،ولذا أنكر جعل األحكام الظاهرية ،ويف قباله ُذكر بأن اجلري عىل وفق احلكم
الظاهري له مصلحة و ُيتدارك هبا املصلحة الفائتة.
وقد أجبنا عن ذلك بام جممله :أن األحكام التي ُاوكل بياهنا إىل الطرق واألمارات
التي قد تصيب وقد ُختطئ هي األحكام التي تكون يف الدرجة الثانية من األمهية،
وليست من قبيل دعائم االسالم والكبائر ،فإن أمرها موكول اىل وسائل توجب القطع
والرضورة كالكتاب والسنة املتواترة ،فبام أنه مل يكن بيان مجيع األحكام ميسور ًا
بالوسائل التي توجب القطع والرضورة ،وذلك لقلة وسائل التبليغ يف تلك األزمنة
وكثرة األحكام ،فلذا يدور أمر هذه األحكام التي هي يف الدرجة الثانية من األمهية بني
الفوت وبني حتصيلها إىل حد ممكن ،أي :تقليل مقدار الفائت.
وجعل هذه الطرق إنام لتقليل مقدار الفائت من هذه األحكام ،فإنه لو مل تكن
األحكام الظاهرية جمعولة ومل ُجتعل احلجية للطرق َلفاتت مجيع األحكام إال ماثبت
بالقطع والرضورة ،فاعتبار هذه الطرق وسيلة لتقليل الفائت ال تفويت املوجود،
فمصلحة إعتبار هذه الطرق إستخالص مقدار من األحكا م من الفوت ،فال يمكن
القول بام أن هذه الطرق قد تصيب وقد ختطئ فعىل املوىل تدارك املصلحة الفائتة.
إن قلت :ملاذا مل جيعل الشارع االحتياط املطلق حفظ ًا لألحكام الواقعية؟
قلنا :البد من مناسبة بني احلكم واملوضوع ،ومعها كيف يمكن احلكم
باالحتياط.
توضيح ذلك :أن هذه األحكام املفروض أهنا يف الدرجة الثانية ،واألمر
باالحتياط مرجعه إىل تنجز هذه األحكام بمجرد االحتامل ،فيلزم بذل اجلهد والقوة
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فيها أزيد من األحكام التي هي يف الدرجة االُوىل بمراتب ،واملفروض أن هذه األحكام
التي هي يف الدرجة الثانية ليست بحد جيب إيصاهلا بأي طريق ممكن؛ إذ قد تكون
املصلحة بحد جيب إيصاهلا بأي نحو كان ،وقد تكون املصلحة بحيث ال توجب إيصاهلا
بأي نحو كان ،بل لو وصلت من باب االتفاق لتنجزت.
ومع غض النظر عام ذكرنا ،هل يمكن القول باإلجزاء عىل السببية أو ال؟
فنقول :إن القول بالسببية إما أن يعتمد عىل الوجه األول وإما عىل الوجه الثاين.
فإن كان معتمد ًا عىل الوجه األول ،فهو يف نفسه ال يقتضـي اإلجزاء؛ إذ الوجه
األول غاية ما يقتضيه هو أن اجلري عىل وفق الطريق له مصلحة ،وال يدل عىل أن هذه
املصلحة املرتتبة عىل اجلري عىل وفق الطريق مسانخة للمصلحة الفائتة وبمقدارها
بحيث توجب تدارك تلك املصلحة ،اللهم إال أن يقال باإلجزاء بمؤونة من اخلارج.
وأما إذا كان املعتمد يف اإللتزام بالسببية هو الوجه الثاين ،وهو أن الشارع بواسطة
اعتباره هلذه الطرق قد فوت املصلحة ،ومن فوت شيئ ًا فعليه تداركه ،فالبد وأن يكون
فيام أمر به مصلحة مسانخة مع تلك املصلحة وموجبة لتداركها ،وحينئذ يكون موجب ًا
لإلجزاء.
إال أن كال الوجهني يف غاية الضعف .هذا كله يف األحكام التكليفية.
وهل يمكن القول باإلجزاء عىل القول بالسببية يف األحكام الوضعية كأبواب
العقود واإليقاعات والطهارة والنجاسة وأشباه ذلك أو ال؟
إن قلنا :بأن األحكام الوضعية متأصلة يف اجلعل ،والتزمنا بأهنا تابعة للمصالح
واملفاسد يف نفس جعل احلكم ،فالبد من القول باإلجزاء.
وإن قلنا بمقالة الشيخ من أن األحكام الوضعية منتزعة من األحكام التكليفية
وليس هلا تأصل يف اجلعل ،واملجعول إنام هو األحكام املرتتبة عليها ،ووعاء املصالح
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واملفاسد إنام هو متعلقات األحكام التكليفية ،فعليه يكون الكالم فيها هو الكالم يف
األحكام التكليفية.
وإن قلنا بام هو برزخ بني القولني ـ كام نقول به ـ وهو أن األحكام الوضعية وإن
كانت متأصل ًة يف مرحلة اجلعل ،بمعنى أهنا قابلة لالنشاء ،إال أن األحكام التكليفية
كاملقوم لألحكام الوضعية ،أي أن بعض األحكام التكليفية كاملقوم هلا ،فمثالً :احلكم
بملكية يشء لشخص معناه أن له الترصف فيه بأي نحو شاء ما مل يكن فيه حمذور وليس
ألحد أن يتصـرف فيه إال باذنه ،إىل غري ذلك من األحكام املرتتبة .فحينام حيكم بملكية
شخص لشـيء ت ندمج فيه هذه األحكام ويالحظ املصالح واملفاسد يف متعلقات
األحكام التكليفية املرتتبة عليه.
وبعبارة ُاخرى :حينام يريد جعل ملكية لشخص البد وأن يالحظ املصالح
واملفاسد يف متعلقات األحكام املرتتبة ،فليست املصلحة واملفسدة يف نفس األحكام
الوضعية ،بل املصلحة واملفسدة يف متعلقات األحكام املرتتبة ،وعليه فالكالم يف
اإلجزاء فيها هو الكالم يف األحكام التكليفية.
فظهر أن القول بالسببية ال أساس له ،اال يف األمور املرتبطة بنوع من القضايا
كاألوامر العسكرية وأشباهها ،فإن اتباع الداين للعايل له موضوعية يف مثل هذه األمور،
وهذا خارج عام نحن فيه.
فيام إذا كان مستند احلكم األول هو األصول
وأما إذا كان مستند احلكم السابق هو االُصول ،فقد قوى صاحب الكفاية
اإلجزاء يف بعض االُصول ،ال مطلق االُصول ،فقد قال يف املقام( :إن ما كان منه جيري
يف تنقيح ما هو موضوع التكليف وحتقيق متعلقه ،وكان بلسان حتقق ما هو رشطه أو
شطره كقاعدة الطهارة أو احللية ،بل واستصحاهبام يف وجه قوي ،ونحوها بالنسبة إىل

االجتهاد والتقليد واالحتياط |185

كل ما اشرتط بالطهارة أو باحللية جيزي ،فإن دليله يكون حاك ًام عىل دليل االشرتاط
ومبين ًا لدائرة الرشط) .
( )1

فالبد من البحث يف األمور الثالثة ونرى بأن هذه األمور هل تقتضـي اإلجزاء
أو ال؟
األمر األول :يف قاعدة الطهارة
أما قاعدة الطهارة فمستندها موثقة عامر عن الصادق  التي تقدم الكالم يف
سندها يف مباحث االستصحاب :كل يشء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد
قذر وما مل تعلم فليس عليك. 
( )2

ويف مفاد املوثقة أبحاث كثرية نذكر منها مايرتبط باملقام ،فنقول :إن يف مفادها
احتاملني:
االحتامل األولْ :
أن يكون مفادها جعل الطهارة الظاهرية؛ إذ قد اشتهر يف
كلامهتم أن األحكام عىل قسمني :أحكام واقعية وأحكام ظاهرية .واألحكام الظاهرية
عبارة عن الوظائف العملية املجعولة للشاك ،فيقال بأن مفاد املوثقة جعل الطهارة
الظاهرية؛ إذ ُذكر يف ذيلها( :حتى تعلم أنه قذر) ،والغاية املذكورة فيها وإن كانت هي
معنى للنظافة
عدم العلم بالقذارة ،إال أنه من املعلوم بأنه لو علم بالطهارة مل يكن
ً
التعبدية ،فمرجعها إىل أن كل مشكوك الطهارة طاهر.
فإن كان املستفاد من املوثقة هو احلكم الظاهري رفع ًا للحرية فام دام املكلفا شاك ًا
وغري عامل بالقذارة فريتب آثار الطهارة ،وأما إذا انكشف اخلالف ،فيظهر أنه كان نجس ًا

( )1كفاية االُصول.86 :
( )2هتذيب األحكام .285/1
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من األول ،وعليه يرتب اآلثار فيام إذا كان له أثر ،كام إذا توضأ هبذا املاء النجس أو القى
بدنه ،فيحكم عليه بالنجاسة ،وال يستفاد اإلجزاء عىل هذا املسلك.
االحتامل الثاين :أن يكون مفادها التنزيل ،ال جعل احلكم الظاهري ،واملراد من
التنزيل أن ينزل اليشء الذي ال يعلم بقذارته منزلة الطاهر ،ومرجع التنزيل إىل جعل
األحكام املرتتبة.
توضيح ذلك :أن النجاسة سواء قلنا بأهنا من األمور الواقعية التكوينية ـ كام ذكر
الشيخ يف الفرائد ـ أم قلنا بأهنا من االعتبارات الرشعية ومن األحكام القانونية ـ كام
عليه املتأخرون ـ فإن اآلثار املرتتبة عليها عىل قسمني:
القسم األول :اآلثار التي ال يمكن تفكيكها عن النجاسة الواقعية بحسب
مرحلة التعبد واإلعتبار ،وذلك ألن ارتباط هذه اآلثار بالنجاسة نحو ارتباط ال يكون
خاضع ًا للجعل نفي ًا وإثبات ًا.
النجس عن
وذلك كتنجيس مالقي النجاسة عىل احتامل ،فإنه لو القى يش ٌء
َ
رطوبة فالزم النجاسة الواقعية نجاسة مالقيه عىل املشهور ،وعدم تطهر ما طهر
بالنجس ،فال يمكن أن يكون املاء نجس ًا ومطهر ًا؛ إذ النجاسة إما هي من األمور
التكوينية ،وعدم طه ارة ما غسل به أمر تكويني ،فال يمكن أن يكون الفاقد معطي ًا،
وكذلك ال يمكن احلكم بطهارة ما القاه مع الرطوبة ،ألنه يلزم تفكيك العلة عن
املعلول ،ومن الواضح أن هذه األمور غري خاضعة للجعل.
وإما هي من األحكام القانونية ،فال يمكن أيض ًا التفكيك بني هذه األمور
والنجاسة ،وذلك ملا ذكرنا مرار ًا من أن األحكام الوضعية مشتملة عىل نحو اللف
واإلندماج عىل أحكام تكليفية ،وهذه األحكام التكليفية كاملقوم لألحكام الوضعية،
ومعنى اعتبار الشارع شيئ ًا قذر ًا هو أنه لو القاه يشء مع الرطوبة يتنجس ،وأنه ال يكون
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مطهر ًا ،فهذه األحكام كاملقوم للنجاسة ،ونحن ال نقول بأن بني هذه األحكام والنجاسة
ِ
هوهوية ،بل نقول بأن هذه األحكام تُعد من قبيل املقوم للنجاسة ،وقد أشار الشيخ يف
كالم له إىل ذلك يف مبحث ما إذا كان الشـرط خمالف ًا ملقتضـى العقد ،ومفاده أن بعض
آثار العقد كاملقومات له ،وال يمكن أن تكون هناك زوجية مثالً ومل تكن خواص
الزوجية وآثارها مرتتبة عليها.
القسم الثاين :اآلثار املرتتبة عىل النجاسة التي تكون خاضعة للجعل نفي ًا وإثبات ًا.
مثل اعتبار عدم نجاسة بدن املصيل ولباسه ومسجده ،فإن هذه األمور إنام تكون
باملواضعة ،فإن الشارع هو الذي اعترب طهارة بدن املصيل ولباسه ومسجده عىل احتامل،
أو مانعية نجاسة بدنه ولباسه ومسجده عىل احتامل آخر ،فللشارع جعل الرشطية أو
املانعية إما مطلق ًا أو حمدود ًا.
وبعد ما ظهر أن اآلثار املرتتبة عىل النجاسة عىل قسمني ،نقول :مدعى التنزيل
هو أن كل يشء نظيف مفاده بالنسبة إىل القسم األول من اآلثار حكومة ظاهرية ،أي أن
اليشء الذي هو قذر واقع ًا مادام ال ُيعلم بقذارته ُيعا َمل معه معاملة الطهارة ،أيُ :حيكم
بأنه يطهر ،وال يكون مالقيه نجس ًا ظاهر ًا ،وذلك ملا أرشنا إليه من أن العقالء يرون
اعتباره نجس ًا ومطهر ًا من االعتبارين املتضادين.
وأما بالنسبة إىل القسم الثاين من اآلثار فمفاده التنزيل ،أي :أنه حينام يقال بأن
هذا نظيف معناه ترتيب اآلثار املرتتبة عىل الطهارة وجعل تلك اآلثار ،ونتيجته أن رشط
صحة الصالة من طهارة البدن واللباس واملسجد حمقق ،وتكون احلكومة حكومة
واقعية.
وخالصة الكالم :إذا قلنا بمسلك التنزيل ،فمعنى التنزيل :إنام هو ترتيب آثار
املنزل عليه عليه ،فإن كانت تلك اآلثار قابلة للجعل الواقعي كام يف القسم الثاين فيحكم
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بوجود تلك اآلثار واقع ًا ،وإن كانت من القسم األول وغري قابلة للجعل الواقعي
فتكون احلكومة ظاهرية ،وعليه فال تكون القاعدة وظيفة عملية للشاك ،بل قانون
تسهييل جعله الشارع ويستفيد منه الشاك وغريه ،حتى فيام إذا كان قاطع ًا بالطهارة
وصىل ثم انكشف بأن بدنه أو لباسه كان نجس ًا يكون هذا الشخص أيض ًا مشموالً
للقانون؛ إذ القاطع بالطهارة ال يكون عامل ًا بالنجاسة ،فال تكون القاعدة خمتصة بالشاك.
والذي هو مورد للجعل إنام هو آثار الطهارة التي هي خاضعة للجعل كام يف
سائر موارد احلكومة ،فإنه لو قال( :أكرم كل عامل) وقال( :كل عادل تقي عامل) ،فمعنى
ذلك جعل احلكم بلسان جعل املوضوع ،فظهر أن يف املقام إحتاملني ،اال أن الكالم يف
تعيني أحدمها:
ّاما االحتامل األول :فهو ـ كام أرشنا ـ مبني عىل أن األحكام الظاهرية جمعولة
للشاك رفع ًا لتحريه ،ويف موضوع الطهارة وإن مل ُيؤخذ الشك ،لكن بام أنه مغي ًى بعدم
العلم بالقذارة ،ومن ناحية أخرى نعلم بانه مغي ًى بعدم العلم بالطهارة ،فتكون النتيجة
دخالة الغاية يف املوضوع ،فاملوضوع هو الشاك واحلكم حكم ظاهري.
وأما االحتامل الثاين :فالستظهاره وجهان:
ّ
الوجه األول :أن هناك فرق ًا بني األحكام القانونية واإلعتبارات األدبية ـ كام تقدم
منا وال سيام يف مباحث األحكام الوضعية ـ فإن األحكام القانونية وإن كانت من األمور
االعتبارية إال أن هناك فرق ًا بينهام  ،فلنا مفردات قانونية كالوجوب واحلرمة والكراهة
واالستحباب وامللكية والزوجية والطهارة والنجاسة إىل غري ذلك من املفردات
القانونية وكلها من األمور االعتبارية.
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أما االعتبارات األدبية ،فهي إعطاء حد يشء ليشء لرتتيب اآلثار املرتتبة عىل
ذلك اليشء ،وهذا نظري( :الطواف بالبيت صالة) و(زيد أسد).
( )1

وكالمها من االعتباريات ،إال أن الفرق بينهام أن املراد باإلرادة االستعاملية
واإلرادة اجلدية متطابقان يف اإلعتبارات القانونية ،وهذا بخالف االعتبارات األدبية،
فإن املراد اجلدي خمتلف عن املراد باإلرادة االستعاملية ،فإن الشارع ليس بصدد بيان أن
الطواف من مصاديق الصالة ليكون الطواف صالة واقع ًا ،وهكذا يف (زيد أسد) ،فإن
زيد ًا ليس من مصاديق األسد واقع ًا.
فإذا ظهر ذلك ،نقول :إن العرف يستفيد من مثل موثقة عامر االعتبار األديب ،ال
االعتبار القانوين وهو جعل النظافة الظاهرية ،فمعنى قوله  :كل يش نظيف ...
معاملته معاملة النظافة ،والوجه يف استفادة العرف التنزيل هو أن هذا احلكم مغي ًى
بالعلم بالنجاسة والتي هي ضد الطهارة ،واحلال أن العلم ليس له إال جمرد الكاشفية،
وكيف يمكن القول بأن كل يشء نظيف إىل زمان العلم بالقذارة ،فيظهر من ذلك أنه
ليس بنظيف واقع ًا ،ومن هنا ُيعلم عدم مطابقة اإلرادة اجلدية لإلرادة التفهيمية ،وهذا
هو معنى التنزيل.
وأما احلكم الظاهري ـ بنا ًء عىل وجود األحكام الظاهرية ـ فهو حكم كاحلكم
الواقعي ،وال ُيعقل يف األحكام القانونية خمالفة اإلرادة اجلدية لإلرادة التفهيمية.
ثم إن الغرض من هذا االعتبار األديب هو جعل آثار الطهارة عىل هذا الشـيء
الذي ال ُيعلم بقذارته إما يف مرحلة الظاهر ،كام إذا كان األثر من القسم األول ،وإما يف

( )1مستدرك الوسائل .410/9
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مرحلة الظاهر والواقع كام إذا كان األثر من القسم الثاين ،وهذا من باب جعل احلكم
بلسان جعل املوضوع.
والذي يشهد ملا استظهرناه من التنزيل هو أن املفردات القانونية توجد متدرجة،
ومل يثبت لنا وجود أحكام ظاهرية وصلت إىل مرحلة القانونية بحيث مل تكن اإلرادة
اجلدية فيها خمالفة لالرادة التفهيمية ،أي أنه يف زمن النبي  واألئمة األطهار مل
يشهد أي شاهد بوجود أحكام قانونية ظاهرية يف قبال األحكام القانونية الواقعية بنحو
يكون املراد اجلدي عىل وفق املراد التفهيمي؛ إذ االعتبارات القانونية غالب ًا مسبوقة
باالعتبارات األدبية.
الوجه الثاين :ما ُذكر يف ذيل املوثقة :فإذا علمت فقد قذر وما مل تعلم فليس
عليك وهذه اجلملة تأكيد للصدر.
ويرد هنا تساؤل وهو أن قوله  :فإذا علمت فقد قذر ظاهر يف احلدوث
عند احلدوث ،فأي قذارة حتدث بحدوث العلم ،هل هي القذارة الواقعية أو الظاهرية
أو القذارة التنزيلية.
ومن الواضح أن العلم بقذارة هذا اليشء ال يوجب حدوث القذارة الواقعية؛ إذ
العلم بام أنه كاشف ال يكون مولد ًا للقذارة ،كام أنه ال يمكن أن يكون العلم بالقذارة
موجب ًا للقذارة الظاهرية؛ إذ احلكم الظاهري ُاخذ يف موضوعه الشك ،وعليه يكون
علمت بنجاسته فالبد لك من ترتيب
معنى قوله  :فإذا علمت فقد قذر أنه حينام
َ
علمت هبا ،فهنا القذارة قذارة تنزيلية.
آثار النجاسة ،أي أن القذارة التامة إنام حتدث إذا
َ
ال يقال بأنه ُيعترب يف التنزيل أن يكون عىل خالف الواقع.
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فإنه ُيقال :قد يكون التنزيل عىل وفق الواقع لنكتة ،كام يقال لشبل األسد أنه بعد
سنة يصبح أسد ًا ،واحلال أنه بالفعل أسد ،فمعنى ذلك أنه البد وأن ُخياف منه بعد ميض
سنة ،فقوله  :فإذا علمت فقد قذر أنه يصل إىل مرحلة التكامل تنزيالً.
ويظهر مما ذكرنا ما يف النقوض املذكورة يف أجود التقريرات واملحارضات،
والنتعرض هلا ،فظهر أن الرأي األول إذا كان مستنده قاعدة الطهارة فهي تقتضـي
اإلجزاء.
وهذا مما التزم به املحقق األصفهاين وإن مل يعرب يف كلامته بالتنزيل ،إال أنه ذكر يف
كتابه االُصول عىل النهج احلديث وجه ًا آخر لالستظهار غري الوجهني اللذين ذكرنامها.
وحمصله :أن جعل احلكم الظاهري غري معقول يف قاعدة الطهارة ،وهكذا يف
ّ
سائر األحكام الوضعية ،وذلك إلجتامع احلكم الظاهري والواقعي ،وهذا بخالف
األحكام التكليفية.
توضيح ذلك :أن األحكام التكليفية هلا مرحلتان:
األول :مرحلة اإلنشاء ،وهذه املرحلة بيد الشارع.
الثانية :مرحلة الفعلية والفاعلية ،وهذه املرحلة متقومة بالوصول أو ما بحكمه.
والرس فيه :أن البعث منتزع من اإلنشاء الذي ُانشئ بداعي جعل الداعي ،بمعنى
أنه لو انقدح يف ذهن امللكف ما ُأمر به يمكن أن ينبعث منه ،فال يكون الوجوب وجوب ًا
بالفعل إال إذا كان معلوم ًا يف نفس امللكف؛ إذ اإلنسان ال ينفعل بام ليس بحارض يف
النفس ،بل ينفعل عام يعلم وحيضـر يف النفس ،والوجوب إنام يكون لدعوة ،والدعوة
تكون بلحاظ التأثري يف اإلرادة ،وال يؤثر يف اإلرادة إال ما كان مكشوف ًا ،فلذا يمكن
تقسيم األحكام التكليفية إىل مرحلة اإلنشاء ومرحلة الفعلية.
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ومن هنا يندفع اإلشكال الذي ربام يشكل به من لزوم اجلمع بني احلكمني
املتنافيني؛ إذ احلكم الواقعي املفروض أنه جمهول ويف مرحلة اإلنشاء ،وجعل حكم عىل
خالف احلكم الواقعي للشاك ال يلزم منه أي حمذور؛ ألن أحد احلكمني يف مرحلة
الفعلية وهو احلكم الظاهري ،واآلخر يف مرحلة اإلنشاء وهو احلكم الواقعي ،فال تنايف
بينهام لتعدد الرتبة.
وأما األحكام الوضعية ففعليتها غري متوقفة عىل الوصول؛ إذ مل ُجتعل األحكام
الوضعية بداعي جعل الداعي ،فإن إنشاء امللكية والزوجية والطهارة والنجاسة وغريها
يكفي مع حتقق املوضوع خارج ًا يف حتقق امللكية وغريها ،وال تتوقف فعليتها عىل
الوصول ،فمثالً هذا اليشء نجس سوا ٌء علم به املكلف أم مل يعلم ،أو كان اليشء مملوك ًا
لزيد فسوا ٌء علم به أم مل يعلم فهو مملوك له واقع ًا.
وهذا بخالف احلرمة والوجوب وأمثاهلام ،فإهنا تصل إىل مرحلة الفعلية فيام إذا
علم املكلف هبا ،فبام أهنام يف مرحلتني ال يلزم حمذور اجلمع بني احلكمني املتنافيني ،وهذا
بخالف األحكام الوضعية ،فإهنا ليست هلا إال مرحلة واحدة وهي مرحلة اإلنشاء.
فلو جعل يف موارد األحكام الوضعية أحكام ظاهرية يلزم منه املحذور املتقدم،
فمثالً لو كان هذا اليشء نجس ًا فبام أن فعليته غري متوقفة عىل الوصول فسواء علم به أم
مل يعلم فهو نجس ،فاحلكم الوضعي فعيل ،فلو جعل حكم ظاهري خمالف له يلزم
اجلمع بني احلكمني الفعليني املتخالفني ،وهذا غري معقول ،وعليه فتحمل األدلة الدالة
عىل الطهارة عىل التنزيل.
قال املحقق األصفهاين( :ودفعه يتوقف عىل مقدمة ،وهي أن بعض اإلعتبارات
تتوقف فعليته عىل الوصول ـ إىل أن يقول ـ ومثله ال ينايف البعث الفعيل عىل خالفه يف
صورة اجلهل باإلنشاء املزبور ،وبعض االعتبارات فعليته بعني وجوده الواقعي من دون
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خصوصية موجبة لرتتب فعليته عىل وصوله كاعتبار امللكية مثالً ،فإنه ليس فيه مثل
خصوصية الدعوة املتقومة بالوصول ،فيستحيل إعتبار ملكية عني لزيد واعتبار ملكيتها
لعمرو يف ظرف اجلهل بملكيتها الواقعية ـ إىل أن يقول ـ إذا عرفت ذلك تعرف أن التعبد
بالطهارة مطلق ًا تعبد بأحكامها غري املنافية العتبار نجاسة ذلك اليشء واقع ًا) .
( )1

والتعبد بأحكام الطهارة هو التنزيل ،فهو موافق ملدعانا ،إال أنه يضيق فيه؛ ألنه
مل يعمم ا حلديث للقسم األول .فهذا هو الطريق الذي اختاره املحقق األصفهاين يف نفي
احلكم الظاهري.
إال أن ما ذكره حمل تأمل واشكال ،وذلك:
أوالً :ليس بني األحكام تضاد وختالف ،وإنام يكون التضاد أو التخالف إما
بلحاظ املبدأ أو املنتهى ،أي :بلحاظ املصلحة واملفسدة ،أو بلحاظ التأثري يف نفس
امللكف ،وعليه فلو اعترب الشارع هذا ملك ًا لزيد واقع ًا ،واعتربه ظاهر ًا ملك ًا لعمرو ،فهام
ليسا من الضدين حتى ُيقال بلزوم اجتامع الضدين ،وال يمكن القول بأن هناك تضاد ًا
بينهام من حيث املبدأ ـ أي :بلحاظ املصلحة واملفسدة ـ وذلك ألن األحكام الوضعية ـ
عىل ما قال القوم ـ مصاحلها تكون يف أنفسها ،وهذا بخالف األحكام التكليفية ،فإن
مصاحلها ومفاسدها إنام تكون يف متعلقاهتا ،ولذا ال يمكن أن يكون الشـيء واجب ًا
وحرام ًا؛ إذ املتعلق إما فيه املصلحة املُ ِ
لزمة بعد الكرس واالنكسار ،أو املفسدة امللزمة
كذلك ،وأما األحكام الوضعية عىل مسلك القوم ،فاملصلحة إنام تكون يف نفس إنشاء
امللكية ،فيمكن أن يكون لكال اإلنشائني مصلحة ،وال مانع من أن تكون مصلحة يف

( )1االصول عىل النهج احلديث ص .91
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اعتباره ملك ًا لزيد واقع ًا وملك ًا لعمرو ظاهر ًا ـ أي :عند الشك يف املالك ـ وال يلزم منه
اجتامع احلكمني املتخالفني.
وهكذا ال يمكن القول بوجود التضاد بينهام من حيث املنتهى ،كام يتصور يف
األحكام التكليفية؛ إذ لو قيل لشخص بأن العمل الفالين واجب وحرام حتري يف أنه هل
يفعل أو يرتك.
نعم إذا مل يكن أحدمها واصالً فال حيصل التحري؛ إذ غري الواصل ال يؤثر يف
النفس حتى يتحري ،والتضاد من حيث املنتهى غري موجود يف األحكام الوضعية ،إذ
احلكم الوضعي غري العمل ،وال يوجب التحري فيقال لواحد هذا لك واقع ًا ،ولآلخر:
هذا لك ظاهر ًا ،وكل يترصف فيه.
مضاف ًا إىل أن املفروض جهالة ملكية أحدمها ،وامللكية الظاهرية إنام ُجعلت عىل
فرض الشك.
وثاني ًا :بناء عىل مسلكنا يف األحكام الوضعية فإهنا تكون مثل األحكام التكليفية،
أي أن جعل األحكام الوضعية كاألحكام التكليفية ألجل التأثري يف إرادة املكلف قبض ًا
أو بسط ًا ،غاية األمر أن جعل األحكام التكليفية للتأثري يف اإلرادة يكون عىل نحو
املبارشة ،فيقال :إفعل أو ال تفعل ،وأما األحكام الوضعية فإهنا جعلت للتأثري يف اإلرادة
عىل نحو التسبيب واللف ،فإنه حينام يقال :هذا طاهر ،أو :هذا ملك لك ،وأمثال ذلك
من االعتبارات إنام ُيقال بد اعي التأثري يف إرادة امللكف ،وبلحاظ اآلثار التكليفية املرتتبة
عليها ،فحينام قال :هذا طاهر ،معناه أنه جيوز رشبه ،والطهارة التي ال أعلم غري الطهارة
التي اعتربها الشارع ،فإنه لو مل يكن أصل يوجب الطهارة لوجب التوقف فيه ومل جيز
رشبه ،وهكذا سائر األمور االعتبارية.
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فاألحكام الوضعية تصل إىل مرحلة ت ندمج فيها األحكام التكليفية ،وهذه
األحكام ال تكليفية تصل إىل مرحلة الفعلية بعد وصول األحكام الوضعية وتكون مؤثرة
يف النفس ،فالقول بأن األحكام الوضعية ذات مرحلة واحدة مما اليمكن مساعدته.
وعليه فال يمكن االعتامد عىل هذا الربهان للقول بالتنزيل يف قاعدة الطهارة،
والعمدة يف التنزيل هي ما ذكرنا ،إال أنا نوافق املحقق اخلراساين ،وكذا املحقق
األصفهاين من حيث النتيجة.
ومما ذكرنا من تقسيم اآلثار إىل قسمني يظهر اجلواب عن اشكال بعض األكابر
تبع ًا للمحقق النائيني عىل ما ذكره املحقق اخلراساين من اإلجزاء بالنسبة لقاعدة
الطهارة ،فإهنم اعرتضوا باعرتاضات نقضية وحلية.
منها :أنه البد من احلكم بطهارة ما غُسل باملاء الذي ُاجري فيه قاعدة الطهارة
ثم انكشف اخلالف أو أنه البد وأن ال ُحيكم عىل مالقيه بالنجاسة قبل االنكشاف.
ومنها :أنه البد من احلكم بصحة الوضوء باملاء املشكوك.
إىل غري ذلك من النقوض.
واجلواب :أنا إنام نقول بالتن زيل الواقعي يف اآلثار التي هي خاضعة للجعل من
اآلثار الرشعية  ،ونقول بالتنزيل فيام مل يقم عىل خالفه دليل ،فلو كان يف البني دليل أو
إمجاع كام ادعي اإلمجاع عىل أنه من توضأ بامء ُاجرى فيه أصالة الطهارة ثم انكشف
اخلالف فوضوؤه باطل ،فهذا خارج عام ندعيه.
مضاف ًا إىل أنه ال إمجاع يف البني؛ إذ يظهر من الشيخ الطويس يف االستبصار أنه
يقول بصحة وضوئه ،فظهر أن قاعدة الطهارة كام ذكر املحقق اخلراساين موجبة
لإلجزاء.
األمر الثاين :يف قاعدة احللية
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وأما قاعدة احللية ،فعمدة مستندها رواية مسعدة بن صدقة عن اإلمام الصادق
 :كل يشء هو لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك
مثل الثوب يكون قد اشرتيته وهو رسقة ، اخلرب.
( )1

ربام يناقش يف هذه الرواية من جهة السند وأن مسعدة مل ُيوثق ،ونحن ال نتعرض
فعالً إىل السند.
وأما مفادها فلو سلكنا مسلك املحقق األصفهاين يف االُصول عىل النهج احلديث
فهل الكالم فيها هو الكالم يف قاعده الطهارة أو ال؟
الظاهر أن الكالم فيها غري الكالم يف قاعدة الطهارة؛ إذ احلرمة من األحكام
التكليفية ،وهي ذات مرحلتني ،فال مانع من جعل احلرمة الظاهرية وإن رصح املحقق
األصفهاين يف حاشيته عىل الكفاية بأن الكالم فيها هو الكالم يف قاعدة الطهارة ،فلو
كان ما سلكه يف االُصول عىل النهج احلديث صحيح ًا فهو ال جيري يف قاعده احللية،
وذلك ملا أرشنا إليه من أن احلرمة من األحكام التكليفية ،واملحقق األصفهاين نفسه قد
التزم بجواز جعل األحكام الظاهرية يف األحكام التكليفية.
وأما ما استظهرناه يف قاعدة الطهارة ،فهل يمكن استظهاره من قاعدة احللية أو
ال؟
الظاهر عدم إ مكان استظهار التنزيل من الرواية بالوجهني املتقدمني يف قاعدة
الطهارة ،فإن أحد الوجهني الستظهار التنزيل هناك هو ذيل الرواية :وإذا علمت فقد
قذر وما مل تعلم فليس عليك حيث قلنا إن الذيل شاهد عىل أن املراد من الطهارة يف
الصدر هي الطهارة التنزيلية ،ومثل هذا الذيل غري موجود يف رواية مسعدة.

( )1الكايف  /313/5ح.40
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وأما الوجه اآلخر الذي ذكرناه هناك فهو :أن الطهارة مغيا ٌة بالعلم ،فهل يمكن
القول بأن العرف يستفيد من رواية مسعدة التنزيل ،كام يستفيد ذلك من موثقة عامر،
فإن رواية مسعدة مثل موثقة عامر يف الغاية.
فنقول :هذا القول يف نفسه غري بعيد وال بأس به ،إال أن احلرمة بام أهنا ليست
مثل النجاسة والطهارة وأشباههام؛ إذ احلرمة أظهر خواصها التنجيز والتعذير ،وال سيام
مع قوله  :فتدعه من قبل نفسك ،وإنام ُجتعل احلرمة للزاجرية عن الفعل ،فالرواية
وإن يستفاد منها التنزيل ،إال أن معناها أن احلرمة ال تُنجز باالحتامل حتى يرتدع امللكف
عنها.
واحللية ليست من األحكام التكليفية اخلمسة ،فإن احللية يف قبال احلرمة فقط،
ومرجعها إىل ما حل عنه عقدة احلظر ،والظاهر من احلرمة هو احلرمة التكليفية ،فمرجع
الرواية إىل عدم تنجز احلرمة باالحتامل ،وعليه فال ربط هلا بجميع اآلثار حتى يقال
بشمول احلرمة ملا حيرم عىل املصيل يف لبسه أو استصحابه يف الصالة ،فإن صىل مستصحب ًا
ملا حيرم عليه ومل يكن يعلم بأنه من أجزاء ما ال يؤكل حلمه ثم انكشف اخلالف ،ففي
التمسك هبذه القاعدة إلثبات صحة الصالة اشكال ،وتفصيل الكالم يف هذه القاعدة
موكول إىل حمل آخر.
األمر الثالث :يف االستصحاب
وأما االستصحاب الذي ذكر املحقق اخلراساين أنه يقتيض اإلجزاء عىل وجه
قوي ،فنقول بأن املختار يف االستصحاب هو أن مفاده توسعة الكشف من احلدوث
بالنسبة إىل البقاء ،أي :أن الشارع املقدس اعترب اليقني باحلدوث يقين ًا بالنسبة إىل البقاء
ولذا ترتتب آثار البقاء ،وقد ذكرنا بأن اعتبار االستصحاب هو عىل وفق مرتكز العقالء،
حيث إن العقالء إذا رأوا شيئ ًا عىل حالة يرونه فيام بعد عىل ما كان عليه ،وعليه فحكمه
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حكم خرب الثقة وأشباهه ،أي ليس له اال الطريقية املحضة ،فال يقتضـي اإلجزاء.
واملحقق اخلراساين مل يقل بأن االستصحاب مطلق ًا يقتيض اإلجزاء ،بل قال استصحاب
قاعدة الطهارة واحللية حتى يكون مرتبط ًا بمتعلقات األحكام التي هي حمل البحث
ومرتبط ًا بصحة العمل.
وهكذا لو أنكرنا بناء العقالء يف اإلستصحاب ،واستظهرنا من أدلة
االستصحاب توسعة دائرة اليقني ،نعم لو استظهر من األدلة توسعة دائرة املتيقن ،أي:
أن املتقني باق ،فمرجعه إىل جعل احلكم املامثل ،فعليه يكون للقول باإلجزاء وجه،
ولعل ماذكره املحقق اخلراساين كان مبني ًا عىل هذا املسلك.
إال أن هذا املسلك ضعيف وال نلتزم به.
هذا متام الكالم يف مستند الرأي األول ،فظهر أنه لو كان املستند يف الرأي األول
هو القطع أو ما يلحق به من الظن االنسدادي عىل نحو احلكومة أو الرباءة القطعية فهذا
ال يقتيض اإلجزاء.
وأما إذا كان املستند هو الطرق فإن قلنا بالطريقية فيها ،فال تقتضـي اإلجزاء،
وإن قلنا بالسببية فللقول باإلجزاء وجه ،إال أن القول بالسببية ال وجه له ،وإن كان
مستند احلكم األول هو االُصول ،فإن كان األصل هو الطهارة فيقتضـي اإلجزاء ،وأما
قاعدة احللية ففيها تأمل ،وأما االستصحاب فال يقتيض اإلجزاء إال عىل القول بأن مفاد
أدلته توسعة دائرة املتيقن.
اجلهة الثانية :يف ما إذا كان مستند الرأي الثاين يقتيض اإلعادة أو القضاء بالنسبة
للعمل السابق وعدمه
إن املجتهد إما يتبدل رأيه بالقطع وما يلحق به ،أو باإلصول كاالستصحاب
وقاعدة االشتغال ،أو بالطرق.
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فإن كان تبدل رأيه لسبب القطع باخلالف ،كام إذا حصل له القطع بجزيئة السورة
مثالً ،واحلال أنه كان رأيه السابق عىل عدم جزئيته ،ولذا كان يرتك السورة يف صالته،
فقطعه باخلالف ال قصور فيه إلثبات فساد األعامل السابقة ،فيجب عليه القضاء أو
اإلعادة.
وأما إذا كان املوجب لتبدل رأيه هو االستصحاب أو قاعدة اإلشتغال ،كام إذا
قال بعدم حجية االستصحاب أوالً ثم قال بحجيته ،أو التزم أوالً بجريان الرباءة يف
األقل واألكثر االرتباطيني وعدم جريان االشتغال النحالله ببعض األمور ،ثم تبدل
رأيه وذهب إىل أن الوجوه املذكورة لالنحالل غري صحيحة ،فلذا تبدل رأيه وقال
باالشتغال.
فإن كان مستند رأيه الثاين هو االُصول فالبد من الفرق بني القضاء واإلعادة،
فلو كان يف الوقت جيب عليه اإلعادة؛ إذ باعتقاده الفعيل أن العمل الذي أتى به غري
واجد للجزء أو الرشط ،واملفروض أن الوقت باق .وأما إذا كان يف خارج الوقت فبام
أن االستصحاب وقاعدة االشتغال ال تكون مثبتاهتا حجة ،فال يمكن احلكم باإلعادة؛
إذ إهنام ال يثبتان الفوت ،والقضاء مرتتب عىل عنوان الفوت ،غاية األمر أهنام يثبتان أن
العمل املأيت به كان فاقد ًا للجزء أو الرشط ،أما عنوان الفوت فال ،وعليه فال حيكم
بوجوب القضاء.
وأما إذا كان مستند الرأي الثاين طريق ًا من الطرق ،كام إذا مل يظفر برواية تدل عىل
اجلزئية أو الرشطية ،ثم ظفر هبا ،فربام يقال بأنه إذا كان مستند رأيه الثاين هو الطريق،
فهو قارص عن إثبات فساد العمل السابق ،نعم وظيفته بالنسبة إىل األعامل اآلتية
هوالعمل عىل وفق الطريق.
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والقول بأن املستند يف الرأي الثاين إن كان هو الطريق فهو قارص عن اثبات فساد
العمل السابق يبتني عىل بيان مقدمة ،وهي:
أنا ذكرنا بأن حجية احلجة متوقفة برهان ًا وعقالئي ًا عىل وصول موضوعها أو
كونه يف معرض الوصول ،فإن اخلرب الذي مل يصل وليس بمعرض الوصول يكون جعل
احلجية بالنسبة إليه لغو ًا ،واملفروض يف املقام أن اخلرب الذي ظفر به فعالً مل يكن واص ً
ال
ومل يكن يف معرض الوصول وإنام عثر عليه من باب اإلتفاق ،فهذا اخلرب إىل حني
الوصول مل يكن بحجة أصالً ،وهذا مما بنى عليه العقالء أيض ًا ،وحجيته عند العقالء
تُستكشف من االحتجاجات.
واالحتجاجات العقالئية إنام هي عىل سبيل القضايا اخلارجية وليست عىل سبيل
ِ
فعلت كذا ،مع أنه قال لك زيد الثقة
َ
القضايا احلقيقية ،فمثالً ُيقال عند االحتجاج بأنه :مل َ
أن ال تفعل.
فإذا كان اخلرب حجيته من حني الوصول ،فال يمكن له كشف فساد العمل
السابق ،وذلك ملا ذكرناه يف مبحث بيع الفضويل من أنه ُيتصور الكشف اإلنقاليب يف
األحكام الوضعية ـ أي :أنه ما مل جيز املالك يك ون املال يف ملك املالك ،وإذا أجاز يكون
املال ملك امل شرتي من حني العقد ـ والكشف االنقاليب غري معقول يف األحكام
التكليفية؛ وذلك ألن األحكام التكليفية إنام ُجعلت للتأثري يف اإلرادة ،والقول بأن هذا
حرام من السنة السابقة أو أن هذا واجب من السنة املاضية ،ليس له أي أثر ،وال يمكن
أن يؤثر يف اإل رادة بالنسبة إىل األعامل السابقة ،واحلجية بمعنى املنجزية واملعذرية من
توابع األحكام التكليفية ،وال يتصور فيها الكشف االنقاليب.
فعىل هذا تكون احلجية للخرب الواصل فعالً ،فإن كانت احلجية مرجعها إىل جعل
احلكم املامثل تكليف ًا ،فال معنى للجعل السابق؛ إذ كام قلنا ال يمكن له التأثري يف اإلرادة
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بالنسبة إىل األعامل السابقة ،وإن كان مرجع احلجية إىل املنجزية واملعذرية ،فهي من
توابع األحكام التكليفية ،وال ُيتصور فيها الكشف االنقاليب.
واجلواب عن ذلك هو أن الطرق العقالئية هلا جهة ُاخرى وهي الكاشفية ،فإن
املنكشف هبذا اخلرب مثالً هو اشرتاط العمل هبذا الرشط أو اجلزء من أول األمر وإن
كانت حجيته من اآلن ،فالعمل السابق فاقد للجزء أو الرشط ،ونتيجة ذلك وجوب
القضاء.
ووجوب القضاء يعقل فيه احلكم املامثل ،كام أن احلجية معقولة فيه ،وذلك
لتوسعة كاشفية اخلرب للعمل السابق .فوجوب القضاء واحلجية قابل لإلنشاء ،فظهر أنه
لو كان مستند الرأي الثاين هو الطرق ،فال يمكن القول بأنه قارص عن إثبات فساد
العمل السابق .هذا بالنسبة إىل املجتهد.
وأما بالنسبة للمقلد فهل جيري فيه ما قلنا يف املجتهد من عدم اإلجزاء وإثبات
فساد العمل السابق فيام إذا عدل إىل جمتهد آخر ،بمعنى أن قول املجتهد الثاين هل هو
قارص عن إثبات فساد العمل الذي أتى به عىل وفق رأي املجتهد األول أو ال؟
ذكر الشيخ األنصاري أن عدول املقلد مثل تبدل رأي املجتهد ،إال أن بعض
األكابر فرق بني املوردين ،بمعنى أنه يمكن االلتزام يف تبدل رأي املجتهد بأن دليل الثاين
يقتيض عدم اإلجزاء ،وال قصور فيه من إثبات فساد العمل السابق ،وال يمكن االلتزم
بذلك يف العدول من جمتهد إىل آخر؛ وذلك لقصور دليل حجية فتوى الثاين عن إثبات
الفساد بالنسبة إىل األعامل السابقة ،ولبيان ذلك مسلكان:
املسلك األول :ما سلكه املحقق األصفهاين يف كتابه ا ُ
الصول عىل النهج
احلديث ،ومرجعه اىل وجهني وبيانني:
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البيان األول :أن هناك فرق ًا بني موارد العدول من جمتهد إىل آخر جلهة من اجلهات
وبني عدول املجتهد من رأيه السابق؛ وذلك ألن احلجة ال تي ظفر هبا املجتهد كانت
حجة من أول األمر ،وإنام مل تصل إىل املرحلة الفعلية لعدم الظفر هبا ،وهذا بخالف
موارد العدول من جمتهد إىل جمتهد آخر ،حيث إن رأي املجتهد الثاين مل يكن حجة من
أول األمر ،وإنام صار حجة بعد عروض ما هو مانع من تقليد املجتهد األول ،فبام أن
حجية ما ظفر به املجتهد كانت من أول األمر فهي غري قارصة عن إثبات الفساد يف
الوقائع السابقة .وأما يف موارد العدول من جمتهد إىل جمتهد آخر ،فبام أن حجية رأي
املجتهد الثاين حتدث بعد عروض املانع من تقليد املجتهد األول فال تشمل الوقائع
السابقة وال تُثبت فساد األعامل السابقة.
وقد ذكر املحقق األصفهاين ذلك يف االُصول عىل النهج احلديث حيث قال( :إن
اخلرب حجة عىل املجتهد من األول وإن ظفر به فيام بعد ،فيظهر أثر تنجزه فيام قبل من
حيث التدارك ،بخالف الفتوى ،فإنه وإن علم هبا امللكف ال تكون حجة عليه ،بل لعل
احلجة غريها وهي فتوى األعلم) .
( )1

ويمكن اجلواب عنه بوجهني:
الوجه األول :أن ما ظفر به فيام بعد من وجهة نظرنا ـ الذي هو اخلرب مثالً ـ ال
يكون حجة بالنسبة إليه ـ ال يف مرحلة اإلنشاء وال يف مرحلة الفعلية ـ ما مل يظفر به أو
يكون يف معرض الوصول.
أما يف مرحلة الفعلية فواضح ،وهو يعرتف به أيض ًا ،وأما بالنسبة إىل مرحلة
اإلنشاء فألجل ما ذكرناه يف البحث السابق من أن أدلة حجية احلجج ال تشمل من أول

( )1االصول عىل النهج احلديث.133 :

االجتهاد والتقليد واالحتياط |203

األمر احلجية التي ليست بواصلة ،وال يف معرض الوصول ،وحجيتها إنام تكون شأنية
بحيث لو وصلت من باب اإلتفاق لكانت حجة ،وأما جعل احلجية هلا مطلق ًا حتى إذا
مل تكن يف معرض الوصول فهو لغو ،أي :أن اخلرب ما مل يكن يف معرض الوصول فليس
بحجة.
مضاف ًا إىل أن املستند هو بناء العقالء ،وكام أرشنا سابق ًا أن بناءهم عىل نحو
القضية اخلارجية  ،أي :أهنم حينام حيتجون يكون احتجاجهم عىل نحو القضية
اخلارجية ،فيُقولون مثالًِ ( :مل َ فعلت كذا مع أن املوىل أخربك بالواسطة بأن ال تفعل
هكذا) ،فإهنُم حيتجون يف مورد الوصول ،فالبد أن يكون اخلرب واصالً
وكربى،
صغرى
ً
ً
وال دليل عىل حجيته قبل الظفر به حتى يفرق بني موارد عدول املجتهد من رأيه وبني
موارد عدول املقلد من جمتهد إىل جمتهد آخر.
الوجه الثاين :أن هذا الفرق ال يكون فارق ًا ،فإن فعلية احلجية للخرب إنام تكون
بعد الظفر ،وسبق اإلنشاء غري دخيل يف املسألة ،وما هو دخيل يف إثبات فساد األعامل
السابقة إنام هو حيثية كاشفيته ،حيث إن مدلوله أن العمل الفالين كان جزء ًا أو رشط ًا
مطلق ًا عىل نحو القضية احلقيقية.
البيان الثاين :أن الفرق بني عدول املجتهد عن رأيه األول وبني عدول املقلد من
جمتهد إىل جمتهد آخر ـ كام أفاده املحقق األصفهاين ـ هو( :أن اخلرب الثاين إنام يوجب
نقض اآلثار السابقة من حيث إطالق مضمونه واضمحالل احلجية السابقة بقيام احلجة
األقوى عىل خالفها ،بخالف الفتوى الثانية ،فإهنا وإن شاركت اخلرب يف إطالق
املضمون ،لكن ال توجب اضمحالل احلجية االوىل ،بل ينتهي أمد حجيتها).
وهذا البيان أيض ًا حمل تأمل؛ إذ املعيار كام أشار املحقق األصفهاين إليه هو إطالق
مضمون احلجة الثانية وفعلية حجيتها ،أي :أن الثاين البد وأن يكون حجة بال معارض
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فعيل ،وأن يكون مضمونه مطلق ًا بالنسبة إىل مجيع الوقائع ،وأما اضمحالل احلجة
السابقة وعدم اضمحالهلا فغري دخيل يف املسألة ،فكام أن حجية اخلرب األول تنتفي
بوصول خمصص أو مقيد له؛ إذ حجية العام مرشوطة بعدم وصول حجة أقوى عىل
خالفه ،كذلك حجية رأي املجتهد مرشوطة حدوث ًا وبقا ًء بعدالة املجتهد مثالً ،فانتفاء
حجية اخلرب األول والذي يوجب أن يكون اخلرب الثاين حجة فعلية وبال معارض بأي
سبب كان ال يؤثر يف املقام ،وكذلك حجية رأي املجتهد ،فإنه قد تنتفي حجية رأي
املجتهد األول بسبب أن الثاين بام أنه كان مشتغالً صار أعلم منه بحيث يوجب
اضمحالل احلجة االُوىل أو كان سببه قصور يف املجتهد األول ،فالسـر يف دخالته يف
األعامل السابقة هو أن هذا حجة فعلية ،واملنكشف هبا حكم يف الشـريعة املقدسة بال
فرق بني زمان وزمان.
فظهر أن الفرق الذي أراد املحقق األصفهاين أن يفرق به بني عدول املجتهد
وعدول املقلد يف قبال الشيخ األنصاري ـ حيث ذهب الشيخ إىل أن موارد العدول مثل
موارد تبدل الرأي ،فإن قلنا بعدم اإلجزاء يف موارد تبدل الرأي فنقول به يف موارد
العدول ـ حمل تأمل واشكال.
املسلك الثاين :ما ذكر يف املستمسك  ،وحمصله :أن العدول من جمتهد إىل جمتهد
( )1

آخر له صورتان:
الصورة االُول :أن يكون الثاين أعلم من األول ،ففي هذه الصورة تكون فتوى
الثاين حجة بالنسبة إىل الوقائع السابقة أيض ًا ،وهكذا فيام إذا عدل املجتهد من رأيه األول
إىل الثاين إذا كان منشأ العدول اعرتاف املجتهد بخطئه يف الرأي األول.

( )1مستمسك العروة الوثقى .82 :1
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الصورة الثانية :ما إذا أصبح املجتهد األول فاقد ًا لشـرط من رشائط جواز
التقليد كزوال ملكة االجتهاد أو عروض الفسق ،ويف هذه الصورة فإن الدليل الذي
يدل عىل حجية فتوى املجتهد الثاين قارص عن إثبات فساد األعامل السابقة ،بمعنى أن
املجتهد الذي تكون فتواه حجة من اآلن يكون تأثري فتواه من زمان حجية فتواه ،وال
أثر هلا بالنسبة إىل الوقائع السابقة ،فإن الدليل حلجية فتوى املجتهد الثاين فيام إذا وجب
سبب من األسباب العد َ
ول من املجتهد األول إىل املجتهد الثاين ،هو أحد األمرين من
اإلمجاع ومن دوران األمر بني التعيني والتخيري ،وال يمكن التمسك هبام إلثبات حجية
رأي املجتهد الثاين للوقائع السابقة التي هلا أثر فعالً ،فإن القدر املتقني من اإلمجاع عىل
الرجوع اىل املجتهد اآلخر فيام إذا طرأ عىل املجتهد األول ما يمنع من جواز تقليده
هوالوقائع الالحقة التي مل تنشأ من الوقائع السابقة ،أي :أن اإلمجاع ـ القدر املتيقن منه
ـ عىل الرجوع إىل املجتهد الثاين يف الوقائع الالحقة ،وأما القضاء واإلعادة التي هي
مرتبطة باألعامل التي صدرت يف زمن حجية رأي املجتهد األول فال إمجاع عىل حجية
فتوى املجتهد الثاين بالنسبة إليها.
والشاهد عىل عدم اإلمجاع ما ذكره عدة من األعاظم من أن املعيار يف صحة
العمل حجية الفتوى حني العمل ،فمن هنا يستكشف عدم وجود إمجاع عىل حجية رأي
املجتهد الثاين بالنسبة إىل الوقائع السابقة.
وأما دوران األمر بني التعيني والتخيري ،فإن املكلف إما عليه العمل عىل طبق
رأي املجتهد الثاين أو أنه خمري بني العمل عىل رأيه أو رأي من زالت عنه ملكة االجتهاد،
فإذا دار األمر بني التعيني والتخيري فالبد من األخذ باملعني.
وهذا وإن كان صحيح ًا ،إال أنه قانون عقيل ،والقانون العقيل ثابت فيام إذا مل يكن
هنا أصل رشعي يوجب حتديده ،ويف املقام استصحاب حجية رأي املجتهد األول
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بالنسبة إىل الوقائع السابقة موجود ،وهذا األصل الرشعي يقتيض اإلجزاء ،ومعه ال
تصل النوبة إىل األصل العقيل  .هذا حمصل كالم السيد احلكيم يف املستمسك.
( )1

ويمكن املناقشة فيه من وجوه:
الوجه األول :أن ما ُذكر غري مطابق ملا سنذكره إن شاء اهلل يف البحث اآليت من
قيام السرية عىل اإلجزاء ،حتى يف صورة اعرتاف املجتهد األول باخلطأ ،فهذا التفصيل
يف غري حمله.
الوجه الثاين :أن ما قيل من أن اإلمجاع قائم عىل حجية رأي الثاين بالنسبة إىل
األعامل املتمحضة يف اللحوق غري صحيح ،فإنه ُيعترب يف املجتهد أن يكون جمتهد ًا حدوث ًا
وبقا ًء ،وكذا سائر الشـروط من العدالة ونحوها ،فإنا سنذكر يف مباحث التقليد ـ إن
شاء اهلل ـ أن املقلد البد أن يكون واجد ًا هلذه الشـروط حدوث ًا وبقا ًء ،فالذي قام عليه
اإلمجاع هو رشطية ومانعية بعض األمور ،ومرجعه إىل سقوط حجية فتوى املجتهد
األول ،وليس الدليل عىل حجية فتوى الثاين هو اإلمجاع ،بل الدليل هو أدلة التقليد التي
سنذكرها ،فقوله حجة بالنسبة إىل مجيع الوقائع؛ إذ كاشفية رأيه عىل نحو القضية
احلقيقية ،وليس عىل نحو القضية اخلارجية حتى يقال :إن قوله حجة فيام سيأيت وليس
بحجة فيام مىض ـ كام عليه رأي القوم ـ فإن رأيه حجة عىل نحو القضية اخلارجية ،أي:
أن اخلصوصيات دخيلة يف تقويمه ،فمركز اإلمجاع ُحيدد و ُيلغي حجية فتوى املجتهد
األول ،وبام أن رأي املجتهد الثاين ليس من قبيل التقويم واحلكم بأن هذا الدار هلذا
الشخص مثالً ،بل عىل نحو الكربى الكلية ،فيؤثر بالنسبة إىل مجيع الوقائع.

( )1مستمسك العروة الوثقى  61/1ـ .64
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الوجه الثالث :أن ما ُذكر من دوران األمر بني التعيني والتخيري صحيح فيام إذا
كان األمر دائر ًا بني احلجتني ،إال أنا سنذكر ـ إن شاء اهلل ـ أنه ال يدور األمر يف موارد
تعارض الفتويني بني التعيني والتخيري؛ وذلك لعدم دليل عىل التخيري حتى يكون املقام
من دوران األمر بني احلجتني ،فإنه لو مل يكن ألحدمها مرجح يسقط كال القولني ،ولو
كان ألحدمها مرجح فالبد من األخذ بقوله تعيين ًا ،ومعه ال تصل النوبة إىل استصحاب
حجية فتوى املجتهد األول؛ إذ إن املفروض هو حجية رأي املجتهد الثاين.
فظهر أن ما ُذكر من الفرق بني موارد العدول وموارد تبدل الرأي مما ال يمكن
اإللتزام به ،والصحيح هو ما ذهب إليه الشيخ األنصاري من عدم الفرق بني املوردين.
هذا متام الكالم يف مستند الرأي الثاين ،وحتصل من هذا البحث أن املستند يف
الرأي الثاين غري قارص عن إثبات فساد األعامل السابقة ،إال إذا كان املستند هو االُصول،
فرق بني القضاء واإلعادة حينئذ.
فإنه ُي َّ
وبام أن دائرة املسألة توسعت وتعم موارد العدول وموارد تبدل الرأي ومل تقتض
األدلة السابقة اإلجزاء إال قاعدة الطهارة ،ومن الواضح أن املسألة كثرية االبتالء وال
تكفي قاعدة الطهارة فقط ،فالبد من البحث يف اجلهة الثالثة ،وأنه هل هناك دليل يقتيض
اإلجزاء يف كال املوردين أو ال؟
اجلهة الثالثة :فيام تقتضيه األدلة اخلارجية
والبحث يف املقام يدور حول األدلة عىل اإلجزاء يف موارد تبدل الرأي وموارد
يتمسك هبا أو ُيمكن أن ُيتمسك
العدول من جمتهد إىل جمتهد آخر ،فنقول :إن األدلة التي َّ
هبا عىل اإلجزاء عىل أقسام:
القسم األول :الروايات.
القسم الثاين :اإلمجاع والسرية.
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القسم الثالث :بعض الشواهد الدالة عىل اإلجزاء.
ّأما القسم األول :وهو الروايات ،فهي عىل النحو التايل:
الرواية االُول :صحيحة (ال تعاد) ،وهي العمدة يف هذه الروايات ،وال ريب يف
صحتها سند ًا ،وقد رواها مجاعة ،وإنام الكالم يف مفادها ،ففي الوسائل عن أيب جعفر
 أنه قال :ال تعاد الصالة اال من مخسة :الطهور والوقت والقبلة والركوع
والسجود ،ثم قال :القراءة سنة والتشهد سنة ،وال تنقض السنة الفريضة. 
( )1

وقد تم البحث عن هذه الرواية يف مباحث متعددة من االُصول والفقه،
كمباحث اإلجزاء واالشتغال ومبحث اخللل وغريه مفصالً ،ونبحث عنها هنا إمجا ً
ال
حذر ًا من التكرار املُ ِمل ،فنقول:
إنه ال إشكال يف أن الرواية الشـريفة تدل عىل الصحة يف باب الصالة ،إال أهنا
هل ختتص بالصالة أو تعم غري باب الصالة من سائر األبواب ،فلو كانت خمتصة بباب
الصالة ـ كام ذهب إليه املشهور ـ فتكون ثمرهتا خمتصة بباب الصالة ،فلو أخل بغري
األركان عن جهل قصوري مل يكن موجب ًا لبطالن صالته ،وأما عىل املختار من عدم
اختصاصها بباب الصالة ،بل شموهلا لغري الصالة من متعلقات األحكام التي هي
مركبة من الفرائض والسنن ،بل وشموهلا ملوضوعات األحكام يف اجلملة إذا كانت
مركبة من الفريضة والسنة ،فتكون الرواية دليالً عىل اإلجزاء يف غري باب الصالة أيض ًا.
وقد ذهب املشهور من املتأخرين إىل أن الكربى هي :ال تعاد الصالة إال من
مخسة ،وقوله  :ال تنقض السنة الفريضة تأكيد للصدر ،ال أن يكون الذيل هو

( )1وسائل الشيعة .91/6
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الكربى ،وعليه فتختص بباب الصالة ،سواء قلنا بأهنا تعم اجلاهل القارص والنايس أم
ال تعم.
وأما بنا ًء عىل املختار من أن الكربى امللقاة هي قوله  :وال تنقض السنة
الفريضة ،فتكون إشارة إىل أن متعلق احلكم ،بل موضوع احلكم أيض ًا إذا كان مركب ًا
من الفريضة والسنة وكان بينهام ترابط ،ال يكون اإلخالل بالسنة جلهل قصوري أو
نسيان ،بل حتى عن اضطرار وإكراه خمالً بالفريضة.
وعليه فالرواية شاملة ملثل الصوم واحلج ،فإن االرمتاس والكذب عىل اهلل
ورسوله وأمثاله من السنة ،كام ورد يف احلج بأن الرمي سنة ،فلو أخل برمي مجرة العقبة
الذي هو من أعامل احلج ومل يتمكن من إتيانه ،ال بنفسه وال باالستنابة ،فيمكن احلكم
بالصحة ،مع أنه من أعامل احلج ،وهكذا يف غريمها من متعلقات األحكام ،بل هكذا يف
موضوعات األحكام التي هي مركبة من الفرائض والسنن التي يأيت اإلنسان هبا بداع
من الدواعي ،كتحصيل الطهارة يف الطهارات الثالث ،فلو أخل بام هو ليس بفريضة،
كالغسل من األعىل إىل األسفل عن جهل قصوري ،كام إذا كان عليه فتوى مقلده ُحيكم
بصحته.
والطهارات الثالث باعتقادنا هي من موضوعات األحكام ،أي :أهنا موضوع
حلصول الطهارة ،والطهارة رشط يف الصالة ،وقد دلت روايات كثرية يف خصوص باب
الوضوء بأنه من نيس شيئ ًا مما ذكره اهلل يف كتابه أعاده وأعاد مجيع ما بعده .فقد ُطبقت
القاعدة يف هذه الروايات عىل الطهارة التي هي من موضوعات األحكام ،وحينئذ فال
يبعد جريان القاعدة يف العقود وااليقاعات فيام إذا أخل بالسنة ،كام إذا أفتى املجتهد
األول بجواز النكاح بالفارسية وأفتى املجهتد الثاين بلزوم كونه بالعربية ،فإن الفريضة
هو نفس العقد ،وأما سائر الرشوط فمن السنن.
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وهكذا يف غري عقد النكاح من العقود وغريه ،مثل الذبح ،كام إذا أفتى املجتهد
األول بجواز الذبح بغري احلديد ،وأفتى املجتهد الثاين بلزوم كون الذبح باحلديد ،فهذا
َي َ َ يَ ُ
لْماْذكيتمْ﴾  ،وأما سائر
من االخالل بالسنة ،فإن الواجب والفريضة هو التذكية﴿ :إِ ْ
( )1

الرشوط كاالستقبال وغريه فهي من السنن.
فتحصل :أنه عىل املختار يتعدى احلكم إىل متعلقات األحكام املشاهبة للصالة يف
تركبها من الفرائض والسنن ،بل يتعدى إىل موضوعات األحكام كام ال يبعد.
إذا عرفت ذلك ،فنقول :إن الكربى امللقاة يف هذه الرواية هي قوله  :وال
تنقض السنة الفريضة وليست ال تعاد الصالة اال من مخسة.
فاملدعى أن الكربى هي :ال تنقض السنة الفريضة ،وقوله  :ال تعاد ...
من باب تطبيق هذه القاعدة يف الصالة ،والشاهد عليه قوله  :القراءة سنة والتشهد
سنة.
وعليه يكون مفاد الرواية نفي االرتباطية املطلقة بني الفرائض والسنن يف كل ما
كان مركب ًا منهام .
( )2

فتكون قاعدة عامة شاملة ألبواب كثرية من العبادات واملعامالت ،والشاهد عىل
أن الكربى هي :ال تنقض السنة الفريضة ذكر الفريضة يف الوضوء واحلج ،فام ورد
عن اإلمام الصادق  :الرمي سنة والطواف فريضة وأمثال ذلك فهو من باب
( )3

التنبيه عىل أن حكم السنة خيتلف عن حكم الفريضة ،ومثله ما ورد يف صورة وجود
( )1سورة املائدة  /اآلية .3
( )2واملراد من الفريضة ما حدده اهلل تعاىل يف كتابه ،واملراد بالسنة ما مل حيدده اهلل تعاىل ،بل حدده
النبي( .االستاذ دام ظله)
( )3هتذيب األحكام .255/5
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حائض وميت ومقدار من املاء يكفي ألحدمها :إذا اجتمعت الفريضة والسنة قدم
الفرض.
فظهر أن الرواية مقتضية لإلجزاء إذا كان اإلخالل بالسنة ،والرواية شاملة
للجاهل القارص والنايس ،بل كل معذور ،وال ختتص بالنايس ،كام ذكر املحقق النائيني.
وأما اإلطالقات الواردة يف اجلزئية والشـرطية فتقيد هبذه الرواية ،فينتج أن
االرتباطية بني األجزاء والرشائط ليست مطلقة بحيث يكون اإلخالل هبا سهو ًا وعمد ًا
أو جهالً موجب ًا للبطالن ،بل البطالن إنام يكون يف صورة اإلخالل العمدي واجلهل إذا
كان عن تقصري.
الرواية الثانية :حديث الرفع ،فقد متسك به مجاعة منهم صاحب الكفاية يف
صورة ما إذا كان مستند الرأي األول أو مستند ا ملجتهد األول هو حديث الرفع ،ونحن
قد ألغينا ذلك يف املبحث السابق لضعفه ،وإنام ذكرنا هذه الرواية يف هذا املقام بسبب
إمكان االستدالل هبا لإلجزاء فيام إذا مل يكن للدليل الثاين إطالق ،كام إذا كان مستند
رأي املجتهد الثاين هو اإلمجاع ،فلو أفتى املجتهد األول بعدم جزئية يشء أو رشطيته
بسبب رواية أو للرباءة وأمثال ذلك ،وذهب املجتهد الثاين إىل اجلزئية أو الرشطية من
جهة اإلمجاع بسبب عدم قبوله للرواية مثالً ،وشككنا يف أن اجلزء أو الرشط الذي أخل
به ،هل هو جزء أو رشط حتى بالنسبة إىل اجلاهل أو ال؟ فبام أن الدليل ال إطالق له
ُحيكم بعدم االطالق يف اجلزئية أو الرشطية ،وذلك متسك ًا بحديث الرفع.
أما القسم الثاين وهو اإلمجاع والسرية:
مجع عىل اإلجزاء ،منهم :السيد الربوجردي ،فإنه ذكر يف
أما اإلمجاع ،فقد ادعاه ٌ
بحثه أن األمر كان متسامل ًا عليه بينهم إىل زمان الشيخ االنصاري .وقد اعتمد املحقق
النائيني واملحقق االصفهاين عىل اإلمجاع ،اال أن املحقق خص اإلمجاع ـ عىل ما يف أجود
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التقريرات ـ بالعبادات  ،واملحقق االصفهاين عممه حتى بالنسبة إىل املعامالت
( )1

واأل سباب يف األعيان اخلارجية التي مل يمر عليها زمانان ،أي زمان املجتهد األول
وزمان املجتهد الثاين ،فلو مر زمانان مل يكن هذا من موارد اإلمجاع ،كام إذا ذبح ذبيحة
مثالً يف زمن املجتهد األول بغري احلديد ،ثم عدل إىل جمتهد آخر يرى اعتبار احلديد يف
آلة الذبح ،فمثل هذا ال يكون من موارد اإلمجاع .
( )2

إال أن هذا اإلمجاع غري ثابت ،وذلك لعدم ذكر املسألة يف كلامت املتقدمني ،بل
نُسب إىل العالمة والعميدي أهنام ادعيا اإلمجاع عىل عدم اإلجزاء كام يف املستمسك.
فإذا كان املراد من اإلمجاع هو اإلمجاع القويل فاملحصل منه غري حاصل ،ومنقوله
غري مقبول ،مضاف ًا إىل أنه مدركي ،ويمكن أن يكون مدركه األدلة السابقة ،وإذا كان
املراد اإلمجاع العميل فمرجعه إىل أن العلامء كاآلخرين كانوا جيرون عىل ذلك وحينئذ
يرجع إىل السرية العامة.
والظاهر أن املراد هو الثاين لوضوح أن املسألة مل تكن مذكورة يف كلامت أصحابنا
املتقدمني ،نعم منذ زمن الشيخ األنصاري أرادوا طرح ذلك علمي ًا وصناعي ًا إال أن
الصنعة مل تكن تقتيض اإلجزاء مع قطع النظر عن دقائق الروايات.
نعم يف صورة متامية السرية عىل ما سيأيت إن شاء اهلل يمكن جعل اإلمجاع مؤيد ًا.
وأما السرية ،فإن سرية الشيعة من بدو األمر إىل زماننا هذا كانت مستقرة عىل
اإلجزاء فيام إذا كانوا يستندون إىل حجة ثم تبدل رأهيم بسبب حجة ُاخرى.

( )1أجود التقريرات .206/1
( )2االصول عىل النهج احلديث ص .94
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وقد أنكر بعض األكابر وجود السرية أصالً وامتداد ًا إىل زمان األئمة  ،فقد
قال السيد اخلوئي( :وفيه :أن موارد قيام احلجة عىل اخلالف وبطالن األعامل الصادرة
عىل طبق احلجة األولية ـ كام إذا كانت فاقدة لركن من األركان ـ من القلة بمكان
وليست من املسائل العامة البلوى ليُستكشف فيها سرية املتشـرعة وأهنم بنوا عىل
اإلجزاء يف تلك املوارد وعىل عدمه ،عىل أنا لو سلمنا استكشاف السرية بوجه فمن أين
يمكننا إحراز اتصاهلا بزمان املعصومني . )
( )1

ويمكن القول يف قبال ما ذكر من أن املسألة (من القلة بمكان) ما ذكره الشيخ
أمحد آل كاشف الغطاء من أنه لو مل نبن عىل اإلجزاء (لزم العسـر واحلرج العام ،بل
لسلبت الزوجة من بعلها و ُاخليت
اختالل النظام املوجبة للمخاصمة بني األنام وإال ُ
الدار من أهلها بعد ميض دهور وأعوام ،وذلك منفي بالسرية القاطعة من العلامء
والعوام املتصلة إىل زمان اإلمام ،ولذا مل يتعرض يف يشء من األخبار لبيانه مع كثرة
االبتالء به) .
( )2

وتوضيح ًا لذلك البد من مالحظة أسباب تبدل الرأي يف زمن املعصومني 
فال ريب أن هناك أسباب كثرية تؤدي إىل تبدل الرأي يف زمن املعصومني  ،ثم نرى
أهنم ماذا كانوا يفعلون يف صورة تبدل الرأي.
أما أسباب تبدل الرأي يف زماننا فهي حمدودة غالب ًا باختالف الذوق الفقهي
والرؤية احلاصلة للمجتهد ،ال العثور عىل رواية مل يرها اآلخر ،فإن مثل ذلك نادر جد ًا؛
إذ تم استيفاء الروايات يف هذه الكتب املوجودة تقريب ًا ،وكثري ًا ما يشرتك املجتهدون يف

( )1التنقيح للسيد اخلوئي  61/1ـ .62
( )2انظر :كشف الغطاء ( 42/1الطبعة القديمة).
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اآلراء األصولية ،نعم ربام يكون اختالفهم يف التوثيق والتضعيف السندي ،إال أن
أكثرهم ال يتعرضون هلذه اجلهة.
وأما أسباب تبدل الرأي يف زمن األئمة  فهي كثرية ،إذ إن أصحاب األئمة
 كانوا يدونون ما يلقى إليهم من قبل اإلمام يف كتب صغرية ،مثل االُصول
األربعامئة ،وكانت كتبهم بال تبويب ككتاب عيل بن جعفر الذي وصل إلينا ،وكثري من
كتبهم كانت بعنوان النوادر ،والنوادر بمعنى الكتب غري املرتبة من قبيل مشيخة احلسن
بن حمبوب ،أو كانت بعنوان املشيخة ،أي :كانوا يذكرون الروايات التي نقلها زرارة أو
مجيل ومل تكن بحسب األبواب ،بل حتى ما كان منها مبوب ًا مل يكن بحسب الفصول
مرتب ًا ودقيق ًا ،أي :مل تكن بحيث يتمكن املجتهد الواحد من االطالع عىل مجيع
الروايات.
مضاف ًا إىل اإلختالف يف املسائل االُصولية حيث إن األصول كان بدائي ًا للغاية،
واالختالف يف كيفية التلقي ،أضف إىل ذلك بناء األئمة  عىل االختالف يف مرحلة
اإلبداء والتبليغ بسبب التقية أو غريها كام فصلناه يف حمله ،فإن هذه األمور توجب تبدل
الرأي كثري ًا ،وقد ذكر الشيخ الطويس أنه ما من رواية إال بازائها ما خيالفها من أول الفقه
إىل آخره.
وخالصة القول :إن موجبات تبدل الرأي كانت أكثر من زماننا هذا ،وقد نُقل
عن قدمائنا أقوال يف الفقه ال يقول هبا أحد من املتأخرين ،كبعض أقوال ابن أيب عقيل
أو ابن اجلنيد وأمثاهلام من األكابر.
فظهر مما تقدم ثبوت ذلك موضوع ًا يف تلك األزمنة ،وذلك لكثرة أسباب تبدل
الرأي ،وأما حكمه فهو اإل جزاء ،وذلك لوصول األخبار الدالة عىل اجلزئية أو الرشطية
أو املانعية تدرجي ًا إىل الرواة ،فلو كان اإلخالل باجلزء أو الرشط أو املانع عن عذر جلهل
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قصوري مثالً مبطالً كثرت الشكوى إىل األئمة  من ذلك ككثرة شكواهم من
تعارض األحاديث ،ومل يرد عنهم  ما يدل عىل عدم اإلجزاء اال يف موارد نادرة،
فمن عدم استيحاشهم وعدم شكواهم ُيستكشف أن اإلجزاء كان من الواضحات
عندهم ،وأن الشـ رطية أو اجلزئية أو املانعية متوقفة عىل العلم ،وأما اإلخالل هبا ال عن
علم فلم يكن ُمضـر ًا يف ترتب األثر.
مضاف ًا إىل أن املنسوب اىل العامة هو التصويب ،وليس هلم بحث يف اإلجزاء
وتبدل الرأي هبذا النحو ،بل يظهر من كلامت علامئنا املتأخرين أهنم يقولون باإلجزاء،
لقوهلم بالسببية يف الطرق واالُصول ،فلو كان بناء الشيعة عىل عدم اإلجزاء يف قبال أهل
السنة َل ُعد ذلك من متفردات اإلمامية ،فبلحاظ جمموع هذه اجلهات يطمئن اإلنسان
بوجود السرية عىل اإلجزاء يف اجلملة.
نعم ورد يف رواية منصور بن يونس عن أيب بصري ،قال :سمعت ابا عبد اهلل 
يقول :الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ،قال :قلت :هلكنا ـ ويف نقل آخر :وأينا
ال يكون ذلك منه؟ ـ قال :ليس حيث تذهب إنام ذلك الكذب عىل اهلل عزوجل وعىل
رسوله واالئمة.  
( )1

ولسنا بصدد بيان صحة الرواية وأن الكذب ناقض ومفطر ،إذ إن أبا بصري
مشرتك ،وهو حيث يطلق ُحيمل عىل أحد رجلني حمكومني بالوثاقة ،وملنصور بن يونس
روايات قليلة ضبطناها يف مبحث الصوم ،وأبو بصري الذي يروي عنه منصور بن
يونس ،غري الرجلني املحكومني بالوثاقة ،بل يظهر من هذه الرواية أنه مل يكن متحرز ًا
عن الكذب حيث يقول (هلكنا) أو (أينا ال يكون ذلك منه؟) فلذا نحن أشكلنا يف

( )1الكايف  /89/4ح 10و/ 254/2ح.9
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خصوص هذه الرواية ،بل يف مطلق روايات منصور بن يونس عن أيب بصري ،وليس
هذا حمل كالمنا ،بل الغرض أنه لو كان البناء عىل عدم اإلجزاء واالستيحاش من كل
رشط أو جزء أو مانع كاالستيحاش املذكور يف هذه الرواية لكثر مثل هذا النقل ولوصل
إلينا الكثري من هذا القبيل.
فعىل هذا يمكن القول بأن اإلمجاع املنقول الذي محلناه عىل اإلمجاع العميل شاهد
عىل السرية ،وما قيل من عدم احراز اتصاهلا بزمان االئمة  ال يمكن املساعدة عليه؛
إذ الريب عندنا يف ثبوت هذه السرية يف زمنهم  ،أي من جهة املبدأ ،وإنام اإلشكال
عندنا من جهة املنتهى ،أي أن هذا هل كان ثابت ًا يف القرن السابع والثامن ،وما بعدمها؛
إذ ال يمكن إثبات ذلك بشاهد ،ولكن ثبوهتا من حيث املبدأ كاف لنا ،أي :أنا لو كنا
نقول بالسرية فمرادنا منها سرية أصحاب األئمة  مع أن األئمة  كانوا ُيرجعون
الناس إىل بعضهم يف الفتيا مثل الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرمحن وحممد بن
مسلم الثقفي وغريهم.
وعىل فرض وجود دليل ُلبي وهو السرية عىل اإلجزاء يقع الكالم يف حدودها،
فنقول :إن املباين املذكورة لإلجزاء ثالثة:
املبنى األول :االلتزام بالسببية واملوضوعية ،ويمكن استكشافه من اإلمجاع،
وهذا ما سلكه املحقق االصفهاين يف كتابه االُصول عىل النهج احلديث حيث إنه
استكشف من اإلمجاع إفادة األمر الظاهري لإلجزاء عىل قانون السببية ،بمعنى أن
املشـي عىل وفق األمر الظاهري مولد ملصلحة يتدارك هبا املصلحة الفائتة ،حيث قال:
(نعم سيجيء يف البحث عن تبدل الرأي دعوى اإلمجاع عن غري واحد عىل اإلجزاء يف
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العبادات فيُعلم منه املوضوعية واملصلحة البدلية فيها ،واال مل ُيعقل رفع اليد عن الواقع
وعدم تداركه) .
( )1

املبنى الثاين :اإللتزام بأن حجية الرأي الثاين ال تشمل الوقائع السابقة ،لكون
الدليل لبي ًا حمدود ًا ،ولعل هذا هو الرس يف التزامهم باإلجزاء ،وهذا ما ذكره السيد
احلكيم يف املستمسك ،إال أنه قال بذلك يف العدول من جمتهد إىل جمتهد آخر وفيام اذا مل
يعرتف املجتهد األول باخلطأ ،وأما يف صورة تبدل الرأي فهو يقول بعدم اإلجزاء
مطلق ًا ،وكذا بالنسبة إىل املقلد فيام إذا اعرتف املجتهد بأنه قد أخطأ يف رأيه األول.
املبنى الثالث :االلتزام بأن حمدن د هذه السرية قانون( :ال تنقض السنة الفريضة)
بلحاظ أن الفرائض غالب ًا كانت مورد االتفاق ،واالختالف إنام يكون غالب ًا يف السنن،
فتحدد السرية بام إذا كان اإلخالل إخالالً بالسنة.
فيقع البحث يف ما هو املحدد للسرية من هذه املباين ،فإن السرية مبهمة ،وهي
عبارة عن اجلري العميل ،واجلري العميل له أساس قانوين عليه جرت السرية ،فهل هذا
القانون قانون السببية أو قانون عدم حجية الرأي الثاين بالنسبة إىل الوقائع السابقة أو
قانون (ال تنقض السنة الفريضة)؟
ّأما املبنى األول :فال يمكن االلتزام به ،وذلك ألن اإلمجاع ال أساس له ،وعىل
فرض التسليم لإلمجاع فإن الشواهد تدل عىل أن مورد اإلمجاع هو اإلخالل بغري
األركان ،وال ربط له بمسألة األمر الظاهري حتى يقال بأن األمر الظاهري موجب
لإلجزاء ،ولذا نرى أن املحقق اخلراساين جعل مورد البحث يف الكفاية اإلخالل بغري
األركان ،فقال( :مورد البحث عن إجزاء األمر الظاهري عن األمر الواقعي ما إذا كان

( )1االصول عىل النهج احلديث.89 :
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اخلالف بينهام بلحاظ بعض رشائط متعلق التكليف أو أجزائه ،وأما إذا كانا متغايرين
يف أصل التكليف فال إشكال يف عدم اإلجزاء ،كام إذا قام الطريق أو األصل عىل وجوب
صالة اجلمعة) .
( )1

والسيد الربوجردي عىل ما نقل عنه كان يقول بأن البحث عن إجزاء األمر
الظاهري غري صحيح ،بل البد من البحث يف أنه لو أخل ببعض األجزاء أو الشـرائط
أو املوانع غري الركنية فهل هذا العمل صحيح أو ال؟
ونقل عن بعض املتقدمني كالعالمة واملحقق يف صحة أعامل املخالف إذا استبرص
اال الزكاة ،كام دلت عليه الروايات أن احلكم خمتص بام إذا مل ُختل باألركان ،فيظهر أن
مستقر يف أذهاهنم بحيث قيدوا الروايات املطلقة
الفرق بني األركان وغري األركان
ٌّ
بصورة عدم اإلخالل باألركان ،قال املامقاين( :ويف املسالك عن العالمة القول بأن
سقوط اإلعادة لتحقق اإلمتثال بالفعل املتقدم إذ املفروض عدم اإلخالل بركن منه
واإليامن ليس رشط ًا يف صحة العبادة ،ويف احلدائق أن القول بصحة أعامل املخالفني
ليس خمتص ًا بالعالمة ،بل هو املشهور بني املتأخرين ،كام رصح به يف الدروس)  ،ونُقل
( )2

عن املحقق ذلك.
وأما ما ذهب إليه املحقق االصفهاين من استكشاف السببية من اإلمجاع فهو غري
صحيح؛ إذ ال يمكن أن يكون اإلمجاع أو السرية كاشف ًا عن السببية؛ ألن توليد املصلحة
من تبدل اآلراء مما ال يمكن اإللتزام به ،ومع قطع النظر عن ذلك ال يمكن أن يكون
هذا شارح ًا وحمدد ًا للس رية ،وذلك الختصاصه بام إذا مل حيصل القطع له أو مل يكن

( )1انظر :كفاية االُصول.87 :
( )2مناهج املتقني ،كتاب احلج.
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معتمد ًا عىل الرباءة العقلية؛ إذ يف موارد القطع أو االعتامد عىل الرباءة العقلية ليس هناك
أثر ظاهري ،واملفروض أن السرية تشمل موارد القطع وموارد اإلعتامد عىل الرباءة
العقلية.
وأما املبنى الثاين :وهو أن حمدن د السرية هو عدم حجية الرأي الثاين بالنسبة إىل
ّ
الوقائع السابقة ،فهذا أيض ًا ال يمكن أن يكون حمدد ًا وشارح ًا للسرية ،وذلك ألن
الشواهد تدل عىل اإلجزاء فيام إذا تبدل رأي املجتهد وبالنسبة إىل نفسه ،واحلال أن
القائل يقول بعدم اإلجزاء يف موارد تبدل رأي املجتهد ،وكذا بالنسبة ملقلديه.
فاملتعّي هو املبنى الثالث :وهو مؤ َّيد بالشواهد اخلارجية ،وهو أن القدر املتيقن
ّ
من اإلمجاع والسرية هو اإلخالل بالسنن يف باب الصالة والصوم وسائر األبواب.
القسم الثالث :إن مما استدل به عىل اإلجزاء هو الشواهد اخلارجية ،والشاهد
عىل اإلجزاء ما ورد من الروايات من أن املخالف إذا استبصـر ،فأعامله السابقة صحيحة
إال الزكاة ،فإنه وضعها يف غري حملها ،مع أهنم خيتلفون عنا يف كثري من األحكام حيث ال
يقول ون بنجاسة بعض النجاسات وختتلف كيفية تطهريهم عن تطهرينا إىل غري ذلك من
االختالفات ،فربام يقال بأن هذا احلكم عىل أي أساس؟ فنقول :إن عمل املخالف فاقد
للوالية ،وقد اختلفوا يف أن الوالية رشط قبول أو رشط صحة ،وعىل أي نحو كان
فاملفروض هو أن املخالف استبصـر ويقول فعالً بالوالية ويستفاد من الروايات بأن
الوالية ـ ولو من باب الشـرط املتأخر ـ موجبة لصحة األعامل السابقة ،ومن الروايات
الدالة عىل ذلك رواية عامر ـ وإن كان يف سندها حسني بن تاتان الذي مل ُيوثق وهو من
أقر بواليتنا ثم مات عليها ُقبلت منه صالته
مشايخ الصدوق ـ حيث ورد فيها :فإن َّ
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وصومه وزكاته وحجه ، فال مشكلة يف أعامله من جهة إخالله بالوالية ،واإلشكال
( )1

إنام من جهة إخالله بام هو دخيل يف الصحة ،فإن كثري ًا من سنن النبي  قد فاهتم من
أجل عدم اهتاممهم بتدوين احلديث يف بدء األمر ،فلو كان هناك إشكال يف أعامهلم
فاإلشكال إنام يكون من جهة اإلخالل بالسنة غالب ًا ،وال نقول بأنه ال يكون اإلخالل
إال يف السنة فقط ،بل ربام يكون اإلخالل بالفريضة ،فإذا قلنا بصحة أعامل من كان مقلد ًا
أليب حنيفة أو مالك أو غريمها ،فمن املستغرب القول بعدم اإلجزاء ملن كان مقلد ًا
ملحمد بن مسلم أو الشيخ الطويس وأمثاهلام ،ثم عدل اىل جمتهد آخر جلهة من اجلهات.
ولعل هذه الروايات تدل بطريق أوىل عىل اإلجزاء بالنسبة ملن قلد أحد ًا من
هؤالء األكابر ،ثم عدل منه إىل غريه ،هذا متام البحث يف اإلجزاء بام يناسب مبحث
االجتهاد والتقليد ،وبه ينتهي البحث يف االجتهاد.

( )1األمايل (للصدوق) .328
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املقصد الثاين :التقليد
وفيه فصول:
الفصل األول :يف معنى التقليد
الفصل الثاين :يف أحكام التقليد
الفصل الثالث :يف أنّ أصل مسألة جواز التقليد ليست تقليدية
الفصل الرابع :يف حقيقة التقليد
الفصل اخلامس :يف املق َّلد فيه
الفصل السادس :يف املق ِّلد
الفصل السابع :فيام يرتبط باملق َّلد
رشوط املجتهد:
الرشط األول :احلياة
الرشط الثاين :العدالة
الرشط الثالث :االيامن
الرشط الرابع :طهارة املولد
الرشط اخلامس :الذكورية
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الفصل األول :معنى التقليد
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معنى التقليد
والبحث يف املقام يف معنى التقليد لغة ،ويف املعاين التي استعمل التقليد فيها يف
الروايات ،وال نبحث هنا عن إختالف الفقهاء يف حقيقة التقليد وما به يتحقق التقليد،
فنقول:
إن التقليد ـ كام ُيستفاد من املعاجم اللغوية ـ كان ُيستعمل أوالً يف جعل يشء
حمسوس عىل الرقبة سواء كان إنسان ًا أو حيوان ًا ،وهذا يظهر من األمثلة التي ذكروها:
(قلدَ السيف :جعل محالته يف عنقه ،وقلد القالدة :جعلها يف عنقه ،ومنه تقليد اهلدي).
ثم انتقل من األمر املحسوس ـ إذ ما ُجعل وما ُجعل عليه كالمها حمسوسان ـ إىل أمر
معنوي ،وهذا شأن كثري من املفردات واأللفاظ املستعملة يف األمور املعنوية؛ إذ إن
استعامل اللفظ يف األمور املعنوية كثري ًا ما يكون مسبوق ًا باستعامله يف األمور املحسوسة،
ويف هذه املرحلة يمكن القول باستعامله يف معنيني:
املعنى األول :تقليد الوالة عمالً من األعامل ،فيقال( :قلده والية البلد الفالين)،
ومعنى ذلك تفويض إدارة تلك البلدة إليه وجعل ذلك عىل عاتقه ،وليس املراد من
العاتق يف هذا املثال ويف هذه املرحلة العضو املحسوس وال اجلعل املحسوس ،بل اجلعل
اإلعتباري ،أي أن من وظائفه القيام بالعمل الذي جعل عىل عاتقه ،ويف لسان العرب:
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(وتقليد الوالة األعامل) حيث عد ذلك من موارد استعامل التقليد ،ونظري ذلك ما إذا
جعل التدقيق يف كتاب أو تصحيح كتاب عىل عاتق الغري ،ففي هذه املوارد معناه إعتبار
عمل عىل ذمة شخص ،وهو استعارة من املعنى األول.
املعنى الثاين :التقليد بمعنى االتباع ،فيقال :قلده ،أي :اتبع نظره ،ومن الواضح
أن اتباع النظر ليس من جعل يشء عىل عاتقه ،فإن التقليد قد يكون يف النظر وقد يكون
يف النظر واإلرادة ،فإن كان يف النظر فهو اتباع يف النظرية ،وإن كان يف اإلرادة أيض ًا
فيكون التقليد مساوق ًا لإلطاعة ،فيقال :قلده يف كذا ،أي :أطاعه ،وغري بعيد أن يكون
التقليد يف مرحلة التحول إىل هذا املعنى اجلديد ـ سواء كان بمعنى االتباع أو االطاعة ـ
من النقل ،ال من االستعارة كام يف املعنى الثاين ،حيث ال عناية يف جعل النظر عىل عاتقه،
والتابع وإن كان يتابع نظريته إال أنه ليس معناه جعل النظر عىل عاتقه كام كان يف املعنى
اآلخر؛ إذ إن يف ذلك املعنى عناية إىل ذلك حيث جيعل عىل عاتقه عمالً من األعامل،
والشاهد عليه أن التقليد هبذا املعنى يتعدى بـ (يف) فيُقال :قلده يف كذا ،ومنه التقليد يف
الدين كام يف لسان العرب ،وأما التقليد باملعنى األول فال يتعدى إىل املفعول الثاين بـ
(يف) فيقال قلده القالدة مثالً.
فإذا ظهر ذلك يقع الكالم يف أنه إذا قيل بأن زيد ًا يقلد فالن ًا يف أحكام دينه ،هل
املراد منه جمرد التبعية ،وليس له عناية بجعل العمل عىل ذمة الغري ـ يعني جعل أعامل
املق نلد عىل ذمة املق َّلد ـ أو أن يف هذا التعبري عناية بجعل األعامل عىل ذمة املجتهد مثالً؟
الظاهر أن املراد هو األول وإن كان مصحح النقل هو حيثية جعله عىل عاتقه،
لكن هذه احليثية فعالً غري موجودة ومستعمل يف التبعية.
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وبعبارة ُاخرى :هل إن الفعل أو الرتك الذي يأيت به املقلد مستند ًا إىل رأي فالن
هو من جعل العمل أو الرتك يف ذمته أو أنه جمرد اتباع يف نظره ،وإذا كان من جعل العمل
أو الرتك يف ذمته ،فهل يكون معنى ذلك أن وزر العمل أو الرتك عىل عاتقه أو ال ،فنقول:
ظهر مما تقدم أن التقليد مستعمل يف املعنى الثاين وهو االتباع ،ومل يلحظ فيه جعل
يشء عىل عاتق املق َّلد ،نعم ربام يكون ذلك ملحوظ ًا يف املراحل األولية لالنتقال ،أما
جعل العمل عىل عاتقه فهذا غري ملحوظ يف هذا االستعامل ،فضالً عن أن يكون وزر
العمل عليه ،إال أن مجاعة من األكابر ذكروا ما خيالف ما ذكرناه كاملحقق االصفهاين،
فإنه قال يف رسالة االجتهاد والتقليد( :وهذا يناسب العمل استناد ًا اىل رأي الغري ،فإنه
جعل العمل كالقالدة يف رقبة الغري) وهبذا رد عىل من قال بأن التقليد جمرد البناء عىل
( )1

العمل أو التعلم وأن هذا مما ال يناسب املعنى اللغوي ،بل املناسب جعل العمل عىل
عاتقه.
وقال بعض األكابر ما حمصله :التقليد يف هذه املرحلة بمعنى جعل وزر العمل
يف عنق املجتهد .
( )2

إال أنه قد ظهر بأنه نقل من املعنى اللغوي ومل يلحظ فيه جعل العمل عىل ذمة
الغري فضالً عن وزر العمل حيث ال وزر يف التقليد عىل جمتهد جامع للرشائط ،نعم لو
مل يكن جمتهد ًا واقع ًا وكان تقليد هذا الشخص منه من اجلهل القصوري حيث أغراه
مجع ،يكون وزر عمله عليه ،وأما املجتهد اجلامع للرشائط فال وزر عليه يف العمل عىل
وفق رأيه حتى يقال بأن التقليد جعل وزر العمل يف عنقه.

( )1االجتهاد والتقليد (لالصفهاين) ص.14
( )2انظر :موسوعة اإلمام اخلوئي  59 :1و .313
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وقد استشهد ببعض الروايات الدالة عىل أن كل مفت ضامن أو َمن أفتى بغري
علم حلقه وزر من عمل بفتياه .ومن الواضح أن البحث يف التقليد ،وال اختصاص له
بمن أفتى بغري علم ،بل مطلق التقليد ومنه التقليد للمجتهد اجلامع للشـرائط.
وعليه فالتقليد بمعنى االتباع ،واالتباع قد يكون يف العمل اجلوانحي وقد يكون
يف العمل اجلوارحي ،وقد ينطبق عليه عنوان اإلطاعة وقد ال ينطبق.
وأما الروايات التي استعمل فيها التقليد سواء صحيحة كانت أم غري صحيحة:
فمنها :ما يف التفسري املنسوب إىل العسكري  :فأما من كان من الفقهاء
صائن ًا لنفسه ،حافظ ًا لدينه ،خمالف ًا هلواه مطيع ًا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه. 
( )1

والظاهر من هذه الرواية أن للعوام اتباع آرائه ،والشاهد عىل ذلك ما ذكر قبل
هذه العبارة (فلذلك ذمهم اهلل ملا قلدوا َمن قد عرفوا ومن قد علموا أنه ال جيوز قبول
خربه ،وال تصديقه يف حكايته ،وال العمل بام يؤديه اليهم عمن مل يشاهدوه ،ووجب
عليهم النظر بأنفسهم يف أمر رسول اهلل  )حيث ذكر التقليد يف قبال النظر
()2

بأنفسهم يف أمر رسول اهلل  ،فإنه قد ينظر الشخص يف أمر وقد يتبع نظر الغري ،فلو
كانت يف هذه الرواية عناية إىل جعل يشء يف عنقه فإنام يكون هوالنظر ،وأما العمل أو
وزر العمل فال ،وجعل النظر عىل عنقه إنام كان يف املراحل األولية للنقل.
ومنها :ما يف الكايف عن حممد بن عبيدة ،قال :قال يل أبو احلسن  :يا حممد
أنتم أشد تقليد ًا أم املرجئة؟ قال :قلت قلدنا وقلدوا ،فقال :مل أسألك عن هذا ،فلم
يكن عندي جواب أكثر من اجلواب األول ،فقال أبو احلسن  :إن املرجئة نصبت

( )1تفسري اإلمام العسكري (عليه السالم) .300
( )2املصدر نفسه .300
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رجالً مل تُفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبتم رجالً ففرضتم طاعته ،ثم مل تقلدوه فهم
أشد منكم تقليد ًا. 
( )1

وال يستبعد أن يكون املراد من التقليد يف هذه الرواية هو اإلطاعة حيث ذكر
التقليد مع عدم فرض الطاعة ،وعدم التقليد مع فرض الطاعة ،كام يمكن أن يكون املراد
من التقليد هو مطلق االتباع فيام بينوه ـ ملن مل تفرض طاعته ـ من حالل اهلل وحرامه،
والرواية ضعيفة السند.
ومنها :ما يف قرب االسناد ـ والسند صحيح ـ قال :وقلت للرضا ُ :جعلت
فداك إن بعض أصحابنا يقولون :نسمع األثر ُحيكى عنك وعن آبائك  فنقيس عليه
ونعمل به ،فقال :سبحان اهلل ،ال واهلل ما هذا من دين جعفر  ،هؤالء قوم ال حاجة
هبم إلينا ،قد خرجوا عن طاعتنا وصاروا يف موضعنا ،فأين التقليد الذي كانوا يقلدون
جعفر ًا وأبا جعفر. 
( )2

واملراد من التقليد يف هذه الرواية هو االتباع ،أي :أين اتباعهم جلعفر وأيب جعفر
 حيث هنيا عن القياس ،وليس املراد األعامل التي جعلوها عىل عاتق جعفر وأيب
جعفر .
ومنها :ما يف الوسائل عن حممد بن يعقوب ،عن حممد بن احلسن ـ والظاهر أنه
حممد بن حسن الطائي الرازي وهو شيخه ومل ُيوثق ـ عن بعض أصحابنا عن إبراهيم
بن خالد عن عبد اهلل بن وضاح ،عن أيب بصري قال :دخلت ُام خالد العبدية عىل أيب عبد
اهلل  وأنا عنده فقالت :جعلت فداك إنه يعرتيني قراقر يف بطني وقد وصف يل أطباء

( )1الكايف  /43/1ح.2
( )2قرب اإلسناد .356
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العراق النبيذ بالسويق ،وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك،
فقال هلا :وما يمنعك من رشبه؟ فقالت :قد قلدتك ديني فألقى اهلل عزوجل حني ألقاه
ف ُاخربه أن جعفر بن حممد  أمرين وهناين ،فقال :يا أبا حممد أال تسمع إىل هذه املرأة
وهذه املسائل ،ال واهلل ال آذن لك يف قطرة منه ،وال تذوقي منه قطرة ، احلديث.
()1

واملراد من التقليد يف هذه الرواية االتباع أيض ًا.
فظهر أن موارد استعامل التقليد يف الروايات أيض ًا هو االتباع ،ال جعل العمل أو
وزر العمل عىل عاتق الغري.

( )1هتذيب األحكام  112/9ـ .113
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الفصل الثاين :أحكام التقليد

| 232

االجتهاد والتقليد واالحتياط |233

أحكام التقليد:
تقدم الكالم يف أن تقليد الغري هو اتباعه يف نظره ،وهبذا املعنى يصدق رجوع
اجلاهل إىل العامل ،حيث إن اجلاهل يتبع نظرية العامل ،وهبذا املعنى استُعمل التقليد يف
أكثر الروايات.
ورجوع اجلاهل إىل العامل ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :ما إذا كان العامل قاطع ًا باحلكم من املبادئ املحسوسة أو شبه
املحسوسة التي يكون اخلطأ فيها يف هناية القلة ،سواء حصل للجاهل القطع بعدم خطأ
العامل أم ال ،ونظريه يف غري األحكام الرشعية الرجوع إىل األطباء يف تشخيص بعض
األمراض التي يكون تشخيصها بالوسائل احلسية ،ومن هذا القبيل الرجوع إىل األئمة
الطاهرين  ،والرجوع إىل بعض املحدثني يف املسائل األصلية ال الفرعية ،وذلك
لعدم ختلل احلدس والنظر واالجتهاد.
والظاهر أن هذا القسم ال ريب يف جواز التقليد فيه.
القسم الثاين :الرجوع إىل العامل يف النظرية املتخذة من األمارات املعتربة ،إال أن
صاحب النظرية غري قاطع بموافقتها للواقع ،نعم نظريته نظرية عن بصرية ودقة إال أنه
غري قاطع بأن ما خيربه مطابق للواقع ،وهذا نظري الرجوع إىل األطباء يف تشخيص بعض
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األمراض التي ال يكون تشخيصها بالوسائل احلسية ،والرجوع إىل املهندسني يف بعض
األمور ،ولعل من هذا القبيل ـ عىل قول ـ الرجوع إىل املقومني يف تقويم القيميات أو
خرص ثمرة البستان ،فإن التقويم واخلرص مبتن عىل أمارات معتربة ،إال أنه ليس
بقاطع فيام خيرب به ويقومه ،ومن هذا القبيل رجوع اجلاهل إىل املجتهد يف غري املسائل
الرضورية ،وأما املسائل الضـرورية فال يرجع فيها إىل املجتهد.
فإذا ظهر ذلك يقع البحث يف جواز التقليد يف القسم الثاين ،وأما القسم األول
فلم ُيشكل يف جواز التقليد فيه أحد من االُصوليني واألخباريني.
املشهور بني فقهاء الشيعة جواز التقل يد يف القسم الثاين ،بل ادعى السيد
املرتضـى عليه اإلمجاع ،إال أنه نُقل عن علامء حلب وبعض املتأخرين من األخباريني
عدم جواز التقليد ،وربام كان ذلك مبتني ًا لدى بعضهم عىل ما تقدم عن صاحب
الوسائل من أنه ال موضوع لإلجتهاد ،إذ املستند إنام هو الروايات ،وهي قطعية السند
وقطعية الداللة ولو بضم بعضها إىل بعض ،وقد تقدمت عبارته يف مبحث االجتهاد
واجلواب عنه.
ونُسب ذلك إىل عدة من علامء العامة سواء كان املقلد حي ًا أم ميت ًا ،ونحن ال
نتعرض ألقواهلم ،ويمكن لنا القول بأنا قد استوفينا نتيجة هذا البحث يف أبحاث
االجتهاد ،حيث تطرقنا إىل مسألة جواز االفتاء للمجتهد وعدمه ،وقلنا هناك بجواز
اإلفتاء للمجتهد هبذا املعنى ،وأقمنا عىل ذلك شواهد ،وجواز اإلفتاء مساوق ومالزم
حلجية رأيه للعامي ،وبام أن املسألة ُطرحت هنا فنحن أيض ًا نتعرض هلا.
استدل جلواز التقليد ب ُامور ربام ال تكون من وجهة نظرنا تامة:
األمر األول :الروايات:
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منها :ما يف التنقيح :العمري وابنه ثقتان فام أديا عني فعني يؤديان وما قاال لك
فعني يقوالن فاسمع هلام وأطعهام فإهنام الثقتان املأمونان. 
( )1

كام استدل هبذه الرواية يف مبحث حجية اخلرب الواحد ،ونحن قلنا هناك بأن
عثامن بن سعيد العمري وابنه حممد بن عثامن مها وكالء احلجة يف األخذ والعطاء وأمثال
ذلك مما يرجع إليه يف الوكيل ،وليس نصبهام بعنوان املرجع يف الفتيا وجواز تقليدمها،
فقوله  :فاسمع هلام ال يدل ال عىل حجية خرب الواحد وال عىل جواز التقليد ،وهذا
نظري من تنصبه احلكومة ملنصب من املناصب حيث إنه جيب عىل الناس بعد نصبه قبول
قوله وسامع كالمه واطاعته.
ومنها :ما يف التنقيح أيض ًا عن عيل بن املسيب اهلمداين ،قال قلت للرضا :
شقتي بعيدة ولست أصل إليك يف كل وقت ،فممن آخذ معامل ديني؟ قال :من زكريا
بن آدم القمي املأمون عىل الدين والدنيا. 
( )2

فإن زكريا بن آدم وإن كان جليالً ،اال أنه ليس لنا شواهد تدل عىل أنه كان
مستنبط ًا باملعنى الذي هو حمل كالمنا ،فإنه كان وكيالً من قبل اإلمام  يف قم وكان
يرجع إليه يف ُامور الدنيا والدين ،فأمره االمام  بأخذ معامل دينه منه ،وليس الكالم
يف أخذ الفروع املبتنية عىل االجتهاد واالستنباط.
إىل غري ذلك من الروايات التي يمكن اجلواب عنها بمثل ما أجبنا بالنسبة إىل
الروايتني املتقدمتني.
وقد استدل لذلك بوجوه ُأخرى نتعرض هلا:

( 1و )2التنقيح للسيد اخلوئي .92/1
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ُي َ
ُ َ َ
ََ َ ََ
ك ْفِر ْقة ْمِنهمْ ْطائ ِفةْ
ل ْنف َْر ْمِنْ ْ ْ
الوجه األول :االستدالل بآية النفر﴿ :فلو ْ
َ َ َي ُ
لين﴾ بتقريبات مفصلة تعرضنا هلا يف بحث حجية خرب الواحد
ف ْا ي ِ
َِلَتفقهوا ْ ِ ْ
( )1

ونتعرض يف املقام إليها جممالً.
إن النظر يف اآلية املباركة والدقة فيها يوضح لنا أن اآلية الرشيفة بصدد حل أي
مشكلة من املشاكل ،ومنه يظهر أن االستدالل هبا حلجية خرب الواحد أو جواز التقليد
يف غري حمله.
وتوضيح ذلك حيتاج إىل بيان أمرين:
األول :هو ما نرى يف هذه اآلية املباركة من عناية بنفر طائفة من كل فرقة ،وذلك
ّ
ألن العشائر كانت تعيش متفرقة ،وهلذا يقال الفرقة ،وتصدق الطائفة عىل الفرد
واألفراد ،ومن هنا وجه هلم السؤال يف اآلية الكريمة وهو :ملاذا ال تنفر طائفة من كل
فرقة ليتفقهوا يف الدين ،فهنا توجد عناية بأن تكون الطائفة من الفرقة ،فإن نظام العشرية
قائم عىل التضامن بني أفرادها ،ف ٌّ
كل من أفراد العشرية كان متكفالً جلهة من اجلهات،
وكانوا رشكاء يف املنافع واملضار يف قبال سائر العشائر ،ويرأس كل عشرية شخص
يكون شيخ ًا هلم.
وبام أهنم كانوا حمتاجني اىل االستطالع يف بعض األمور كطلب الكأل واملاء كان
مجع منهم مكلف ًا بطلب املاء والكأل ،وكذا كانوا جيعلون شخص ًا أو أشخاص ًا
بعضهم أو ٌ
عيون ًا هلم ،وذلك لكثرة الغارات يف تلك األزمنة ،ومن كان له خربوية يف هذه املراحل
وكان من نفس الفرقة فيُطلق عليه بلحاظ بعض العناوين (الدليل) وبلحاظ بعض

( )1سورة التوبة  /اآلية .122
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اجلهات (الرائد) ،ولذا من األمثلة املعروفة (الرائد ال يكذب أهله) ؛ إذ بينه وبني أهله
( )1

ارتباط من جهة الدم ومن جهة املضار واملنافع ،ولذا حينام أراد النبي  دعوة قومه
سأهلم أنه إذا أخربهم بأن عدو ًا ُيريد اهلجوم عليهم من وراء اجلبل أيصدقونه؟ أي :أهنم
يرونه من أنفسهم أو ال؟
الثاين :أن هاهنا طريقتني نرش املعارف اإلسالمية و ُاصول األحكام االسالمية
بالنسبة إىل العشائر التي كانت تعيش متفرقة مع سعة جزيرة العرب:
الطريقة االُول :بعث بعض األصحاب من املهاجرين أو األنصار اليهم لنشـر
املعارف اإلهلية وتعليمهم الكتاب ،وهذه الطريقة كام يف تفسري الطربي ال ختلو من
صعوبة ،وذلك الختالف ألسنتهم وهلجاهتم ،واختالفه عن عشريهتم؛ إذ ُيعد هذا من
غريهم ،مضاف ًا إىل أن من كان يذهب إليهم كان يأكل ويرشب عندهم ،ولذا كانوا
جئت إلينا؟ أو كانوا َي ْشكون ذلك إىل النبي  ،وشاعت هذه
يقولون له أحيان ًا :ملاذا َ
الطريقة بعد النبي  حيث كانوا يرسلون أفراد ًا إىل العشائر والقبائل لتعليمهم
املعارف واألحكام.
الطريقة الثانية :وهي أسهل من االُوىل ،كام أهنا موافق ٌة لطبائعهم ،وهي جميء
مجاعة منهم إىل املدينة وتعلمهم للمعارف واألحكام وليُنذروا قومهم إذا رجعوا اليهم.
واملراد من التفقه يف اآلية املباركة التفقه باملعنى األول من معاين الفقه الذي منه
القول( :ما نشأ يف االسالم أفقه من سلامن)  ،ال الفقاهة املصطلحة ،واآلية املباركة
( )2

( )1بحار األنوار .104/59
( )2مستدرك سفينة البحار .127/5
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تشري اىل هذه الطريقة وحل مشكلة نشـر املعارف واألحكام هبذه الطريقة ،وليست اآلية
املباركة بصدد بيان التفقه باملعنى االصطالحي وبيان جواز التقليد.
الوجه الثاين :أن املجتهد ُيعد من أهل اخلربة ،وبنا ُء العقالء يف ُامورهم الراجعة
إىل دينهم ودنياهم عىل الرجوع إىل أهل اخلربة.
وأساس ذلك هو تقسيم األعامل واملهن ،فإنه ال يمكن لكل واحد التصدي
جلميع األعامل ،ومن األمور املسلمة يف كل جمتمع تقسيم األعامل ،ومن األعامل التفقه،
ومن املعلوم أن الفقه اإلسالمي مع سعته ومع مصادره ومع ما يتوقف عليه من املبادئ
والنظر فيه ،حمتاج إىل مزيد من الوقت ،وهذا كغريه من األعامل التي ُيرجع فيها إىل أهل
اخلربة كالطب واهلندسة والتقويم وأمثال ذلك ،فلو مل يكن الشارع املقدس راضي ًا
لردع عنه ردع ًا شديد ًا وأكيد ًا ،وذلك ألن كل عمل
بجواز التقليد يف األحكام الرشعية َ
اليرىض به الشارع البد وأن يردع عنه ،وكلام كان حمذوره أكثر فإنه يقتيض الردع األكثر،
كام ردع عن القياس يف روايات كثرية بشدة ،والرجوع إىل أهل اخلربة مما له جذور كثرية
يف النفوس ،واحلال أنه مل َيردع الشارع عنه .والوجوه املذكورة لعدم جواز التقليد يف
غاية الضعف ،وهذا الوجه صحيح.
الوجه الثالث :إرجاع األئمة األطهار  اىل الفقهاء.
وتوضيح ذلك متوقف عىل بيان مقدمة ،وهي :ال إشكال أن يف كل بحث
وجملس درس هناك أشخاص ربام ال يلتفتون إىل ما يلقيه االُستاذ ،كام أن هناك أشخاص ًا
ال يلتفتون وال يفهمون اال ظاهر الكالم ،وهناك عدة يفهمون ظاهر الكالم وباطنه
ولوازمه وملزومه ويمكنهم تفريع الفروع عىل االُصول امللقاة.
ومنذ بداية األمر كان املسلمون عىل أقسام ثالثة ،كام أشار إليه النبي  يف
خطبته يف مسجد اخليف ،فقال  :نرض اهلل عبد ًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها
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وبلغها من مل يسمعها ،فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه

( )1

فالتقسي م إىل الفقيه وغري الفقيه ،والفقيه واألفقه كان منذ صدر اإلسالم ،بل منذ بدء
اخللقة ،وهكذا بالنسبة إىل أصحاب األئمة  فإهنم ينقسمون إىل هذا التقسيم ،فهناك
مجاعة شأهنم حفظ احلديث وروايته ،ومجاعة ُاخرى شأهنم دراية احلديث ،قال اإلمام
الصادق   :حديث تدريه خري من ألف حديث ترويه. 
( )2

وقد ُفرق بني القسمني يف كتب الرجال ،ولذا ذكر الكيش يف أصحاب اإلمجاع:
(الذين أمجعوا عىل فقاهتهم وانقادوا هلم بالفقه) وذكر األفقه يف كل طائفة ،وقد بني
( )3

األئمة األطهار قواعد الفقاهة ملن كان له أهلية الفقاهة :علينا إلقاء االُصول وعليكم
التفريع ، وقد ورد يف رواية إسحاق بن عامر عن أيب احلسن األول املذكورة يف باب
( )4

االستصحاب( :قلت :هذا أصل قال :نعم )واإلرشاد إىل دقائق الكالم :إنا ال نعد
( )5

الرجل منكم فقيه ًا حتى ُيلحن له فيعرف اللحن ، واألخذ بشواهد الكتاب والسنة يف
( )6

مجع من القدماء ونحن قويناه ،ولزوم األخذ بشواهد الكتاب
أرجحية اخلرب عىل ما ذكر ٌ
والسنة يف حجية اخلرب ،قال اإلمام الصادق  :قال رسول اهلل  :إن عىل كل حق
حقيقة ،وعىل كل صواب نور ًا ،فام وافق كتاب اهلل فخذوه وما خالف كتاب اهلل فدعوه
واملراد من املوافقة :املوافقة من حيث اهلدف والتوافق الروحي ،وهذا ليس شأن كل
( )1الكايف  /403/1ح.1
( )2معاين األخبار.2 :
( )3اختيار معرفة الرجال .507/2
( )4تقدم خترجيه آنف ًا.
( )5وسائل الشيعة .212/8
( )6تقدم خترجيه.
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واحد بل الذي َيقدر عىل متييز املوافق من غري املوافق هو الفقيه ،وكذا البحث عن
تشخيص الناسخ من املنسوخ ،وتشخيص املحكم من املتشابه .والتحريض عىل رد
املتشابه إىل املحكم :إن يف أخبارنا حمك ًام كمحكم القرآن ،ومتشاهب ًا كمتشابه القرآن،
فردوا متشاهبها إىل حمكمها وال تتبعوا متشاهبها دون حمكمها فتضلوا وبيان طريقة
( )1

عالج املتعارضني ،إىل غري ذلك من األمور التي ال يقدر عليها العامي كموافقة العامة
وخمالفة العامة ،بل قد كان االمام  يبني مصدر احلكم ،قال زرارة :قلت أليب جعفر
 :أال ختربين من أين علمت وقلت :إن املسح ببعض الرأس وبعض الرجلني؟...
قال ...:ملكان الباء. 
()2

ويف رواية عبد األعىل :هذا وأشباهه من كتاب اهلل ،ومن املعلوم أن العامي ال
يسأل عن مستند احلكم ،وكذا ال يمكن لغري الفقيه معرفة هذا وأشباهه من كتاب اهلل،
فنتيجة الهتامم األئمة  برتبية مجاعة حتى يصلوا إىل مرحلة التخصص يف الفقاهة،
وكان هلؤالء أنفسهم أيض ًا إهتامم بمعرفة األمور وصل مجاعة اىل مرحلة الفقاهة ،منهم
يونس بن عبد الرمحن ،فإن الشواهد تدل عىل فقاهته ،منها ما يف مواريث الكايف والفقيه
والتهذيب ،فإن كثري ًا من اآلراء تُنسب إىل يونس والفضل.
واملعرتض بأن هذه اآلراء آراؤهم  واهم .ومثل الفضل بن شاذان الذي كان
مطلع ًا عىل اآلراء االُصولية كام يظهر من الكايف حيث ُأشكل بأنه ما الفرق بني الطالق
البدعي وخروج املرأة عن بيتها يف أيام العدة ،حيث إن العامة يقولون بصحة الطالق

( )1وسائل الشيعة .115/27
( )2االستبصار  62/1ـ .63
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البدعي اال أنه حمرم ،قد أجاب الفضل بن شاذان عن ذلك بام هو مشتمل عىل املطالب
االُصولية .
( )1

واملقصود أهنم كانوا فقهاء باملعنى املصطلح كام كان يف أصحاب األئمة 
عوام ،ومل يكن شأن الفقهاء جمرد رواية احلديث ،فإذا ثبت وجود فقهاء يف زمن األئمة
 هبذا املعنى املصطلح ،نقول بأن االئمة  كانوا ُيرجعون العوام إىل الفقهاء كام
ُيستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ولو بالداللة االلتزامية ،حيث يقول االمام :
انظروا إىل رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا

()2

ومن هذه الرواية ُيعرف بأنه كام أن رأيه معترب يف القضاء كذلك هو معترب يف الفتيا :وأما
احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اىل رواة أحاديثنا فإنا قلنا بأن املراد من احلوادث
( )3

املسائل املستحدثة ،وهي التي ليست بمنصوص عليها وإنام ُيستفاد حكمها من القواعد
العامة :من كان من الفقهاء صائن ًا لنفسه  ...فللعوام أن يقلدوه والروايتان
( )4

األخريتان وإن كانتا ضعيفتني إال أنا ذكرنامها من باب التأييد.
وهناك رواية تدل عىل اإلرجاع اخلصويص كاإلرجاع إىل يونس بن عبدالرمحن،
ففي الوسائل روايات ثالث يف ذلك:

( )1انظر :الكايف .95/6
( )2تقدَّ م خترجيه.
( )3تقدم خترجيه.
( )4تقدَّ م خترجيه.
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منها :ما عن الرضا  ،وفيها :قلت :ال أكاد أصل اليك أسألك عن كل ما
أحتاج إليه من معامل ديني أفيونس بن عبد الرمحن ثقة ،آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل
ديني؟ فقال :نعم. 
( )1

وكام ذكرنا يف مبحث حجية اخلرب الواحد ،فإنه ليس املراد من الثقة هو الثقة يف
أخذ الرواية ،بل معناه أنه ُيوثق بعلمه ،كام ُيسأل عن أن الطبيب الفالين ثقة.
وهكذا األمر بالنسبة إىل آخرين كأيب بصري األسدي وزرارة وحممد بن مسلم،
وتدل الشواهد عىل أهنم كانوا من أهل النظر والفكر ،واإلفتاء الصادر منهم معناه أن
هذا ر أهيم وفتواهم ،ال نقل الرواية كام قال به بعض األخباريني.
الوجه الرابع :ال إشكال يف أن عوام العامة كانوا يقلدون علامءهم يف عصـر
األئمة  ،واألئمة األطهار  مل يعرتضوا عليهم يف ذلك ،بل كان اعرتاضهم
عليهم من جلهات ُاخرى.
هذا متام الكالم يف األمور التي استدل هبا عىل جواز التقليد.
ويف قبال ذلك ذهب عدة من العامة واخلاصة إىل إنكار التقليد ،فقد قال رشيد
رضا( :من مل يكن من أهل الفهم وعَرض له أمر كان عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه
عن قول اهلل ورسوله يف ذلك فريويه له ويبني له معناه) .
( )2

وورد يف تفسري املنار( :قال االُستاذ اإلمام ـ ومراده حممد عبده ـ إىل أن يقول ـ
عىل أنه ال جيوز ألحد أن يأخذ بقول أحد ما مل يسنده إىل املعصوم) ومن الواضح أن
مراده من املعصوم هو اهلل والنبي  ،ثم قال( :فام جرى عليه املقلدون من املسلمني

( )1وسائل الشيعة .147/27
( )2فتاوى رشيد رضا .379/1
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من األخذ بآراء بعض الفقهاء يف العبادات واحلالل واحلرام فهو عني ما أنكره كتاب اهلل
عىل أهل الكتاب) .
( )1

ويف إرشاد الفحول للشوكاين الذي هو من متأخري الزيدية ـ وما يذكره يف كتابه
يف احلقيقة هدم للمباين الزيدية ـ َب ْح ٌ
ث مفصل يف عدم جواز التقليد ،ومن عباراته( :وأما
ما ذكروه من استبعاد أن يفهم املقصـرون نصوص الشـرع وجعلوا ذلك مسوغ ًا للتقليد
فليس األمر كام ذكروه ،فهنا واسطة بني االجتهاد والتقليد وهي سؤال اجلاهل للعامل
عن الرشع فام تعرض له ال عن رأيه للبحث واجتهاده املحض وعىل هذا كان عمل
املقصـرين من الصحابة والتابعيني)  ،هذا كله بعض كلامت العامة املنكرين للتقليد.
( )2

أما اخلواص فقد قال صاحب الوسائل بعد نقل رواية االحتجاج( :التقليد
املرخص فيه إنام هو قبول الرواية ال قبول الرأي واالجتهاد والظن وهذا واضح ،وذلك
ال خالف فيه) .
( )3

وقال صاحب هداية األبرار( :فالعامي عند القدماء اذا سأل العامل عن مسألة
رشعية فأجابه عنها بلفظ احلديث أو بمعناه ففهمه العامي كام جيب ،فقد تساويا يف علم
تلك املسألة ألن املسؤول ناقل لفتوى أهل البيت والسائل يرويه عنه فال فتوى يف
احلقيقة اال للمعصوم وال تقليد اال له  والسائل واملسؤول من مجلة الرواة) .
( )4

هذه بعض كلامت املانعني من التقليد ،وهم وإن قالوا بعدم جواز التقليد إال أن
الصو ر التي فرضوها فيها نوع من التقليد واالعتامد عىل نظر العامل.
( )1تفسري املنار .327/3
( )2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم االصول  /املقصد السادس ،الفصل الثاين.
( )3وسائل الشيعة .132/27
( )4هداية األبرار.204 :
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هذا وقد استدل املنكرون جلواز التقليد بوجوه كثرية:
ََ َ ُ َ َ َ َ
سْلكْب ِ ِْهْعِلم﴾
فْماْلي ْ
لْتق ْ
منها :اآليات الناهية عن العمل بغري العلم﴿ :و ْ
َ َي َ ً
يَ يَ َي َ ُ
قْشيئا﴾ وهذه اآليات
ِنْاْل ِْ
نْم ْ
لْيغ ِ ْ
نْ ْ
نْالظ ْ
واآليات الناهية عن العمل بالظن﴿ :إِ ْ
( )1

( )2

يف غاية الكثرة.

وقد تكرر منا البحث عن هذه اآليات املباركات حيث يستدل هبا يف قبال عدة
من الطرق واألمارات كحجية خرب الثقة أو املوثوق به واالستصحاب ،فلذا يبحث عن
هذه اآليات يف االُصول كثري ًا وأنه كيف يمكن اجلواب عنها .ومن املوارد التي استدل
هبا مسألة جواز التقليد وحجية رأي الفقيه ،واالُصوليون قد أجابوا عن هذه اآليات
املباركات التي استدل هبا يف قبال عدة من الطرق بأجوبة متعددة ،ونحن يف هذا املقام
نشري إىل وجه اعتمدنا عليه ،وهو أنه البد من التأمل يف كلمة العلم والظن ،وقد
أوضحنا بأن العلم مل يستعمل بمعنى القطع كام يستعمل يف لسان املتأخرين ،أي :مل
ُيستعمل العلم بمعنى االعتقاد اجلزمي سواء كان مطابق ًا ل لواقع أم ال؟ ال يف اآليات وال
يف الروايات ،بل العلم مستعمل يف أحد معنيني:
املعنى األول :وضوح األمر وزوال اخلفاء ،وأمثال ذلك مما فيه انكشاف الواقع.
املعنى الثاين :اهلداية والبصرية وأشباههام.
واآليات التي ُوصف اهلل فيها بالعلم ومثله فاملراد هواملعنى األول ،أي أن األمر
منكشف عند اهلل تبارك وتعاىل ،واآليات التي هني فيها عن اتباع غري العلم فاملراد بالعلم
فيها ـ بمالحظة بعض اخلصوصيات يف اآليات ـ العمل عن غري بصرية وهداية ويعرب

( )1سورة االرساء  /اآلية .36
( )2سورة يونس  /اآلية .36
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عنه باجلهالة والسفاهة والغي والضاللة ،واآليات املباركات ليست بصدد إلغاء
القواعد واألمارات التي يمشـي العقالء عىل وفقها ،فإن هذه اآليات ليست بصدد
إلغاء خرب الثقة أو املوثوق أو اليد أو االستصحاب وأمثال ذلك من القواعد واألمارات
العقالئية ،كام ليست بصدد إلغاء االطمئنان احلاصل من املبادئ العقالئية كمالحظة
االحتامالت أو حماسبة االحتامل واملحتمل ،بمعنى أنه لو مل يكن االحتامل ضعيف ًا وكان
املحتمل قوي ًا فهنا العقالء يرتبون األثر عىل االحتامل.
وخالصة الكالم :اآليات الرشيفة ليست بصدد الردع عن الطرق العقالئية التي
يتوقف عليها نظامهم االجتامعي ،بل بصدد النهي عن املشـي عن غري بصرية وهداية
كاتباع اآلباء واخلرافات واألوهام والعادات اجلاهلية ،وذلك ألن امليش عليها ميش عن
هدى وبصرية.
غري ً
وأما الظن يف اآليات فهو عبارة ـ عىل ما يف املعاجم القديمة ـ عن االعتقاد
احلاصل ال عن حس وعيان وال ما بحكمهام من الضـروريات سواء كان االعتقاد
جزمي ًا أم غري جزمي ،وأما الظن بمعنى االعتقاد الراجح فهو من مصطلحات املنطقيني،
وقد ذكر بعض املتأخرين كصاحب القاموس وأمثاله ذلك من معاين الظن.
نعم الظن بلحاظ مبادئه ينقسم إىل قسمني :الظن اجلاهيل ،والظن غري اجلاهيل.
واألول عبارة عن االعتقاد ـ سواء كان جزمي ًا أم مل يكن ـ الناشئ من املبادئ التي ال
ينبغي لالنسان االعتامد عليها يف حتصيل العقيدة ،مثل اتباع اآلباء والكبار ومثل
الصفات النفسية كاخلوف واحلب والبغض ،فإهنم كانوا يقتلون أوالدهم خشية إمالق:
ََ َ ُُ َ َ ُ َ َ َ
دكمْْخشيةْإِمالق﴾  ،وطبع ًا األثر املرتتب عىل الظن اجلاهيل ليس
لْتقتلواْأول ْ
﴿و ْ
( )1

( )1سورة اإلرساء  /اآلية .31
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اال الغي والضالل واهللكة ،ويف قبال هذا الظن هو الظن الناشئ من املبادئ العالية
ويرتتب عليها الصالح ،كحسن الظن باملؤمنني فيام إذا مل يغلب عليهم الفساد ،أو حسن
الظن باهلل.
وما ذكرناه يف العلم والظن يظهر بالرجوع إىل اآليات وضم بعضها إىل بعض،
وبالرجوع اىل املعاجم اللغوية القديمة ،وليس املراد من النهي عن اتباع غري العلم غري
القطع ،إذ القطع ـ كام أوضحنا يف أول مبحث القطع ـ ال يكون معذر ًا فيام إذا حصل
من املبادئ التي ال جيوز االعتامد عليها وكان ناشئ ًا عن التقصري ،فالبد من مالحظة
القطع من حيث املبادئ ،أي :البد من جتديد النظر فيه من حيث املبادئ ،فإن أهل
اجلاهلية وأهل الكتاب الذين يعريهم اهلل عىل عملهم بغري العلم ربام كانوا جازمني يف
اعتقادهم ،وعليه فاالستدالل هبذه اآليات لعدم حجية رأي الفقيه للعامي ال وجه له،
كام ال تصح للردع عن سائر الطرق واالُصول العقالئية.
ومن الوجوه التي استدل هبا يف بعض الكتب لعدم حجية رأي الفقيه وعدم
جواز التقليد ،اآليات الناهية عن اتباع الرهبان وأمثاهلا ،فقد استدل هبا الشوكاين يف
َ َُ َ َ ً
يَ َ ُ َ َ َ ُ
ُ
َي
اللِْ
ون ْ ْ
ارهمْ ْ َو ُرهبانهمْ ْأربابا ْمِنْ ْد ِْ
كتابه ارشاد الفحول ،كقوله تعاىل﴿ :اَتذوا ْأحب
َ َ يُ َ َي َ َ ُ يَ َ ً َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
ارْ
ِن ْاْلحب ِْ
ن ْكثِيا ْم ْ
ِين ْآمنواْ ْإ ِ ْ
ن ْمري َْم﴾ وقوله تعاىل﴿ :يا ْأيها ْاَل ْ
يح ْاب ْ
والمسِ ْ
َ
َ
َ ُي َ َ ُ ُ َ
ِل﴾ .
اسْبِاْلَاط ِْ
الْالَي ِ ْ
ونْأم َو ْ
انَْلَأكل ْ
والرهب ِْ
( )1

( )2

واالستدالل إنام هو باآلية االوىل ،وقد نقل يف الكايف يف باب التقليد روايتني يف

رشح اآلية املباركة نذكر إحدامها :عن أيب بصري ـ املرادي ـ عن أيب عبداهلل  ،فقد

( )1سورة التوبة  /اآلية .31
( )2سورة التوبة  /اآلية .34

االجتهاد والتقليد واالحتياط |247

َ َُ َ َ ً
يَ َ ُ َ َ َ ُ
ُ
َي
الل﴾ فقال :أما واهلل
ونْ ِْ
ارهمْْ َو ُرهبانهمْْأرباباْمِنْْد ِْ
ورد فيها :قلت له﴿ :اَتذواْأحب
ما دعوهم اىل عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ،ولكن أحلوا هلم حرام ًا وحرموا
عليهم حالالً ،فعبدوهم من حيث اليشعرون. 
( )1

واملراد أهنم حرموا عليهم حالالً وأحلوا هلم حرام ًا بأنظارهم وآرائهم وهنى اهلل
عز وجل عن مثل هذا التقليد.
ويمكن اجلواب عنه بأنه قد ذكرنا سابق ًا أن التقليد ُيطلق عىل اإلطاعة واتباع
َ َُ َ َ ً
يَ َ ُ َ َ َ ُ
ُ
َي
الل﴾
ون ْ ِْ
ارهمْ ْ َو ُرهبانهمْ ْأربابا ْمِنْ ْد ِْ
نظرية املتخصص ،وقوله تعاىل﴿ :اَتذوا ْأحب
ترتبط باإلطاعة ،واألحبار والرهبان ـ عىل ما يف الرواية ـ كانوا يقولون بحق التشـريع
ألنفسهم ،فلذا كانوا حيرمون عليهم وحيللون هلم ،وهذه اآلية املباركة والرواية الرشيفة
من اآليات والروايات التي يناسب ان ُيستدل هبا يف قبال مجاعة من العامة الذين يقولون
بعدم احلكم يف بعض الوقائع ،وللمجتهد جعل احلكم فيها حسب ما يراه ،وأما
االستدالل هبا يف قبال جواز التقليد ومتابعة نظرية املتخصص فال ،ومع غض النظر عن
ذلك فإن األحبار والرهبان كثري ًا ما كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن
احلق كام يف اآلية املباركة ،وقد أوضح يف رواية األحتجاج الفرق بني تقليدنا وتقليد
عوام اليهود لعلامئهم ،بأهنم كانوا يعرفوهنم ما هبم ممن ال يصح تقليدهم واالعتامد
عليهم :وأما من كان من الفقهاء صائن ًا لنفسه حافظ ًا لدينه مطيع ًا ألمر مواله فللعوام
أن يقلدوه ، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة اال أن األمر كام ذكر يف هذه الرواية.
( )2

( )1وسائل الشيعة .124/27
( )2تقدم خترجيها.
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ومن الوجوه املستدل هبا عىل عدم جواز التقليد اآليات الناهية عن اتباع اآلباء
َ ُ َ َُ َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ى َ َ َ َ َي ُ َ َ َي ُ
ول ْقالوا ْحسبناْماْ َوجدناْ
الرس ِْ
لْ
اللْوإ ِ ْ
لْما ْأنز ْل ْ ْ
ِيلْلهمْْتعالواْإِ ْ
والكبار﴿ :وإِذاْق ْ
َ َ َ َ ُ َّ ُ
َ َ َ ََ َََ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ َ َ ً ََ َ َ ُ َ
ِيلْله ُْمْاتبِعواْْ
ون﴾ ﴿ ،وإِذاْق ْ
لْيهتد ْ
ونْشيئاْو ْ
لْيعلم ْ
نْآباؤهمْْ ْ
علي ِْهْآباءناْْأ ْولوَْْك ْ
َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ً َ
لْ
ونْشيئاْ َو ْ
لْيعقِل ْ
نْآباؤهمْْ ْ
اللْقالواْبلْْنتبِ ْعْماْألفيناْعلي ِْهْآباءناْأولوَْْك ْ
ماْأنز ْلْ ْ
َ َُ َ
ون﴾ .
يهتد ْ
( )1

( )2

واجلواب عن ذلك أهنم كانوا يرجحون األحكام التي مشى عليها آباؤهم عىل
ما أنزل اهلل ،فإن يف اجلاهلية كانت هلم رشائع وقوانني ،والعرف اجلاهيل كان يرجح تلك
األحكام وكان يراها أنسب ملجتمعهم من األحكام اإلهلية ،وأين هذا من اتباع نظرية
املتخصص يف األحكام اإلهلية ،ومع غض النظر عن ذلك فإن تقليدهم عبارة عن التقليد
البدائي من جهة التأثر باآلخرين حتى إذا كان آباؤهم (ال يعقلون شيئاً وال هيتدون)،
وأين هذا من التقليد الذي نبحث عنه يف األحكام اإلهلية من الذي بذل غاية جهده طلب ًا
ملا أنزل اهلل ،وقد ختصص يف معرفة أحكام اهلل ،واآلية املباركة بصدد بيان أن من
تقلدوهنم غري قابل للتقليد.

َ َ ُ َ َي
َي َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ُ
ون ْيا َْلتناْ
ف ْالار ْيقول ْ
ومن هذه اآليات قوله تعاىل﴿ :يو ْم ْتقلب ْ ُوجوههمْ ْ ِ ْ
َ َ َ َي َ َ َ َ َ َي ُ َ
َ َ ُ َ يَ َ َي َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُي َ
اءنا ْفأضلوناْ
ول  ٦٦وقالوا ْربنا ْإِنا ْأطعنا ْسادتنا ْوك ْ
ب
الرس ْ
الل ْوأطعنا ْ
أطعنا ْ ْ
يَ َ
يال﴾ .
الس ِب ْ
( )3

( )1سورة املائدة  /اآلية .104
( )2سورة البقرة  /اآلية .170
( )3سورة االحزاب  66 /ـ .67
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وهذه اآلية املباركة أيض ًا فيها داللة عىل النهي عن التقليد األعمى متأثرين
بسادهتم وكربائهم ،وال نظر يف اآلية إىل التقليد يف األحكام الشـرعية ممن له أهلية
التقليد.
ومن الوجوه التي استدل عىل عدم جواز التقليد هو أنه البد لنا من اتباع الثقلني
وأما اتباع غريمها فال جيوز.
واجلواب عن ذلك :أنه لو كان رأي املجتهد أمر ًا يف قبال الكتاب والسنة كموارد
القياس اإلخرتاعي يف الوقائع التي فرضوا أهنا ليس فيها حكم ،فهذا صحيح وال جيوز
اتباعه؛ إذ هذا من األخذ بغري الثقلني ،وأما إذا كان رأي املجتهد مأخوذ ًا من كتاب اهلل
ومن السنة ومن الطرق املعتربة املذكورة يف كلامت األئمة األطهار  كمعرفة الناسخ
واملنسوخ ،واملحكم واملتشابه ،والتدقيق يف فهم اآليات بلحاظ شأن النزول وموقع
النزول إىل غري ذلك من األمور التي البد فيها من التدقيق ،وكذا بالنسبة إىل الروايات
ومتييز راجحها من مرجوحها ،وفهم خصوصيات كلامهتم  وأمثال ذلك ،فهذا أخذ
بالثقلني واتباع هلام.
فظهر مما ذكرنا فساد الوجوه التي استُدل هبا عىل عدم جواز التقليد ،وعليه
فإنكار جواز التقليد مطلق ًا هو قول بال وجه.
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الفصل الثالث :يف أنّ أصل مسألة جواز التقليد ليست بتقليدية
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أصل مسألة جواز التقليد
إن مسألة التبعية لرأي املجتهد ليست من املسائل التقليدية ،نعم خصوصيات
املسألة ـ بعد ما قلنا بجواز التقليد ـ قابلة للتقليد ،كام إذا قلدنا من يقول بعدم لزوم
بعض الرشائط يف املجتهد ،فيمكن تقليده يف هذه املسألة ،وأما أصل مسألة جواز التقليد
فال جيوز التقليد فيها ،إذ املفروض أن مرجع جواز التقليد إىل حجية رأي املجتهد ،فإن
مل تكن حجية رأيه واضح ًة فكيف يمكن الرجوع إىل املجتهد يف حجية رأيه بعد فرض
أن رأيه ليس بحجة.
وأما القول بأن جواز التقليد بدهيي وفطري كام يف الكفاية ،فقد وقع مورد ًا للنقد
االصطالحي يف كلامت املحقق االصفهاين ،وهو صحيح.
وهل أن األمر كام ذكره من أن حجية رأي املجتهد بدهيي أو ال؟
إن مرجع حجية رأي العامل إما إىل أن علمه حجة بالنسبة لنفسه فيام إذا كان قاطع ًا
بحجيته الذاتية ،وبالنسبة إىل اآلخرين حجيته حجية جعلية ،أي :أن إخباره طريق إىل
علمه ،والقطع وإن قيل بحجيته الذاتية إال أنه حجة ذاتية بالنسبة لنفسه ،وحجيته جعلية
بالنسبة إىل غري العامل.
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وإما أن يكون مرجع حجية رأيه إىل أن إخبار العامل هو احلجة ،ال من باب
طريقيته إىل رأيه ،وكذا رأي أهل اخلربة ،فيجعل أهل اخلربة يف قبال العامل ،فهو من له
النظرية ال يقطع بمطابقتها للواقع ،ولكنه معتمد يف اتباع هذه النظرية عىل احلجج ،سواء
كانت أصوالً أم أمارة ،وتلك النظرية تكون حجة بالنسبة لنفسه وحجة لآلخرين
باجلعل.
وإما أن يكون مرجع حجية رأيه إىل أن قوله ـ الذي هو خمرب عن هذه النظرية ـ
هو احلجة.
وعىل أي حال فحجية القول أو حجية النظر لآلخرين ليست بذاتية وال من
الضـروريات ،بل من األمور التي حتتاج إىل اجلعل ،إمضاء أو تاسيس ًا ،وحتتاج إىل
مثبت.
وغاية ما يمكن أن ُيدعى يف املقام هو بناء العقالء ،فإن بناء العقالء عىل الرجوع
إىل العامل وإىل رأي أهل اخلربة ،ومل ُيردع عن ذلك يف الرشع ،فلو كان العامي قاطع ًا
بحجية رأي العامل ،أي :إذا مل ينقدح يف ذهن العامي عدم حجية رأي املجتهد بام أنه من
العقالء فال إشكال يف جواز التقليد.
وأما إذا انقدح يف ذهنه عدم حجية رأي املجتهد أو رأي اخلبري ،فالبد له أن جيتهد
يف هذه املسألة ،وانقداح عدم حجية رأي املجتهد أو رأي أهل اخلربة غالب ًا ما يكون
ناشئ ًا من إلقاء الشبهات ،وبام أن دفع هذه الشبهات سهل ،فإنه يمكن لكل شخص
استنباط حكم املسألة ،وذلك ألن استنباطه أيض ًا ال حيتاج إىل مؤنة كثرية ،وإن فرضنا
أنه عجز عن دفع الشبهات وعجز عن استنباط حكم املسألة فإنه يمكنه أن يستعني يف
دفع الشبهات بالعامل حتى يكون جمتهد ًا يف أصل مسألة جواز التقليد ،وإن عجز عن
ذلك أيض ًا ومل يمكنه االستنباط حتى مع االستعانة فسيأيت البحث فيه إن شاء اهلل.
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فعمدة األدلة عىل جواز التقليد هي السرية وبناء العقالء مع عدم الردع ،فإن
حصل للعامي القطع أو االطمئنان بذلك ولو كان ذلك بدليل إمجايل ،كام حيصل هلم
القطع باصول العقائد بدليل إمجايل ،فهو كاف يف جواز التقليد وإن مل حيصل له ذلك،
بل كان األمر مشتبه ًا عليه ،فالبد من االجتهاد يف هذه املسألة ،وقد تقدم بأن التجزي
يف اإلجتهاد أمر معقول ،وال سيام يف هذه املسألة حيث إن االجتهاد فيها ال حيتاج إىل
مؤونة زائدة ،بل يف غاية السهولة ،إذ َمن الحظ جوانب األمر يتوجه إىل حجية فتوى
الفقيه ويمكنه أن يستعني بالغري يف االجتهاد يف هذه املسألة لدفع الشبهات.
هذا مضاف ًا إىل أنه يمكن أن ُيستدل جلواز التقليد بدليل االنسداد الصغري ،وقد
ذكرنا سابق ًا بأن له تقريبات متعددة وخمتلفة.
وتقريبه يف املقام هو أنه لو الحظ العامي األحكام الشـرعية مع سعتها يف مرحلة
اجلعل من األحكام الوجو بية والتحريمية واملستحبات واملكروهات يف العبادات
واملعامالت والسياسات ،وعلم بأنه ال يمكن حتصيل العلم بالنسبة إىل أكثر هذه
األحكام ،وأكثر الناس إما ال قدرة هلم عىل حتصيل ملكة االجتهاد ـ وإن أمكنهم
التخصص يف موضوعات ُاخرى ـ وكان ملتفت ًا إىل أن االحتياط التام ـ عىل فرض جوازه
ـ غري ممكن وكان متوجه ًا إىل أن الشارع املقدس ال يرىض بتجميد هذه األحكام بالنسبة
ألكثر الناس ،وال يمكن إيكال األحكام بأنظارهم البدائية فيمكنه من هذه املقدمات
كشف حجية رأي املجتهد.
وهناك تقريب آخر لدليل االنسداد ،اال أنه خاص باألحكام اإللزامية ،وهو أن
خصوص األحكام االلزامية هلا منجز وال جيوز إمهاهلا ،واالحتياط التام بام أنه مستلزم
للعرس واحلرج أو اختالل النظام فال يمكن االلتزام به ،بل البد من التبعيض يف
االحتياط ،أضف إىل ذلك أن ظن غري املتخصص ْ ِ
كومهه وشكه ،أي :أنه ال قيمة له ،فال

| 256

يمكنه العمل بمظنوناته حتى يف التبعيض يف االحتياط ،فالبد له من مراجعة أهل
اخلربة.
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الفصل الرابع :حقيقة التقليد
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حقيقة التقليد:
وهذا البحث خيتلف عن البحث األول؛ إذ البحث األول كان يف املفهوم اللغوي
للتقليد وموارد استعامالته يف الروايات الشـريفة.
وللقوم يف حقيقة التقليد أقوال متعددة وقعت موقع النفي واإلثبات يف كلامت
املتأخرين ،وذكر بعضهم أن التقليد هو :األخذ بقول الغري من غري حجة ،وقال بعضهم
هو العمل بقول الغري ،أو قبول قول الغري  ،ويف العروة( :التقليد هو االلتزام بالعمل
( )1

بقول جمتهد معني وإن مل يعمل بعدُ  ،بل ولو مل يأخذ فتواه)  ،وقال بعض األكابر :إن
( )2

التقليد هو اإلستناد إىل فتوى الغري يف العمل  ،وقال بعض بأنه العمل املستند إىل فتوى
( )3

الغري  ،إىل غري ذلك من األقوال.
( )4

وألجل اتضاح البحث هنا نقول :بعد ما ظهر معنى التقليد لغة ـ وهو اتباع
نظرية العامل واملتخصص الذي يعرب عنه بالفقيه ـ فلو كان يف البني رواية معتربة تدل عىل
( )1انظر :هناية االفكار  ،238/4مستمسك العروة  ،11/1التنقيح للسيد اخلوئي .78/1
( )2العروة الوثقى  4/1ـ .5
( )3العروة الوثقى .15/1
( )4انظر :التنقيح للسيد اخلوئي .77/1

| 260

لزوم تقليد العوام للفقيه فهي إرشاد إىل حجية فتوى املجتهد ،وال نحتاج إىل البحث يف
حقيقة التقليد ،كام أنه لو كان هناك رواية تدل عىل حجية خرب الواحد مثل صدق العادل
أو (اسمع كالمه) ،أو ( ِ
أطع ُه) ،أو (حرمة رد قوله) ،وأشباه ذلك فإنه ال حيتاج إىل بحث
َ ْ
(اسمع كالمه) ،أو (صد ْقه) بل مجيعها إرشاد إىل حجية اخلرب ،وكذا
يف أنه ما هو حقيقة
َ
يف املقام إن قيل( :فللعوام أن يقلدوه) فمعناه أن رأيه حجة للعوام مع أنه مل تكن يف
البني ر واية معتربة ،والذي هو ثابت ببناء العقالء والسرية وأدلة اإلفتاء وأمثاهلا هو
حجية فتوى الفقيه ،وأما اإللتزام أو االستناد أو التعلم أو أخذ الرسالة وأمثال ذلك فإنه
البد من مالحظتها مع حجية فتوى الفقيه .و بعد ما ثبت يف بعض املباحث السابقة
حجية فتوى الفقيه ،فإنه البد من مالحظة اآلثار الشـرعية والعقلية املرتتبة عىل احلجية،
وما له دخل يف ترتب اآلثار ،فهل اآلثار مرتتبة عىل التعلم أو االستناد أو االلتزام أو
غريها؟
إن ما يرتتب عىل احلجج ـ التي منها فتوى الفقيه ـ أمور:
منها :املنجزية ،فإنه لو أفتى الفقيه بوجوب يشء وكان يف الواقع واجب ًا ،فعىل أي
يشء يتوقف تأثري فتوى الفقيه يف منجزية الواقع بحيث لو خالفه ال يستحق العقوبة؟
وهل أن التنجيز منتسب إىل فتوى الفقيه أو ال؟
ربام يقال بأنه ليس لفتوى الفقيه سهم يف التنجيز كام قيل يف سائر احلجج كخرب
الواحد وأشباهه ،وذلك ألن األحكام الواقعية تتنجز بسبب العلم االمجايل الكبري،
واالحتامل قبل ال فحص ،وال معنى لتنجيز املنجز ،فال يكون قيام احلجة موجب ًا للتنجيز.
لكن هذا غري صحيح؛ إذ االحتامل الذي يكون منجز ًا قبل الفحص ينتفي
موضوعه بالفحص واالطالع عىل احلجة أو بعد قيام احلجة عىل الوجوب أو عىل
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احلرمة ،وال يكون يف البني االحتامل قبل الفحص سواء كانت احلجة اخلرب الواحد أم
فتوى الفقيه.
والقول بأن التنجيز حدوث ًا كان منتسب ًا إىل االحتامل قبل الفحص ليس الزمه أن
يكون التنجيز منتسب ًا إليه بعد انتفاء موضوعه ،بل هو منتسب إىل فتوى املجتهد أو اخلرب
الواحد الذي قام عىل الوجوب أو احلرمة.
وهكذا العلم االمجايل ،فإن العلم االمجايل وإن كان موجب ًا للتنجيز ،اال أن العلم
التفصييل سواء كان تعبدي ًا أم وجداني ًا لو قام عىل تعيني املعلوم باالمجال يوجب حتديد
دائرة العلم االمجايل ،فلو فرضنا أن واحد ًا من هذه العرشة نجس ،وقامت البينة عىل
نجاسة أحد هذه العرشة ،فإذا بقي علم إمجايل كام إذا كان عامل ًا إمجاالً بنجاسة اثنني أو
ثالثة منها ،فال ريب يف أنه حيدد دائ رة العلم اإلمجايل ،فبعد قيام البينة عىل نجاسة أحدها
ال يكون تنجيزه مستند ًا إىل العلم اإلمجايل ،بل هو منتسب إىل العلم التفصييل التعبدي،
فإنه بقيام البينة خرج من دائرة العلم االمجايل ،وذلك ألن العلم االمجايل متقوم بالقضية
املنفصلة املانعة اخللو ،فاملعنى :إن مل يكن هذا نجس ًا فذاك نجس ،فظهر بأن التنجيز
منتسب إىل فتوى الفقيه.
وبعد ما ثبت ذلك يقع الكالم يف أن التنجيز هل يرتتب عىل الوصول أو عىل
كونه يف معرض الوصول؟
ربام يقال بأن األثر ـ وهو التنجيز ـ إنام يرتتب بمجرد كون الفتوى يف معرض
الوصول ،كام إذا ُطبعت رسالة املجتهد الذي يتعني تقليده.
إال أن هذا املقدار غري كاف للتنجز؛ إذ املكلف حيتمل قيام احلجة عىل الوجوب
أو احلرمة ،واالحتامل لو كان الئق ًا وقابالً لتنجيز احلجة وإيصال احلجة إىل مرحلة
الفعلية ،كان الئق ًا ألن ينجز احلكم الواقعي ،مع أن احتامل احلكم الواقعي ليس بمنجز.
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نعم يكون لتعلم فتوى املجتهد دور يف التنجري؛ إذ كام قلنا مل يكن مع تعلم الفتوى
إحتامل قبل الفحص حتى يكون هو سبب التنجيز ،بل ما هو موجب للتنجيز ليس اال
العلم بالفتوى ،وليس لالستناد دور يف التنجيز ،فإن العلم بالفتوى ـ الذي هو حجة
عىل املكلف ـ يكون منجز ًا ،فرتتب أثر التنجيز عىل الفتوى متوقف عىل التعلم مع
اإلحراز بأنه حجة سواء استند أم مل يستند ،أو التزم أم مل يلتزم ،فإن االلتزام وعدم
االلتزام ال يوجب حتديد دائرة العلم االمجايل.
ومنها :املعذرية ،فإنه إذا أفتى الفقيه بجواز أمر كحلق اللحية وكان فتواه يف
الواقع خمالف ًا للحكم الواقعي ،فاملكلف معذور ،والكالم يف أن هذا األثر يرتتب عىل
الوصول أو كونه يف معرض الوصول ،وأنه هل يكفي جمرد التعلم أو البد أن يكون
العامي مستند ًا يف عمله هذا إىل فتوى الفقيه.
ربام يقال بأن كون الفتوى ـ التي هي حجة ـ يف معرض الوصول كاف يف ترتب
أثر املعذرية ،وذلك ألنه ليس للموىل حق العقوبة يف هذا املقام؛ ألن القصور من ناحية
التكليف ،فإن التكليف إنشاء بداعي جعل الداعي أو بداعي جعل الزاجر ،وما مل يكن
هذا التكليف واصالً مل يكن الئق ًا للداعوية والزاجرية ،واملفروض يف املقام أن فتوى
املجتهد خالف الواقع ،فاحلكم الواقعي ال يصل أبد ًا إىل حد الزاجرية أو الداعوية مع
كون الفتوى خمالف ًا له  ،فالقصور من ناحية احلكم ،وجمرد افتاء املجتهد يف رسالته باجلواز
كاف يف املعذرية.
ويمكن اجلواب عنه بأن ما كان منجز ًا هو إما العلم االمجايل وإما االحتامل قبل
الفحص أو أدلة التعلم ،وجمرد إفتاء املجتهد يف رسالته ال يوجب انتفاء املوضوع يف
العلم اإلمجايل أو االحتامل قبل الفحص ،فهو وإن ذكر يف رسالته اجلواز ،إال أن
املفروض أن املقلد مل يتعلم الفتوى ،فيكون الواقع منجز ًا عليه إما من جهة العلم
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اإلمجايل أو من جهة االحتامل قبل الفحص ،أو من جهة أدلة وجوب التعلم ،فال يكفي
يف ترتب املعذرية كون الفتوى يف معرض الوصول .وأما إذا تعلم الفتوى بام أهنا حجة
فهذا يوجب إنتفاء االحتامل قبل الفحص ،كام خيرج املورد من العلم االمجايل ،فإنه قامت
احلجة يف املورد عىل اجلواز.
وأما إذا تعلم الفتوى اال أنه حلق حليته ،ال من جهة فتوى جمتهده ،بل من جهة
اتباع هواه ،فهل أن جمرد التعلم كاف يف املعذرية أو أنه حيتاج إىل االستناد مضاف ًا إىل
التعلم؟
الظاهر أن جمرد التعلم كاف يف ترتب املعذرية ،وذلك ألن تعلم الفتوى بوصف
أهنا حجة يوجب إنتفاء االحتامل قبل الفحص وخروج املورد من العلم اإلمجايل ،فال
منجز يف البني ،ويرتتب عليه األثر وهو املعذرية ،وااللتزام وعدم االلتزام كام تقدم يف
البحث السابق ال أثر له؛ ألن االلتزام ال يوجب خروج املورد من العلم االمجايل كام
اليوجب إنتفاء االحتامل قبل الفحص.
فظهر أن التنجيز والتعذير يرتتبان عىل فتوى املجتهد فيام إذا تعلم فتواه.
ومنها :جواز اإلخبار بأن يقال :هذا حالل وهذا حرام ،ال عىل نحو الفتوى
املنسوبة إىل نفسه ،بل عىل نحو اإلنتساب إىل فتوى املجتهد ،والكالم يف أن هذا األثر
هل مرتتب عىل التعلم فقط أو أنه حيتاج إىل االستناد أيض ًا.
الظاهر أن هذا األثر أيض ًا مرتتب عىل التعلم فقط ،وال حيتاج إىل اإلستناد ،وذلك
ألنه إن قلنا بأن فتوى املجتهد من احلجج ،فهو يقوم مقام القطع املوضوعي ،و ُيعترب
عل ًام ،ويمكنه اإلخبار بأن هذا واجب أو حرام ،وال يشمله أدلة النهي عن القول بغري
علم .هذا كله بالنسبة إىل األحكام التكليفية.
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وأما األحكام الوضعية ،ففي املعامالت ال يمكن احلكم بصحة املعاملة بمعنى
جواز الترصف فيام انتقل إليه ،وحرمة الترصف فيام انتقل عنه ،وذلك ألن احلكم بجواز
التصـرف فيام انتقل إليه حيتاج إىل دليل ،واستصحاب بقائه يف ملك الغري ال حمذور فيه
من هذه الناحية ،وأما استصحاب ما انتقل عنه يف ملكه بام أنه استصحاب حكمي فال
يمكن إجراؤه قبل الفحص ،فاألصل عدم دخول هذا يف ملكه ،كام أنه ال يمكن لآلخر
أن يترصف يف أحد العوضني.
وكذا يف العبادات ،فلو صىل صالة ،إال أنه ال يدري هل فرغت هبا ذمته أو ال؟
فمقتىض القاعدة هي االشتغال ،فال يمكن ترتيب آثار الصحة وال ترتيب آثار البطالن،
وما ذكر يف العروة من أن عمل العامي بال اجتهاد وال تقليد باطل ،ليس معناه أن عمله
واقع ًا باطل ،فإن هذا رخصة يف أحد الطرفني ،وعليه جيوز له أن يترصف فيام انتقل عنه،
بل معناه عدم ترتب األثر املرتقب من املعاملة ،كام ال يرتتب األثر املضاد .ففي هذه
املرحلة العلم بفتوى املجتهد كاف يف ترتب األثر يف الصحة أو الفساد ،فلو تعلم فتوى
مقلده بعد ما صىل أو بعد املعاملة ،ورأى بأن مق َّلده حكم بالصحة أو بالفساد يمكنه
ترتيب اآلثار من الصحة أو الفساد.
وهل حيتاج يف ترتب هذا األثر االستناد أو ال؟
الظاهر أن األثر مرتتب عىل التعلم فقط من دون احتياج اىل االستناد ،وذلك ألنه
بمجرد أن يفتي تكون فتواه حجة ،وحجيته غري متوقفة عىل االستناد ،وتصل احلجية
إىل مرحلة الفعلية بمجرد العلم بالفتوى.
وأما جواز أو عدم جواز البقاء عىل التقليد ،وكذا ما اشتهر من أنه ال جيوز
العدول من احلي إىل احلي اال جلهات فسيأيت الكالم فيهام إن شاء اهلل.
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وأما املراد من وجوب التقليد ـ املذكور يف الرسائل العملية ـ هو وجوب االتباع،
إال أن هذا الوجوب متفرع عىل احلجية ،وليس لوجوب التقليد وجوب نفيس أو
مقدمي ،فلو أفتى املجتهد بوجوب يشء فاتباعه يكون بإتيان ذلك اليشء ،ولو أفتى
بحرمة يشء يكون اتباعه بعدم ارتكابه وإتيانه له ،ولو أفتى باستحباب يشء يكون اتباعه
بمعاملته معه معاملة العمل املرغوب فيه ،وكذا يف املكروه فإنه ُيعامل معه معاملة العمل
املرغوب عنه ،و يف املباح اتباعه يكون بمعاملته معه معاملة العمل املباح ،هذا يف
األحكام التكليفية.
وأما يف األحكام الوضعية ،كام لو أفتى يف املعاملة باعتبار رشط من الشـروط
كالعربية ،فاتباع رأيه يكون بإتيان املعاملة التي هي واجدة للرشائط ،وليس معنى ذلك
أنه لو أتى بمعاملة فاقدة لرشط يعتربه ،فإن عمله هذا يكون حرام ًا ،بل معناه أنه ال
يرتتب وال ينتج نتيجة االتباع؛ إذ نتيجة االتباع هو ترتيب آثار الصحة ،وأما اإلخالل
ببعض ما يقول مقلده باعتباره ،فيوجب عدم ترتيب األثر املرغوب فيه من هذه املعاملة
كحصول امللكية أو الزوجية أو غريمها من نتائج العقود أو اإليقاعات ،وهكذا يف غري
املعامالت من التسبيبيات ،مثل ما يعتربه يف طهارة ما أصابه النجس ،كام إذا قال بغسل
ما أصابه بول مرتني حتى إذا كان املاء كر ًا ،ومعنى ذلك أنه إن مل يغسله مرتني فال حتصل
له حجة عىل طهارة ما أصابه البول.
واملقصود أن االتباع يف كل يشء له أثر خاص ،وما يف بعض الكلامت من أن
التقليد له نوع من الوجوب النفسـي غري صحيح ،فإنه غري متصور يف املعامالت
والتسبيبيات والصحة والفساد.

| 266

وظهر من هنا أن ما قيل من أن التقليد هو العمل إستناد ًا اىل رأي الغري ،غري تام،
فإن االستناد ليس هو املصداق الوحيد للتقليد ،مضاف ًا إىل أن اآلثار ترتتب عىل التعلم
من دون احتياج إىل االستناد.
هذا متام الكالم يف أبحاث التقليد.
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الفصل اخلامس :يف املق َّلد فيه
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يف املق َّلد فيه (أي فيام جيوز التقليد فيه)
إن البحث تارة يقع فيام هو معنون ومذكور يف الكتب الفقهية ،وأخرى فيام هو
غري معنون يف الكتب الفقهية كالتقليد يف بعض مبادئ االستنباط ،فالبحث يف مقامني:
املقام األول :التقليد يف املسائل املذكورة يف الفقه
ال إشكال يف جواز التقليد فيام إذا كان املجتهد قاطع ًا باحلكم ،وهذا هو القدر
املتيقن من رجوع اجلاهل إىل العامل ،ويصدق عليه ـ من ناحية املجتهد ـ أنه إفتاء عن
علم ،إال أن غالب املسائل املذكورة يف الكتب الفقهية ليست من هذا القبيل ،ولذا ربام
يشكل فيها من حيث اإلفتاء ،ومن حيث رجوع اجلاهل إىل العامل ،وهذه املسائل عىل
طوائف:
الطائفة االُول :ما اعتمد املجتهد فيها عىل األمارة ،سواء كانت خرب ًا أم
استصحاب ًا ـ واالستصحاب عىل مسلكنا من األمارات العقالئية ـ والشبهة فيها من جهة
أن األمارات ال توجب العلم ،فال يكون إفتاؤه فيها إفتاء عن علم ،والشبهة االُخرى
أن أدلة حجية احلجج تثبت حجية اخلرب مثالً ملن جاءه اخلرب أو تُثبت حجية
االستصحاب ملن كان له يقني وشك ،والذي يكون موضوع احلجية َّ
حمقق بالنسبة إليه
إنام هو املجتهد ،ومن يريد أن يرتب األثر من التنجيز والتعذير إنام هو املقلد ،وكذا
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ص ـ فإن جريان
بالنسبة إىل االستصحاب ،فإن َمن عنده اليقني والشك وتفح َ
االستصحاب كاالُصول متوقف عىل التفحص يف الشبهات احلكمية ـ فإنه ليس
لالستصحاب أثر عميل بالنسبة إليه ،وذلك ألنه ربام تكون املسألة من املسائل التي ال
ُيبتىل هبا ،كام إذا كانت املسألة متعلقة باحليض والنفاس واالستحاضة وكان املجتهد
َصور يف حقه التنجيز والتعذير مل يتفحص ،واملوضوع غري تام بالنسبة
رجالً ،و َمن ُيت َّ
إليه.
الطائفة الثانية :ما إذا اعتمد املجتهد فيها عىل االُصول الشـرعية كالرباءة
الرشعية وأشباهها ،والشبهة فيها أن هذا ليس من رجوع اجلاهل إىل العامل ،فإن ما
استنبطه يرتبط بغري العامل وإن من ال َيعلم معذور ،والشبهة االُخرى فيها أن من يتمكن
تصور يف حقه التعذير ربام ال
تصور يف حقة التعذير ،وبالنسبة ملَن ُي َّ
من التفحص ربام ال ُي َّ
يكون غري عامل ،كام إذا كان غافالً ،مضاف ًا إىل أنه ال يتمكن من التفحص.
الطائفة الثالثة :املسائل املبتنية عىل جريان األُصول العقلية كالرباءة العقلية أو
التنجيز العقيل يف دوران األمر بني املحذورين ،والشبهة فيها مضاف ًا اىل سائر الشبهات
املشرتكة مع األُصول الرشعية هي أن ما دل عليه الدليل هو الرجوع إىل املجتهد يف
األحكام الشـرعية ،ال يف األحكام العقلية التي ترتبط بمرحلة معلوالت األحكام،
والسيام بمالحظة أن األحكام العقلية املرتبطة بمرحلة معلوالت األحكام تكون من
األحكام التي كثري ًا ما ختتلف عن ما حيكم به ُ
عقل املقلد ،فربام ال حيكم عقل املقلد
بالرباءة ،ومن الواضح أنه ليس يف العقليات ـ أي :يف موارد قاعده القبح واحلسن
العقليني ـ تقليد ،بل البد من إرجاعه إىل املقلد.
الطائفة الرابعة :املسائل التي ُيفتي هبا املقلد من جهة االقرتان بالعلم اإلمجايل،
وال جيري األصل املرخص من جهة االقرتان بالعلم اإلمجايل يف الشبهات املوضوعية،
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وجيري األصل املرخص يف الشبهات البدوية فيام إذا مل تكن مقرتنة بالعلم اإلمجايل،
فيجعل املقلد نفسه كأنه النائب عن املق نلد ،ويفتي نتيجة للعلم اإلمجايل احلاصل له،
واحلال أنه كام أن إجراء األصل يف الشبهات املوضوعية من وظائف املقلد ،كذلك
اقرتانه بالعلم اإلمجايل وعدمه يرتبط بنفس املقلد ،فلو حصل له العلم اإلمجايل ال يمكنه
إجراء األصل ،ولو مل حيصل له ذلك وعلم غريه باقرتانه بالعلم اإلمجايل فال يكون له
أثر ،فمثالً نرى أهنم ُيفتون بالنجاسة مثالً يف مالقي الشبهة املحصورة ،واحلال أنه ال
حيصل للمق نلد العلم اإلمجايل بعد املالقاة بأنه إما هذا نجس أو ذاك ،فإنه غري ملتفت
غالب ًا إىل هذا العلم اإلمجايل ،وبعد املالقاة يشك املق نلد يف نجاسة مالقيه وحيكم بأنه ليس
بنجس من جهة (كل يشء لك طاهر) ،وأما املق َّلد فيحصل له العلم اإلمجايل بعد املالقاة
إما بنجاسة هذا أو نجاسة الطرف اآلخر ،فال جيوز إجراء األصل املرخص فيه القرتانه
بالعلم اإلمجايل فيحكم بأنه جيب االجتناب ،واحلال أن مثل هذا العلم اإلمجايل ال حيصل
للمق نلد غالب ًا.
نعم لو قال املق َّلد بأنك حيث تعلم إمجاالً بنجاسة املالقي أو الطرف اآلخر
فيجب عليك االجتناب لكان ذلك حسن ًا حيث إنه يوجد املانع عن جريان األصل يف
ذهن املق نلد.
ومثل مالقي الشبهة املحصورة حيصل يف كثري من فروع العلم اإلمجايل التي هي
يف الشبهات املوضوعية ك قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ يف املوارد التي ال حيصل للمقلد
العلم اإلمجايل فيها غالب ًا وإنام يلتفت إليه بعد التذكري.
الطائفة اخلامسة :املسائل التي يتعرضون هلا يف أبواب متعددة كالوصايا واإلقرار
والبيع وغريها من تفسري بعض ما أنشأه املتعاقدان مثلَ ( :من كان له نصف الدار فباع
نصف الدار) حيث وقع الكالم يف أن هذا منصـرف إىل نصف نفسه أو النصف املشرتك
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بينه وبني الغري ،أو أنه إذا وقف شيئ ًا عىل العلامء فهل هو منصـرف إىل الفقهاء ،أو أنه
منرصف إىل فقراء نحلته إذا أوىص أو وقف شيئ ًا عىل الفقراء.
والشبهة يف هذه املسائل أن العقود واإليقاعات تابعة ملا أنشأه املتعاقدان أو ما
أنشأه املُويص أو املقر ،وعىل الويص تشخيص املوضوع ،وكذا عىل َمن له عالقة
باملوضوع تشخيص املوضوع ،وأما التقليد فيها فهو أمر ال يمكن املساعدة عليه؛ إذ إنه
ليس من التقليد يف األحكام الرشعية.
هذه طوائف مخس من املسائل التي ربام ُيشكل التقليد فيها من املسائل املذكورة
يف الكتب الفقهية ،فالبد من البحث يف كل طائفة من الطوائف ،فنقول:
ّأما الطائفة االُول :وهي ما يكون املعتَمد يف الفتيا األمارة أو األصل املحرز ـ بنا ًء
عىل جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية ـ فاإلشكال فيها أن املفتي غري عامل ،أو
اإلشكال بأن من حتقق عنده املوضوع ومن جاءه اخلرب غري الذي يريد ترتيب اآلثار من
التنجيز والتعذير ،وقد ُذكرت يف كلامهتم وجوه لدفع هذه الشبهة كحديث النيابة وأن
املق َّلد نائب عن املق نلد يف هذه املوارد ،وغري ذلك من األجوبة.
إال أنه يمكن اجلواب عنه بجوابني :جواب إمجايل وجواب تفصييل.
أما اجلواب اإلمجايل فهو أن األدلة الدالة عىل جواز تقليد الفقيه بأنواعها تدل عىل
جواز اإلخبار للمفتي ـ حتى فيام إذا مل يكن عامل ًا بالعلم الوجداين ـ وعىل جواز التقليد
لآلخرين.
َ
ستكشف من أدلة حجية احلجج ـ عىل املختار ـ
وأما اجلواب التفصييل فهو أنه ُي
اعتبارها علامً ،إما مع جعل احلكم املامثل أو بال جعل احلكم املامثل ،فلو عُد من قامت
عنده احلجة عامل ًا ،يكون هذا مضيق ًا لدائرة حرمة اإلفتاء عن غري علم ،فإن هذا ليس
إفتا ًء بغري علم ،وكذا بالنسبة إىل أدلة تقليد العامل ،فإن هذا يوجب توسع دائرة التقليد،
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أي أنه بالنسبة إلحدى القضيتني له حكومة عىل نحو التضييق ،وبالنسبة للقضية
األخرى له حكومة عىل نحو التوسعة ،وعليه فاملجتهد الذي قام عنده خرب الواحد ُيعد
عامل ًا وجيوز له اإلخبار ،وبام أنه عامل جيوز للغري الرجوع إليه .هذا عىل القول بأن
األمارات تقوم مقام العلم.
وأما إذا قلنا بأن مرجع األمارات إىل جعل احلكم املامثل ،وأن من قام عنده اخلرب
يكون عامل ًا باحلكم املامثل ،فعليه أيض ًا جيوز اإلخبار عن احلكم املامثل ،ويكون إخباره
عنه إخبار ًا عن علم ،والرجوع إليه من باب رجوع اجلاهل إىل العامل.
وأما عىل مسلك التنجيز والتعذير ،وأن مرجع أدلة حجية احلجج إىل التنجيز
والتعذير ـ كام عليه املحقق اخلراساين ـ فربام يشكل األمر ،فلذا قال املحقق اخلراساين
ما مفاده :إنه يرجع إليه يف قيام احلجة ،أي أن املجتهد يقول :قامت حجة عىل كذا واملقلد
يرجع إىل املجتهد يف قيام احلجة ،فحينام يقول :هذا حرام أو واجب فمعناه أنه قامت
عندي احلجة عىل احلرمة أو عىل الوجوبِ ،
وأضف إىل ذلك أن التقليد يعم من كان عامل ًا
باألحكام ومن كان عامل ًا باحلجة.
إال أن هذا املسلك ضعيف ،مضاف ًا إىل أن ظاهر اإلفتاء والتقليد هو العلم
باحلكم ،ورجوع اجلاهل إليه إنام يكون يف احلكم.
وأما الطائفة الثانية :وهي ما إذا كان املستند فيها األُصول العملية ،واإلشكال
ّ
املتصور هو َّ
أن األصل العميل وظيفة من وظائف اجلاهل املتفحص ،واملفروض أن َمن
َّ
هو جاهل ومتفحص ليست له وظيفة عملية ،وأما غريه فاملوضوع غري متحقق بالنسبة
إليه؛ إذ إما هو غافل وإما غري متفحص.
ويمكن اجلواب عن هذا اإلشكال بأن نفس املراجعة إىل العامل يف مسألة كشـرب
التتن (التدخني) دليل عىل أن الغري شاك فيها ،ومقتىض قوله  :رفع ما ال

| 274

يعلمون أن ال يكون حرام ًا بالنسبة إليه ،فبام أن املجتهد يراه شاك ًا وال طريق له إىل
( )1

احلجة سوى مرجع تقليده ،واملفروض أنه أيض ًا ليس له حجة فال مانع من تطبيق (رفع
ما ال يعلمون) بالنسبة إليه ،واجلواب بأنه حالل.
وأما اإلشكال بأنه جيب يف مقام اجلواب أن نقول بأنه مرفوع ،ال أنه حالل ،فغري
وارد؛ إذ نحن قلنا بأنه ال جيب عىل املق َّلد إبراز مجيع ما يكون دخيالً يف املوضوع ،بل هو
يطبقه يف ذهنه عىل املورد و ُيلقي النتيج َة إىل املق نلد.
وأما الطائفة الثالثة :وهي ما إذا كان املستند فيها األُصول العقلية ،فربام يشكل
ّ
جواز التقليد فيها.
واملراد من األُصول العقلية :األُصول العقلية التي هي يف رتبة معلوالت
األحكام والتي جتري من أجل التنجيز أو التعذير كالرباءة العقلية ،كام إذا مل يقل املجتهد
بجريان استصح اب عدم التكليف يف الشبهات احلكمية ومل يقل بالرباءة الرشعية من
جهة عدم متامية أدلتها ،فتصل النوبة إىل الرباءة العقلية ،بمعنى أن َمن مل تقم عنده حجة
عىل الوجوب وال عىل احلرمة ،فإن العقل حيكم بالنسبة إليه بعدم عقوبته.
واإلشكال هو أنه هل يمكن للمجتهد يف هذه الصورة أن يفتي باجلواز ،وإذا
أفتى هل جيوز للمق نلد الرجوع إليه يف ذلك ،فلو أفتى بجواز رشب التتن (التدخني) هل
جيوز تقليده فيه؟
وهكذا يف دوران األمر بني املحذورين ،فإن املشهور بينهم جريان األصل العقيل
وهو أصالة التخيري فهل يكون حكمه بالتخيري جائز ًا أو ال؟ وعىل فرض جوازه هل
جيوز تقليده فيه؟

( )1تقدم خترجيه.
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وكذا يف موارد العلم اإلمجايل حيث إن العقل حيكم باالحتياط ،وذلك ألنه بنا ًء
عىل بعض املسالك والتقريبات ال مرخص له يف كل طرف ،فالبد له من االحتياط
بإتياهنام يف الشبهات الوجوبية وتركهام يف الشبهات التحريمية ،وكذا يف دوران األمر بني
املحذورين مع تعدد الواقعة بنا ًء عىل التخيري االبتدائي؛ إذ االلتزام بالتخيري
االستمراري وارتكاب كل منهام يف واقعة يلزم منه العلم باملخالفة القطعية ،وهذا ال
جيوز عقالً.
وأما الكالم يف جواز التقليد يف هذه املوارد ،فإنه ربام يقال بعدم جواز التقليد
فيها فيام إذا حكم باجلواز أو بالتخيري أو باإلحتياط العقيل ،ويوكل األمر فيها إىل املقلد،
بأن يقول املجتهد مثالً يف املورد األول :مل تقم حجة عىل حرمة رشب التتن ،أو يقول يف
موارد العلم اإلمجايل مل يثبت مرخص يف ترك هذا أو ذاك أو يف فعل هذا أو ذاك ،ويف
دوران األمر بني املحذورين يقول :مل تقم حجة يف أي منهام عىل التعيني ،وال يكون قوله
هذا حمل إشكال ،كام ال إشكال يف رجوع الغري إليه يف ذلك ،ألن هذا أيض ًا من الرجوع
إىل أهل اخلربة ،حيث إن املجتهد خبري بقيام احلجة وعدمه وورود مرخص وعدمه ،ويف
تطابق فبها ونعمت ،وإن
ٌ
هذه الصورة إن كان بني الرأيني ـ أي :رأي املجتهد واملقلد ـ
مل يكن بينهام تطابق يأخذ املقلد بام يراه؛ إذ من املمكن أن حيكم عقل املجتهد بالرباءة يف
الشبهات املوضوعية وال حيكم هبا عقل املقلد ،بل يرى البد من االحتياط بمقتىض حق
اهلل علينا وعبوديتنا بالنسبة إليه تعاىل ،أي أن تكاليفه املحتملة كتكاليفه املعلومة ،والبد
من ترتيب اآلثار عليها كام قال بعض االُصوليني ،أو بالعكس بأن حيكم عقل املجتهد
باالحتياط وال حيكم عقل املقلد به.
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وكذا ربام حيكم عقل املقلد يف قبال عقل املجتهد يف موارد العلم اإلمجايل بأن
احتامل التكليف ليس له مالزمة مع العقوبة وإنام يكون مالزم ًا للعقوبة يف صورة
املخالفة.
ويف دوران األمر بني املحذورين ربام حيكم عقل املقلد يف قبال املجتهد بالتخيري
االستمراري ،وهكذا يف سائر املوارد فيتبع املقلد رأيه يف صورة االختالف ،وإن حتري
املقلد يف مقام العمل فيمكنه االستعانة باملجتهد بأن ُيفهمه ما وصل إليه عقله ،حتى
حيكم عقل املقلد بمثل ما حكم به عقله ،وأما إلقاء نتيجة ما حكم به عقله إىل املقلد
واحلكم باجلواز أو باالحتياط أو بالتخيري فهو حمل تأمل وإشكال ،وذلك ألنه ال تقليد
يف العقليات.
وهذا اإلشكال ال يأيت فيام إذا كان استنباط احلكم الرشعي متوقف ًا عىل مقدمة أو
مقدمات عقلية ،كام إذا قال املجتهد باستحالة اجتامع األمر والنهي ،فيقدم جانب النهي،
ولذا حيكم ببطالن الصالة يف الدار املغصوبة ،وحكمه هذا من جهة املقدمة العقلية وهي
استحالة اجتامع األمر والنهي ،ونتيج ًة لذلك حيكم بأن اإلطالق يف أدلة الصالة برشط
ال عن الغصبية ،وال مانع من هذا النحو من اإلفتاء ،كام ال مانع من تقليده ،اللهم إال أن
يكون املقلد قاطع ًا باشتباه املجتهد يف املقدمة العقلية ،فإن القطع باشتباه املجتهد ،سواء
كان يف املقدمات العقلية أو غري العقلية ،مما يوجب عدم جواز التقليد يف تلك املسألة،
وعليه ربام يرد السؤال التايل :كيف يذكر الفقهاء هذه املسائل يف رسائلهم العملية مع
أنه ال جيوز التقليد فيها؟
ولكن هذا الذي ذكرنا من التأمل واإلشكال مبتن عىل التمسك باالُصول
العقلية ،إال أنه ليس يف املسائل املذكورة يف الفقة من متسك باالُصول العقلية ،فإن
استصحاب عدم التكليف جيري وال تصل النوبة إىل الرباءة العقلية.
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هذا عىل فرض عدم القول بالرباءة الرشعية ،وكذا يف العلم اإلمجايل عىل مسلك
أرشنا إليه ،وأما عىل مسلكنا من أن االحتاملني املتقومني بالعلم اإلمجايل بحكم إلزامي
فإنه يكون طريق ًا عقالئي ًا بالنسبة إىل الواقع وقد أمضاه الشارع ،وعليه فاحلكم حكم
عقالئي ُممىض ال أن يكون احلكم عقلي ًا.
وأما يف دوران األمر بني املحذورين يمكن القول كام قال بعض األكابر بأن
أصالة الرباءة جتري يف كل منهام ،وذلك لقصور الكاشف وال تصل النوبة إىل األصل
العقيل ،فال يمكن اإلشكال بام هو مذكور يف الرسائل العملية؛ إذ من املمكن أن ال يكون
حكمهم يف هذه املوارد من احلكم العقيل حتى يقال بعدم جواز التقليد فيه.
وأما الطائفة الرابعة :فقد تعرض الفقهاء يف رسائلهم العملية لصغريات موارد
ّ
األُصول يف الشبهات املوضوعية ،واحلال أنه ال وجه هلذا التعرض.
توضيح ذلك :أنه ال يكون نظر املجتهد يف موضوعات األحكام حجة إال أن
يكون واجد ًا لرشائط الشهادة من العدد والعدالة ،بمعنى أن تطبيق األحكام عىل
املوضوعات موكول إىل نظر املقلد ،فيعترب العلم أو الشك يف املقلد ،وعىل املجتهد بيان
الكربى بأن يقول مثالً( :كل يشء طاهر حتى تعلم أنه قذر ما مل يكن مقرتن ًا بالعلم
اإلمجايل) ،أو (أن الشك بعد الفراغ ال اعتبار له ما مل يكن مقرون ًا بالعلم اإلمجايل املنجز)،
وأما بيان أنه شاك بعد الفراغ أو ليس بشاك فهو ليس من وظائف املجتهد ،بل يرتبط
باملقلد ،وعليه فإن مل يكن للمقلد علم إمجايل باحلكم اإللزامي يف مورد الشبهة
املوضوعية ،كام إذا واجه املقلد طرف ًا من أطراف الشبهة املحصورة ،فهو ُجيري قانون
(كل يشء طاهر) وحيكم بطهارة يده ،وهو غري ملتفت إىل أن بني املالقي و الطرف
اآلخر يتشكل علم إمجايل ،وهو أنه إن مل يكن هذا نجس ًا فذاك نجس وإن مل يكن ذاك
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نجس ًا فهذا نجس ،مع أن املجتهد عامل هبذا العلم اإلمجايل ويقول بمنجزيته ويرى أن
هذا غري منحل إما مطلق ًا أو يف بعض الصور.
ويف هذه املوارد يكون املعيار نظر املق نلد ،واحلال أن بعض الفقهاء يذكرون يف
رسائلهم ما هو مبتن عىل العلم اإلمجايل الذي ربام ال يلتفت إليه املق نلد ،ويف كثري من
فروع العلم اإلمجايل وال سيام يف مستحدثاهتا ،فإهنم َحيكمون عىل وفق العلم اإلمجايل
احلاصل هلم والذي ال حيصل للمكلف ،بل ربام ال حيصل ملجتهد آخر ،ويبينون النتيجة
للمق نلد ،فلو ذكروا املسألة بحيث حيصل للمق نلد العلم اإلمجايل ،فال مانع منه ،كام إذا
قال املجتهد بأن مالقي أطراف الشبهة املحصورة نجس بسبب العلم اإلمجايل بنجاسة
هذا أو الطرف اآلخر ،وهذا نظري ما يف العروة يف املسألة رقم  14من مسائل اجلنابة:
(إذا صىل ثم شك يف أنه اغتسل للجنابة أم ال؟ يبني عىل صحة صالته ولكن جيب عليه
الغسل لألعامل اآلتية) ،املسألة .
( )1

فنرى أن السيد صاحب العروة حكم بصحة الصالة لقاعدة الفراغ وجيب عليه
الغسل لألعامل اآلتية ،وذلك ألن قاعدة الفراغ تثبت صحة العمل ،ال وجود املشكوك
فيه بلحاظ مجيع احلاالت ،وقد علق عىل هذه املس ألة مجاعة من املحققني من املتأخرين
فقال( :هذا إذا مل يصدر منه احلدث األصغر بعد الصالة وإال وجب عليه اجلمع بني
الوضوء والغسل ،بل وجبت عليه إعادة الصالة أيض ًا إذا كان الشك يف الوقت).
وهذه التعليقة من التعليقات التي قلام التفت إليها وإىل وجهها كثري من
املجتهدين ،ومنش أ هذا التعليق هو العلم اإلمجايل؛ إذ بمجرد حدوث احلدث األصغر
بعد الصالة فإنه حيصل له العلم اإلمجايل بأن الصالة إما وقعت مع اجلنابة وإما جيب

( )1العروفة الوثقى  312/1ـ .313
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عليه الوضوء بالنسبة إىل األعامل اآلتية ،وهذا العلم اإلمج ايل مانع من إجراء قاعدة
الفراغ؛ ألن قاعدة الفراغ تتعارض مع استصحاب بقاء اجلنابة الذي يقتضـي عدم
فريجع إىل قاعدة اإلشتغال يف الوقت.
وجوب الوضوء ُ
واإلشكال يف أنه كيف يمكن للمجتهد احلكم ببطالن الصالة يف هذا الفرع
وأمثاله مع أنه ال حيصل للمق نلد العلم اإلمجايل وجتري قاعدة الفراغ بحسب نظره؛ ألهنا
ليست مقرونة بالعلم اإلمجايل ،وإنام تكون مقرتنة بالعلم اإلمجايل للمجتهد.
وقد طرحنا هذا اإلشكال عىل بعض األكابر يف السنوات السابقة ،فأجاب بأن
هذا اإلشكال صحيح من حيث الصنعة ،إال أنه كيف جيوز إيقاع املقلد يف اخلالف؟
وهذا اجلواب أيض ًا ال يمكن املساعدة عليه ،إذ احلكم حكم ظاهري وخمالفته
للواقع أمر غري معلوم وإجراء احلكم الظاهري يف حقه بال مانع ،وأجاب أيض ًا بأن ديدن
الفقهاء عىل ذلك ،وعليه فام ذكره الشيخ األنصاري من أن الفقيه نائب عن املقلد هو
الصحيح ،واحلال أنه ليس عليه دليلِ ،
فذك ُْر هذه األحكام يف العبادات ال وجه له ،وهو
( )1

حمل إشكال ،نعم يف املعامالت يكون ذكر هذه األحكام مفيد ًا للمجتهد يف القضاء ،فإنه
بام أن املجتهد يقيض بني الناس فيجب عليه مالحظة العلم اإلمجايل.
وأما الطائفة اخلامسة :وهي مسائل تُذكر يف أبواب متعددة كالنذر واإلقرار
ّ
والوصايا وغريها من األبحاث املطولة يف مفاهيم الكلامت أو الصيغ ،واحلال أن هذه
االُمور موكولة إىل أرباهبا ،فإن كانت وصية فاملعيار فهم الويص أو الورثة ،وإن كانت
يف الوقف فاملعيار فهم املتويل واملوقوف عليهم ،وإن كانت يف النذر فاملعيار فيه الناذر،
واإلشكال هو أن ما يذكرونه يف هذه األبواب بأي معيار ،وهل جيوز التقليد فيها أو ال؟

( )1فرائد األُصول .19/3
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ويمكن اجلواب عن هذا اإلشكال بأن فائدة ذكرهم هلا يف الكتب الفقهية هو
إعانة من املجتهد يف فهم املراد وربام الحتياج نفس املجتهد إليها كام يف موارد القضاء،
فإهنا من املوارد التي يكثر وقوع اإلختالف فيها ويتعني عىل القايض حل النزاع فيها.
والظاهر أن هذه املسائل خارجة عن دائرة التقليد وال يكون قول املجتهد حجة
للمقلدين.
هذا متام الكالم يف الشبهات بالنسبة للمذكورات يف الكتب الفقهية.
املقام الثاين :التقليد يف مبادئ االستنباط
وأما التقليد فيام مل ُيذكر يف الكتب الفقهية من التقليد يف مبادئ االستنباط فقد
تقدم الكالم عنه إمجاالً يف مباحث االجتهاد.
واحلق يف املسألة هو أن التقليد إما يف مرحلة الدراية وإما يف مرحلة الرواية ،فإن
كان التقليد يف مرحلة الدراية بأن يقلد الغري يف املادة أو يف الصيغة اإلفرادية أو الرتكيبية
أو يف احلجج وأمثال ذلك ،فالظاهر جوازه ،بمعنى أن التقليد يف هذه املراحل جيعل
الشخص مقلد ًا ،وذلك ألن النتيجة تابعة ألخس املقدمات.
وما ذكر يف التنقيح من اإلشكال يف هذا التقليد بسبب أن هذه االُمور ُامور حسية
غري صحيح؛ ألنا ذكرنا أن هذه االُمور من االُمور االجتهادية ،نعم املق نلد يف هذه االمور
ال يصدق عليه املجتهد أو الفقيه بحيث جيوز رجوع الغري له.
وأما إذا كان التقليد يف مرحلة الرواية كتبعية الغري يف الرجال ،فاألظهر جواز
التقليد ،ولعل عىل هذا كان بناء العلامء.
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الفصل السادس :يف املق ِّلد
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يف املق ِّلد:
هل تشمل أدلة حجية رأي املجتهد من كان له ملكة االجتهاد ،أو أهنا ختتص
بخصوص العامي الذي ليس له ملكة االجتهاد؟
وبعبارة أخرة :هل يعترب يف املقلد أن ال يكون له ملكة االجتهاد ،بمعنى أن من
له ملكة االجتهاد يدور أمره بني االجتهاد واالحتياط أو ال ُيعترب ذلك ،بل يكفي يف
التقليد جمرد عدم االستنباط الفعيل ويصدق عليه بأنه غري عامل باحلكم وإن كانت له
امللكة ومتمكن ًا من االستنباط.
قد اختلف يف ذلك ،فقال بعض باجلواز ،وبعض بعدم اجلواز ،ونسب اجلواز إىل
كاشف الغطاء وصاحب املناهل .
( )1

إال أن املشهور بني املتعرضني للمسألة هو عدم اجلواز ،بمعنى أنه يتعني عليه إما
االجتهاد أو االحتياط .وقبل التعرض للمسألة نفي ًا أو إثبات ًا ال بأس بتقديم ُامور:
األول :أن صاحب امللكة الذي يريد أن يقلد غريه إما أن يعلم أنه خمتلف
األمر ّ
معه يف املباين أو ال يعلم ذلك ،فهنا صور ثالثة:

( )1انظر :التنقيح للسيد اخلوئي .30/1
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الصورة األول :ما إذا علم صاحب ملكة االجتهاد بالعلم التفصييل أو العلم
اإلمجايل بأن ما ُيفتي به املجتهد اآلخر خمالف لنظريته ومبانيه ،فإن هذا الشخص
صاحب امللكة يكون له نظر يف العلوم التي يتوقف عليها اإلجتهاد ،كام إذا علم بأن
املجتهد الذي يريد تقليده يقول باعتبار ما يف الكتب األربعة للوجوه املذكورة يف حملها،
وال يرى املناقشة يف أسانيدها إال من شأن العجزة ،واحلال أن األمر ليس كذلك بنظر
هذا الشخص صاحب ملكة االجتهاد ومل يستنبط بعد ،أو أن املستنبط يقول بإنجبار
اخلرب الضعيف بعمل املشهور وهو ال يقول به ،أو أنه يقول بحجية خرب الثقة وهو يقول
بحجية اخلرب املوثوق به ،أو أنه يقول بحجية الشهرة يف الفتوى وهو ال يقول هبا ،وهكذا
االعتامد عىل وجوه ال يقول هبا هو نفسه ،كام يقول املحدث النوري بوثاقة مجيع أصحاب
الصادق  املذكورين يف رجال الشيخ بال استثناء  ،أو أنه حيكم بوثاقة َمن روى عنه
( )1

أصحاب االمجاع ،أو َمن روى عنه األجالء فإنه حيكم بوثاقته ،إىل غري ذلك من موارد
االختالف نظري االختالف يف اجلمع بني الروايات وأمثاله ،فتار ًة يعلم تفصي ً
ال بأن ما
ُيفتي به املجتهد ويريد الرجوع إليه فيه يكون مبتني ًا عىل أصل قامت عنده احلجة عىل
خالفه ،وأخرى يعلم إمجاالً بأن ما يريد الرجوع إليه فيه بعضه مبتن عىل مبادئ قامت
احلجة عىل خالفها.
َ
اشرتاك َمن يريد تقليده معه يف املباين،
الصورة الثانية :ما إذا علم وأحرز
واالختالف بينهام إنام يكون بسبب بعض األمور الدقيقة يف بعض املوارد اخلاصة.
الصورة الثالثة :ما إذا مل يعلم بمبانيه وأنه هل يكون مشرتك ًا معه أو خمتلف ًا عنه؟

( )1مستدرك الوسائل .69 ،44/1
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والكالم يف أنه لو قلنا باجلواز فهل الصورة االُوىل داخلة يف اجلواز أو أنه لو قلنا
بعدم اجلواز هل تكون الصورة الثانية والثالثة داخلة يف عدم اجلواز أو ال؟
الظاهر خروج الصورة ا ُ
الوىل عن البحث ،والقوم وإن مل يتعرضوا هلا إال أنه من
البعيد أن تكون الصورة االُوىل داخلة يف البحث ،بل مورد البحث هي الصورة الثانية
والثالثة.
األمر الثاين :ال إشكال يف أنه إذا كانت األدلة ـ أي :أدلة الطرفني ـ قارصة
فاملرجع القاعدة التي ذكروها يف أول مبحث املظنة من أن الشك يف احلجة مساوق لعدم
احلجية ،فلو شك من له ملكة االجتهاد بأن فتوى الغري بالنسبة إليه حجة أم ال؟ فال
يمكنه العمل بام يفتي به ،وذلك ألن األصل عدم احلجية.
بعض املسائل مع عدم قدرته عىل
األمر الثالث :إذا استنبط صاحب امللكة َ
استنباط البعض اآلخر منها  ،وذلك ال من أجل قصور امللكة ،بل بسبب فقدان الوسائل
واألسباب ،كام كان األمر كذلك بالنسبة إىل القدماء ،وذلك لندرة بعض الكتب يف تلك
األزمنة ،ولذا نجد صاحب مفتاح الكرامة ينقل شيئ ًا عن الوسائل مع الواسطة ويعتذر
عن ذلك بعدم وجود بعض أجزاء الوسائل عنده ،فهل جيوز ملثله تقليد الغري يف املسائل
التي مل يستنبطها أو أن عليه االحتياط ،فهذا املورد يكون داخالً يف البحث.
وبعد اتضاح حمل البحث نقول :اختلفوا يف جواز تقليد من له ملكة االجتهاد،
فقال مجع بعدم اجلواز ،ويمكن أن يستدل له بوجوه:
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األول :ما نُسب اىل الشيخ األنصاري يف رسالته من ادعاء اإلمجاع عىل
الوجه ّ
عدم اجلواز  ،ونقل بعض عن تلك الرسالة بأن املعروف عدم اجلواز ،وعىل أي حال
( )1

فهل يمكن التمسك باإلمجاع يف املقام أو ال؟
احلق :أن التمسك باإلمجاع يف املقام حمل إشكال ،وذلك لعدم إمكان حتصيل
اإلمجاع يف مثل هذه املسألة التي مل تُعنْون يف كلامت القدماء ،بل ربام يتوهم من بعض
الشواهد أن القدماء مل يكن هلم إباء يف تقليد بعضهم لبعض ،مثل رجوع القوم إىل رسالة
عيل بن بابويه عند إحراز النصوص ملكان أمانته وصدقه ،وهذا مرجعه إىل تقليده؛ إذ إن
رسالته كانت رسالة فتوائية ،فقد عُد اب ُن بابويه يف أرباب الفتاوى كام يف أول املعترب

( )2

وكذا الصدوق فقد عد من مصادره يف أول الفقيه رسالة أبيه  ،وليس هذا إال من قبيل
( )3

رجوع املجتهد إىل املجتهد ،إىل غري ذلك من الشواهد.
إال أن األمر غري واضح عندنا؛ إذ ال ُيعلم أن رجوع القوم إىل رسالة عيل بن
بابويه هل كان من أجل تنزيل فتواه منزلة روايته أو كان من أجل التصحيح ،فإهنم ربام
كانوا يعتمدون عىل تصحيح الغري؛ ألنه من أهل اخلربة أو ألجل أمر آخر .والشاهد عىل
ذلك أهنم كانوا يفتون عىل طبق الرواية املوجودة فيها ،وعدم جواز اإلفتاء عىل وفق
التقليد من املسلامت ،واعتامدهم عىل رواية ابن بابويه كان من جهة عدم اإلفتاء
باخلالف ،فإن الكتب مل تكن منتشـرة آنذاك ومبوبة ومفصلة ،فإذا أفتى أحد األكابر
بيشء ،وحصل االطمئنان لغريه بأن له مستند ًا يف إفتائه ،فإن مل يمكنه اإلحاطة بذلك

( )1التنقيح للسيد اخلوئي .30/1
( )2املعترب .33/1
( )3انظر :من ال حيرضه الفقيه .271/1
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املدرك ربام كان حيتاط يف اإلفتاء باخلالف ،فاعتامدهم عىل روايته مل يكن من جهة التقليد
وأخذهم بفتاواه.
وعىل فرض التقليد ربام كان تقليدهم من أجل عدم توفر وسائل االجتهاد
عندهم ووفورها عند عيل بن بابويه ،كام أرشنا إىل ذلك يف األمر الثالث ،وعىل أي حال
أمر ال نعلمه ،ال نفي ًا وال إثبات ًا.
فإن اإلمجاع ٌ
الوجه الثاين :أن عمدة األدلة جلواز التقليد هي السرية يف الرجوع إىل أهل اخلربة،
والسرية غري ثابتة يف رجوع بعض أهل اخلربة إىل بعضهم اآلخر فيام يرتبط هبم ،بل لعل
السرية عىل إعامل النظر فيام يرتبط به بنفسه ،ال الرجوع إىل الغري إال يف موارد خاصة،
كام إذا كان فاقد ًا للوسائل أو بسبب العرس واحلرج ،وهذا خارج عن حمل الكالم.
الوجه الثالث :أن مقتضـى الروايات هو أن كل شخص مكلف بتعلم األحاديث
والرجوع إىل الكتاب والسنة ،ففي كثري من اآليات هناك حث عىل التدبر يف اآليات،
وهكذا يف كثري من الروايات حث عىل النظر يف أحاديثهم رواية ودراي ًة ،وهذه الروايات
احلاثة عىل التعلم مرجعها إىل تنجيز األحكام التي تشتمل عليها هذه الروايات ،فأدلة
وجوب التعلم منجزة لألخبار التي هي يف معرض الوصول بلحاظ مؤدياهتا ،وخيرج
عن ذلك من ال يقدر وليس له ملكة االجتهاد ،وأما من يتمكن من ذلك فقد تنجزت
عليه تلك األحكام التي هي يف مؤديات تلك األمارات ،والرجوع فيها إىل الغري مع
متكنه من االجتهاد ال وجه له؛ إذ ظاهر هذه األخبار مراجعته مبارش ًة اىل تلك الروايات
واىل الكتاب العزيز ،وأما الرجوع إىل الغري فيام ربام يكون رأيه خمالف ًا له فهو خالف
اإلطالقات الدالة عىل وجوب التعلم ،ولعل هذا أقوى الوجوه.
ويف قبال ذلك ذهب بعض إىل جواز التقليد ويمكنهم االستدالل بوجوه:
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األول :استصحاب حجية رأي املجتهد الذي كان رأيه حجة قبل أن
الوجه ّ
يصبح هذا الشخص ذا ملكة.
و ُيرد هذا الوجه ،بام ييل:
أوالً :أن هذا الوجه أخص من املدعى؛ إذ ربام مل يكن رأيه حجة بالنسبة إليه يف
السابق كام إذا مات مقلده السابق.
وثاني ًاُ :يعترب يف االستصحاب إحتاد القضية املتيقنة مع القضية املشكوكة بنظر
العرف ،والبد أن تكون الوحدة متيقنة ،وأما إذا كانت مشكوكة فال يمكن التمسك
باالستصحاب ،ويف املقام ال احتاد بني القضيتني.
الوجه الثاين :إرجاع األئمة األطهار  أصحاهبم إىل مجاعة ،منهم :الفضل بن
شاذان ،ويونس بن عبد الرمحن وأيب بصري ،واحلال أن هؤالء كانوا متمكنني من سؤال
اإلمام  ،وسؤال اإلمام يف قوة االجتهاد ،فمن يكون متمكن ًا من االجتهاد وأخذ
السنة مبارشة جيوز له الرجوع إىل الغري.
ويمكن أن جياب عنه بجوابني:
األول :أنه مل يثبت لنا إطالق من األدلة التي تدل عىل إرجاعهم إىل الغري
اجلواب ّ
بحيث تشمل من يكون متمكن ًا من الرجوع إىل االئمة األطهار  ،فقد جاء يف
بعضها( :شقتي بعيدة) وال يمكن يل االتصال بك يف كل وقت.
( )1

اجلواب الثاين :أن األسئلة املوجهة لإلمام  خمتلفة من حيث املستوى ،فإن
السؤال قد يصدر من العامي الذي هو بصدد فهم الوظيفة الفعلية ،وهذا ال يصدُ ق عليه
االجتهاد ،ومثل هذا السؤال ال يستفيد منه إال املجتهد كام ذكرنا سابق ًا ،فإذا أرجع

( )1تقدم خترجيه.
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اإلمام  عامي ًا اىل شخص فليس معنى ذلك أنه كان يتمكن من االجتهاد ،ومع ذلك
أرجعه اإلمام  إىل الغري ،وقد يكون السؤال صادر ًا عمن هو بصدد فهم األحكام.
الوجه الثالث :لزوم العرس واحلرج إذا قلنا بعدم اجلواز؛ إذ الزم ذلك انشغال
الناس بالفقه.
واجلواب عن ذلك أنه ال يلزم العرس واحلرج فيام يرتبط ب ُامور نفسه ،نعم لو
وصل إىل العرس واحلرج فال مانع من الرجوع اىل الغري.
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الفصل السابع :فيام يرتبط باملق َّلد
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فيام يرتبط باملق َّلد:
وفيه مسائل ثالث:
املسألة االُول :أنه بعد ما ظهر من جواز التقليد يف اجلملة ،فإذا كان هناك أكثر
من جمتهد ،وكان بينهم اختالف يف الرأي كام إذا كان هناك جمتهدان متساويان يف
املرجحات أو كاملتساويني بأن يكون احتامل الرجحان موجود ًا يف كل منهام ،فام هي
الوظيفة هنا؟
املسألة الثانية :أنه لو كان أحدمه ا ذا رجحان وذا مزية ،فام هي الوظيفة هنا؟
املسألة الثالثة :يف رشائط مرجع التقليد ،ونؤخر هذه املسألة لكون بعض املباين
التي يتوقف عليها االشرتاط ُيذكر يف ضمن املسألتني االُوليني.
املسألة االُول :وظيفة املقلد يف صورة تساوي املجتهدين
إن املذكور يف كلامهتم إحتامالت ثالثة:
االحتامل األول :التخيري ،بمعنى أنه خمري بأهيام يأخذ.
االحتامل الثاين :األخذ بأحوط القولني ،وهذا االحتامل مبني عىل أن التنايف بني
القولني يف مدلوهلام املطابقي ال يكون مانع ًا من نفي الثالث ،بمعنى أن االحتامل اآلخر
منفي.
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االحتامل الثالث :تعارض القولني وتساقطهام ،وال ُينفى هبام الثالث ،فالبد له من
االحتياط املطلق بني أقوال املجتهدين.
االحتامل األول :التخيري
واملشهور بينهم هو االحتامل األول وهو التخيري.
وقبل بيان األدلة جتدر اإلشارة إىل ما يمكن أن يكون مرادهم من التخيري ،فإن
للتخيري معان ثالثة ،وكل معنى من هذه املعاين يوافق بعض األدلة التي سنذكرها:
األول :التخيري األخذي ،بمعنى أن يلتزم بأحد القولني ويوجبه عىل نفسه
املعنى ّ
ويطبق عمله عليه ،وهو يكون حجة بالنسبة إليه .فيدور أمره بااللتزام بأحدمها فيكون
ذلك القول حجة بالنسبة إليه ،كام تقدم .أو باللتزام هبام ،وهو غري معقول للتنايف
والتعارض بني القولني ،أو ال يلتزم هبام مع ًا ،وحينئذ ال تثبت احلجة بالنسبة إليه ،وعليه
االحتياط ،ويكون وزانه وزان املجتهد قبل الفحص ،فإن التكاليف إما منجزة من جهة
االحتامل قبل الفحص ،أو من باب العلم اإلمجايل بوجود أحكام كثرية ،أو من جهة أدلة
لزوم التعلم ،وحال الشخص ال خيلو عن إحدى ثالث ،فإن التزم برأي أحدمها فهو
حجة له ،وإن التزم هبام فهو غري معقول ،وإن مل يلتزم هبام فعليه االحتياط.
املعنى الثاين :التخيري العميل ،بمعنى أن له أن يطبق عمله فعالً أو ترك ًا عىل إحدى
القولني ،فإن قال أحدمها بوجوب اجلمعة واآلخر بعدم وجوهبا ،فله أن يطبق عمله مع
من يقول بالوجوب كام له أن يطبق عمله عىل رأي اآلخر ،وليس معنى ذلك حجية قول
من يطبق عمله مع قوله ،بل مرجعه إىل أن التطبيق العميل يوجب أن ال يعاقب عىل
خمالفة الواقع ،أي أن هذا التطبيق يكون معذر ًا له.
املعنى الثالث :التخيري العميل ال باملعنى الثاين ،بل بمعنى إجراء األُصول
املرخصة فيام إذا كان املورد منها ،أي أنه يتعامل مع الفتويني معاملة اخلربين املتعارضني،
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كام إ ذا أفتى أحدمها بجواز حلق اللحية واآلخر بحرمته ،فهام يتعارضان من قبيل
تعارض احلجتني ،فليس له حجة عىل حرمة حلق اللحية ،فيجري يف حقه (رفع ما ال
يعلمون) ،أو إذا أفتى أحدمها بوجوب عمل ،واآلخر بحرمته فيمكنه إجراء الرباءة
بالنسبة إىل كل منهام.
وال يدخل هذا يف دوران األمر بني املحذورين؛ إذ إن املجتهدَ ْين إما يقوالن
بالوجوب أو باحلرمة ،وليس هلام علم إمجايل بثبوت أحد األمرين حتى يدخل يف دوران
األمر بني املحذورين ،وليس للمقلد أيض ًا علم إمجايل ،إذ ُحيتمل أن يكون ُمستحب ًا أو
مكروه ًا أو مباح ًا ،ولو فرض وجود علم إمجايل له فغايته أن يكون املورد داخالً يف
دوران األمر بني املحذورين ،وحينئذ إما جتري الرباءة أو التخيري ،وعاد ًة ال حيصل العلم
اإلمجايل للمقلد يف كثري من املوارد.
وهكذا لو أفتى أحدمها بوجوب صالة الظهر واآلخر بوجوب صالة اجلمعة،
ويف خصوص هذا املورد بام أن له عل ًام خارجي ًا بوجوب إحدى الصالتني ،إال أنه ال
يعلم أهنا صالة الظهر أو اجلمعة ،فالبد له من ترتيب آثار العلم اإلمجايل ،فلو كان األمر
دائر ًا بني املتباينني ،فال بد له من االحتياط.
وأما إذا احتمل الوجوب التخيريي ،فيدور األمر بني الوجوب التخيريي
والتعييني  ،وهذا املورد حمل اختالف بينهم يف إجراء الرباءة بالنسبة إىل التعييني ويمكنه
الرجوع يف إجراء األصل إىل املجتهد ،وأما إذا أفتى أحدمها بالوجوب التخيريي واآلخر
بالوجوب التعييني فله إجراء الرباءة ـ عىل املشهور ـ بالنسبة إىل التعيني.
وملخص الكالم :أن املقلد يتعامل مع الفتويني معاملة املتعارضني ،فإن كان
مرخص ،فإنه جيري األصل املرخص ،وإن كان هناك علم إمجايل
املورد جمرى ألصل ن
للمقلد أو حجة إمجالية كام إذا أفتى كل منهام بوجوب صالة إال أن أحدمها يقول:
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األقوى عندي أهنا صالة الظهر ،واآلخر يقول :األقوى عندي أهنا صالة اجلمعة ،فالبد
له من ترتيب آثار العلم اإلمجايل.
ومعنى التخيري العميل هو أنه يف سعة من القولني ويفرضهام كأهنام مل يكونا،
ونتيجته الرجوع إىل األُصول املرخصة فيام أمكن ،وإن مل يمكن ذلك يرجع إىل األُصول
املثبتة للتكليف.
والتخيري بمعاني ه الثالثة يف قبال القول بوجوب االحتياط املطلق أو أحوط
القولني ،ومن يقول بالتخيري البد وأن يكون مراده أحد هذه املعاين ،وكام قلنا فإن
املشهور بني العلامء ـ إال نادر ًا من املتأخرين ـ هو القول بالتخيري وإن مل يثبت عندنا أقوال
القدماء يف هذه املسألة.
واستُدل عىل التخيري بوجوه:
بعض التسامل
األول :اإلمجاع ،كام عن الشيخ االنصاري وغريه ،بل ادعى ٌ
الوجه ّ
( )1

عىل التخيري ،والظاهر أن مرادهم من التخيري هو التخيري األخذي ،كام أن الظاهر أن
منشأ اإلمجاع ـ عىل ما يف بعض الكلامت ـ هو أن العامي ال ُيلزم باالحتياط مع فرض
وجود املجتهد ،بل يأخذ برأي أحد املجتهدين ،ورأيه حجة بالنسبة إليه.
ُ
الشيخ األنصاري ،واآلشتياين يف حاشيته عىل
اإلمجاع
وكام ذكرنا فقد ادعى
َ
الرسائل ،والسيد احلكيم عىل ما يف املستمسك يف ذيل معنى التقليد  ،إال أن التمسك
( )2

باإلمجاع بحيث حيصل االطمئنان من قول املجمعني حمل تأمل وإشكال ،وذلك لعدم
ذكر هذه املسألة يف كلامت املتقدمني.

( )1انظر :فرائد االُصول .297/1
( )2انظر :املستمسك .21/1
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الوجه الثاين :السرية ،وأن الشيعة كان بناؤهم عىل الرجوع إىل الفقهاء ،ومبادئ
االختالف يف اآلراء كانت موجودة عند الفقهاء املتقدمني ومل يثبت رجوع اجلميع إىل
واحد منهم ،بل كانوا يرجعون إىل كل من تصل أيدهيم إليه ويأخذون برأيه.
ولكن هذا الوجه حمل إشكال أيض ًا؛ إذ مل يثبت لنا وجود سرية حتى مع العلم
التفصييل باالختالف ،مضاف ًا إىل أن هذا عىل خالف املوازين العقالئية ،فإن امليزان
العقالئي ـ عىل ما ذكرنا يف أول مبحث تعارض األدلة الشـرعية ـ هو التساقط يف
الطريقني املتعارضني املتعادلني ،ال جواز العمل بكل منهام ،واملفروض هو حجية قول
املجتهد من باب الطريقية ال املوضوعية ،وفتوى املتأخرين إنام هي من باب اجلري عىل
فتوى املشهور بالتخيري ،وليس مستند ًا إىل اإلمجاع أو السرية.
الوجه الثالث :الروايات التي ترجع العوام إىل الفقهاء ،منها :من كان من
الفقهاء صائن ًا لنفسه حافظ ًا لدينه خمالف ًا هلواه فللعوام أن يقلدوه بدعوى أن أدلة
( )1

حجية احلجج عىل قسمني:
األول :ما ُيستظهر منه االستغراق والشمولية فيام إذا كان الدليل لفظي ًا،
القسم ّ
ولو كان الدليل بناء العقالء فهذا أيض ًا عىل قسمني :فقد يكون بناؤهم عىل الشمول،
وقد يكون بناؤهم عىل البدلية.
القسم الثاين :ما ُيستظهر منه البدلية ،فمثالً يقال من كان أمين ًا فأمتنه ،ويف املقام
فإن قوله َ  :من كان ِمن الفقهاء يدل عىل البدلية بلحاظ احلكم واملوضوع ،فكلمة
(من) ظاهرة يف البدلية وليست من قبيل (كل) الظاهر يف االستغراق والشمول،
ومناسبة احلكم واملوضوع أيض ًا تقتيض البدلية ،حيث إن إمكان رجوع العوام إىل كل

( )1تقدم خترجيه.
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أمر ال يمكن القول به؛ إذ العامي حيتاج إىل مرشد يرشده ،ويكفيه جمتهد واحد،
جمتهد ٌ
ومرجع قوله  هذا ليس حمل احلجية جلميع املجتهدين ،بل هو حجية قول املجتهدين
عىل نحو البدلية ،وعليه فلو كان املجعول هو احلجية البدلية تكون النتيجة هي احلجية
التخيريية ،أي أنه خمري بأهيام يأخذ.
ويمكن اجلواب عنه بام ييل:
ّأوالً :هذه الرواية مروية يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ، 
( )1

والسند الذي يذكره الصدوق فيه جماهيل ،مضاف ًا إىل أن الكتاب ليس بمتقن ،وقد ألف
العالمة البالغي رسالة يف عدم صحة النسبة .
( )2

وهذا الكتاب مما قد أخذه الصدوق من املفسـر االسرتآبادي يف بعض أسفاره.
ربام يقال بأن السند وإن كان فيه جماهيل  ،بل ويمكن أن يكون من كتب املفسـر
( )3

االسرتآبادي ،إال أن الشيخ األنصاري حينام ينقل رواية منه يف الرسائل ،يقول ما
مضمونه( :دل هذا اخلرب الرشيف الالئح منه آثار الصدق وبنا ًء عىل قول اإلمام
( )4

عيل :إن عىل كل حق حقيقة ،وعىل كل صواب نور ًا تكون هذه الرواية حجة
( )5

من باب أن ما فيها هو عىل طبق املوازين ،إال أنك خبري بعدم اثبات حجية كتاب أو
رواية هبذا وأشباهه.

( )1تقدم خترجيه.
( )2اسمها «رسالة التكذيب» انظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة .155/11
( )3انظر :تفسري اإلمام العسكري.681 :
( )4فرائد األُصول .304/1
( )5انظر :تفسري اإلمام العسكري.681 :
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وثانياً :أن هذه الرواية الرشيفة بصدد متييز َمن جيوز تقليده ،و َمن ال جيوز تقليده،
وليست بصدد جعل احلجية لفتاوى الفقهاء عىل نحو البدلية حتى ُيستدل هبا.
وثالثاً :أن استظهار ال بدلية بلحاظ كلمة (من) وبلحاظ مناسبة احلكم واملوضوع
أمر غري واضح ،فإن بعض االُصوليني ـ وإن قال بأن (من) ظاهر يف البدلية بخالف
ٌ
(كل) ـ إال أن هذا غري صحيح ،فإن (من) للعموم ،واستفادة االستغراق أو البدلية
يرتبط بالقرائن اخلارجية ،فإنه لو قال( :من كان عامل ًا فال هتنه) ،فإن مناسبة احلكم
واملوضوع تقتضـي استفادة االستغراق ،وإذا قيل بأنه (راجع من كان متخصص ًا) فإنه
ُيستفاد منه البدلية .وأما بلحاظ مناسبة احلكم واملوضوع ،فقوله ( :فللعوام أن
يقلدوه) مرجعه إىل حجية قوله ،واحلجية بالنسبة إىل اجلميع عىل حد سواء.
الوجه الرابع :الروايات الدالة عىل التخيري يف الروايتني املتعارضتني ،وذلك
بادعاء شموهلا للفتويني املتعارضتني ،أو أنه بتنقيح املناط يتم إثبات حكم التخيري يف
الفتويني املتعارضتني.
إال أن هذا الوجه بكال طريقيه ضعيف ،إذ نحن ذكرنا سابق ًا أن هذه الروايات
ضعيفة ،واليمكن االستدالل هبا ،وعىل فرض متاميتها بالنسبة إىل اخلربين املتعارضني،
فإن القول بأن الفتويني من اخلربين ـ إذ الفتوى إخبار عن حكم اهلل ـ قد ظهر جوابه من
األبحاث السابقة وهو أن اخلرب هناك خرب عن حس ،ويف املقام ال يكون اخلرب عن حس،
بل عن حدس ،فهو بإعامل النظر والقواعد ُخيرب عن حكم اهلل ،فهو يف احلقيقة يقول :إن
نظري ورأيي كذا ،وال يمكنه أن يقول :قال رسول اهلل  كذا ،أو قال الصادق :
كذا ،فهو غري داخل يف عنوان اخلرب.
وأما تنقيح املناط ،والقول بأن املناط يف كال املوردين واحد ،إذ األخبار حجة من
باب الطريقية ،وكذا الفتوى ،فهذا من تنقيح املناط الظني ،وال يكون مثله معترب ًا.
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الوجه اخلامس :ما استدل به بعض األعالم ،وملخصه بتقريب منا :هو أنا نقول
بأن مقتىض الق اعدة يف تعارض الطرق واألمارات هو التساقط ،وأما الطرق التي ليست
هلا طريقية ،بل هي من قبيل موضوعات األحكام فال حيصل التعارض فيها وإن علم
بمخالفة أحدمها للواقع ،وباب التقليد من هذا القبيل.
وتوضيح ذلك مبتن عىل بيان مقدمتني:
املقدّ مة االُول :أن َ
أخذ املقلد بفتوى املجتهد ليس من أجل أن فتواه طريق
ف التقليد يف بعض الكلامت بأنه ٌ
أخذ بقول الغري من غري
وكاشف ودليل له ،ولذا عُر َ
حجة ،وأشباه ذلك ،ولو كانت فتوى املجتهد دليالً لكان يصدق عىل املقلد عنوان العامل
واآلخذ باحلجة كام يصدق هذا العنوان عىل املجتهد ،بل ما هو ثابت من األدلة جواز
تطبيق العمل عىل فتوى املجتهد ،واالرتكاز العقالئي ،وكذا الروايات ال تدل عىل
كاشفية قول املجتهد حتى يصدق عنوان تعارض الدليلني ويكون مقتضاه التساقط،
والشاهد عىل ذلك أنه يقال بحسب املرتكز يف األذهان :أن الوظيفة هي الرجوع إىل
املجتهد ،فالرجوع إىل املجتهد من باب الوظيفة ال من جهة انكشاف الواقع من قوله.
وما ورد يف رواية االحتجاج( :فللعوام أن يقلدوه) معناه جعل العمل يف عنق
الغري أو ما يشبه ذلك من تطبيق العمل عىل فتوى الغري ،ولذا قيل بأن التقليد هو العمل
بفتوى الغري ،فال ُيستفاد من االرتكاز العقالئي والروايات كاشفية قول املجتهد عن
الواقع.
املقدّ مة الثانية :أنه بعد ما ظهر أن الفتوى غري داخلة يف الدليل واحلجة ،بل
حجيتها من باب املوضوعية ،فمجرد العلم بمخالفة إحدامها للواقع ال يوجب صدق
التعارض بني الفتويني حتى يقال إن مقتضـى القاعدة يف املتعارضني هي التساقط ،وهلذا
لو كان ثوب مشرتك بينه وبني غريه ورأى فيه مني ًا وعلم جنابة أحدمها ،فكل منهام
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يس تصحب طهارته من احلدث األكرب ،وجيوز االقتداء بأحدمها ،مع أن الثالث له علم
إمجايل بجنابة أحدمها ،ويف هذا املقام ال مانع من القول بجواز تطبيق العمل عىل فتوى
أحد املجتهدَ ْين اللذ ْين يعلم بعدم مطابقة فتوى أحدمها ل لواقع ،وال يوجب العلم
اإلمجايل التعارض والتساقط.
ويمكن اجلواب بمنع كلتا املقدمتني:
ّأما املقدّ مة االُول :فمن أجل ما ُذكر سابق ًا من أن قول املجتهد وغريه من
املتخصصني يف كل علم كاشف عن الواقع بحسب بناء العقالء ،إال ما خرج بالدليل،
فإن مراجعتهم إىل األطباء أو املهندسني وغريهم من أجل كاشفية رأهيم عن الواقع ،فبام
أن رأهيم كاشف عن الواقع فإهنم يراجعوهنم ويعملون عىل وفق آرائهم وليس
رجوعهم من باب التعبد ،والروايات التي ذكرناها يف أنحاء استعامل التفقه ،بعضها
كانت ناظرة إىل التفقه ولو كان عن تقليد كقول أمري املؤمنني  :يا معارش التجار!
الفقه ثم املتجر فعنوان الفقه صادق عىل املقلد ،واملقلد أيض ًا عامل باحلكم بفتوى
( )1

مقلده ،وعليه فأخذ املقلد فتوى املجتهد من باب الطريقية ،ال املوضوعية.
ورواية االحتجاج بمالحظة صدرها وذيلها ،بل بمالحظة نفس كلمة التقليد
لوحظ فيها حيثية الكاشفية ،أما بمالحظة نفس كلمة التقليد فإنه بمناسبة احلكم
واملوضوع يكون معنى تقليد الفقيه عبارة عن اتباع نظره من باب رجوع اجلاهل إىل
العامل ،فلو كان املجتهد عامل ًا باحلكم يكون علمه ـ بالنسبة لنفسه ـ كاشف ًا ذاتي ًا ،وبالنسبة
إىل املقلد كاشف ًا تعبدي ًا ،ولو كان له ظن باحلكم فبام أن ظنه هذا مأخوذ من املبادئ
العقالئية يكون كاشف ًا عن الواقع ،وهو حجة بالنسبة لنفسه واعترب حجة للمقلد.

( )1هتذيب األحكام .6/7
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وعليه فالتقليد الذي هو عبارة عن تبعية نظر الغري ملحوظ فيه حيثية الكاشفية،
فكام أن املجتهد لو عمل عىل وفق نظره يكون نظره كاشف ًا ،كذلك إذا عمل املقلد عىل
وفق نظره.
وأما الرواية فهي ـ صدر ًا وذيالً ـ بصدد بيان من ُيقبل قوله ومن ال ُيقبل قوله،
فمن أخذ الرشا وصدر منه الكذب الرصيح كيف ُيطمأن بقوله فيام إذا أخرب عن رأيه
ونظره ،واتباع نظر من جيوز قبول نظره ليس من باب التعبد ،بل من جهة كاشفيته عن
الواقع ،وصدق املق َّلد عىل هذا دون ذاك من جهة أن مبادئ النظر قائمة به دون املق نلد،
وقد ُاطلق التقليد بالنسبة إىل االئمة  حيث ُاطلق يف بعض الروايات بأن الشيعة
تقلد األئمة األطهار  فعن حممد بن عبيدة ،قال :قال يل أبو احلسن  :يا حممد
أنتم أشد تقليد ًا أم املرجئة؟ قال :قلت :قلدنا وقلدوا ، اخلرب.
( )1

وأما املقدمة الثانية :فمن أجل أن إنكار الطريقية ال يستلزم إنكار التعارض
والتساقط املرتتب عىل التعارض.
توضيح ذلك :أن األُصول العملية ـ إال االستصحاب ـ ليس فيها حيثية حمُ رزية
الواقع ،فالرباءة وقاعدة الطهارة واحللية وأشباهها ال ُحترز الواقع ،وأما االستصحاب
ففيه أقوال:
األول :أنه طريق إال أن مثبتاته ليست بحجة.
ّ
الثاين :أنه أصل حمُ رز.
الثالث :أنه أصل غري حمرز كسائر األُصول.

( )1وسائل الشيعة .125/27
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وكيفام كان ،فإن األُصول العملية التي ليست فيها حيثية الطريقية عىل املشهور،
حتى يف االستصحابُ ،يفرض فيها التعارض والتساقط ،وال إشكال يف أن األُصول
يتعارض بعضها مع بعض ،نعم ما عنوناه بعنوان تعارض األدلة الشـرعية خمتص
بالتعارض يف األدلة ،وذلك من أجل ذكر تعارض األُصول بعد مباحث األُصول
العملية ،فمث ً
ال ذكرنا تعارض األُصول املرخصة يف مبحث العلم اإلمجايل ويف دوران
األمر بني املتباينني ،وتعرضنا لتعارض االستصحابني بعد مبحث االستصحاب ،فال
فرق من هذه اجلهة بني األُصول واألمارات ،فكام أن األمارات تُعارض بعضها بعض ًا
فكذلك األُصول ،والفرق بني األُصول واألمارات يف هذه اجلهة هو توسعة دائرة
تعارض األمارات وضيق دائرة التعارض يف األُصول عىل مسلكنا.
وتوضيح ذلك :أن جمرد العلم اإلمجايل بمخالفة إحدى األمارتني للواقع يكون
كافي ًا يف حتقق التعارض يف األمارات ،ثم التساقط يف فرض عدم املرجح سواء كان بني
مؤدياهتام التناقض أو التضاد أو العلم اخلارجي.
واألُصول إنام تتعارض يف موردين:
األول :أن يكون بني مؤدامها التضاد باملعنى األعم ،وهذا كاستصحاب
املورد ّ
عدم اجلعل واستصحاب بقاء املجعول ،حيث ذهب النراقي وبعض األكابر إىل أهنام
يتعارضان ،وتعارضهام عىل وجه التناقض.
املورد الثاين :مورد العلم اإلمجايل ،والعلم اإلمجايل الذي يوجب تعارض
األُصول وتساقطها هو ما إذا كان العلم اإلمجايل باحلكم اإللزامي ،وكان األصالن
مرخصني بحيث يلزم من جريان األُصول يف مجيع األطراف ،الرتخيص يف املخالفة
القطعية ،كام إذا علم بنجاسة أحد الشيئني فإنه يلزم من جريان قاعدة الطهارة أو
استصحاهبا يف كل من الطرفني الرتخيص يف املخالفة القطعية.
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وأما إذا كان العلم اإلمجايل باحلكم الرتخييص وكانت األُصول مقتضية إلثبات
احلكم اإللزامي ،فهنا ال مانع من جرياهنام ،كام إذا استصحب نجاسة كل من اإلناءين
وكان عامل ًا بطهارة أحدمها ،فهنا ال أثر للعلم اإلمجايل بطهارة أحدمها ،وهذا بخالف
األمارات فإن جمرد العلم اإلمجايل كاف يف حتقق التعارض فيها ،سواء كان متعلق العلم
اإلمجايل هو احلكم اإللزامي أم احلكم الرتخييص ،فإنه لو دل أحد الدليلني أو إحدى
الفتويني عىل وجوب صالة اجلمعة واآلخر عىل وجوب صالة الظهر ،وعلم املكلف
بعدم وجوب إحدامها فإنه يتحقق التعارض ،وذلك ملا ذكرنا يف أول مبحث تعارض
األدلة الرشعية من أنه بام أن مثبتات األمارات حجة بخالف األُصول فإنه يتناىف املدلول
املطابقي لكل منهام مع املدلول االلتزامي للدليل اآلخر فيتعارضان ،ففي مثالنا هذا فإن
الدليل الذي يقول بوجوب صالة اجلمعة يدل بالداللة االلتزامية عىل عدم وجوب
صالة الظهر ،وهكذا فإن الدليل الذي يدل عىل وجوب صالة الظهر يدل عىل عدم
وجوب صالة اجلمعة ،فهام متعارضان.
فظهر أن دائرة التعارض يف األُصول أضيق من دائرة التعارض يف األمارات،
وعليه فلو سلمنا للمقدمة االُوىل وقلنا بأن أدلة التقليد ال تدل عىل كاشفية رأي الغري،
فإنه ال يمكن القول بأن التقليد أدون من األُصول وال يتصور فيه التعارض ،فإنه كام أن
األُصول وظائف عملية للشاك فكذلك التقليد من وظائف غري العامل وليس بأقل من
األُصول.
وعليه فلو أفتى أحد املفتيني بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب فإهنام يتعارضان،
كام أنه لو كان بمكان اإلفتاء يف كل طرف أصل من األُصول فإهنام متناقضان واليمكن
التعبد بالوجوب وعدم الوجوب ولو باألصل.
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وهكذا لو أفتى أحدمها بوجوب اإلمتام واآلخر بوجوب القرص ،فلو قلنا بأن
وزان الف تويني وزان األصلني فالعلم اإلمجايل بعدم وجوب أحدمها تكون نتيجته
االحتياط ال التخيري؛ إذ املفروض أن فتوامها من قبيل األُصول املُثبتة ،واحلال أن
املستدل هبذا الوجه بصدد إثبات التخيري بني القولني وأن قول املجتهد له موضوعية من
قبيل موضوعية األُصول.
وظهر أن األُصول أيض ًا يكون بينها التعارض فيام إذا كان بينها التضاد باملعنى
األعم ،وكذا يف موارد العلم اإلمجايل إذا كان متعلق العلم اإلمجايل هو احلكم اإللزامي
وكانت األُصول مرخصة ،نعم إذا كان متعلق العلم اإلمجايل هو احلكم الرتخيصـي
وكانت األُصول املثبتة جارية مل يكن العلم اإلمجايل بالرتخيص مانع ًا من جرياهنام ،وهذا
بخالف العلم اإلمجايل باحلكم الرتخيصـي يف األمارات ،فإنه يوجب تعارض األمارات
وتساقطها.
الوجه السادس :موثقة سامعة املتقدمة يف مباحث تعارض األدلة الرشعية ،وقد
عُدت من أدلة التخيري يف اخلربين املتعارضني ،ونحن وإن أنكرنا داللتها عىل التخيري يف
تلك املباحث ،إال أنا ال ننكر داللتها عىل نوع من التخيري يف املقام ،فعن سامعة ،قال:
سألته ـ أي :أبا عبداهلل  ـ عن رجل اختلف عليه رجالن من أهل دينه يف أمر كالمها
يرويه ،أحدمها يأمره بأخذه ،واآلخر ينهاه عنه ،كيف يصنع؟ قال :يرجئه حتى يلقى
من خيربه ،فهو يف سعة حتى يلقاه. 
( )1

واالستدالل هبذه الرواية يف املقام متوقف عىل مقدمتني:

( )1الكايف.53/1 :
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والفقيه ْني وليست
املقدّ مة االُول :أن هذه الرواية ناظرة إىل اختالف املجتهدَ ْين
َ
ناظرة إىل اختالف الروايتني ،وهذا ما عليه رأينا ورأي بعض آخر ،ويف قِبال ذلك أن
تكون الرو اية الرشيفة ناظرة إىل اختالف األحاديث ،فإن كانت الرواية ناظرة إىل
اختالف الفقيهني فيمكن االستدالل هبا ،وإن كانت ناظرة إىل اختالف الروايتني فال
يمكن االستدالل هبا ،كام ظهر من األبحاث السابقة ،وعليه فالبد من إثبات أن الرواية
ناظرة إىل اختالف املجتهدين ،فنقول:
أوالً :إن هذا التعبري( :سألته عن رجل اختلف عل يه رجالن من أهل دينه يف أمر)
يتناسب مع اختالف املفتيني ،ال مع اختالف الراويني؛ إذ لو كان ناظر ًا إىل اختالف
الراويني لعرب بتعبريات وردت يف الروايتني املتعارضتني مثل( :يرد عنكم حديثان
خمتلفان) ،وأما هذا التعبري (اختلف عليه رجالن من أهل دينه يف أمر) يدل عىل أهنام كانا
فقيهني ،فإن الفقيه بام أنه ُيفتي ويطبق الكربى عىل الصغرى ويأمر وينهى باألمر والنهي
اإلرشادي ،فبهذا اللحاظ يمكن التعبري عنه بأنه (اختلف عليه رجالن من أهل دينه يف
أمر) ،أي :يف واقعة ،نعم اختالفهام ناشئ من اختالف الروايات.
وأما لو كانا راويني لروى كل واحد منهام ما سمعه ،وال يعرب حينئذ بالقول:
(اختلف عليه رجالن).
وثانياً :أن قوله( :أحدمها يأمره بأخذه واآلخر ينهاه عنه) ال يتناسب مع نقل
الراويني حلديثني خمتلفني؛ إذ الرواي بام أنه راو ليس له حق األمر والنهي ،بل وظيفته
نقل الرواية كام سمعها وحفظها ،واألمر باألخذ أو النهي عن األخذ ـ ولو إرشاد ًا ـ
ليس من شؤون الراوي بام أنه راو ،بل من شؤون الفقيه.
وثالثاً :جواب اإلمام ُ  :يرجئه حتى يلقى من خيربه فهو يف سعة حتى يلقاه
يتناسب مع اختالف الفقهاء وال يتناسب مع اختالف الرواة بالنسبة إىل الفقهاء؛ إذ يف

االجتهاد والتقليد واالحتياط |307

اختالف الرواة بالنسبة إىل الفقهاء ال يقال( :يرجئه حتى يلقى) ،بل يقال يف مقام
اجلواب :إنه يالحظ املرجحات كام يف سائر الروايات ،حيث ُاشري فيها اىل املرجحات.
مضاف ًا اىل أن قوله  :فهو يف سعة ال يناسب الفقيه حيث ال يقال بالنسبة
إىل الفقيه :هو يف سعة ،بل البد من تعيني وظيفته وأنه يفتي بأ ٍّي من الروايتني.
فالرواية ناظرة إىل العامي الذي اختلف عليه رجالن فقيهان من أهل دينه ،فال
يمكنه األخذ بأحدمها املتعني ،بل هو يف سعة من حيث العمل حتى يلقى من خيربه،
والذي خيربه إما هو اإلمام  ،أو األعلم ،فإن فتوى غري األعلم ال تعارض فتوى
األعلم.
املقدّ مة الثانية :هل إن الرواية حمدودة بدوران األمر بني املحذورين حتى يكون
حكم اإلمام بالسعة مرتبط ًا بأصالة التخيري ،أو أن الرواية ال تكون حمدودة بدوران األمر
بني املحذورين ،فلو ا ستظهرنا من قوله( :أحدمها يأمره بأخذه ،واآلخر ينهاه عنه) األمر
املولوي ،فطبع ًا تكون حمدودة بدوران األمر بني املحذورين ،وأما لو استظهرنا منها بأن
األمر والنهي الصادر عن الفقيه أمر وهني إرشادي ،فله عرض عريض ،فكام يشمل
دوران األمر بني املحذورين يشمل موارد ُاخرى ،وكام أنه يمكن أن يأمر بالوجوب
االستقاليل يمكن أن يأمر بالوجوب الضمني ،كام إذا أمر باإلخفات أو اجلهر يف يوم
اجلمعة ،وكام يمكن أن يكون أمره بمتعلقات األحكام يمكن أن يكون أمره وهنيه يف
موضوعات األحكام.
والظاهر من الرواية هو األمر والنهي اإلرشادي ،ولو ك ان األمر والنهي يف
دوران األمر بني املحذورين مل حيتج إىل السؤال ـ حيث أدرك السائل أنه ال يمكن اجلمع
بينهام ـ فطبع ًا إما يكون تارك ًا أو فاعالً حتى يلقى من خيربه ،والظاهر من قوله :
فهو يف سعة جعل اإلمام  السعة له ،فهو يف سعة عملية حتى يلقى من خيربه ،وال
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يمكنه األخذ بأي من األمر والنهي ُمسند ًا ذلك إىل اهلل ،بل يف سعة عملية بمعنى أنه إذا
أفتى أحدمها بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب جيري الرباءة عن الوجوب ،وإن أفتى
أحدمها بوجوب يشء واآلخر بوجوب يشء آخر فهو يف سعة بمعنى أن له أن يأيت هبذا
أو ذاك ،ونتيج ًة لذلك يكون له التخيري إال أن التخيري ليس ختيري ًا أخذي ًا حيث هنى
اإلمام  عن ذلك بقوله  :يرجئه فهو يف سعة عملية ،وهذا نوع من التخيري.
ويف وجه حكم اإلمام  بالسعة يف قوله :فهو يف سعة احتامالت:
األول :أن يكون احلكم بالسعة من أجل دوران األمر بني املحذورين؛
االحتامل ّ
إذ أحدمها يأمر به واآلخر ينهى عنه ،فيكون املراد بالسعة هو أصالة التخيري العقيل،
وهذا ما فهمه بعض األُصوليني واملحدثني ،وعليه فلو حصل للمقلد دوران األمر بني
املحذورين ،فال إشكال يف أن وظيفته التخيري.
إال أنه ُيناقش يف هذا االحتامل بأنه مل ُيفرض يف الرواية أن من وصله اخلربان
املتعارضان أو من وصلته الفتويان املتخالفتان كان له العلم اإلمجايل بالوجوب أو
احلرمة ،مضاف ًا إىل أن هذا االستظهار ُمبتن عىل أن يكون املراد من األمر والنهي فيهام
األمر والنهي املولوي اإللزامي االستقاليل ،واستظها ُر ذلك من قوله( :أحدمها يأمره
ٌ
مشكل ،وال سيام بمالحظة ما استظهرناه من أن الرواية ترتبط
بأخذه واآلخر ينهاه عنه)
باملفتيني؛ إذ إن أمر املفتي وهنيه ظاهر يف اإلرشادية ،واألمر والنهي اإلرشادي ُيستعمل
يف الواجب االستقاليل ويف الواجب الضمني ويستعمل يف العبادات واملعامالت ،فمثالً
يقال :أمرين بأكل السمك الذي ال فلس له وهناين عنه ،أو يقال :أمرين بالعقد بالفارسية
وهناين عنه .فإن األمر والنهي خيتلف مقتضامها باختالف املوارد ،وال شاهد يف الرواية
عىل اختصاص ذلك بدوران األمر بني املحذورين.
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مع أنه لو كان كذلك فإن عقل العامي يصل إىل أنه خمري حتى يرى من خيربه ،وال
حاجة إىل جعل السعة له من قبل اإلمام  ،وعليه فالسعة يف احلديث ال تعني أصالة
التخيري يف دوران األمر بني املحذورين ،فال صحة لالحتامل املذكور.
االحتامل الثاين :أن يكون املراد من احلكم بالسعة التخيري األخذي ،ويكون معناه
أنه يف سعة بأهيام أخذ.
إال أن هذا االحتامل ال يتالءم مع قوله  :يرجئه ،فإن الظاهر منه عدم
حجية أي منهام ،مضاف ًا إىل أن الظاهر من السعة هو السعة العملية ،وتقييده باألخذ
حيتاج إىل مقيد مفقود .واملراد من اإلرجاء والسعة واحد ،فاإلرجاء هو التأخري يف
األخذ ،والسعة هي سعة يف العمل .وهذا االحتامل يكون مفيد ًا للتخيري األخذي لو مل
تكن فيه كلمة اإلرجاء ،ولذا قال الفيض وغريه بأنه ليس له اإلفتاء عىل طبق أي منهام،
إال أنه يف سعة من حيث العمل.
االحتامل الثالث :أن يكون املراد بالسعة السعة العملية يف مرحلة تطبيق عمله
عىل كل منهام.
وهذا االحتامل ُمثبت للقول بالتخيري بنحو ما ،غاية األمر ربام يقال بأنه ليس يف
الرواية داللة عىل أنه يف سعة من جهة تطبيق العمل عىل كل منهام ،إال أن يقال بأن
الرواي قال يف صدر كالمه( :عن رجل اختلف عليه رجالن من أهل دينه يف أمر كالمها
يرويه) وهذا يف نفسه من مقربات العمل عىل وفق كل منهام ،إال أنه بام أن أحدمها يأمره
بأخذه واآلخر ينهاه عنه ،وال يمكنه العمل عىل وفق املقتضيني فلذا يسأل اإلمام :
(كيف يصنع) ،فجواب اإلمام  بقوله :فهو يف سعة يكون مرتبط ًا بالسعة العملية
واألخذ بأحدمها للعمل عىل وفقه ،فيكون حمصل جواب اإلمام  أنه يف سعة من
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جهة األخذ بكل منهام يف مرحلة العمل .ولذا ذهب عدة من الفقهاء ورشاح األحاديث
إىل أن الرواية من أدلة التخيري بينهام  ،ال من أدلة السعة املطلقة التي سيأيت ذكرها.
( )1

فظهر أن الرواية الرشيفة عىل ما فرسناها تدل عىل التخيري بني الفتويني باملعنى
الذي ذكرناه.
اللهم إال أن يقال :إن هذا التفسري م وجب للتخيري التطبيقي يف بعض املوارد ال
يف مطلق املوارد ،فإنه إن كان صادق ًا بأن أحدمها يأمر بشـيء واآلخر ينهى عنه ،سواء
كان األمر إرشادي ًا أم مولوي ًا ،كام إذا أفتى أحدمها بصحة معاملة وقال :إفعل ،واآلخر
أفتى بعدم صحتها وقال :ال تفعل ،أو ك ُِل السمك الذي ال فلس له وال تأكل السمك
الذي ال فلس له ،ففي مثل هذه املوارد يمكن احلكم بالتخيري بني الفتويني مستند ًا إىل
هذه الرواية مع هذا التفسري.
وأما إذا مل يصدق ذلك ،كام إذا أمر أحدمها بعمل واآلخر بعمل آخر ،مثل ما إذا
افتى أحدمها بوجوب القصـر واآلخر بوجوب اإلمتام ،ففي مثل هذا املورد ال يمكن
احلكم بالتخيري ،وذلك ألنه وإن دل فتوى كل منهام باملالزمة عىل النهي عن اآلخر ،إال
أن منطوق الرواية ال يشمل مثل هذا املورد ،بل خيتص بام إذا كان أحدمها مقتضي ًا للفعل
واآلخر للرتك باملنطوق ال باملالزمة ،ولكن احتامل االختصاص بصورة األمر والنهي
بعيد ،وإن حكمنا بجواز تطبيق أحد الفتويني ،فإنه ال خيتص احلكم بام إذا كان املدلول
املطابقي ألحدمها أمر واآلخر هني؛ إذ ال خصوصية هلذا املورد ،بل احلكم جمعول من
أمر بيشء آخر.
جهة اختالف الفتويني ،فتشمل الرواية ما إذا أمر أحدمها بيشء واآلخر َ

( )1رشح أصول الكايف ُ ،330/12اصول الفقه (للمظفر)  ،212/2دروس يف علم االُصول
.425/1
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االحتامل الرابع :أن يكون املراد من السعة هو السعة املطلقة ،أي أنه يف سعة من
كال احلكمني ،فرتجع نتيجته إىل القواعد واألُصول ،ويف بعض املوارد األُصول تقتيض
السعة وقد تقتيض الضيق ،فإنه لو ُفرض إلغاء األمر والنهي يف العقد بالفارسية ،كام إذا
أمر أحدمها بالعقد بالفارسية واآلخر هنى عنه ،وفرضنا أن املراد بالسعة السعة املطلقة،
فيحكم بأهنام كأن مل يكونا ،واألُصول حينئذ توجب الضيق؛ إذ لو عقد بالفارسية مل
يمكنه الترصف فيام انتقل منه وال فيام انتقل إليه ،أي :ال يف الثمن وال يف املثمن ،ألنه
حيتمل يف كل منهام أن ال يكون داخالً يف ملكه.
إال أن هذا االحتامل بعيد؛ إذ قوله  :فهو يف سعة املراد منه السعة العملية،
وليس معنى السعة إلغاء الفتويني وتساقطهام.
االحتامل اخلامس :أن يكون املراد من السعة هو السعة العملية ،أي أنه إذا قال
أحدمها بوجوب يشء واآلخر بعدم وجوبه ،فإن له أن ال يفعل ،أو قال أحدمها بصحة
معاملة واآلخر بعدم صحتها ،فإنه جيوز له ترتيب آثار الصحة وهكذا ،وهذا نظري أصالة
احلل ،إال أنه يبقى الكالم فيام إذا أفتى أحدمها بوجوب يشء واآلخر بوجوب يشء آخر،
حيث ال يتصور يف هذا املورد سعة ،واألُصول تقتيض الضيق ،اللهم إال أن يقال بأن
هذا املورد ليس من قبيل األمر والنهي ،وطبع ًا ليس مشموالً للرواية ،وقاعدة االشتغال
تأيت غالب ًا فيام إذا أمر أحدمها بيشء واآلخر بيشء آخر.
وهذا االحتامل وإن كان قائ ًام يف املقام ،إال أن االحتامل الثالث ـ وهو التطبيق
العميل عىل رأي ٍّ
كل منهام ـ أظهر منه.
الوجه السابع :من وجوه التخيري هو ما ُيستفاد من بعض كلامت املحقق
االصفهاين ،فقد ذكر يف كتاب االجتهاد والتقليد ما يمكن أن ُيستفاد منه أنه هو الوجه
للقول بالتخيري ،حيث قال( :حجية فتوى املجتهد عىل املقلد إما من باب الطريقية أو
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من باب املوضوعية ،فإن كان من باب الطريقية فالصحيح منها كون فتوى املجتهد
منجز ًة للواقع عىل تقدير اإلصابة ومعذرة عنه عىل تقدير اخلطأ ،ومع فرض التعارض
ال معنى ملنجزية كل منهام ،لعدم احتامل اإلصابة يف كليهام ،فالتعذير غري متحقق إال يف
إحدامها .لكن كون كل منهام معذرة ومربئة ل لذمة ومسقطة لعقاب الواقع ال مانع منه،
بل البد من القول به هنا ،لإلمجاع وغريه عىل عدم تساقط الفتويني ـ إىل أن يقول ـ بل
قد مر منا سابق ًا أن هذا املعنى بعد فرض معقوليته ال مانع من استفادته من نفس دليل
احلجية ،ألن التعارض يمنع عن تصديق دليل احلجية من حيث املنجزية يف الطريقني
للواقع حيث ال واقع يف االثنني ،وال يمنع عن تصديقه من حيث املعذرية لكل منهام
وكونه مربئ ًا للذمة) .
( )1

وحمصل هذا الوجه :أنه لو أفتى أحد بوجوب القرص واآلخر بوجوب اإلمتام
مثالً ،فهنا أدلة حجية رأي املفتي مرجعها إىل املنجزية واملعذرية.
فتوى خمالفة معارضة
أما املنجزية يف املثال فهي غري معقولة؛ إذ املفروض وجود
ً
وال يمكن أن يكون كل منهام منجز ًا ،نعم املنجزية املعقولة هي منجزية إحدامها ،ونحن
نضيف بأن املعني منها ترجيح بال مرجح ،وغري املعني ال واقع له.
ِ
ومسقطة لعقاب الواقع ،فال مانع منها لكل
وأما املعذرية بمعنى أهنا ُمربئة للذمة
من الفتويني املتعارضتني ـ إذ ال منافاة بني معذريتهام ـ ألنه ُحيتمل أن تكون كل منهام
خمالفة للواقع.
فمقتىض القاعدة حينئذ أن نجعل كليهام معذر ًا؛ إذ ال تنايف بينهام يف هذه اجلهة؛
ألنا كنا نعلم إمجاالً بمخالفة أحدمها للواقع ،لكن مل نكن نعلم بموافقة أحدمها له.

( )1االجتهاد والتقليد  148ـ .149
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ويمكن القول يف قبال هذا الوجه بأن احلجية املجعولة للطرق إنام ُجتعل بلحاظ
جهة كاشفيتها ،غاية األمر تكون منجزة يف املورد املناسب ،كام تكون معذرة يف مورد
آخر باملناسبة ،فاملجعول هو حيثية الكاشفية ،والت نجيز والتعذير من آثار الكاشفية
وبحسب مناسبة املورد.
وعليه إذا عُلم بأن أحد الكاشفني ـ اللذين تكون مثبتاهتام حجة ـ خطأ فال يمكن
أن يكون كل منهام منجز ًا؛ إذ الزم أحدمها عدم وجوب اإلمتام والزم اآلخر عدم
وجوب القصـر ،وال يمكن التعبد بالنقيضني فيتساقطان من جهة الكاشفية وال تكون
مثبتاهتام حجة ،فال وجه للتفكيك بني املنجزية واملعذرية.
ومع قطع النظر عن ذلك ،وعىل فرض التسليم بأن املجعول هو املنجزية
واملعذرية ،فإن قوله ( :ال معنى ملنجزية كل منهام) من جهة أن التنجيز إنام يكون
بمالحظة إصابة الواقع ،وبام أهنام متعارضان فال تنجيز يف البني.
إال أن ترتب التنجيز غري متوقف عىل إحراز اصابة الواقع ،بل يكفي يف ترتب
التنجيز إحتامل إصابة الواقع ،أي أنه عىل تقدير اإلصابة يكون منجز ًا ،وال ريب أن
املقلد حيتمل اإلصابة يف ٍّ
كل منهام ،ولكن واقع استحقاق العقوبة بحيث تكون خمالفته
موجبة للعقوبة يف املقام غري موجود.
وأما املعذرية فال يمكن املساعدة عىل ترتبها يف املقام كام ذهب إليه املحقق؛ إذ لو
علم إمجاالً بخطأ أحدمها فال يكون أحدمها معذر ًا ،كام أنه يعلم بصواب أحدمها يف
املثال ،فإنه إما جيب القرص أو االمتام وإما جيب الظهر أو اجلمعة ،فال يمكن أن يكون
كالمها معذر ًا؛ إذ املعذرية إنام تكون عىل تقدير اخلطأ ،ومع العلم بصواب أحدمها كيف
يكونا معذر ْين.
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مضاف ًا إىل أن هذا ال يوجب التخيري يف بعض املوارد ،فلو أفتى أحدمها بوجوب
يشء واآلخر بعدم وجوبه ،فهنا ال يمكن القول بأنه ال معنى ملنجزيتهام وال مانع من
معذريتهام؛ إذ الوجوب ُيعقل أن يكون منجز ًا يف صورة إصابته للواقع ،وأما منجزية
من يقول بعدم الوجوب فهو أمر غري معقول؛ إذ غري الواجب ال تنجيز له ،وإنام يتصور
يف حقه التعذير ،وبام أن اجلمع بني املنجز واملعذر ال يمكن ـ أي :ال يمكن أن يكون هذا
اليشء منجز ًا ومع ذلك يكون معذر ًا ـ فيتساقطان ،وليست نتيج ُة ذلك التخيري كام ذهب
اليه املحقق.
هذا متام الكالم يف الوجوه التي استدل هبا عىل التخيري ،األخذي منه أو
التطبيقي ،وظهر أن أحسن الوجوه لالستدالل هو موثقة سامعة.
االحتامل الثاين :االحتياط
وهذا االحتامل يأيت فيام إذا مل تتم أدلة التخيري ،فالبد من االحتياط وهو األخذ
بأحوط القولني ،وهذا ما ذهب إليه بعض األكابر ،فقد ذكره السيد اخلوئي يف تعليقته
عىل العروة الوثقى  ،ويف قبال هذا االحتامل هناك احتامالن آخران ،ومها :االحتياط
( )1

املطلق ،وإجراء األُصول املرخصة فيام إذا مل يكن مانع من اجرائها.
وقبل الرشوع يف البحث البد من القول بأن التعبري باألخذ بأحوط القولني فيه
مساحمة ،واألنسب أن ُيعرب باألخذ باألحوط بني القولني أو األحوط النسبي؛ إذ مراده
من هذا التعبري لزوم االحتياط يف موردين:

( )1كتاب احلج (السيد اخلوئي) 334/1 :هذا ومل نر َم ْن كتب تقريرات بحثه أنه تصدى هلذا وأنه
ما وجه ذلك.
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األول :ما إذا أفتى أحدمها بالوجوب ،واآلخر بعدم الوجوب ،فهنا يمكن
املورد ّ
القول بأن األحوط هو الوجوب.
املورد الثاين :ما إذا أفتى أحدمها بوجوب يشء واآلخر بوجوب يشء آخر ،كام
إذا أفتى أحدمها بوجوب القرص واآلخر بوجوب اإلمتام ،فهنا ال يكون أحدمها أحوط
بالنسبة إىل اآل خر ،ومراده من األخذ بأحوط القولني هو األخذ باالحتياط بني القولني،
فال بد أن يأخذ بالوجوب يف املورد األول ،وبالوجوبني يف املورد الثاين .فاملراد هو
االحتياط النسبي يف قبال االحتياط املطلق.
وجتدر اإلشارة إىل أن البحث إنام يقع فيام إذا مل يكن للمقلد علم امجايل بصحة
أحد القولني ،فإنه لو كان له علم إمجايل خارجي بصحة أحد القولني ،فال إشكال يف
لزوم األخذ هبام يف املورد الثاين ،كام إذا علم بوجوب صالة الظهر أو اجلمعة ،فإن هذا
العلم سبب ومنجز لالتيان بكليهام ،أما إذا كان له علم امجايل وكانت دائرته أوسع من
الفتويني ،كام إذا أفتى أحدمها بذبح شاة واآلخر بذبح بقرة ،وكان يف املسألة قول آخر
وهو نحر االبل ،فال يقتضـي العلم اإلمجايل االحتياط بني القولني ،والبد من التامس
دليل آخر لالحتياط ،كام أن العلم اإلمجايل ال يقتيض االحتياط فيام إذا أفتى أحدمها
بالوجوب واآلخر باالستحباب أو اجلواز.
فظهر أنه لو كان للمقلد علم إمجايل خارجي بصحة أحد القولني فهو خارج عن
حمل البحث ،ويف حكم هذه الصورة ما إذا نفى كل منهام الثالث ،كام إذا أفتى كل منهام
صف بخصوصيات معينة ،إال أن أحدمها يقول بأن األقوى هي
بوجوب صالة تت ُ
اجلمعة واآلخر يقول إن األقوى هي الظهر ،فإن إفتاءمها بوجوب صالة متصفة
بخصوصيات يف قوة العلم اإلمجايل للمقلد ،وذلك ألن احلجة اإلمجالية كالعلم
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اإلمجايل ،ففي املورد الثاين جيب االحتياط ،حيث أفتيا بوجوب صالة متصفة
بخصوصيات ،إال أن هذا االحتياط مستند إىل احلجة اإلمجالية وإفتائهام بذلك.
وبعد ما ظهر خروج مورد العلم اإلمجايل وما يف حكمه من احلجة اإلمجالية من
البحث ،يقع الكالم يف جهتني:
اجلهة االُول :يف أنه هل يكون هناك مانع من جريان األصل املرخص يف املقام أو
ال ـ مع قطع النظر عن بعض املباين التي توجب االحتياط من جهة نفس الفتويني ـ أي
أن املوانع التي ذكروها إلجراء األُصول املرخصة قبل الفحص هل توجب االحتياط يف
املقام أو ال؟ ْ
فإن قلنا بأن املوانع موجودة وتامة فإهنا تقتضـي االحتياط املطلق يف مورد
االختالف بني املجتهدين.
واملوانع من إجراء األُصول املرخصة قبل الفحص هي أمور أربعة:
األول :العلم اإلمجايل بوجود أحكام إلزامية يف الشـريعة املقدسة ،وهذا
األمر ّ
العلم اإلمجايل يكون مانع ًا من إجراء األصل املرخص قبل الفحص.
األمر الثاين :احتامل وجود أحكام إلزامية ،فإن احتامل ذلك قبل الفحص منجز
عقالئي.
األمر الثالث :أدلة لزوم التعلم ،فإن هذه األدلة تنجز احلجج الواقعية أو
األحكام.
األمر الرابع :وجود حجج يف معرض الوصول ،فإن هذه احلجج تتنجز إما
باحتامل التكليف أو بأدلة التعلم.
ومن الواضح أنه لو قلنا باقتضاء األمور األربعة لالحتياط فإهنا تقتضـي
االحتياط بالنسبة إىل كال املوردين ،وجمرد احتامل الوجوب يكون كافي ًا للزوم االحتياط
يف املوردين.
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ويمكن املناقشة يف مجيع األمور املتقدمة:
أما األمر األول ،فألن العلم اإلمجايل الذي حيصل للمقلد بوجود أحكام إلزامية
ال يكون مانع ًا من إجراء األُصول املرخصة يف املقام ،فإنه وإن كان هذا العلم اإلمجايل
مانع ًا من األُصول املرخصة يف دليل االنسداد وأشباهه ،إال أن هذا العلم اإلمجايل ال
يكون مانع ًا يف املقام ،وذلك لكثرة موارد توافق املجتهدين يف األحكام اإللزامية ،كام قد
يكون بينهام اختالف يف هذه األحكام ،وبام أن موارد اتفاقهام كثرية يف األحكام اإللزامية
وليس عدد املعلوم باإلمجال بأكثر من موارد االتفاق ،بل أقل منها ،فينحل العلم اإلمجايل
وال يكون له أثر ،فإنه لو قامت احلجة عىل العدد املعلوم باإلمجال يسقط العلم اإلمجايل
حكامً ،كام إذا علم بنجاسة إناءين من هذه العشـ رة ،وقامت البينة بنجاسة إناءين معينني
منها.
نعم إذا فرضنا أن شخص ًا الحظ موارد اختالف املجتهدين يف احلكم اإللزامي
واستثنى منه موارد العلم اإلمجايل اخلاص عىل صحة أحد القولني أو احلجة اإلمجالية ـ
عىل ما سبق ـ يتحقق له علم إمجايل ـ ومل تكن الشبهة من قبيل شبهة القليل يف الكثري
املعرب عنها بالشبهة غري املحصورة ـ فإنه البد له من االحتياط ،إال أن هذا غري التمسك
بالعلم اإلمجايل الكبري ،وال حيصل جلميع األفراد ،وال سيام بعد إخراج موارد العلم
اإلمجايل واحلجة اإلمجالية التي توجب االحتياط.
وأما األمر الثاين وهو االحتياط قبل الفحص بتقريب أنا نعلم بالعلم التفصييل
االختالف بينهام ،فوجود قوهلام كأنه مل يكن ،وليس قول أي منهام بحجة يف موارد
االختالف ،وبام أنا مل نفحص يف األدلة فإنه يكون االحتامل قبل الفحص منجز ًا.
فهو غري صحيح أيض ًا ،وذلك ألن وزان الفتويني املتعارضتني وزان اخلربين
املتعارضني بالنسبة إىل املجتهد ،فكام ال نقول يف اخلربين املتعارضني املتساقطني بأن
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االحتامل قبل الفحص مانع من إجراء األُصول املرخصة ـ إذ مل يقل أحد بذلك ـ كذلك
ال يمكن القول بأن االحتامل هنا منجز؛ ألن الفحص الذي هو وظيفة املقلد قد حتقق
بفحصه لفتوى املجتهدَ ْين ،وقوهلام دليل بالنسبة إليه ،ففي موارد التوافق بينهام يقوم
الدليل بالنسبة إليه ،ويف موارد االختالف يتعارضان ويتساقطان ،فام هو املانع من إجراء
األُصول املرخصة؟
وأما األمر الثالث وهو أدلة وجوب التعلم ،بنا ًء عىل أهنا منجزة للحجج املرتبطة
باألحكام اإللزامية ،فيجب عىل املقلد أن يراجع احلجج املرتبطة باألحكام اإللزامية،
وال يمكنه إجراء األُصول املرخصة بسبب هذه األدلة.
وهذا غري صحيح أيض ًا؛ إذ املفروض أنه ال يمكن له تعلم تلك احلجج بال
واسطة ،نعم يمكنه التعلم مع الواسطة ،وهو الرجوع إىل الفقيه ،وقد تعلم مؤديات
تلك احلجج بسبب فتاوهيام املتفق عليها ،وال يمكنه التعلم يف موارد االختالف؛ إذ
املفروض أن طريق الوصول إىل تلك احلجج منحصـر بالنسبة إليه عىل املجتهد ْين
املتساويني.
ْ
وأما األمر الرابع وهو احلجج التي هي يف معرض الوصول ،فمع قطع النظر عن
أن االحتامل قبل الفحص ال يكون موجب ًا لالحتياط يف املقام ،فهذا أيض ًا ال يوجب
االحتياط؛ إذ إن هذا القسم من احلجج ليس يف معرض الوصول بالنسبة إليه؛ ألن طريق
وصوهلا بالنسبة إليه منحصـر بقول املجتهدَ ْين ،واملفروض أهنام متعارضان فيتساقطان،
وعليه فإن هذه االُمور ال تكون مانعة من إجراء األُصول املرخصة يف املقام ،حتى يقال
بوجوب االحتياط من أجلها.
اجلهة الثانية :يف أنه هل يمكن إثبات لزوم االحتياط يف الفتويني بالتمسك باملباين
التي تقدمت يف مبحث تعارض األدلة الرشعية ،وإنام ُذكرت هذه املباين هناك من أجل
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نفي الثالث ،وقد ناقشنا فيها يف ذلك املبحث ،وبينا ضعفها وأنه ال يمكن التمسك هبا
لنفي الثالث يف اخلربين املتعارضني ،إال أنه ربام يتوهم أن بعض تلك املباين تقتيض
االحتياط بني القولني ،فلذا نتعرض هلا حتى نرى ماذا تقتضـي عىل فرض متاميتها ،فهل
تقتيض االحتياط بني القولني يف املوردين أو يف املورد الثاين فقط؟ فقد أن االحتياط بني
القولني يكون يف موردين:
أحدمها :أن يكون أحد احلكمني مشتمالً عىل احلكم التضييقي واآلخر عىل
التوسعة ،كأن يفتي أحدمها بالوجوب واآلخر باالباحة ،أو ُيفتي أحد بجزئية يشء أو
رشطية يشء ،واآلخر ُيفتي بعدم جزئيته أو رشطيته ،وهكذا بالنسبة إىل العقود
واإليقاعات.
ثانيهام :أن يكون كل منهام مشتمالً عىل حكم ،كام لو قال أحدمها بوجوب
القصـر واآلخر بوجوب اإلمتام ،ومل يكن للمقلد علم إمجايل خارجي بوجوب أحدمها،
وإال خلرج عن مورد البحث.
ولنتعرض إىل تلك املباين لنرى ـ عىل فرض صحتها ـ هل تقتيض االحتياط بني
القولني يف كال املوردين أو يف املورد الثاين فقط؟
األول :ما ذهب إليه املحقق اخلراساين من أن مقتضـى األصل يف
املبنى ّ
املتعارضني حجية أحدمها االنتزاعي  ،وهذا املبنى عىل فرض صحته ومتاميته إنام
( )1

يقتيض االحتياط يف املورد الثاين فقط؛ إذ املفروض أن كليهام تنجيزي.
وأما إذا كان أحدمها عىل نحو التوسعة واآلخر عىل نحو التضييق ،كام إذا قال
أحدمها بالوجوب واآلخر باإلباحة أو االستحباب ،فهذا املبنى ال يقتيض االحتياط؛

( )1انظر :كفاية االصول.449 ،440 ،439 :
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لعدم ترتب األثر عىل حجية أحدمها ،وهذا نظري العلم اإلمجايل بالوجوب أو اإلباحة،
فكام ال أثر هلذا العلم اإلمجايل ،كذلك ال أثر ملثل هاتني الفتويني.
املبنى الثاين :التفسري الذي نحن ذكرناه لكالم املحقق اخلراساين من أن كل واحد
منهام حجة برشط أن ال يكون هو املخالف للواقع؛ إذ املفروض أن العلم اإلمجايل يقول
بمخالفة أحدمها للواقع.
وهذا أيض ًا يقتيض االحتياط يف املورد الثاين وفيام إذا قال أحدمها بوجوب يشء
واآلخر بوجوب يشء آخر؛ إذ هذا من اشتباه احلجة بالالحجة ،ويف اشتباه احلجة
بالالحجة إنام يرتتب األثر فيام إذا كانا تنجيزيني ،أي البد من إتياهنام أو تركهام ،وأما إذا
كان أحدمها تنجيزي ًا واآل خر غري تنجيزي ،كام إذا قال أحدمها بالوجوب واآلخر
باإلباحة ،فهنا ال يرتتب أثر عىل اشتباه احلجة بالالحجة؛ إذ احلجية بالنسبة ألحدمها
عىل نحو املعذرية وبالنسبة لآلخر عىل نحو املنجزية ،واشتباه حجة املعذر بحجة املنجز
ال أثر له ،ونتيج ًة لذلك ال حيصل العلم بالتنجيز.
املبنى الثالث :أن يكون كل منهام حجة برشط أن يكون اآلخر خمالف ًا للواقع،
والكالم يف هذا املبنى هو الكالم يف املبنى الثاين ،إذ بام أنه يعلم بأن أحدمها خمالف للواقع
فنتيجة ذلك يكون أحدمها حجة ،فلو كان كالمها إلزاميني فإنه يرتتب األثر ،وأما إذا
كان أحدمها إلزامي ًا واآلخر غري إلزامي فال يرتتب األثر.
املبنى الرابع :ما سلكه املحقق النائيني ،وهو أنا ننفي الثالث بالداللة االلتزامية
يف احلدود التي ال يكون تناف بينهام يف املدلول املطابقي  ،وهذا املبنى ال ينتج إال ما
( )1

( )1فوائد األُصول.755/4 :
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ذكرنا يف املباين السابقة ،أي :أنه عىل فرض التاممية يقتضـي االحتياط فيام إذا كانا
إلزاميني ،وأما إذا كان أحدمها إلزامي ًا واآلخر غري إلزامي فال جيب االحتياط.
وتوضيح ذلك :أن من يقول بذبح الشاة مث ً
ال يقول بعدم وجوب ذبح البقرة
وبعدم وجوب نحر اإلبل ،ومن يقول بوجوب ذبح البقرة يقول بعدم وجوب ذبح
الشاة ونحر اإلبل ،ومها يتساقطان يف مورد التنايف ،وأما الداللة االلتزامية فيام وراء
حدود التنايف فهي حجة عىل هذا املبنى ،فبام أهنام يدالن عىل نفي الثالث ،فالزمه أن
يكون أحدمها مطابق ًا للواقع ،كام إذا قامت البينة عىل أن الدار لزيد ،وقامت البينة عىل
أهنا لعمرو ،فإن كالًّ منهام ينفي أن يكون لغري عمرو وزيد بالداللة االلتزامية ،ومها
يتساقطان يف مدلوهلام املطابقي من جهة التنايف  ،فقوهلام حجة بالنسبة إىل سائر األفراد،
وأنه ليس لغريمها ،والزم عدم كوهنا لغريمها أن تكون ألحدمها ،فهذا يف قوة العلم
اإلمجايل بصحة أحدمها ،ويف املقام ،فيام إذا كان كالمها إلزاميني تكون النتيجة لزوم
االحتياط.
وأما إذا قال أحدمها بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب فصحة أحدمها ال توجب
االحتياط.
فظهر أن مجيع هذه املباين عىل فرض متاميتها توجب االحتياط فيام إذا كانا
إلزاميني ،وأما إذا مل يكونا كذلك بأن يكون أحدمها إلزامي ًا واآلخر غري إلزامي ،فال جيب
االحتياط باالستناد إىل هذه املباين ،ونحن قد ناقشنا يف ما ذهب إليه املحقق النائيني
بوجوه يف مبحث تعارض األدلة الرشعية ،إال أنه ربام يقال بأن من وجوه املناقشة هناك
أنه ليس اخلرب ناظر ًا إىل اخلرب اآلخر ولذا ال ُينفى هبام الثالث ،وأما يف املقام ـ أي:
الفتويني ـ فكل منهام ناظر إىل نفي اآلخر ونفي غريه؛ إذ حينام يكتب املجتهد يف رسالته
العملية بأنه جيب ذبح الشاة ،فإنه ناظر إىل أنه ال جيب ذبح البقر وال جيب نحر اإلبل،
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وهكذا املفتي اآلخر حينام ُيفتي بوجوب ذبح البقر ،فهو ناظر إىل عدم وجوب ذبح
الشاة ونحر اإلبل ،وأوضح من ذلك أنه قد يكتب بأن يف املسألة وجوه ًا أحسنها
ا ألخري ،أو أوسطها الوسط ،وعليه فيدالن بالداللة االلتزامية عىل نفي الثالث يف املقام،
والزم ذلك صحة قول أحدمها فيجب االحتياط.
املخرب به وإن كانت حجة بحسب امليثاق العقالئي ،إال أنه
إال أنه يقال بأن لوازم َ
يشرتط أن يكون الالزم الزم كالمه ،وليس الزم كالمه وكالم الغري ،فحينام يقول
بوجوب ذبح الشاة ،فإن الزمه عدم وجوب ذبح البقر ونحر اإلبل ،وهذا حجة ،وهكذا
ونفي الثالث إنام يكون بالزم جزء مدلوهلام االلتزامي ،والزم ذلك صحة قول
اآلخر،
ُ
أحدمها ،فال يمكن اإلشكال علينا بأنه جيب االحتياط عىل ما سلكتم فيام إذا كانا
إلزاميني فكيف ذهبتم إىل التخيري مطلق ًا؟
فظهر مما ذكرنا أنه ال وجه للقول بأخذ أحوط القولني يف املجتهدين املتساويني؛
إذ مضاف ًا إىل عدم متامية هذه املباين عند القائل بوجوب األخذ بأحوط القولني ،فإن أدلة
االحتياط املطلق ال تشمل املقام ،وعىل فرض شموهلا ومتاميتها تكون النتيجة هي احلكم
بلزوم االحتياط املطلق إن أمكن ،وإال فله التبعيض يف االحتياط وال وجه الختصاص
التبعيض يف االحتياط بقوهلام ،بل البد له من التبعيض يف االحتياط بالنسبة إىل قوهلام
وقول غريمها.
فاحلق يف املسألة هو التخيري فيام إذا أمر أحدمها بيشء واآلخر يكون نافي ًا ،إال أنا
قد وسعنا دائرة املُث بت والنايف بام يشمل األوامر االستقاللية والضمنية واالرشادية ،كام
إذا أمر أحدمها با إلمتام واآلخر بالقرص ،هذا إذا مل يكن للمقلد علم إمجايل أو حجة
إمجالية ،فإن شمول املوثقة ـ التي هي عمدة أدلة التخيري ـ ملورد العلم اإلمجايل أو احلجة
أمر أحدمها بشـ يء واآلخر ينهى عنه ،وإما
اإلمجالية حمل تأمل؛ إذ الرواية واردة فيام إذا َ
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إذا أمر أحدمها بيشء واآلخر بشـيء آخر ،فلم ُيذكر يف الرواية ،ومل يأمر اإلمام بالسعة
املتساويني
فيه ،وأقوال القوم ال تشمل موارد العلم اإلمجايل ،فيحكم يف املجتهد ْين
ْ
بالتخيري يف مرحلة التطبيق العميل مطلق ًا ،إال إذا كان للمقلد علم أو حجة إمجالية ،كام
إذا علم إما بوجوب القرص أو اإلمتام ،فيجب عىل املقلد االحتياط من جهة العلم
اإلمجايل.
هذا متام الكالم يف املسألة االُوىل.
املسألة الثانية :وظيفة املقلد يف صورة وجود مزية ألحد املجتهدين
تقدم يف خمتلف الطرق املتعارضة فيام لو كان ألحد املجتهدين مزية بحيث
توجب رصف الريبة من أحدمها إىل اآلخر ،فإن مقتضـى القاعدة هي حجية قول
صاحب املزية ،ومن املزايا واملرجحات املذكورة :األعلمية ،وفيها أقوال ثالثة:
األول :إن االعلمية مرجح عند التعارض.
القول ّ
القول الثاين :عدم مرجحية األعلمية عند التعارض.
القول الثالث :إن من رشائط حجية الفتوى عدم وجود فتوى من هو أعلم منه،
أي أنه ال تكون فتوى غري األعلم حجة ما دام هناك فتوى لألعلم ،سواء كان قول غري
األعلم موافق ًا أم خمالف ًا .
( )1

حجية الفتوى مرشوطة بعدم وجود فتوى األعلم
ونحن نقدم البحث عن القول الثالث ،والكالم يف أنه هل هلذا القول دليل أو
ال؟

( )1وقد ذكر الطباطبائي هذه املسألة واحتاط فيها احتياط ًا وجوبي ًا حيث قال( :األحوط عدم
تقليد املفضول حتى يف املسألة التي توافق فتواه فتوى االفضل) (العروة الوثقى .)8/1
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فنقول بأن ع مدة األدلة الدالة عىل حجية رأي املجتهد دليالن:
األول :السرية العقالئية.
ّ
الثاين :إرجاع األئمة  إل الرواة.
أما السرية ،فالظاهر أنه ال يكون قول غري األعلم بال قيمة حتى يف صورة التوافق
مع األعلم ،وذلك ألهنم يرجعون إىل أهل اخلربة وإن علموا بأنه مفضول ويف البني من
هو أفضل منه إذا مل يعلم باخلالف ،فالرجوع إليه وقبوله للرجوع هاهنا ال إشكال فيه،
فإنه لو كان يف البلد أطباء ،وجاء طبيب أعلم وأرقى منهم ،فليس وظيفتهم ترك األطباء
ا لسابقني كام ليس من وظيفة األطباء أن يغلقوا عياداهتم بوجه الناس ،بل لو فعلوا ذلك
حلكم عليهم بالسفاهة.
ومورد البحث فعالً يف صورة عدم العلم باخلالف ،وأما البحث يف صورة العلم
باخلالف فسيأيت إن شاء اهلل.
واما الروايات الدالة عىل إرجاع األئمة  إىل أفراد ،فإهنا ال تدل عىل أهنم
كانوا أعلم أهل زماهنم ،بل ربام كان يف البني من هو أفقه إال أنه أرجعه اإلمام  من
أجل أن ذلك الفقيه كان من أهل بلده ،أو قريب من بلده.
إال أنه قد استدل لعدم جواز اإلفتاء لغري األعلم مع وجود األعلم بأدلة:
منها :اإلمجاع ،فقد نُسب إىل السيد املرتضـى يف الذريعة وإىل املحقق الثاين يف
حاشيته عىل جهاد الرشائع ادعاء اإلمجاع بأن فتوى املفضول ليست بحجة مع وجود
األعلم ،فقد قال النجفي( :وأغرب من ذلك االستناد إىل االمجاع املحكي عن املرتىض
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يف ظاهر الذريعة واملحقق الثاين يف رصيح حوايش اجلهاد من الشـرائع عىل وجوب
الرتافع ابتدا ًء إىل األفضل وتقليده) .
( )1

وقال السيد احلكيم ( :كام هو املشهور بني األصحاب ،بل عن املحقق الثاين
اإلمجاع عليه ،وعن ظاهر السيد يف الذريعة كونه من املسلامت عند الشيعة)  ،وقد قال
( )2

صاحب اجلواهر يف مقام الرد( :عىل أنه مل نتحقق ا إلمجاع عن املحقق الثاين) .
( )3

وبام أنه ليس لدينا حاشيته عىل الشـرائع فال يمكن لنا نفيه أو إثباته .وأما الذريعة
فليس فيها امجاع ،فقد قال السيد املرتىض يف الذريعة( :وال شبهة يف أن هذه الصفات إذا
كانت ليست عند املستفتي إال لعامل واحد يف البلد لزمه استفتاؤه تعيين ًا وإن كانت جلامعة
هم متساوون كان خمري ًا ،وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض وأورع أو أدين ،فقد
اختلفوا فيه ،فمنهم من جعله خمري ًا ،ومنهم من أوجب أن يستفتي املقدم يف العلم
والدين ،وهو أوىل؛ ألن الثقة به أقرب وأوكد ،واألُصول كلها شاهدة عىل ذلك) .
( )4

والظاهر أن السيد املرتىض مل يد ِع اإلمجاع ،بل نقل اخلالف فيام إذا كان بعضهم
أعلم وأورع ،ال االعلمية فقط ،ومن الحظ عبارة املحقق يف املعارج والحظ املعامل
يعرف بأن ضم األورعية إىل األعلمية له خصوصية ،والسيد املرتىض يف هذه العبارة
يقول بأن االستفتاء من األعلم األورع أوىل وأنسب مع األُصول ،وحيث إن صاحب

( )1جواهر الكالم .45/40
( )2مستمسك العروة.26/1 :
( )3جواهر الكالم .45/40
( )4الذريعة إىل اصول الرشيعة .801/2
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اجلواهر مل يراجع الذريعة أجاب عنه بأن( :امجاع املرتضـى مبني عىل مسألة تقليد
املفضول يف اإلمامة العظمى مع وجود األفضل ،وهو غري ما نحن فيه) .
( )1

ويمكن القول بأن كالم السيد املرتىض إنام هو يف صورة العلم باالختالف وإن
مل يرصح هو بذلك يف كالمه ،والشاهد عىل ذلك أنه ذكرت مثل هذه العبارة يف كلامت
املتأخرين كاملحقق الثاين وصاحب املعامل وقد رصحوا بأن األعلمية إنام تُشرتط يف
صورة العلم باخلالف.
ومنها :عهد أمري املؤمنني  إىل مالك األشرت ،ففي هنج البالغة :اخرت
للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق به االُمور بتقريب أن الرواية
( )2

وإن كانت واردة يف القايض ،إال أنه إذا كانت األعلمية رشط ًا يف القايض فتكون رشط ًا
يف املجتهد باألولوية.
ولكن الظاهر من الرواية أنه ليس املراد من األفضلية :األعلمية ،بل املراد من هو
أكثر فضالً من جهة االُمور النفسانية ،وقد أوضح اإلمام  ذلك بقوله :ممن ال
تضيق به االُمور وال متحكه اخلصوم ،وال يتامدى يف الزلة. 
( )3

وقد نقل النعامن هذه الرواية يف دعائم االسالم ـ عىل ما يف املستدرك ـ بلفظ
وأمجعهم للعلم واحللم
آخر :فاخرت للقضاء بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك ْ
والورع ،ممن ال تضيق به االُمور. 
( )4

( )1جواهر الكالم  45/40ـ .46
( )2هنج البالغة (حتقيق صالح) ،434 :خطب االمام .
( )3املصدر نفسه.
( )4مستدرك الوسائل .151/13
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فربام يتوهم من هذا النقل أنه ُيشرتط األعلمية ،إال أن هذا التوهم يف غري حمله،
فإن املراد أن يكون جامع ًا هلذه الثالثة بحيث ال يكون يف الناس من هو مثله يف اجلامعية
هلذه االُمور الثالثة.
وبعبارة ُاخرى :إخرت للقضاء من يكون أكثر معدالً هلذه االُمور الثالثة ،ال أن
يكون معدله يف كل واحد منها أكثر من غريه.
مضاف ًا إىل أن كتاب دعائم االسالم هو للقايض نعامن اإلسامعييل ،وال اعتبار به
ْ
وإن قيل بأنه من اإلمامية.
وعهده  إىل مالك األشرت يف هنج البالغة ال يمكن رميه باإلرسال ،وذلك
ألن الشيخ الطويس له سند معترب يف الفهرست إىل أصبغ بن نباته بالنسبة إىل عهده 
ملالك األشرت  ،فخصوص هذه الرواية معتربة سند ًا.
( )1

ومنها :ما ورد يف هنج البالغة أيض ًا :إن أوىل الناس باألنبياء أعلمهم بام جاءوا
يَ َ َ
َ َ َ َي َ يَ َ ُ ُ َ َ َ َي يُ َ َي َ َ ُ
آمنواْ﴾. 
نْ
بْواَلِي ْ
وهْوهذاْال ِ ْ
ِينْاتبع ْ
ِيمْلَل ْ
اسْبِإِبراه ْ
لْالَي ِ ْ
نْْأو ْ
به ،ثم تال ﴿إ ِ ْ
( )2

والظاهر أن الصحيح (أعملهم) ال (أعلمهم) كام ذكر ذلك ابن أيب احلديد يف

رشحه لنهج البالغة  ،وذلك بمناسبة أن أوىل الناس بابراهيم للذين اتبعوه ،وكذا
( )3

بمناسبة قول أمري املؤمنني ( :إن ويل حممد من أطاع اهلل وإن َب ُعدت حلُمته ،وإن
عدو حممد َ من عىص اهلل وإن قربت حلمته. 
( )4

( )1الفهرست.85 :
( )2هنج البالغة (حتقيق صالح).484 :
( )3رشح هنج البالغة البن أيب احلديد .252/18
( )4هنج البالغة (حتقيق صالح).484 :
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مضاف ًا إىل أن هذا مبتن عىل أن يكون هذا من باب إيكال منصب الفتوى من
ناحية االئمة  ،وأما إذا قلنا بأن الرجوع إىل املجتهدين من باب الرجوع إىل أهل
اخلربة فال تكون األعلمية رشط ًا.
ومنها :ما يف عيون املعجزات ،واحلديث طويل( :ملا ُقبض الرضا  كان سن
أيب جعفر  نحو سبع سنني ـ إىل أن يقول ـ وقالوا إن عمك عبد اهلل أفتى بكيت
وكيت ،فقال اإلمام اجلواد  :ال إله اهلل يا عم! عظيم عند اهلل أن تقف غد ًا بني يديه
فيقول لك :مل تفتي يف عبادي بام مل تعلم ويف االُمة من هو أعلم منك) بتقريب أن
( )1

الرواية تدل عىل أمرين:
األول :عدم جواز اإلفتاء عن غري علم.
والثاين :عدم جواز اإلفتاء مع وجود األعلم.
إال أن هذه الرواية خمدوشة من جهات:
ُ
جمهول املؤلف ،فقد ذكر املحدث النوري أنه نسب
اجلهة االُول :أن هذا الكتاب
الكتاب إىل السيد املرتىض كالسيد هاشم البحراين  ،واحتمله الشيخ
بعض هذا
ٌ
َ
( )2

املجليس يف البحار ،واستظهر هو نفسه ْ
بأن يكون الكتاب للشيخ اجلليل حسني بن عبد
الوهاب الذي كان معارص ًا للسيدين ،وقد رصح يف مواضع من هذا الكتاب بأنه
مؤلفه  ،ويف الكتاب شواهد عىل أنه ليس للسيد املرتىض؛ إذ ذكر فيه روايات ال توافق
( )3

مسلك السيد املرتىض.
( )1عيون املعجزات ،109 :بحار األنوار 99/50 :ـ .100
( )2انظر :مستدرك الوسائل  ،296/8 ،252/3خامتة املستدرك  ،166/1مدينة املعاجز
.41/1
( )3انظر :بحار األنوار .90/60
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فالكتاب إما جمهول املؤلف أو هو للشيخ عبد الوهاب ،كام احتمله املحدث
النوري ونعته بالشيخ اجلليل ،إال أنا ال نعرفه ،لعدم وجود ترمجة له.
اجلهة الثانية :أن نفس هذه الرواية منقولة يف االختصاص املنسوب إىل املفيد ـ
عىل ما يف البحار ـ عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن أيب جعفر  أنه قال لعمه عبداهلل
بن موسى( :ات ِق اهلل ات ِق اهلل إنه لعظيم أن تقف يوم القيامة بني يدي اهلل عز وجل فيقول
لك ِمل َ أفتيت الناس بام ال تعلم؟)  ،وليس فيه مجلة( :ومن هو أعلم منك).
( )1

هذا مع قطع النظ ر عام نقل عن املناقب ـ عىل ما يف البحار ـ ما يشبه هذه الرواية
()2

عن اجلالء والشفاء ،وليس فيه أي من اجلملتني ،بل اإلمام  أجاب بجواب،
وحيتمل أن تكون هذه الرواية ملخصة.
ُ
ِ
اجلهة الثالثة :أنه مع الغض عام ذكر وعن إرسال الرواية ،فإن معنى الرواية :مل َ
تُفتي بام ال تعلم ويف ا ُ
المة عامل؛ إذ أفعل التفضيل قد يأيت و ُيستعمل يف أصل تقوم املبدأ
بالذات ،ال لألفضلية ،وذلك ملناسبة املقام ،إذ املفروض أنه أفتى بغري علم.
ومنها :ما يف البحار نقالً عن االختصاص املنسوب إىل املفيد بال سند قال رسول
اهلل  :من تعلم عل ًام ل ُيامري به السفهاء أو ليباهي به العلامء ،أو يصـرف به الناس إىل
نفسه يقول :أنا رئيسكم ،فليتبوأ مقعده من النار ،إن الرئاسة ال تصلح إال ألهلها ،فمن
دعا الناس إىل نفسه وفيهم من هو أعلم منه مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة. 
( )3

وحمل الشاهد هو قوله ( :فمن دعا الناس ،)...وهذه اجلملة منقولة من حتف
العقول ـ عىل مايف البحار ،قال  :من دعى الناس إىل نفسه وفيهم من هو اعلم منه
( )1بحار األنوار.85/50 :
( )2املصدر نفسه 90 :ـ .91
( )3املصدر السابق.110/2 :
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فهو مبتدع ضال ، ويف فقه الرضا  ـ عىل ما يف املستدرك :وأروي من دعا الناس
()1

إىل نفسه. ...
( )2

ويمكن أن تناقش هذه اارواية بعدة مناقشات:
املناقشة األول :أن الرواية كام تقدم مذكورة يف مصادر ثالثة ،وليس هلا سند يف
أحد تلك املصادر ،مضاف ًا إىل أن االختصاص غري ثابت كونه للمفيد ،وحتف العقول
جمهول املؤلف ،وفقه الرضا  ملحق هبام.
املناقشة الثانية :الظاهر أن الرواية مرتبطة بالزعامة والرئاسة ،ال باإلفتاء ،فمن
املمكن أن تكون األعلمية رشط ًا للزعامة والرئاسة ،والشاهد عىل ذلك وجود روايات
مشاهبة هلذه الرواية ،واألمر فيها واضح ،وأن هذا الرشط يرتبط بالزعامة ،ففي كتاب
الغيبة للنعامين ـ عىل ما يف املستدرك ـ عن اإلمام الصادق  :من خرج يدعو الناس
وفيهم من هو أفضل منه فهو ضال مبتدع ،ومن ادعى اإلمامة وهو ليس بإمام فهو
كافر. 
( )3

ويف املستدرك أيض ًا ،عن العيايش ،عن اإلمام الصادق عن أبيه  :قال :من
رضب الناس بسيفه ودعاهم اىل نفسه ،ويف املسلمني من هو أعلم منه ،فهو ضال
متكلف قاله لعمرو بن عبيد حيث سأله أن يبايع عبد اهلل بن احلسن .
( )4

ويف املستدرك أيض ًا نقالً عن كتاب الربهان  ،نظري هذه الروايات.
( )5

( )1املصدر نفسه.308/2 :
( )2مستدرك الوسائل 29/11 :ـ .30
( )3مستدرك الوسائل.29/11 :
( )4مستدرك الوسائل.29/11 :
( )5املصدر نفسه.30 :
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فظهر أن االستدالل هبذه الرواية يف غاية الضعف ،كام أن القول باشرتاط
األعلمية بحيث ال يكون قول غري األعلم حجة ،مع وجود األعلم ضعيف جد ًا ،وال
وجه لالحتياط الوجويب ،كام ذهب إليه السيد الطباطبائي يف العروة.
الرتجيح باألعلمية
أما القول األول وهو الرتجيح باألعلمية عند التعارض فهو حمل خالف بني
القوم ،وقد أرشنا إىل عبارة الذريعة حيث قال السيد املرتىض( :إن كان بعضهم عنده
أعلم من بعض وأورع أو أدين فقد اختلفوا فيه فمنهم من جعله خمري ًا ومنهم من أوجب
أن يستفتي املقدَّ م يف العلم والدين) .
( )1

فنرى بأن بعضهم يرى أن األعلمية منضمة إىل األورعية توجب التقديم ،ال جمرد
األعلمية ،واملحقق يطرح املسأله يف املعارج هكذا ،ثم بعد ذلك ذكر بأنه لو كان أعلم
ومل يكن أورع أيض ًا فإنه تكون األعلمية مرجح ًا ،إال أن األوىل هو األعلمية منضمة إىل
األورعية ،وهكذا يف املعامل ،وهذا شاهد عىل أن نظر السيد وأمثاله اىل الروايات التي
ُذكر فيها األعلمية واألورعية.
واملشهور بني علامئنا مرجحية األعلمية حتى نُقل عن الشهيد الثاين بأنه (ال نعلم
يف ذلك خالف ًا) ،وكذا نُقل ع ن احلنفية واملالكية وأكثر الشافعية وأمحد وطائفة من فقهاء
العامة مرجحية األعلمية ،ونُقل عن بعضهم عدم مرجحية األعلمية ،وكذا نُقل عن
بعض املتأخرين من الشهيد الثاين أنه جيوز تقليد غري األعلم يف موارد اخلالف ،وهذا ما
ذهب إليه النراقي يف املناهج وصاحب الفصول وصاحب أنوار الفقاهة ،والبحث عن

( )1تقدم خترجيها آنف ًا.
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أدلة الطرفني مفصل ،ونحن نذكر أدلة القائلني بمرجحية األعلمية عند التعارض بنحو
ُيظ ِهر وجه َة نظرنا بالنسبة إىل أدلة القائلني بعدم مرجحيتها.
فنقول :إن احلق أن األعلمية تكون مرجح ًا عند التعارض ،ونذكر يف وجه ذلك
أدلة ثالثة:
األول :بناء العقالء ،فقد تقدم إن بناء العقالء يف كل طريقني متعارضني
الدليل ّ
فيام إذا كان أحدمها ذا مزية ـ بنحو يوجب رصف الريبة احلاصلة من العلم اإلمجايل
بمخالفة أحدمها مع الواقع إىل اآلخر ـ هو األخذ بذي املزية ،وال يرون اآلخر حجة،
فالبد أن تكون املزية بنحو توجب رصف الريبة من أحدمها إىل اآلخر.
واما إذا كانت مزية بينهام إال أهنا ال توجب رصف الريبة من أحدمها إىل اآلخر،
فمثل هذه املزية وجودها كعدمها ،وهذا ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة أيض ًا،
ونرى أن العقالء يرون قول األعلم حجة عند مراجعتهم إىل األطباء واملهندسني
وغريهم يف صورة اخلالف بني األعلم وغري األعلم ،ويقدمون قول ذي املزية عىل غري
ذي املزية إذا كانت املزية موجبة لرصف الريبة من أحدمها إىل اآلخر ،وال رادع من
الرشع بالنسبة إىل هذا البناء العقالئي ،والعمومات ـ عىل فرض ارتباطها باملقام ـ عىل
قسمني:
األول :ما استظهر منه الشمولية.
القسم ّ
القسم الثاين :ما استظهر منه البدلية.
أما العمومات التي استظهر منها الشمولية كآية النفر وأشباهها التي مل نتعرض
هلا لعدم ارتباطها باملقام ،فعىل مسلك بعض ال تشمل املتعارضني ،وذلك ألنه لو كانت
شاملة للطريقني املتعارضني ،فإن الزم ذلك التعبد بالضدين أو النقيضني ،كام ُذكر يف
أول مباحث تعارض األدلة الشـرعية ،وبنا ًء عىل مسلكنا ال تشمل غري ذي املزية إذا
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كانت بينهام مزية ،وذلك ألن هذه العمومات ليست بتأسيسية من الشارع ،بل إمضائية،
وإذا كانت إمضائية فال ينعقد هلا شمول وإطالق بالنسبة للمتعارضني اللذين يف أحدمها
مزية حتى تكون رادعة عن بناء العقالء.
وأما العمومات التي استظهر منها البدلية ،كقوله  :من كان من
الفقهاء ...فهي أيض ًا ال ينعقد هلا إطالق حتى تشمل صورة اختالف الفقيهني فال
( )1

يمكن االستدالل هبا عىل الردع عن بناء العقالء ،وكذا ما دل عىل إرجاع األئمة 
إىل بعض الرواة ال يكون رادع ًا عن بناء العقالء ،وذلك ألن مرجحية األعلمية إنام
ترتبط باملقلد يف صورة االختالف ،فال يشء يف قبال بناء العقالء للردع عام بنوا عليه.
الدليل الثاين :مقبولة عمر بن حنظلة  ،واالستدالل هبا ربام ُيشكل عليه من
جهات:
اجلهة االُول :اال شكال السندي وهو عدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة ،وقد تقدم
بحثه يف مبحث التعادل والرتجيح ،والرواية حجة من وجهة نظرنا.
بالفقيهني ،بل اما بالقاضيني املنصوبني ،أو
اجلهة الثانية :أن الرواية ال تتعلق
ْ
بقايض التحكيم ،أو بالرواة بام أهنام راويان للحديث ،وهذا البحث أيض ًا قد تقدم وقلنا
بالفقيهني.
بأن قوله  :أفقههام يدل عىل أن األمر يرتبط
ْ
اجلهة الثالثة :أن األعلمية لوحظت بني االثنني يف هذه الرواية ،واملراد من
األعلمية هنا هي األعلمية املطلقة ،فعىل فرض داللة الرواية عىل ترجيح األعلم منهام،
فإهنا ال ترتبط باملقام؛ إذ إن املدعى األعلمية املطلقة.

( )1تقدَّ م خترجيه.
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واجلواب عن هذا االشكال لعله يف غاية الوضوح؛ ألن األعلمية إنام تكون
مرجح ًا عند إحراز التعارض ،واملفروض يف الرواية احراز التعارض بالنسبة إىل
فتوييهام ،فاألعلمية البد وأن تُالحظ بينهام ،وأما اآلخرون الذين ال ُيعلم بتخالف
فتوى فعلية.
فتواهم معهام فال يعمل املرجح ،بل ربام ال يكون لآلخرين
ً
فتوى يف املسألة فال حيتمل أن يكون األعلم
ال يقال بأنه إذا مل يكن لآلخرين
ً
فيهم.
فتوى يف كل مسألة.
فإنه يقال :ال ُيشرتط يف األعلم أن يكون ذا
ً
اجلهة الرابعة :أنه مل ُيذكر يف هذه الرواية أن األفقهية مرجح ،بل قال اإلمام :
احلكم ما حكم به أعدهلام وأفقههام وأصدقهام يف احلديث وأورعهام ، ومرجع ذلك
( )1

إىل ما ذكره السيد املرتضـى يف الذريعة من أن األعلمية منضمة إىل األورعية تكون
مرجح ًا ،ال األعلمية فقط ،ولذا نرى أن قدماء األصحاب ذكرومها مع ًا.
واجلواب عن ذلك أن ذكر األصدقية واألفقهية واألورعية هو من باب املثال،
ومن باب أهنا مرجحات عقالئية ،والكربى قوله  :خذ باملجمع عليه فان املجمع
عليه ال ريب فيه فاجلهة امللحوظة هي( :ال ريب فيه) ،وبام أن األفقهية توجب رصف
()2

الريبة من أحدمها إىل اآلخر فتكون مرجح ًا ،وكذلك األصدقية واألورعية ،فإن كان
أحدمها أفقه وأورع فإنه يكون نور ًا عىل نور ويكون له مزيتان.
فظهر أن هذه الرواية الرشيفة تدل من وجهة نظرنا عىل مرجحية األعلمية يف
صورة التعارض ،وهذه املقبولة مؤيدة بمعتربة داود بن احلصني ،عن الصادق ( :يف

( )1من ال حيرضه الفقيه .9/3
( )2املصدر نفسه.10 :
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رجلني اتفقا عىل عدلني جعالمها بينهام يف حكم وقع بينهام فيه خالف فرضيا بالعدلني،
فاختلف العدالن بينهام ،عىل قول أهيام يميض احلكم؟ قال :ينظر إىل أفقههام واعلمهام
بأحاديثنا وأورعهام فينفذ حكمه ،وال يلتفت إىل اآلخر. )
( )1

وما قيل من أن هذه الرواية ترتبط باحلكومة ال شاهد له من نفس الرواية؛ إذ من
املمكن أن يكون اختالفهام اختالف ًا بحثي ًا بأن قال أحدمها بجواز أكل السمك الذي ال
فلس له واآلخر بعدم جواز أكله ،فتحاكام إىل رجلني عدلني ومها أيض ًا اختلفا ،وليس
يف الرواية ما يدل عىل أهنام راجعا العدلني بسبب النزاع الذي كان بينهام.
الدليل الثالث :األصل ،فإنه لو كان الدليالن السابقان حمل تأمل ونظر،
فمقتضـى األصل حجية رأي األعلم فقط ،وذلك لدوران األمر بني التعيني والتخيري
يف احلجية ،إذ إما كالمها حجة أو خصوص رأي األعلم ،والقاعدة يف مثل هذا املورد
األخذ بالتعيني ،ألن رأي األعلم مقطوع احلجية ،ورأي املفضول مشكوك احلجية،
والشك يف احلجية مساوق للقطع بعدم احلجية.
وأصل هذا الدليل وتقريبه خيتلف بحسب املسالك التي ذكرناها يف املجتهدَ ْين
املتساويني ،ونحن نتعرض ملسالك ثالثة منها:
األول :التخيري األخذي ،بمعنى أن الفتوى التي أخذ هبا والتزم هبا تكون
املسلك ّ
حجة بالنس بة إليه ،سواء كان مستند التخيري األخذي سرية العقالء أم الروايات أم
االمجاع.
املسلك الثاين :األخذ بأحوط القولني ،وقلنا بأن األصح التعبري باألخذ
باألحوط بني القولني.

( )1من ال حيرضه الفقيه.8/3 :
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املسلك الثالث :التخيري التطبيقي ،وهذا ما يستفاد من موثقة سامعة.
والبحث يف أنه لو فرضنا عدم وجود دليل ال عىل مرجحية األعلمية وال عىل
عدمها  ،فام هو مقتىض األصل يف كل من هذه املسالك الثالثة.
األول :ـ وهو مسلك املشهور ـ من دوران األمر بني التعيني
أ ّما عىل املسلك ّ
والتخيري يف احلجية ،وهذا صحيح بتقريب خاص :وهو أنه لو أخذ املقلد بفتوى األعلم
يف صورة خمالفه غري األعلم مع األعلم ،فهو قاطع بحجية فتوى األعلم ،ألن األعلمية
إما غري مرجحة عند التعار ض ،فيكون حكم املورد حكم املتساويني ،ويف املتساويني ما
يأخذه املقلد حجة ،وإما تكون األعلمية مرجح ًا عند التعارض ،ومرجع ذلك إىل حجية
قول األعلم سواء أخذ به أم مل يأخذ ،وعىل أي حال فلو أخذ بقول األعلم فإنه يكون
قاطع ًا بحجية رأيه بالنسبة إىل املقلد ،وأما إذا أخذ بفتوى املفضول فيشك يف حجية رأيه،
إذ لو مل تكن األعلمية مرجح ًا عند التعارض فإنه يكون املأخوذ حجة ،وإن كانت
مرجح ًا عند التعارض مل يكن املأخوذ حجة ،والشك يف احلجية مساوق للقطع بعدم
احلجية ،بمعنى أنه ال ترتتب آثار احلجية .هذا كله إذا أخذ برأي أحدمها األعلم.
أي منهام ،فربام يقال بعدم حجية كل منهام ،ألنه إن مل يأخذ
وأما إذا مل يأخذ برأي ٍّ
برأي األعلم تكون حجية رأي األعلم مشكوك فيها؛ إذ املفروض أنا ال نعلم بمرجحية
قول األعلم عند التعارض حتى يكون قوله حجة مطلق ًا ،سواء أخذنا بقوله أم مل نأخذ،
فريجع إىل األُصول املرخصة.
ولكن هذا القول غري صحيح ،فانه وإن مل يكن قول األعلم حجة بالنسبة إىل من
مل يأخذ بقوله وتكون حجية قول األعلم مشكوك فيها بالنسبة إليه ـ إذ عىل هذا املسلك
حجية قوله مبتنية عىل األخذ به ـ إال أنه متمكن من حتصيل احلجة ،فال جتري األُصول
املرخصة ،وذلك لعدم جريان األُصول املرخصة يف موارد التمكن من حتصيل احلجية،
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وعليه جيب االحتياط ولو من باب االحتامل قبل الفحص فيام إذا مل يكن العلم اإلمجايل
موجود ًا يف البني ،وأما مع وجود علم إمجايل فيجب عليه االحتياط من جهة العلم
اإلمجايل.
وأما عىل املسلك الثاين ـ وهو مسلك السيد اخلوئي ـ الذي كان مبتني ًا عىل أن
العلم اإلمجايل الكبري بالنسبة إىل وجود األحكام يعم صورة توافقهام يف الفتوى وصورة
ختالفهام ،فال ينحل العلم اإلمجايل بموارد توافق الفتويني ،ومقتضـى عدم انحالل العلم
اإلمجايل االحتياط بالنسبه إىل مجيع األقوال واملحتمالت ،وذلك ألن العلم اإلمجايل
يقتضـي االمتثال.
إال أنه من املتس امل عليه عدم وجوب االحتياط بالنسبة إىل مجيع األقوال ،بل عليه
املتساويني فقط ،وهذا درجة من االمتثال ،فعليه أن حيتاط سواء
االحتياط بني املجتهد ْين
ْ
أفتى أحدمها بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب أم أفتى أحدمها بوجوب يشء واآلخر
بوجوب يشء آخر.
ويف املورد األول ،فإنه وإن مل يكن له علم امجايل بالوجوب ،ولكن بام أنه حيتمل
أن يكون الوجوب من أطراف العلم اإلمجايل الكبري ،فيكون العلم اإلمجايل منجز ًا ،وكذا
يف املورد الثاين وإن مل يكن له علم إمج ايل ،كام إذا أفتى أحدمها بوجوب ذبح شاة واآلخر
بوجوب ذبح بقرة ،وكان يف البني قول آخر وهو نحر اإلبل ،أو احتمل عدم وجوب
يشء ،فإنه أيض ًا جيب االحتياط ،وذلك ألن الوجو َب ْني بام أنه حيتمل كوهنام من أطراف
العلم اإلمجايل الكبري ،فالبد له من االحتياط .وسائر األقوال وإن حيتمل كوهنا من
أطراف العلم اإلمجايل ،إال أنه ال يعتني هبا من أجل التسامل واإلمجاع عىل عدم وجوب
االحتياط بالنسبة إليها.
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فعىل هذا املسلك إن شك يف حجية قول األعلم باخلصوص وعدم حجيته عند
التعارض ،مل يكن املورد من دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية؛ إذ يف املورد
األول لو أفتى أحدمها بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب ،فإن االحتياط يقتيض إتيان
العمل ،فلو أفتى األعلم بعدم الوجوب ،فإنه ال يمكنه األخذ بقوله؛ إذ املفروض هو
الشك يف مرجحية األعلمية ،وال يمكن رفع اليد عن طرف العلم اإلمجايل بسبب قول
تكون حجيته مشكوكة.
وأما املورد الثاين وهو م ا إذا أفتى أحدمها بوجوب يشء واآلخر بوجوب يشء
آخر ،سواء كان هناك علم إمجايل بوجوب أحدمها أم مل يكن ،فإنه جيب االحتياط،
والقول بوجوب ما أفتى به األعلم يوجب خروج قول اآلخر ،واملفروض دخوله يف
أطراف العلم اإلمجايل الكبري ،وهذا مبتن عىل العلم بحجية قول األعلم ،واحلال أنه
العلم بحجية قوله؛ إذ من املحتمل أن ال يكون لألعلمية دور ،فيجب االحتياط ،فال
يك ون عىل هذا املسلك دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية ،وعليه فام هو ظاهر
بعض كلامته املنقولة حمل تأمل؛ إذ ظاهر كالمه أن املقام يف دوران األمر بني التعيني
والتخيري يف احلجية.
وأما عىل املسلك الثالث :وهو ما سلكناه من التمسك بموثقة سامعة ومفادها
ّ
عىل ما ذكرنا هو التخيري التطبيقي فيام إذا أمر أحدمها بشـيء واآلخر هنى عنه.
غاية األمر أن املوثقة كانت قارصة عن شمول ما إذا كانت الفتويان مثبتتني ،كام
إذا أمر أحدمها بيشء واآلخر بيشء آخر ،إال أنا قد وسعنا دائرة األمر والنهي وقلنا بأن
األمر والنهي صادق حتى يف موارد اإلرشاد ،كام إذا أفتى أحدمها وأمر بيشء ولو من
باب أنه ال مانع منه ،وهنى اآلخر عن ذلك من باب أنه لغو ،مثل( :ك ِ
ُل السمك الذي
ال فلس له وال تأكل السمك الذي ال فلس له) ،أو (ال تشرتط يف العقد كذا من جهة أنه
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ال يرتتب عىل هذا االشرتاط أثر) ،فبام أنه مل يرد يف الرواية أن أحدمها يأمر بشـيء
واآلخر بشـيء آخر ،فال يمكن القول بالتخيري التطبيقي يف املورد الثاين ،وإن قوينا يف
البحث السابق ـ أي :بحث التساوي بني املجتهدين ـ أن يكون املورد الثاين أيض ًا داخالً،
إال أن األقوى هو عدم دخول املورد الثاين يف الرواية.
وعليه فلو كان للمقلد علم إمجايل خارجي بوجوب أحدمها فيجب عليه
االحتياط يف صورة التساوي من أجل العلم اإلمجايل ،وكذا لو علم بمطابقة أحدمها مع
الواقع يف املورد األول ،وهذا املورد خارج من الرواية ،نعم هو يف سعة ما مل يكن له علم
إمجايل وفيام إذا أمر أحدمها بيشء واآلخر هنى عنه ،وعليه فلو قبلنا بوجود العلم اإلمجايل
الكبري وعدم انحالله بموارد التوافق ،فمقتىض العلم اإلمجايل فيام وراء حدود املوثقة
هو االحتياط ،أي :فيام إذا أمر أحدمها بيشء واآلخر بشـيء آخر ،وإن أنكرنا العلم
اإلمجايل الكبري ـ كام هو املختار ـ وقلنا بانحالله بموارد التوافق ،ففيام إذا كانا مثبتني ومل
يكن علم إمجايل خارجي بوجوب أحدمها يمكن التمسك باألصل املرخص ،وعليه فإذا
قلنا بأن املوثقة جمملة من حيث كون أحدمها أعلم ،وال إطالق هلا بحيث تشمل ما إذا
كان أحدمها أعلم ،فالبد من االحتياط فيام إذا كانا مثبتني ،ألن رفع اليد عن أطراف
العلم اإلمجايل الكبري عىل القول به اليمكن إال مع وجود احلجة ،واملفروض يف املقام
مشكوكية حجية رأي األعلم.
وأما إذا مل نقل بالعلم اإلمجايل الكبري ـ كام مل نقل به ـ فيمكن اجراء األصل
املرخص وال تُرفع اليد عن الرباءة إال باحلجية ،واملفروض عدم إثبات حجية رأي
األعلم ،وكذا البد من االحتياط إذا كان يف البني علم إمجايل خارجي بوجوب أحدمها
أو موافقة أحدمها مع الواقع سواء كانا مثبتني أم أحدمها مثبت واآلخر ناف.
هذا كله بالنسبة إىل املوارد التي كانت خارجة عن املوثقة.
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وأما بالنسبة إىل املورد الذي داخل يف املوثقة ،كام إذا أمر أحدمها بشـيء وهنى
عنه ـ ومل يكن علم إمجايل خارجي ـ فهل له جواز التطبيق يف املقام كام كان له التخيري
التطبيقي يف صورة تساوهيام ،أو ليس له التخيري التطبيقي ،بل عليه لزوم التطبيق عىل
قول األعلم من جهة حجية رأي األعلم.
وهنا يمكن أن يقال بأن رأي األعلم إما حجة تعيين ًا أو ختيري ًا ،فيدور األمر بني
التعيني والتخيري يف احلجية ،والبد من التطبيق عىل وفق قول األعلم.
فظهر أن مقتىض األصل فيام إذا كان أحدمها مثبت ًا واآلخر نافي ًا هو لزوم التطبيق
عىل وفق قول األعلم عىل هذا املسلك ،وأما إذا كانا مثبتني أو كان يف البني علم إمجايل
صغري فال جيب التطبيق عىل وفق قول األعلم ،بل جيب االحتياط إن قلنا بوجود العلم
اإلمجايل الكبري ،وكذا يف موارد العلم اإلمجايل ،وال جيب االحتياط إذا أنكرنا العلم
اإلمجايل الكبري مع عدم وجود علم إمجايل صغري ،بل يمكنه إجراء األصل املرخص.
هذا متام الكالم يف أصل مرجحية األعلمية.
وتوجد هنا صور تكميلية البد من ذكرها:
الصورة االُول :ما إذا مل حيرز االختالف بّي املفضول واألفضل
إذا مل حيرز املكلف االختالف بني املفضول واألفضل من املجتهدين فهل حكمه
حكم صورة ما عُلم باالختالف بينهام أو أن حكمه حكم ما علم عدم االختالف؟
ذهب الشيخ األنصاري ومن تبعه إىل أن هذه الصورة حمكومة بحكم العلم بعدم
االختالف ،وإن كان للمحقق اإلصفهاين إشكال يف ذلك.
ويمكن تقريب كالم الشيخ بوجوه:
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علم
الوجه ّ
األول :السرية ،فإهنا عىل الرجوع إىل أهل اخلربة فيام إذا مل يكن هناك ٌ
باملخالفة ،وال يالحظون أنه هل يف البني أعلم أو ال ،بل حتى إذا علموا بوجود األعلم
يراجعون غري األعلم يف صورة عدم العلم باخلالف.
وبعبارة أخرى :جري العقالء عىل حجية قول أهل اخلربة مطلق ًا ،إال إذا كان
قول األعلم خمالف ًا لقول غري األعلم.
الوجه الثاين :إ طالق األدلة الدالة عىل إرجاع األئمة  إىل الرواة وإىل الفقهاء،
غاية األمر أن هذه األدلة ال تشمل صورة التعارض بني القولني ،فتخصص دفع ًا
ملحذور التعبد بالضدين أو النقيضني بمخصص لبي ،فبحكم العقل ختتص بصورة
العلم باالختالف ،فبام أنا ال نعلم باالختالف جاز األخذ بقول غري األعلم.
إال أنه ربام يقال بأن ما خرج بحكم العقل هو االختالف الواقعي بينهام ،فحينئذ
التمسك باإلطالق يكون من التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية ،فإن قلنا ـ بالوجوه
املذكورة يف مبحث العام واخلاص ـ بجواز التمسك بالعموم يف املخصص اللبي فهو،
وإال فتصل النوبة ـ عىل ما قيل ـ إىل استصحاب عدم وجود املخالف ،وهو عىل نحوين:
األول :أن حيتمل عدم رأي للمجتهد اآلخر لكون املسألة من املسائل النادر،
واملجتهد ال يستنبط احلكم عىل مجيع التقادير الفرضية ،فالسالبة منتفية بانتفاء املوضوع.
الثاين :أن نعلم بأن للمجتهد اآلخر رأي ،لكن ال نعلم بأنه خمالف هلذا املجتهد،
فنستصحب عدم املخالفة يف كال النحوين ولو باستصحاب العدم األزيل بناء عىل
اعتباره.
الصورة الثانية :ما إذا أحرز االختالف بينهام مع علمه باألعلم إمجاالً
إذا قطع باالختالف وأعلمية أحدمها إمجاالً ،إال أنه ال يعلم من هو األعلم.
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وهذا الفرع مذكور يف العروة ،حيث قال( :إن كان األعلم منحصـر ًا يف شخصني
ومل يمكن التعيني ،فإن أمكن االحتياط بني القولني فهو األحوط ،وإال كان خمري ًا
بينهام) .
( )1

نقول :إن حكم هذا الفرع خيتلف باختالف املسالك ،فإن عىل بعض املسالك
ال بد من التفصيل يف املسألة ،وعىل بعض آخر البد من وجوب االحتياط ،وعىل بعض
عدم وجوب االحتياط.
األول :ما ذكرناه يف أوائل مبحث التعارض من أن هناك فرق ًا بني باب
املسلك ّ
التعارض وبني باب اشتباه احلجة بالالحجة ،فإن يف باب التعارض ال تفرض حجية
أحدمها ،بل يتعارضان يف احلجية ،وأما يف باب االشتباه ،فالقطع بحجية أحدمها
مفروض.
والشتباه احلجة بالالحجة أحكام خاصة تَعرضنا هلا يف مبحث التعارض ،فيقال
بأن املقام داخل يف باب اشتباه احلجة بالالحجة؛ إذ املف روض وجود االختالف بني
الرأيني ،واملفروض حجية رأي األعلم يف صورة االختالف تعيين ًا ،غاية األمر أنا ال
نعلم أهيام أعلم.
وعليه إن كانا مثبتني ،وكان يف البني علم إمجايل ،فال يرتتب عىل اشتباه احلجة
بالالحجة أثر خمصوص؛ إذ األثر املرتتب إما نفي الثالث فهو مرتتب عىل العلم اإلمجايل،
وإما التنجيز ،وهو أيض ًا مرتتب عىل العلم اإلمجايل ،فيجب االحتياط بمقتىض العلم
اإلمجايل.

( )1العروة الوثقى 32/1 :ـ  33املسألة .38
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وإن كانا مثبتني ومل يكن هناك علم إمجايل ـ كام إذا أفتى أحدمها بوجوب يشء
واآلخر بوجوب يشء آخر ونحن نحتمل أن يكون الواجب شيئ ًا آخر غريمها أو مل يكن
شيئ ًا منهام بواجب ـ فوزان احلجة املشتبهة بغري احلجة وزان العلم اإلمجايل ،فيرتتب
التنجيز ونفي الثالث ،وجيب االحتياط من جهة قيام احلجة عىل احلكم القابل للتنجيز،
ومورده مردد بني أن يكون هذا أو ذاك ،وال جتري األُصول املرخصة مع قيام احلجة عىل
وجوب أحدمها.
وإن كان أحدمها مثبت ًا واآلخر نافي ًا فهو عىل قسمني:
األول :أن يقول أحدمها بالوجوب واآلخر بالتحريم.
القسم ّ
القسم الثاين :أن يقول أحدمها بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب.
فإن قال أحدمها ب الوجوب واآلخر باحلرمة ،ومل يكن يف البني علم إمجايل ،فيرتتب
أثر نفي الثالث مستند ًا إىل احلجة اإلمجالية.
وإن كان علم إمجايل بمطابقة أحدمها للواقع فيكون نفي الثالث مستند ًا إىل العلم
اإلمجايل.
وعىل أي حال ال يرتتب أثر التنجيز سواء كان علم إمجايل أم مل يكن ،وذلك من
جهة دوران األمر بني املحذورين.
وإن قال أحدمها بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب ومل يكن علم إمجايل ،فبام أنه
مل حيرز بأن مؤدى احلجة هل هو الوجوب أو عدم الوجوب ،فإن كان مؤدى قول
األعلم هو الوجوب فهو حجة للموىل عىل العبد ،وإن كان مؤدى قوله عدم الوجوب
فهو حجة للعبد عىل املوىل ،فهو عىل تقدير يكون ُملزم ًا بالفعل ،وعىل تقدير يكون غري
ملز م بالفعل ،فال جيب االحتياط وال يرتتب عىل مثل هذه احلجة املشتبهة بغري احلجة
أثر ،فإنا قلنا بأن وزان احلجة اإلمجالية وزان العلم اإلمجايل ،ومن الواضح عدم ترتب
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األثر عىل العلم اإلمجايل بالوجوب أو عدم الوجوب ،وعليه فيمكن الرجوع إىل األصل
املرخص.
فظهر أنه لو كان هناك علم إمجايل ،فال يرتتب األثر أيض ًا وهو لزوم االحتياط.
فعىل هذا املسلك أثر لزوم االحتياط مستند ًا إىل اشتباه احلجة بالالحجة يرتتب
فيام إذا كانا حكمني إلزاميني ،ومل يكن من دوران األمر بني املحذورين ،كام إذا أفتى كل
منهام بوجوب يشء ومل يكن علم إمجايل بوجوب أحدمها بأن حيتمل خمالفتهام مع الواقع
إما بأن ال يكون يشء واجب ًا أو بأن يكون يشء آخر هو الواجب ،فيجب االحتياط
مستند ًا إىل اشتباه احلجة بالالحجة ،وال جيب االحتياط يف غري هذا املورد مستند ًا إىل
اشتباه احلجة بالالحجة ـ نعم جيب االحتياط مستند ًا إىل العلم اإلمجايل كام تقدم ـ سواء
كان متمكن ًا من االحتياط كام إذا قال أحدمها بالوجوب واآلخر بعدم الوجوب ،أم مل
يكن متمكن ًا من االحتياط ،كام يف دوران األمر بني املحذورين.
فظهر أنه عىل ضوء قانون اشتباه احلجة بالالحجة البد من التفصيل بني الصور.
املسلك الثاين :عدم ترتب أثر عىل العلم اإلمجايل بكون أحدمها أعلم ،فكأن العلم
اإلمجايل مل يكن .وبعبارة ُاخرى فإنه البد أن يكون املرجح معلوم ًا بالتفصيل ،وال سيام
يف املقام ،وأما العلم اإلمجايل بأعلمية أحدمها فإنه ال يرتتب عليه أثر ،وبام أن القائل
ذهب يف املتساويني إىل التخيري فإنه يلتزم بالتخيري يف املقام أيض ًا.
وهذا ما سلكه السيد احلكيم يف املستمسك يف ضمن مسألة ( )38من مسائل
االجتهاد والتقليد  ،فهو وإن مل يطرح املسألة كام طرحناها من أنه يشرتط يف املرجح أن
( )1

يكون معلوم ًا بالتفصيل ،إال أن مفاد كالمه هو ما ذكرناه.

( )1انظر :مستمسك العروة.66/1 :
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وتقريب هذا املسلك يكون بأمرين:
أحدمها :اإلمجاع عىل عدم وجوب االحتياط عىل العامي ،فإن كان األعلم معين ًا
جيب عيه األخذ بقول األعلم ،وإن تردد األعلم بني اثنني فبام أن اإلمجاع قائم عىل عدم
وجوب االحتياط عىل العامي فطبع ًا يستكشف أن العلم بأعلمية أحدمها كأن مل يكن،
وذلك ألن العلم بأعلمية أحدمها موجب لالحتياط إما يف اجلملة أو باجلملة،
واملفروض وجود إمجاع عىل عدم وجوب االحتياط عىل العامي.
ثانيهام :السرية ،فإهنا قائمة عىل عدم لزوم االحتياط إذا كان قول األعلم مردد ًا،
ونضيف إىل ذلك بأن االختالف بني املجتهدين كثري والتفاضل بينهام ـ ولو يسري ًا ـ
مقطوع به ،كام عرب السيد احلكيم  حيث قال( :وال تبعد دعوى السرية أيض ًا عىل
ذلك ،لندرة تساوي املجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسري ًا ،وشيوع اجلهل
باألفضل ،وفقد أهل اخلربة يف أكثر البالد ،وكون بنائهم عىل االحتياط يف مثل ذلك
بعيد ًا جد ًا) .
( )1

وقال أيض ًا( :من دون فرق بني أن يرتدد األعلم بني اثنني أو عرشة ـ مثالً ـ وبني
غريه من الفروض) .
( )2

وعليه فلو كان البناء عىل االحتياط سواء كان االختالف بني اثنني أم بني املائة،
فالبد من االحتياط ،واحلال أنا نرى مع العلم بالتفاضل ولو يسري ًا ليس بناؤهم عىل
االحتياط ،هذا ما ذكره يف املستمسك ،وأما يف رسالته العملية ويف حاشيتة عىل العروة
فقد وافق املاتن حيث مل يعلق عىل ما ذكره املاتن من لزوم االحتياط عىل األحوط.

( )1مستمسك العروة.66/1 :
( )2املصدر نفسه.
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إال أن هذا املسلك مما ال يمكن االلتزام به؛ إذ مل يقم إمجاع عىل عدم وجوب
االحتياط عىل العامي ،حتى إذا كان االحتياط ناشئ ًا من اشتباه احلجة بالالحجة ،وال
يمكن حتصيل مثل هذا اإلمجاع ،والواضح من اتفاقهم هو عدم وجوب االحتياط
املطلق بأن يدع مجيع أقوال املجتهدين لتعارضها.
وأما السرية فغري واضحة؛ إذ إن العلم باالختالف والعلم بالتفاضل مما مل يكن
حيصل سابق ًا للعوام ،نعم مثل هذا العلم باالختالف والتفاضل وإن كان حيصل يف
زماننا ،إال أن العلم بالتفاضل ولو يسري ًا مما ال أثر له ،فإنا ذكرنا بأن التفاضل البد وأن
يكون موجب ًا لرصف الريبة احلاصلة من العلم اإلمجايل من أحدمها إىل اآلخر ،وأنى
للعوام العلم بالتفاضل هبذا النحو.
وأما التوسعة التي ذكرها بقوله( :من دون فرق  )...فانام ذكرها من أجل أن
األمر أمر مستغرب ،وال سيام إذا علم بأعلمية واحد من العرشة أو من املائة.
فاجلواب عنه أن العلم بأعلمية واحد من العشـرة أو املائة ال يوجب كون أقواهلم
مائة أو عرشة ،غايته أن يف املسألة قولني أو ثالثة من األحياء ،فالعامي يعلم بأن أحد
القولني أو األقوال الثالثة قول األعلم ،ولو كان هذا األعلم بني األلف ،واملعيار هو
تعدد الفتوى ،ال تعدد األفراد.
املسلك الثالث :ما سلكه بعض األكابر من لزوم االحتياط ،وهو بتقريب منا
عبارة عن أن مجيع التكاليف اإلهلية منجزة بسبب العلم اإلمجايل الكبري ،وسائر احلجج
كلها مرجعها إىل التعذير وال تشم رائحة التنجيز ،فالبد من االمتثال وتفريغ الذمة،
ومقتىض ذلك هو االحتياط املطلق ،إال أنه من املتسامل عليه عدم لزوم االحتياط املطلق،
فالبد من العمل باالحتياط بني القولني احتياط ًا مطلق ًا.
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وال يأيت عىل هذا املسلك ما ذكرناه من اشتباه احلجة بالالحجة ،وذلك ألنه يف
مجيع املوارد حتى فيام إذا قال أحدمها بوجوب القرص واآلخر باإلمتام ال يكون قوهلام
منجز ًا ،بل يكون معذر ًا ،إذ املفروض تنجز األحكام بالعلم اإلمجايل الكبري ،بل أحدمها
يقول بأن إتيان القرص يكون كافي ًا يف مقام االمتثال واآلخر يقول بأن إتيان اإلمتام يكون
كافي ًا.
ونضيف إىل ذلك بأنه ال أثر تعذيري الشتباه احلجة بالالحجة ،وعليه فالبد له
من االحتياط يف مقام االمتثال ،والظن بأن أحدمها أعلم ال يكفي لعدم االحتياط.
نعم ،لو مل يتمكن من االحتياط ،كام يف دوران األمر بني املحذورين أو لعدم سعة
الوقت ،فالبد له من األخذ بمظنون األعلمية ،وذلك ألن هذا االمتثال أقرب إىل الواقع
من األخذ بقول غريه فيام إذا مل يكن فتوى اآلخر أقرب إىل االحتياط.
وهذا املسلك صحيح عىل فرض وجود العلم اإلمجايل الكبري ،وعدم لياقة يشء
آخر للتنجيز ،وأما إذا قلنا بانحالل العلم اإلمجايل الكبري بموارد توافق املجتهدين ،أو
قلنا بلياقة يشء آخر للتنجيز ـ كام نقول ـ فال يمكن االلتزم هبذا املسلك.
وال ريب يف منجزية سائر احلجج ،فإنه حينام نسأل شخص ًا :ملاذا تصيل قصـر ًا أو
جهر ًا؟ فيجيب بأن جمتهدي قال كذا وال جييب بأين أعلم إمجا ً
ال بأحكام إلزامية ،والعلم
اإلمجايل يكون منجز ًا ما مل تقم حجة عىل حكم من األحكام ،فبعد قيام احلجة ال تُنسب
املنجزية إال إليها.
فظهر بأن الصحيح يف املقام إجراء قانون اشتباه احلجة بالالحجة ،ونتيجة ذلك
التفصيل بني املوا رد عىل ما تقدم .والسيد الطباطبائي وإن قال بلزوم االحتياط عىل
األحوط ،إال أن قوله( :عىل األحوط) مبتن عىل ما ذكره يف األعلمية حيث إنه يقول
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بالرجوع إىل األعلم من باب االحتياط ،فقوله( :عىل األحوط) يف املقام له وجه ،إال أن
هذا االحتياط لزومي يف بعض املوارد واستحبايب يف بعض املوارد كام تقدم.
هذا متام الكالم يف الصورة الثانية.
الصورة الثالثة :ما إذا أحرز االختالف بينهام مع جهله بأعلمية أحدمها
إذا علم باالختالف وليس له علم بأعلمية أحدمها ،ال تفصيالً وال إمجاالً ،ويف
هذه الصورة:
تار ًة نحتمل التساوي أو نحتمل أعلمية كل واحد منهام مع تساوي االحتاملني.
وثانية نحتمل أعلمية كل منهام مع عدم تساوي االحتاملني ،كام إذا كان أحدمها
مظنون األعلمية واآلخر حمتمل األعلمية.
وثالثة نحتمل التساوي ونحتمل أعلمية أحدمها املعني.
فقد يرتآى بالنظر ال َبدْ وي أن احلكم يف الصورتني األخريتني هو األخذ برأي
مظنون األعلمية ،وذلك من جهة دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية ،إال أنه
البد من البحث عن هذه املوارد عىل املسالك السابقة يف املتساويني.
األول :التخيري األخذي ،وهذا ما ذهب إليه املشهور.
املسلك ّ
املسلك الثاين :األخذ باألحوط بني القولني.
املسلك الثالث :التخيري التطبيقي.
أما عىل املسلك األول ،وهو التخيري األخذي بمعنى أن ما أخذه املقلد من
القولني يكون حجة بالنسبة إليه ما مل يكن أحدمها أعلم.
والدليل عىل التخيري األخذي إما لفظي وإما لبي.
أما إذا كان لفظي ًا ،فإما نستفيد من الدليل العموم البديل كام إذا استظهرنا ذلك
من قوله  :من كان من الفقهاء ،...فال يتحقق التعارض بينهام.
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وإما نستفيد من الدليل العموم الشمويل كقوله  :الفقهاء ُامناء الرسل

( )1

وأشباه ذلك ،إال أنا نستظهر منه التخيري األخذي بمناسبة احلكم واملوضوع.
إال أنه قد خصصت هذه اإلطالقات يف قول األعلم إما بدليل لفظي أو لبي.
فإذا خصص بمخصص لفظي فحيث إنا نشك يف مصداق املخصص اللفظي
وال نعلم بأن هذا هل هو أعلم أو ال ،فيمكن إثبات عدم األعليمة باالستصحاب،
فيدخل ذلك يف اإلطالق.
وإذا خصص بمخصص ُلبي فمضاف ًا إىل ذلك يمكن ادعاء أن العقل حيكم بأن
اخلارج هو معلوم األعلمية ،سواء كان معلوم ًا بالعلم اإلمجايل أم التفصييل .فال خمصص
لإلطالقات حينئذ وال حاجة إىل التمسك باألصل يف هذا.
وكيف كان فيمكن التمسك باالستصحاب يف الصورتني األخريتني فيام إذا كان
املخصص لفظي ًا ،وال يكون من دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية ،ونتيجة
ذلك أن الظن باألعلمية يف أحدمها ،أو احتامل أعلمية أحدمها ،كأن مل يكن ،إذ ليس
مظنون األعلمية وحمتمل األعلمية بمعلوم األعلمية ،ألنه عىل هذا املسلك البد وأن
يكون األعلم معلوم ًا إما تفصيالً أو إمجاالً ،والظن أو االحتامل ال يكون هلام أثر بعد
جريان االستصحاب ونفي عنوان املخصص به.
وأما إذا كان مستند التخيري األخذي هوالدليل اللبي ،كام إذا استدل باإلمجاع أو
السرية بأن يقال :منشأ هذا القول هو اإلمجاع عىل التخيري يف املتساويني ،أو أن منشأه
اإلمجاع عىل عدم وجوب االحتياط بالنسبة إىل ما وراء القولني ،و ُيستكشف من هذا
اإلمجاع حجية القولني ،أي احلجية التخيريية.

( )1بحار األنوار.380/72 :
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وعىل أي حال فإما أن يكون موضوع التخيري هو التساوي الواقعي وموضوع
التعيني هو األعلمية الواقعية ،وهنا مع عدم مالحظة االستصحاب يكون املورد من
دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية؛ ألن مظنون األعلمية أو حمتمل األعلمية
تكون حجية رأيه مقطوع ًا هبا ،واآلخر تكون حجية رأيه مشكوك ًا فيها ،والشك يف
احلجية مساوق للقطع بعدم احلجية.
وأما مع مالحظة االستصحاب ،فربام يقال بأن االستصحاب كام ينفي أعلمية
أحدمها ينفي تساوهيام ،فال يمكن إثبات التخيري باالستصحاب ،وذلك ألن التساوي،
وعدم أعلمية أحدمها ،كالمها مؤثر يف إثبات التخيري ،أي :أن التساوي بعنوانه ،وعدم
األعلمية بعنوانه منشأ لألثر ،وهذا بخالف ما إذا كان الدليل لفظي ًا ،فإن استصحاب
عدم املخصص ال يتعارض مع استصحاب عدم العناوين اخلاصة ،فإذا قيل( :كل امرأة
معارض ًا
حتيض إىل مخسني إال القرشية) ،فإن استصحاب عدم قرشية هذه املرأة ال يكون َ
باستصحاب عدم القرشية ،وذلك لعدم أخذ (عدم القرشية) بعنوانه يف الدليل،
واملفروض هنا أن الدليل اللفظي يقول بأن كل خربين متعارضني يكونان حجة ختيريية
إال إذا كان أحدمها أعلم ،فاستصحاب عدم أعلمية أحدمها ال يتعارض مع استصحاب
عدم التساوي ،وذلك ألن التساوي غري مأخوذ بعنوانه يف الدليل.
وأما إذا كان الدليل ُلبي ًا ،فاملفروض أن التساوي له عنوان ،وبام أن التساوي
معنون يف الدليل ،فاستصحاب عدم أعلمية أحدمها يكون معارض ًا باستصحاب عدم
تساوهيام ،فال يمكن إثبات التخيري.
هذا كله إذا كان التساوي املأخوذ يف الدليل هو التساوي الواقعي.
وأما إذا قلنا بأن مراد املجمعني أو السرية ليس هو التساوي الواقعي ،بل مرادهم
من التساوي تساوهيام بحسب مقام اإلثبات ،أي :عدم إحراز أعلمية كل منهام عىل
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اآلخر من جهة عدم وجود مثبت ،فيمكن إثبات التخيري باالستصحاب؛ إذ ُتنفى أعلمية
مظنون األعلمية وحمتمل األعلمية باالستصحاب ،واملفروض أن اآلخر ليس بأعلم
قطع ًا .هذا كله عىل مسلك التخيري األخذي.
املتساويني بسبب العلم
وأما عىل املسلك الثاين ،وهو األخذ بأحوط القولني يف
ْ
اإلمجايل الكبري بدعوى أن العلم اإلمجايل الكبري منجز جلميع األحكام ،وعليه البد من
االحتياط املطلق ،إال أن اإلمجاع أو التسامل قائم عىل عدم وجوب االحتياط فيام وراء
القولني ،فيجب االحتياط بني القولني ،و هذا نوع من التبعيض يف االحتياط.
وعىل هذا املسلك ال يكون هناك أثر لالستصحاب ،ومن الواضح عدم حجية
الظن واالحتامل ،فوظيفة العامي هي االحتياط بني القولني إال إذا قامت احلجة عىل
أعلمية أحدمها ،وبام أنه مل تقم احلجة فيجب االحتياط.
نعم ل و مل يتمكن من االحتياط ،كام يف دوران األمر بني املحذورين أو لعدم سعة
الوقت ،فالبد من العمل عىل وفق قول مظنون األعلمية؛ وذلك ألقربية قوله إىل الواقع،
أي :إن االحتياط يف دور ان األمر بني املحذورين ،ويف ضيق الوقت يكون بالعمل عىل
وفق قول مظنون األعلمية وحمتمل األعلمية.
فهل نفي األعلمية هنا باالستصحاب مفيد ليكون أثره التخيري يف كيفية
التبعيض؟
ربام يقال بوجود أثر له ،فإن استصحاب عدم أعلمية مظنون األعلمية أو حمتمل
األعلمية مرجعه إىل الغاء املظنة أو االحتامل رشع ًا ،فيكون حكمه حكم املتساويني
بحكم الشارع ،فله األخذ بقول كل منهام.
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وقد يقال بعدم جريان االستصحاب ،فقد قال السيد اخلوئي( :وذلك ألن معنى
هذا االستصحاب أن من ظن أو احتمل أعلميته مل حيصل قوة زائدة عىل قوة اآلخر وهذا
عارض بعدم حتصيل اآلخر قوة تساوي قوة من ظننت أو احتملت أعلميته) .
كام ترى م َ
( )1

وفيه :أن عدم حتصيل اآلخر قوة تساوي قوة من ظننت أو احتملت أعلميته ال
يكون منشأ أثر بعد التعبد بأن أحدمها ليس بأعلم.
ثم قال( :عىل أنه اليثبت به التساوي ،ومعه ال يمكن احلكم بالتخيري بينهام ألن
موضوعه التساوي الغري املحرز يف املقام) .
( )2

وفيه :أن االحتياط الذي كان يقول به متوقف عىل عدم قيام احلجة ،فإن قامت
حجة عىل نفي قيمة االحتامل فال جيب االحتياط ،وهنا االستصحاب يثبت أن الظن أو
االحتامل ال قيمة له ،وهو ملغى .وهذا كاف يف احلكم بالتساوي.
وأما عىل املسلك الثالث ،وهو التخيري التطبيقي استناد ًا إىل موثقة سامعة ،فإن
كان علم إمجايل أو حجة إمجالية بمطابقة أحدمها للواقع فيكون مقتضـى هذا العلم
اإلمجايل هو االحتياط ،إال إذا قامت احلجة عىل أعلمية واحد منهام ،ومن الواضح أن
الظن أو االحتامل ليس بحج ة وال يوجب انحالل العلم اإلمجايل ،وإن مل يكن علم إمجايل
يف البني فإما يكون أحدمها موجب ًا لشـيء واآلخر موجب ًا ليشء آخر ،ويف هذه الصورة
إما نقول بوجود العلم اإلمجايل الكبري أو ال نقول ،فإن قلنا بوجوده كام قال السيد اخلوئي
فالزمه االحتياط يف املقام ،وإن أنكرنا وجود العلم اإلمجايل ـ كام هو املختار ـ يكون
جمرى لالُصول املرخصة ،وإجراء األُصول املرخصة مبتن عىل عدم وجود احلجة،
املقام
ً

( )1التنقيح للسيد اخلوئي.165/1 :
( )2املصدر نفسه.
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وعدم وجود احلجة يثبت باستصحاب عدم أعلمية مظنون األعلمية أو حمتمل
األعلمية ،بل لو مل نقل باالستصحاب كفى يف جريان األُصول املرخصة عدم إثبات
احلجة ،نعم البد له من الفحص عن األعلمية حتى يمكنه إجراء األُصول املرخصة.
هذا بنا ًء عىل عدم شمول املوثقة كام إذا قال كل منهام بأمر.
وأما إذا كان أحدمها مثبت ًا واآلخر نافي ًا كام هو مفاد املوثقة ،فهو يف سعة إال فيام
إذا كان أحدمها أعلم ،فالبد من إحراز األعلمية إذا قلنا بأن املخصص ُلبي ،وأما جمرد
الظن أو االحتامل باألعلمية فهو غري كاف للزوم االحتياط باألخذ بقول مظنون
األعلمية أو حمتمل األعلمية ،وإن قلنا بأن املخصص لفظي كام إذا استفدنا التخصيص
من املقبولة ،فاالستصحاب يقتضـي عدم أعلمية مظنون األعلمية أو حمتمل األعلمية،
ونتيجة ذلك تكون السعة ثابت ًة يف موارد الظن باألعلمية أو احتامل األعلمية.
هذا متام الكالم يف األعلمية والفروع املرتتبة عليها ،وقد ظهر مما ذكرنا أن
األعلمية ليست من رشائط املجتهد ،بل من املرجحات عند التعارض.
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الرتجيح باألورعية
بعد ما ظهر أن األعلمية من املرجحات عند التعارض يقع الكالم يف أن األورعية
من املرجحات أيض ًا أو ال؟ وعىل تقدير كوهنا من املرجحات ،هل هي يف عرض
األعلمية أو يف طوهلا؟
وقد اختلف املتأخرون ممن هلم تعليقة عىل العروة يف ذلك ،فقد رصح بعضهم
بلزوم تقديم األورع ،وبعضهم حكم به من باب أن ذلك أوىل ،ومن راجع كلامت
املتقدمني يظهر له بأهنم كانوا يرون األعلمية واألورعية من املرجحات ،إال أن بعضهم
قد قال بأهنام مع ًا من املرجحات ،وهذا كالسيد املرتىض عىل ما يف الذريعة  ،وبعضهم
( )1

وإن ذكر األعلمية واألورعية مع ًا ،إال أنه أوضح بعد ذلك بأنه إذا كان أحدمها أعلم
واآلخر أورع يكون األعلم مقدم ًا عىل األورع ،فقد قال السيد املرتضـى يف الذريعة:
(وإن كانت جلامعة هم متساوون كان خمري ًا وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو
أورع وأدين فقد اختلفوا :فمنهم من جعله خمري ًا ،ومنهم من أوجب أن يستفتي املقدم
يف العلم والدين ،وهو أوىل؛ ألن الثقة هاهنا أقرب وأوكد واألُصول كلها بذلك
شاهدة) .
( )2

وقال املحقق احليل يف املعارج( :وإن اتفق اثنان أحدمها أعلم واآلخر أكثر عدالة
وورع ًا ُقدم األعلم) .
( )3

( )1الذريعة اىل ُاصول الرشيعة.801/2 :
( )2املصدر نفسه.
( )3معارج االُصول.201 :
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وذكر العالمة يف كتابه املبادئ مثل ذلك  ،وهكذا الشهيد يف الذكرى يف مقدمتها
( )1

ويف اإلشارة الرابعة ،قال( :فإن تعدد وجب اتباع األعلم األورع ـ كام تضمنه احلديث
ـ لزيادة الثقة بقوله .فإن تقابل األعلم واألورع فاالُوىل :تقليد األعلم) .
( )2

وذكر الشهيد الثاين يف منية املريد ما يشبه ذلك  ،وهكذا صاحب املعامل .
( )3

()4

وعىل أي حال فظاهر كلامت القدماء هو مرجحية األورعية يف طول األعلمية،
و ُيستفاد من كلامهتم أن حكمهم بذلك من جهة زيادة الوثوق ،فكام أن األعلمية موجبة
الزدياد الوثوق كذلك األورعية ،فإن األورع قد حيقق ويدقق أكثر من غريه يف مستند
فتواه بمالحظة كثرة ورعه كام نقل عن بعض الرواة بأن من كثرة ورعه وصدقه اخترص
عىل عشـرين رواية مع أنه قد سمع سبعني رواية ،كام يف ترمجة محاد بن عيسى.
واملقصود أن األورعية توجب ازدياد الدقة والتحقيق يف مستند فتواه ومالحظة
مجيع اخلصوصيات كام إذا رأى رواية يف الوسائل مثالً ،فهو ال يكتفي بذلك ،بل يراجع
املصادر االُخرى ورع ًا ،وعليه فاملالك الذي يف األعلمية موجود يف األورعية.
كام أن األورعية تقتيض عدم اإلخبار إال بعد التثبت ،فإن األفراد خمتلفون يف
ذلك ،فقد ال ُيربز الشخص فتواه بمالحظة أقل يشء ،وورعه يقتيض أن حيصل الرأي
والنظر من مظان ه الرشعية ،وبعد حتصيله والتدقيق يف املظان خيرب عن رأيه ونظره،
وبمالحظة ورعه يف إخباره عن فتواه حيصل الوثوق بقوله أكثر من غريه.

( )1مبادئ الوصول.248 :
( )2ذكرى الشيعة.43/1 :
( )3منية املريد.304 :
( )4معامل الدين.246 :
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ومراد املتقدمني من األورعية أحد هذين املعنيني ،إما األورعية يف مرحلة
االستنباط أو يف مرحلة إبراز الفتوى.
وأما جمرد األورعية يف الشبهات فهي مما ال ترتبط باالستنباط ،وليست مراد
الفقهاء؛ إذ ال عالقة هلا باالستنباط ،مضاف ًا إىل أهنا ال تالئم التعليل املذكور يف كلامهتم
(ألن الثقة هنا أقرب) ،أو( :لزيادة الثقة) ،بل سياق الكالم يقتيض أن يكون املراد أحد
املعنيني املتقدمني ،فإنه لو قال :راجع الطبيب الفالين ،فإنه أورع ،أي :أنه أورع يف
تشخيص املرض ،بأن ال يشخص املرض بأقل عالمة من عالمات ذلك املرض ،بل
يفحص فحص ًا تام ًا ليحكم بشكل صحيح ،أو أنه ُيعطي الدواء باملقدار الالزم ،ال أقل
وال أكثر ،فإن الزائد كالناقص ،والكالم يف دليل ذلك.
والدليل إما الروايات وإما األُصول.
أما الروايات فتكفينا الروايات التي تعرضنا هلا يف مسألة مرجحية األعلمية من
مقبولة عمر بن حنظلة ومعتربة داود ،فإن يف املقبولة :احلكم ما حكم به أعدهلام
وأفقههام وأصدقهام يف احلديث وأورعهام ، واإلشكال بأن الرواية ترتبط بالقاضيني
( )1

قد تقدم الكالم فيه ويف جوابه.
وأما اإلشكال الذي ُذكر يف التنقيح من أن( :ظاهرها أن كالً من تلك الصفات
مرجح باالستقالل ،ال أن املرجح جمموعها وإن كانت قد مجعت يف البيان ،وعليه لو قلنا
بشموهلا للفتويني املتعارضتني فال مناص من احلكم بتساقطهام فيام إذا كان أحد
املجتهدين أفقه ـ مثالً ـ واآلخر أورع الشتامل كل منهام عىل مرجح فيتساقطان ،وهذا

( )1تقدم خترجيه.
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ال يلتزم به اخلصم فإن األعلم هو املتعني عند التعارض وإن كان غري األعلم أورع) ،
( )1

ثم قال بعد ذلك( :وهذه قرينة كاشفة عن أن املقبولة ونحوها غري شاملة للفتويني
املتعارضتني) .
( )2

فاجلواب عنه أن هذه ال تكون قرينة عىل عدم شمول املقبولة ونحوها للفتويني
املتعارضتني ،فإنه بمالحظة املناسبات املرتكزة يقدم األعلم عىل األورع ،فإن األعلمية
موجبة ألكثرية الوثوق من األورعية ،وال نلتزم بالتساقط فيام إذا تقابل األعلم واألورع.
والظاهر أن املراد من األورع األورعية املرتبطة بمرحلة اإلفتاء ،ال مطلق
األورعية وإن مل تتعلق بمرحلة االستنباط أو الفتوى ،وهذا ما فهمه القدماء ،ولذا عللوا
ذلك بزياده الثقة وأشباهه ،كام أنه ليس املراد من األفقه ،األفقه يف غري ما يرتبط باستنباط
األحكام ،بل املراد من كان أفقه يف علم احلديث واستنباط األحكام ،واألفقهية يف
االستنباط هي التي توجب زيادة الوثوق ،كام أن األورعية يف هذه املرحلة أيض ًا توجب
كثرة الوثوق ،وهذا نظري ما إذا قيل بأن أحد الطبيبني أورع مع تساوهيام يف الدرجة
العلمية ،فمعنى ذلك أن معاملته مع املرىض أحسن ،وهو ذو ضمري حي ويتعامل
بإنسانية مع املرىض ،فيحصل لالنسان وثوق أكثر يف تشخيصه للمرض ويف إبراز رأيه.
فظهر أن الروايات من وجهة نظرنا دالة عىل مرجحية األورعية وال بأس
باالستدالل هبا.
وأما ما تقتضيه األُصول العملية يف املسألة فهو خيتلف املباين املذكورة يف
املتساويني.

( )1التنقيح للسيد اخلوئي 174/1 :ـ .175
( )2املصدر نفسه.175 :
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فإن قلنا يف املتساويني بالتخيري األخذي ـ كام عليه املشهور ،بل املتسامل عليه
بينهم ،ومل خيالف فيه إال بعض املتأخرين ـ فمورد اإلمجاع والتسامل ما إذا مل يكن أحدمها
أورع ،كام ظهر ذلك من عبارة القدماء ،فإهنم يقولون بالتخيري فيام إذا مل يكن أحدمها
أعلم وأورع ،وأما إذا كان أحدمها أورع فهو خارج عن مورد التسامل واإلمجاع ،فالبد
من األخذ بقول األورع ،ومع قطع النظر عن ذلك يدور األمر بني التعيني والتخيري يف
احلجية؛ ألنه إن أخذ بقول األورع فهو حجة قطع ًا إما من جهة التخيري وإما تعيين ًا ،وأما
قول غري األورع فيشك يف حجيته ولو من جهة ما ذكره القدماء.
إال أن املحقق اإلصفهاين ذكر ما حمصله :أن االُمور التي هي دخيلة يف الفتيا قد
تكون دخيلة يف أصل الكاشفية ،وهذا مثل العلمية ،وقد ال تكون دخيلة يف أصل
الكاشفية ،بل من الرشوط مثل العدالة ،فإن كان أحدمها أقوى فيام هو مالك احلجية بأن
كان أحدمها أعلم فيأيت الكالم يف لزوم األخذ بقوله من جهة دوران األمر بني التعيني
والتخيري ،وإما ال تكون دخيلة يف الكاشفية فبام أهنا رشط تعبدي ،فيكون التمسك
بالقانون املذكور حمل إشكال .
( )1

ويظهر اجلواب عنه مما تقدم ،حيث إن األورعية التي نقول بمرجحيتها إنام هي
من جهة أهنا دخيلة يف الكاشفية وموجبة ملزيد الوثوق ،ال مطلق األورعية حتى وإن
كانت خارجة عن مرحلة اإلفتاء ،بأن كان أحدمها أورع من اآلخر يف الشبهات ،وعىل
فرض أهنا غري دخيلة يف احلجية ،فال ريب أن أقوال املتقدمني موجبة للشك يف حجية
قول غري األورع ،وهذا كاف يف احلكم بعدم احلجية ،ألن الشك يف احلجية مساوق
للقطع بعدم احلجية ،فالبد من أخذ قول األورع.

( )1االجتهاد والتقليد .65
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وإن قلنا بالتخيري التطبيقي من جهة موثقة سامعة كام قلنا به ،فهذه الرواية ال
إطالق هلا فيام إذا كان أحدمها أعلم أو أورع ،فيأيت دوران األمر بني التعيني والتخيري يف
احلجية ،فإن طبق عمله عىل وفق قول األورع فيكون معذر ًا له قطع ًا ،وإن طبقه عىل قول
غري األورع فيشك يف معذريته.
املتساويني ،فال يمكن التمسك بالقانون
وإن قلنا بلزوم األخذ بأحوط القولني يف
ْ
املذكور ،ويتساقطان ،إال أنه بام أن اإلمجاع قائم عىل عدم وجوب االحتياط املطلق،
فيجب األخذ باألحوط بني القولني ،فإن أمكن االحتياط فهو ،وإن مل يمكن كام إذا دار
األمر بني املحذورين ،أو لضيق الوقت ،فذكر  أنه ال جيب عليه األخذ بقول األورع،
واحلال أنه ذكر يف مظنون األعلمية أنه جيب األخذ بقوله ،والسـر يف ذلك أنه البد له أن
ٌ
امتثال
يأيت بإحدى الصالتني من القرص أو اإلمتام وذلك لضيق الوقت ،فاالمتثال
احتاميل واألورعية ال توجب تقوية احتامل االمتثال كام كانت األعلمية توجب ذلك.
واجلواب عنه يظهر أيض ًا مما تقدم ،فإن األورعية التي هي حمل البحث موجبة
ألوثقية فتوى األورع ،وطبع ًا تكون موجبة لقوة احتامل االمتثال ،فالبد من األخذ بقول
األورع فيام إذا مل يكن االحتياط ممكن ًا.
فظهر أن األورعية كاألعلمية مرجح عند التعارض ،إال أن مرجحيتها يف طول
األعلمية.
املسألة الثالثة :الرشوط املعتربة يف مرجع التقليد
يعترب يف مرجع التقليد رشوط:
األول :احلياة
الرشط ّ
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هل ُيشرتط يف حجية قول املجتهد أن يكون حي ًا أو ال؟ وعىل فرض االشرتاط
هل يكون معترب ًا يف االبتداء واالستدامة أو أنه يعترب يف االبتداء فقط؟
والبحث فعالً يف تقليد امليت ابتدا ًء
اختلف األعالم يف هذه املسألة عىل قولني ،وما نسب اىل املشهور ،بل ادعي
اإلمجاع عليه هو اعتبار احلياة يف التقليد االبتدائي  ،ويف قباهلم ذهب مجاعة من األعالم
( )1

إىل جواز تقليد امليت ،فمن االُصوليني الذين قالوا بذلك هو املحقق القمي عىل ما يف
جامع الشتات والقوانني ،ومن األخباريني املتأخرين مجاعة قد أرصوا عىل جواز تقليد
( )2

األموات.
وأما العامة فالظاهر أن السابق ني منهم كانوا يقولون بعدم جواز تقليد امليت ،فقد
ادعى الرازي االمجاع عىل ذلك ،وكذا نقل الغزايل اإلمجاع عليه  ،إال أن املتأخرين
( )3

( )4

منهم بعد انسداد باب االجتهاد عندهم بدواع خمتلفة اتفقوا عىل جواز تقليد األموات،
بل عىل وجوب ذلك ،فإنه بعد حرصهم للمذهب يف مذاهب أربعة ،قالوا بأنه البد أن
وحرص املذاهب يف أربعة قد
يكون القضاء أو اإلفتاء عىل طبق أحد هذه املذاهب،
ُ
أوجب انحطاطهم الفكري ،عىل ما ذكره بعض جمددهيم ،فإنه ال يمكن هلم إبداء قول
يكون ذا قيمة حتى بالنسبة اىل املسائل املستحدثة ،مع كثرة املسائل املستحدثة يف زماننا
هذا ،ولذا ظهر عندهم دعاة النفتاح باب االجتهاد وعدم جواز تقليد امليت.

( )1جواهر الكالم .402/21
( )2جامع الشتات .469/4
( )3املحصول.71/6 :
( )4املنخول.480 :
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وعىل أي حال فاملسألة خمتلف فيها ،واملشهور بني الشيعة هو عدم جواز تقليد
امليت ابتدا ًء.
واستدل القائلون بعدم جواز تقليد امليت ابتدا ًء بوجوه متعددة ،أمهها ما ييل:
األول :اإلمجاع ،حيث ادعي عىل اشرتاط احلياة ،فقد نُقلت يف مطارح
الوجه ّ
األفهام أقوال كثرية ودعاو متعددة لإلمجاع عىل ذلك ،وبعضهم قال باعتبار هذا اإلمجاع
لنقل ذلك من قبل كثري من العلامء.
إال أنه يمكن املناقشة يف االستدالل باإلمجاع بأمور:
األول :أن علامءنا السابقني عىل العالمة مل يتعرضوا للمسألة رصاحة ،ال
األمر ّ
نفي ًا وال إثبات ًا ،والظاهر أن أول من تعرض للمسألة هو العالمة ،إال أنه مل يتعرض
فتوى ،فإن كان عن
للمسألة بنحو ما طرحناه ،بل ذكر ما مضمونه أنه لو نقل الناقل
ً
احلي جيوز االعتامد عىل قوله برشائطه ،وأما إذا نقل فتوى امليت فال يعترب ،ألن امليت ال
قول له ،ولذلك ينعقد اإلمجاع بموته.
وقد تعرض للمسألة الشهيد يف الذكرى بنحو ما طرحه العالمة ،وقال بأن ظاهر
العلامء عدم اعتبار نقل فتوى امليت حمتجني بأن امليت ال قول له وينعقد اإلمجاع بموته.
وتعرض صاحب املعامل أيض ًا هلذه املسألة ،إال أنه قال بأهنم استدلوا عىل وجه ال
ينبغي أن ُيذكر ،وكالمه هذا مشري إىل الوجه املذكور يف كلامهتم من أنه ال قول له وينعقد
اإلمجاع بموته.
واستدل صاحب املعامل بوجه آخر سنذكره إن شاء اهلل.
اإلمجاع مجاع ٌة ،منهم :ابن أيب مجهور ،واملحقق الثاين،
وبعد الشهيد ادعى
َ
واملحقق النراقي يف املناهج وغريهم.

| 362

وربام يقال :إن ظاهر كالم الكليني يف أول الكايف ُموهم خالف قوهلم وأنه حيوز
تقليد امليت ،فقد قال الكليني( :مع ما رجونا أن نكون مشاركني لكل من اقتبس منه
وعمل بام فيه يف دهرنا هذا ويف غابره إىل انقضاء الدنيا ،إذ الرب جل وعز واحدٌ
ُ
والرسول حممد خاتم النبيني ـ صلوات اهلل وسالمه عليه وآله ـ واحدٌ  ،والشـريعة
واحدة وحالل حممد  حالل وحرامه حرام اىل يوم القيامة ، )...فيكون تعليله هذا:
(إذ الرب  ...اىل أخره) ِ
مومه ًا جواز تقليد امليت؛ إذ ظاهر هذا التعليل كونه تعلي ً
ال
()1

لالقتباس و للعمل.
إال أن الظاهر أن التعليل خاص باالقتباس ،وذلك ألن وحدانية الرب والرسول
والرشيعة ال تتنايف مع اقتباس املقتبسني وإن كانوا خمالفني آلرائه ،وأما بلحاظ أن هذه
اآلثار هي اآلثار الصحيحة عن الصادقني  فربام ال يعتقد كثري بأن هذه اآلثار كلها
صحيحة ،أو ال يعتقد بام اعتقده الكليني من التخيري يف صورة تعارض األخبار ،إىل غري
ذلك من األمور ،وهذا التعليل ال يقتيض جواز تقليد امليت.
مضاف ًا إىل أنه من املمكن أن الكليني نقل يف الكايف أحوط األقوال والروايات،
ولذا يرى جواز العمل عىل وفق كتابه بعد موته ،وإن مل يقل بجواز تقليد امليت ،كام أن
الشيخ األنصاري الذي ال يقول بجواز تقليد امليت قال يف مناسكه ما مضمونه :أنه
سلك طريق االحتياط يف هذه الرسالة غالب ًا حتى ال ُيقتصـر االنتفاع هبا عىل حياته فقط،
فبام أنه سلك طريق االحتياط يف رسالته فال تُنسخ هذه الرسالة ،ولذا كانت رسالته
متبعة إىل السنني األخرية ،وكانت التعليقات عليها نادرة جد ًا.

( )1الكايف.7/1 :
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فظهر أن عبارة الكليني ال تدل عىل أنه كان يقول بجواز تقليد امليت ،وال أقل
من أن هذه العبارة ال تكون دليالً عىل أن من تقدم من العلامء عىل العالمة كان ال يقول
بجواز تقليد امليت.
والعمدة استدالل العالمة ومن تأخر عنه ممن كانوا يقولون بحجية اإلمجاع يف
عرص واحد يف باب اإلمجاع الدخويل ،حيث إن العالمة وغريه قالوا بانعقاد اإلمجاع إذا
مات املخالف ،إذ امليت ال قول له ،وقد ُاجيب عنه بوجوه متعددة ،ولذا قال صاحب
املعامل إهنم استدلوا عىل وجه ال ينبغي أن ُيذكر ،وذلك ألنه إذا انعقد اإلمجاع بموت
فيستكشف أن قوله يف حال حياته مل يكن حجة ،وذلك ألن قوله عىل
املجتهد املخالف ُ
خالف قول املعصومِ ،
فمن موته ُيستكشف عدم اعتبار رأيه ،إىل غري ذلك من الوجوه
التي ُذكرت يف تقريرات الشيخ (مطارح األنظار) للرد عىل هذا االمجاع.
وعىل أي حال ،فاإلمجاع وتعليله عليل ،والشهيد وإن استظهر من ظاهر العلامء
ذلك إال أنه نقل أيض ًا اخلالف عن بعض ،إال أن املتأخرين استظهروا بأن املراد من
البعض بعض العامة ،مع أن الشهيد بنى يف الذكرى عىل نقل أقوال علامء الشيعة.
فظهر أنه ليس يف املقام إمجاع حمقق.
األمر الثاين :أن اإلمجاع مضاف ًا إىل عدم حتققه معلل بتعليل فيه تأمل ،وعىل فرض
متاميته يكون اإلمجاع مدركي ًا ،نعم لو أن السابقني أفتوا باشرتاط احلياة كام هي فتوى
املشهور من املتأخرين لكان لالستدالل به وجه من باب تالحق أفكار متعددة من
األكابر املختلفني يف الرأي ،وذلك حلصول االطمئنان من باب جتمع االحتامالت يف
حمور واحد ،إال أن اإلمجاع حتقق عند املتأخرين من االُصوليني.
الوجه الثاين :قصور أدلة التقليد عن إثبات حجية قول امليت ابتداء
قد استدل عىل عدم جواز تقليد امليت ابتدا ًء بوجه مؤلف من مقدمتني:
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املقدّ مة االُول :أن الوجوه التي كنا نستدل هبا عىل جواز تقليد الفقيه كلها قارصة
عن إثبات حجية قول امليت.
املقدمة الثانية :أنه عىل فرض قصور األدلة يكون املرجع هو األصل ،والشك يف
احلجية مساوق للقطع بعدم احلجية.
ّأما املقدّ مة االُول :فإن األدلة الدالة عىل جواز التقليد:
منها :بناء العقالء عىل الرجوع إىل أهل اخلربة ،مع عدم الردع ،وال شك يف أن
بناء العقالء إنام هو عىل الرجوع اىل أهل اخلربة من األطباء واملهندسني واملقومني
وغريهم من أرباب ِ
احل َرف ،واجلري اخلارجي الذي هو عبارة ُاخرى عن بناء العقالء
إنام هو عىل الرجوع اىل أهل اخلربة يف زمان حياهتم ،وهذا هو الذي كان بمرآى ومنظر
من املعصومني  ومع ذلك مل يردع أئمتنا  عن ذلك.
ال يقال :ال مانع من الرجوع إىل مكتوبات أو آراء أهل اخلربة وإن مات صاحب
مهندس أو طبيب آراءه بحيث يفهمه العوام ،كام هو احلال
كتب
ٌ
الرأي والكتاب ،كام إذا َ
يف الرسائل العملية حيث إهنا كُتبت من أجل العوام ولذا ُسمي بعضها بإرشاد العوام.
فإنه يقال :إن هذا وإن كان صحيح ًا يف اجلملة إال أنه ال يوجب تشكيل بناء
العقالء ،نعم هذا صحيح بحسب املرتكزات ،والبناء العقالئي عبارة عن اجلري العميل
عىل نحو القضية اخلارجية ،وهذا هو الذي يردع أو ال يردع إذا كان بمنظر من الشارع
املقدس ،وأما ما يف أذهاهنم من الرجوع إىل آراء السابقني من أهل اخلربة ـ إذا كان هلم
آراء ـ فال جيب عىل اإلمام  ردعه إذا كان عىل خالف الو اقع ،ومن الواضح ،عدم
و جود كتب معدة لبيان الفتاوى يف زمن األئمة الطاهرين  ، بل كان اجلري اخلارجي
عىل مراجعة الفقهاء بعنوان االستفتاء والفتوى ،وأول من كتب رسالة عملية هو عيل
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بن بابويه القمي ،فاجلري العميل وبناء العقالء يف زمن األئمة الطاهرين  كان حمدود ًا
بحدود االستفتاء واإلفتاء.
ومنها :اإلمجاع عىل جواز اإلفتاء واالستفتاء ،وهذا أيض ًا حمدود بحال احلياة ،فإن
االستفتاء هي االستجواب ـ أي :طلب اجلواب ـ والفتوى هي اجلواب.
ومنها :إرجاع األئمة األطهار  إىل الرواة والفقهاء ،وهذا أيض ًا حمدود بام إذا
كان الراوي أو الفقيه حي ًا وال يشمل ما إذا كان الفقيه أو الراوي ميت ًا.
ومنها :عدم ردع األئمة  عن اإلفتاء بالنسبة إىل علامء العامة ،وإنام كان
اإلشكال عليهم من جهة مقدمات اإلفتاء ،وهذا أيض ًا حمدود بحال احلياة كام هو ظاهر.
فظهر أن االدلة الدالة عىل جواز التقليد قارصة من شمول ما إذا كان الفقيه ميت ًا،
وعليه فإن شككنا يف جواز تقليد امليت يكون الشك فيه مساوق ًا للقطع بعدم حجية
قوله ،فالبد من تقليد األحياء.
وأما املقدمة الثانية :فإنه إذا كانت األدلة قارصة فطبع ًا ُيشك يف جواز تقليد امليت،
ّ
والشك يف احلجية مساوق للقطع بعدم احلجية ،وعليه ف ُيحكم بعدم حجية قول امليت.
وربام يعرتض عليه بام اعرتض عليه بعض مشاخينا وهو املحقق املريزا مهدي
االصفهاين ،ويمكن تقريب االعرتاض بأنه صحيح أننا نشك يف حجية قول امليت،
ومتقىض األصل عدم حجية قول امليت عند الشك يف حجيته ،وكذا يف حجية قول غري
األ علم ،ونتيجة تطبيق األصل يف املوردين هي حجية قول احلي األعلم من األموات
واألحياء ،وأما أعلم األموات فهو مشكوك احلجية من جهة موته ،وغري األعلم من
األحياء أيض ًا مشكوك احلجية من جهة مفضوليته ،وعليه مقطوع احلجية مطلقا عبارة
عن املجتهد احلي الذي هو أعلم من األموات واألحياء ،ووجود مثل هذا املجتهد نادر
ثبوت ًا وإثبات ًا ،فاألمر يدور بني اثنني يشك يف حجيتهام ،أحدمها أعلم األموات وثانيهام
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أعلم األحياء ،وكل منهام مشكوك احلجية من جهة ،وليست نتيجة اجراء هذا االصل
اعتبار احلياة ،بل نتيجته ـ بام أنه قابل للتطبيق عىل احلياة واألعلمية ـ هي احلي األعلم،
وبام أنه نادر جد ًا ثبوت ًا وإثبات ًا ،فالبد من االلتزام بحجية أحدمها ،إما أعلم األحياء أو
أعلم األموات.
وخالصة الكالم :أن هذا األصل ال يقتيض اعتبار احلياة كام قيل باعتبار احلياة
من جهة األصل.
وهذا االعرتاض وارد بنا ًء عىل أن تكون األعلمية من مقومات حجية قول
املجتهد كام أن احلياة من مقومات حجية رأيه ،وأما بنا ًء عىل ما ذكرنا من أن األعلمية
من املرجحات عند التعارض ،فال يرد عليه هذا االعرتاض؛ إذ إن قول املجتهد ْين ـ مع
رصف النظر عن التعارض ـ كالمها حجة وإن كان أحدمها غري أعلم ،وعند تعارض
احلجيتني يالحظ املرجح ،وأحد املرجحات هو األعلمية ،فإن شككنا يف أن قول
املجتهد امليت حجة أو ليس بحجة ،وكان قوله معارض ًا لقول املجتهد احلي ،يكون من
قبيل تعا رض احلجة مع الالحجة ،ال من قبيل تعارض احلجة مع احلجة ،وهذا بخالف
مورد الرتجيح باألعلمية؛ إذ هناك حصل تعارض احلجة مع احلجة فريجح أحدمها
باألعلمية ،وعليه فجريان أصالة عدم احلجية إلثبات اشرتاط احلياة يف الرتبة السابقة
رض أصالً ،وجريان أصالة عدم احلجية
عىل التعارض ،ويف فرض جرياهنا ال حيصل تعا ٌ
يف تعارض األعلم مع غري األعلم يف الرتبة املتأخرة من التعارض ،فال يصح مالحظة
األصلني يف رتبة واحدة ،فنتيجة جريان األصل يف الرتبة السابقة عىل التعارض هي
اشرتاط احلياة ،ونتيجة جريان األصل يف الرتبة املتأخرة عن التعارض هي مرجحية
األعلمية.
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فظهر أن الوجه الثاين تام إال أن يكون هنا استصحاب احلجية ،فبام أن
االستصحاب أصل رشعي فإنه ُيقدم عىل األصل العقيل الذي هو عبارة عن أصالة عدم
احلجية .وسيأيت البحث عن االستصحاب يف ضمن أدلة القائلني بحجية قول امليت.
الوجه الثالث :رواية الصدوق
فقد نقل الصدوق يف العلل( :أيب رمحه اهلل ،قال حدثنا حممد بن حييى ،عن حممد
بن احلسني بن أيب اخلطاب عن احلسن بن حمبوب ،عن يعقوب السـراج قال :قلت أليب
عبد اهلل  تبقي األرض بال عامل حي ظاهر يفزع إليه الناس يف حالهلم وحرامهم؟
فقال يل :إذ ًا ال ُيع َبد اهلل يا أبا يوسف) .
( )1

ومعنى الرواية أن عبادة اهلل تتحقق بالرجوع اىل العامل احلي ،فإن عمل غري الفقيه
ـ ولو كان فقهه تقليدي ًا ـ ال يكون صحيح ًا إال نادر ًا ،وهذه عبارة ُاخرى عن أن احلجة
قول العامل احلي الظاهر.
ويمكن املناقشة يف االستدالل هبذه الرواية بنحوين:
األول :أن الرواية منقولة بصورة أخرى يف بصائر الدرجات والبحار،
النحو ّ
وهي هكذا( :حدثنا حممد بن عيسى وأمحد بن حممد ،عن احلسن بن حمبوب ،عن يعقوب
الرساج ،قال :قلت أليب عبد اهلل  :ختلو األرض من عامل منكم حي ظاهر تفزع إليه
الناس يف حالهلم وحرامهم؟ فقال يا أبا يوسف ال ،إن ذلك لبني يف كتاب اهلل ،فقال:
َ
ِين ْ َ
﴿يَا ْ َأ يُي َها ْ َياَل َ
آمنُواْ ْاص ُ
بواْ ْ َوصاب ِ ُرواْ﴾ عدوكم ممن خيالفكم ﴿ َو َراب ِ ُطواْ﴾ إمامكم
ْ
ِ
يَ ُ ي
الل﴾ فيام يأمركم وفرض عليكم)  .وهذا من نقل اآلية مع تفسريها.
﴿ َواتقواْْ َْ
( )2

( )1علل الرشائع.195/1 :
( )2بصائر الدرجات ،507 :بحار األنوار 51/23 :ـ .52
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والرواية بقرينة (منكم) و(امامكم) ترتبط ببقاء األرض خالية من اإلمام
املعصوم وعدمه ،وال ترتبط بالعامل الشيعي وإن مل يكن منهم.
ويف تفسري الربهان نقالً عن منتخب سعد بن عبد اهلل ما يشبه نقل الصفار .
بعض من هذا الكتاب
وكتاب سعد بن عبد اهلل مل يصل إىل املتأخرين وقد انتُخب ٌ
وسمي بمنتخب سعد بن عبد اهلل.
ُ
ويف الربهان أيض ًا نقالً عن العيايش عن يعقوب السـراج ما يشبه نقل الصفار،
فال يمكن االستدالل بالرواية املنقولة يف العلل.
ويمكن اجلواب عن هذه املناقشة بأن بصائر الدرجات من الكتب التي أعرض
عنها األكابر ،ولذا مل يذكره ابن بابويه وأمثاله ،أو أن السند إىل ما سوى كتاب بصائر
الدرجات صحيح ،ولكن السند الذي يعم بصائر الدرجات فيه أفراد قد تأمل بعض
فيهم ،أو أن هناك شواهد تدل عىل أن بصائر الدرجات من الكتب التي ِزيدَ فيها.
ويمكن املناقشة يف منتخب سعد بن عبد اهلل بأكثر من ذلك ،وروايات العيايش
كلها مرسلة ،فال يمكن االعتامد عىل هذه املصادر.
ويمكن اجلواب عن هذه املناقشة بوجه آخر ـ مع قطع النظر عن اجلواب األول
ـ وهو أن الرواية ليست برواية واحدة منقولة بنحوين؛ إذ من املمكن أن السائل ـ وهو
يعقوب السـراج ـ سأل اإلمام  تار ًة عن خلو األرض من عامل منكم ،وسأل اإلمام
 مرة ُاخرى عن خلو األرض من مطلق عامل حي يفزع إليه الناس يف حالهلم
وحرامهم ،فكل من الروايتني ترتبط بجهة معينة ،وجمرد أن الراوي هو احلسن بن
حمبوب عن يعقوب السـراج عن أيب عبد اهلل  ال يكون دليالً عىل أن الرواية رواية
واحدة منقولة بنحوين ،مع أن بينهام اختالف ًا يف السؤال واجلواب.
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كام يمكن اجلواب عن املناقشة بوجه آخر ،وهو أن السؤال يف مجيعها عن اإلمام
احلي الظاهر ،والريب يف أن اإلمام املعصوم  ال ُيعترب فيه أن يكون ظاهر ًا كام تدل
عليه روايات كثرية واردة يف الغيبةُ ،
وحتمل كلمة (منكم) عىل أنه تابع لكم ،أي :أنه من
شيعتكم وليس من خمالفيكم ،واملراد من مجلة (ورابطوا إمامكم) مطلق اإلمام ال اإلمام
املعصوم (أال وإن لكل مأموم إمام ًا يقتدي به)  ،فعىل هذا مفادمها يشء واحد ،نعم لو
( )1

مل تكن كلمة (ظاهر) لكان للقول بأن مفادمها خمتلف وجه ،فال يمكن القول بأن ما يف
البصائر خمالف ملا نقله الصدوق يف العلل.
الرشاح تأويالت لصحيحة حممد
هذا كله مع قطع النظر عن التأويل ،فقد ذكر ُ
بن مسلم املذكورة يف الكايف حيث ذكر فيها احلاجة إىل إمام ظاهر من أن املراد من
(الظاهر) الطاهر حيث ُق ِرئ من دون نقطة ،مع أن مجيع النسخ مع النقطة ،أو أن املراد
من الظهور هو الوجود ،كام أوله املال صالح ،أو أن املراد من غلبت حجته عىل اآلخرين،
إىل غري ذلك من التأويالت.
النحو الثاين :أنه ليس املراد من قوله( :يف حالهلم وحرامهم) مطلق احلالل
واحلرام ،بل املراد احلالل واحلرام يف األمور املستحدثة كالشوارع املفتوحة واملذياع
والتلفزيون إىل غري ذلك من املسائل املستحدثة ،أو ال أقل ِمن أن املراد من احلالل
واحلرام ما ال ُيعلم قول القدماء فيه.
فإن قيل :إن املفرد املضاف يدل عىل العموم.
قلنا :إن هذا غري ثابت ،وعليه فاملراد من احلالل واحلرام :احلالل واحلرام الذي
يف زمن حياة هذا العامل ،ال مطلق احلالل واحلرام ،أو ما ال ُيعلم قول القدماء فيه ،والبد

( )1هنج البالغة .70/3
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من الرجوع إىل الفقيه ملعرفة أقوال القدماء ،وهذا ال يكون إال يف حياة الفقيه ،فالرواية
ال تدل عىل عدم جواز تقليد األموات.
إال أنه يمكن أن يقال بأن املستظهر من هذه الرواية هو أن املراد من احلالل
واحلرام طبيعة احلالل واحلرام ،وعليه فالنتيجة هي عدم جواز تقليد امليت.
وعىل أي نحو كان فاالستدالل هبذه الرواية لعدم جواز تقليد امليت ـ وال أقل
من التقليد االبتدائي ـ مما له وجه.
الوجه الرابع :بطالن انحصار األعلم يف واحد من األحياء واألموات
وهناك دليل آخر عىل اشرتاط احلياة ذكره بعض ،وأصل هذا الدليل موجود يف
كلامت املحقق الثاين والشهيد الثاين ،وقد اعتمد بعض األكابر عليه ،وحاصله :أنه ال
ريب يف علم األفراد باالختالف بني املتقدمني واملتأخرين يف كثري من الفروع ،وبام أنه
جيب تقليد األعلم فيكون نتيجة ذلك ـ بنا ًء عىل جواز تقليد امليت ـ أن ُيصبح بعض
األكابر من القدماء كالشيخ أو غريه ،من الذين ثبتت أعلميته رئيس ًا للشيعة وجيب عىل
مجيع الناس الرجوع إليه ،ويف احلقيقة يكون األعلم اإلمام الثالث عشـر ،وهذا معلوم
البطالن ،إذ بضـرورة من املذهب ليس ألحد مركزية هبذا النحو إال لألئمة
الطاهرين  ،فيُكشف منه اشرتاط احل ياة يف حجية قول املجتهد ،إذ لو مل تكن احلياة
رشط ًا فإنه جيب الرجوع إىل أعلم العلامء من األحياء واألموات ،ومن الواضح أن أعلم
األحياء واالموات ليس إال واحد فيجب عىل الشيعة اتباع شخص واحد يف هذه القرون
املتتالية .
( )1

ويمكن املناقشة يف هذا الدليل بأمور:

( )1انظر :التنقيح للسيد اخلوئي.107/1 :
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األول :إنه عىل فرض تسليم املالزمة وأنه يلزم من ذلك رجوع مجيع الشيعة
األمر ّ
إىل شخص واحد ،فإن هذا إنام يلزم من ضم مقدمة إىل مقدمة ُاخرى:
االُول :أنه ال يشرتط احلياة يف املقلد.
الثانية :إن األعلمية من املرجحات عند التعارض سواء كان األعلم يف األحياء
أو يف األموات ،والتايل الذي ُفرض بأنه يلزم من املقدمتني و ُفرض بأنه فاسد ،إنام يلزم
عىل فرض ثبوت املقدمتني ومن فساد التايل ُيعرف فساد إحدى املقدمتني ،فإنه إما ردع
الشارع عن الرجوع إىل أهل اخلربة سواء كان حي ًا أم ميت ًا ـ كام ادعى السيد اخلوئي السرية
عىل ذلك ـ وإما رفع الشارع يده من حجية قول األعلم عند التعارض.
والقول بأن الشارع ردع عن املقدمة ا ُ
الوىل حتى يكون هذا الدليل من أدلة املقام
مما ال وجه له؛ إذ كام يمكن للشارع الردع عن املقدمة االُوىل فإنه يمكنه رفع اليد عن
مرجحية األعلمية عند التعارض ،فإن ردع الشارع عن املقدمة االُوىل تكون نتيجته
الرجوع إىل أهل اخلربة يف زمان حياة أهل اخلربة ،وإن رفع اليد عن املقدمة الثانية تكون
النتيجة ختيري املقلد يف اتباع أي منهم ـ عىل املشهور ـ فإن رفع اليد عن املقدمة الثانية ال
يلزم منه املحذور املذكور من اتباع الشيعة شخص ًا واحد ًا.
وخالصة الكالم :إنه كيف استكشفتم من فساد التايل ردع الشارع عن املقدمة
االُوىل ،مع إمكان رفع اليد عن املقدمة الثانية؟
ويمكن أن جياب عن هذا اإلشكال بأنه بام أن األمر يدور بني رفع اليد عن املقدمة
الشارع عن املقدمة
الثانية والردع عن املقدمة االُوىل وحتديد السرية باحلياة ،فإنه إن َر َد َع
ُ
االُوىل فإن نتيجته هي تعني اتباع األعلم ،وإن رفع اليد عن املقدمة الثانية فنتيجته
التخيري ،وعليه فاألعلم من األحياء يدور أمره بني التعيني والتخيري مع األموات ،إذ
املفروض هو حجية قول هذا األعلم مطلق ًا ،إذ لو كانت احلياة رشط ًا ،فتكون األعلمية
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هي املعيار يف األحياء ،ولو مل تكن األعلمية رشط ًا فيكون املقلد خمري ًا ،وبام أنه ال ندري
أن الشارع هل ردع عن املقدمة االُوىل أو أنه رفع اليد عن الثانية ،فنتيجته تكون من
دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية فالبد من األخذ بقول األعلم احلي .هذا
بنا ًء عىل مسلك التخيري الذي ذهب إليه املشهور.
وأما بنا ًء عىل األخذ بأحوط القولني الذي سلكه السيد اخلوئي ،فال يأيت التقريب
املتقد م ،ويمكن تقييد ما ذكره السيد اخلوئي من األخذ بأحوط القولني ،بام إذا كان
مردد ًا بني جمتهدين أو ثالثة ،وأما إذا كان مردد ًا بني املجتهدين من صدر الرشيعة إىل
زماننا هذا ،فمن املقطوع عدم رضا الشارع باالحتياط بني أقواهلم ،ومن هذا نستكشف
التخيري األخذي ،فإذا است كشفنا التخيري األخذي عىل فرض رفع اليد عن مرجحية
األعلمية ،يكون من دوران األمر بني التعيني والتخيري ،وعىل أي حال فهذا االشكال
يمكن اجلواب عنه بام ذكرنا ،ولذا فاالشكال املذكور ال يكون وارد ًا.
األمر الثاين :أن املحذور املذكور إنام يلزم عىل وفق نظرية ليست مطابقة للوقع،
وهي أن االجتهاد مل يتطور ومل يتكامل يف هذه األدوار ،وأما إذا قلنا بأن االجتهاد قد
تطور وتكامل فال يلزم املحذور املذكور ،إذ تكامل وتطور االجتهاد يف األدوار املختلفة
ألعلم يف
نتيجته أن األعلم يف الدور الثاين يكون أعلم من األعلم يف الدور األول ،وا
ُ
الدور الثالث أعلم من األعلم يف الدور األول والثاين وهكذا ،وعليه فيتحول عنوان
األعلمية من شخص إىل شخص آخر ،ومن أوضح الواضحات أن الفقه يسري سري ًا
تكاملي ًا ،وكام هو واضح ليس مورد كالمنا املسائل الضـرورية واليقينية واملجمع عليها
بني الشيعة ،بل مورد كالمنا هو املسائل التفريعية التي ليست برضورية وال يقينية،
والريب يف أن القدماء يف الدور األول نظريتهم يف هذه املسائل التفريعية نظرية ابتدائية،
ثم نتيج ًة لتكامل وتطور علم األُصول وعلم الفقه واإلحاطة باألحاديث اختلفت أنظار
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الفقهاء يف الدور الثاين ،فللعلام ء يف الدور الثاين نظرية أكمل من نظريتهم ،نعم األعلم
يف الدور األول نابغة من النوابغ يف عصـره ،وذلك اللتفاته إىل أصل من األُصول أو
لتفريع فرع عىل األصل ،إال أن هذا النابغة لو كان يف الدور الثاين أو الثالث لعله مل يكن
نابغة فيهاِ ،
فمن باب املثال ال ريب يف نبوغ ابن سينا فإنه كان نابغة عرصه ،إال أنه بعد
تكامل علم الطب لو ُحشـر اب ُن سينا مع تلك املعلومات فلعله مل يتمكن من الدخول
مستشفى من مستشفيات العامل والتدخل يف االُمور الطبية ،نعم هو نابغة الطب
يف أي
ً
و ُيقدس تأرخيي ًا ،وكذا الشيخ الطويس فإنه يذكر بأن الفروع التي تعرض هلا أصحابنا
كانت حمدودة بام ذكرناه يف النهاية ،إال أننا الحظنا الفروع املذكورة يف الكتب العامة
وعىل طبق األُصول والقواعد املوجودة عندنا حكمنا فيها ،فهو أول من ذكر بعض
الفروع التي مل يذكرها من سبقه ،وهذا يدل عىل أنه نابغة من النوابغ يف عرصه ،وال يدل
عىل أن من أتى بعده وحقق ودقق يف الفروع ويف تطبيق األُصول ـ وال سيام يف األدوار
املتأخرة مثل الشيخ االنصاري وأمثاله ـ أن نابغة ذلك العرص أعلم منه.
فظهر أن هذا االشكال إنام يلزم من مجود الفقه أو انحطاطه ،وأما إذا قلنا بأن
علم الفقه قد تطور وتكامل بحسب األدوار فإن األعلم يف كل زمان ال يكون أعلم يف
الزمان الثاين ،وهكذا.
األمر الثالث :أنه قلام يكون يف عرص اتفاق للشيعة عىل أعلمية شخص واحد،
بعض إىل أعلمية الشيخ ،وبعض اىل
بل اختُلف يف أعلمية األموات منهم ،فقد ذهب ٌ
أعلمية املحقق ا ألول ،وبعض اىل أعلمية الشهيد األول ،وبعض اىل أعلمية املحقق
الثاين ،وبعض اىل أعلمية الفاضل اهلندي صاحب كشف اللثام ،فقد ذكر الشيخ زين
العابدين املازندراين الذي هو من أكابر علامء كربالء يف مقدمة كتاب (ذخرية العباد) بأن
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السابقني الذين كُتبهم بأيدينا ال يمكننا تعيني األعلم منهم فضالً عمن مل يصل كتابه الينا
أو مل يكن له كتاب.
هذا متام الكالم يف أدلة القائلني باشرتاط احلياة يف حجية قول املجتهد.
وأما القائلون بجواز تقليد امليت ابتدا ًء فقد استدلوا أيض ًا بوجوه:
األول :أن الرجوع إىل الفقهاء من باب الرجوع اىل أهل اخلربة ،وال ريب
الوجه ّ
بأنه ال فرق عند العقالء بني احلي وامليت ،وعىل فرض أن يكون امليت أعلم من احلي
ُيؤخذ بنظريته دون احلي.
واجلواب عن هذا الوجه قد ظهر مما تقدم ،فإنه إن كان املراد من السرية :اجلري
العميل عىل الرجوع إىل األموات كالرجوع اىل األحياء ،فهذا ممنوع؛ إذ ليس هناك جري
عميل مستمر إىل زمان األئمة  حتى يقال بأنه مل ُيردع عنها فهي حجة.
وإن كان املراد من السرية :االرتكاز العقالئي ،فهو وإن كان صحيح ًا إال أن هذا
ليس بسرية وجري عميل ،وليس عىل الشارع الردع عن مرتكزات العقالء.
الوجه الثاين :إطالقات األدلة ،فإن اآليات والروايات الدالة عىل جواز التقليد
ليس فيها تقييد باحلياة.
واجلواب عن هذا الوجه هو أن اآلية املباركة ـ وهي آية النفر ـ ال تدل عىل جواز
التقليد وعدمه وهي غري مرتبطة باملقام ،وهي عمدة اآليات التي استدل هبا.
وأما الروايات الشـريفة كرواية اسحاق بن يعقوب :واما احلوادث
الواقعة ...فهي مع قطع النظر عن السند ،تدل عىل اشرتاط احلياة ،فإن ظاهر قوله
( )1

 :فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا أن يكون املرجع راوي ًا بالفعل ،فإن املشتق حقيقة

( )1تقدم خترجيه.
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يف املتلبس باملبدأ بالفعل ،مضاف ًا إىل أنه قلنا سابق ًا إن املراد باحلوادث الواقعة هي املسائل
املستحدثة ،وال ريب يف أن املسائل املستحدثة ُيرجع فيها اىل احلي.
وأما الرواية التي هي يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري  :من كان
من الفقهاء ...فهي أيض ًا مع قطع النظر عن سندها ظاهرة يف أن املق َّلد حني التقليد
البد وأن يكون صائن ًا لدينه مطيع ًا ألمر مواله إىل غري ذلك من الرشوط ،فإن املشتق
حقيقة يف املتلبس باملبدأ بالفعل.
وأما الروايات الدالة عىل إرجاع األئمة  إىل الفقهاء كيونس بن عبد الرمحن
والفضل بن شاذان ،فهي أيض ًا ليس هلا اطالق ،إذ الرجوع كان يف زمان حياهتم.
الوجه الثالث :أنه ال إشكال يف أن الشيعة كانت سريهتم مستمرة عىل تقليد
األموات ابتدا ًء واستمرار ًا ،إذ التشويش الذي حيصل للشيعة يف زماننا هذا بموت فقيه
بسبب عدم جواز تقليد امليت ولو ابتدا ًء ،فإنا نرى التشويش عند الشيعة والسؤال من
هذا وذاك عن األعلم يف زماننا هذا ،وال نرى من هذا التشويش أثر بموت الكليني أو
اجلعفي صاحب الفاخر أو ابن أيب عقيل وأمثاهلم ،وال يوجد شاهد عىل ذلك كام قامت
شواهد عىل ذلك بموت بعض النواب األربعة ،إذ كانوا يسألون عن النائب الالحق،
كام يف الغيبة.
فمن هنا ُيعرف بأن سرية الشيعة كانت عىل تقليد األموات ،مضاف ًا إىل عبارة
الكليني يف مقدمة كتابه ـ وقد تقدمت عبارته ـ ومضاف ًا اىل ما ُذكر يف املعامل من أن العلامء
بعد الشيخ الطويس إىل سنني متامدية كانوا مقلدين للشيخ.
ومن الشو اهد عىل جواز تقليد امليت هو أن كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد
الرمحن كان مرجع الشيعة بعد موته اىل زمان اإلمام العسكري  ،وقد عرض هذا
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الكتاب عىل اإلمام العسكري  وصححه  ،ومع جتويز ذلك فمن كان أقرب
إىل عرص احلضور كيف يمكن أن يتمسك باإلمجاع وأمثاله يف قباهلم؟
وحاصل هذا الوجه الثالث هو :أن بناء الشيعة من أول األمر ـ أي :يف زمان
الغيبة الصغرى والكربى ـ كان عىل تقليد األموات ،بمعنى أنه بعد موت فقيه من
الفقهاء واألكا بر مل يكن حيصل تشويش للشيعة واهتامم لتعيني فقيه ومرجع آخر ،كام هو
احلال يف هذه األعصار األخرية ،ولو كان بناؤهم عىل عدم جواز تقليد امليت يف تلك
األعصار لدلت عليه الشواهد وإن كانت ضعيفة ،واحلال أنه ال شاهد عىل ذلك ،وهذا
شاهد عل تقليدهم لألموات والعمل عىل كتب املتقدمني ،وهناك شواهد عىل أهنم كانوا
يقلدون األموات.
ويمكن اجلواب عن هذا الوجه بأنه صحيح أن عمل الشيعة يف زماننا هذا ويف
القرون األخرية خيتلف عن عمل الشيعة يف األزمنة السابقة ،إال أن الكالم يف الفارق
بينهم ،والظاهر أنه ليس الفارق ما ُذكر من أن الشيعة كانت تقلد األموات يف األزمنة
السابقة بخالف األعصار األخرية ،بل الفارق هو أن املسائل تنقسم اىل قسمني:
املسائل األصلية واملسائل التفريعية ،والتقليد باملعنى املصطلح ال يكون يف
املسائل األصلية ،بل التقليد إنام يكون يف املسائل الفرعية املستحدثة أو املسائل التي
اشتبهت عليهم فيام بعد ،ويمكن أن ُيستشهد عىل التفكيك بينهام بقوله  :وأما
احلوادث الواقعة فارجعوا فيها  ...ولذا مل ُيذكر يف الذريعة واملعارج وأشباههام باب
التقليد ،بل ذكروا باب ًا بعنوان (باب املفتي واملستفتي) ،وكان للشيعة طرق متعددة
الستفتائهم عن التقليد يف املسائل األصلية:
مصححة من قبل
األول :أنه كان بأيدي الشيعة كتب يف تلك األعصار
َّ
الطريق ّ
ستحسنة ،وقد أمر اإلمام  بالعمل عىل وفق بعضها ،ومن الواضح
اإلمام  و ُم
َ
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أن مثل هذا الكتاب يكون حجة وجيوز العمل عىل وفقه ولو بعد موت مؤلفه .نعم هذه
الكتب مل تكن مشتملة عىل الفروع كام يظهر من املبسوط وغريه ،بل كانت مشتملة عىل
املسائل األصلية ،فقد ذكر النجايش يف حق كتاب عبيد اهلل بن عيل احللبي أنه عرضه عىل
أيب عبداهلل  وصححه وقال عند قرائته :أترى هلوالء مثل هذا؟ ، ويظهر من
( )1

مقدمة الفقيه أن هذا الكتاب ك ان يف أيدي الشيعة ،حيث يذكر من مصادر كتابه كتاب
عبيد اهلل بن عيل احللبي ،ويعرب عن هذه الكتب بالكتب املشهورة التي عليها املعول
وإليها املرجع ،وما ورد من الروايات الكثرية التي ذكر عدد منها يف جامع األحاديث يف
حق كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرمحن ،وكتاب يوم وليلة البن خانبة حيث يقول
طلبت من اإلمام العسكري  كتاب ًا فأعطاين كتاب ًا ،ومل يكن بني هذا الكتاب وكتاب
ابن خانبه فرق إال بزيادة حرف أو حرفني ،وهناك عدة من الرسائل الصغرية التي كانت
تُنسب إىل اإلمام  وكانت مشتملة عىل املسائل ،مثل كتاب نخبة اإلسالم عىل ما يف
كتاب عيون أخبار الرضا .
الطريق الثاين :أن بعض مصنفي هذه الكتب املخترصة قد رصحوا بأن ما يف
كتبهم إما من دين اإلمامية أو من املُجمع عليه بني الشيعة ،مثل ما أماله شيخنا الصدوق
ـ عىل ما يف األمايل ـ عىل أهل جملسه وعىل املشايخ يف وصف دين اإلمامية  ،وطبع ًا إذا
()2

أمىل مثل الشيخ الصدوق عىل أهل جم لسه وعىل املشايخ وصف دين اإلمامية وما يمتاز
به دين اإلمامية عن سائر املذاهب ،فإنه ال يكون ما أماله من موارد االجتهاد والتقليد،
فإن التقليد ـ كام ذكر يف العروة ـ إنام يكون يف غري الرضوريات واليقينيات ،وذلك ألن

( )1رجال النجايش.231 :
( )2األمايل (للصدوق)  738ـ .750
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التقليد إنام يكون يف املوارد املحتاجة إىل اعامل النظر ،وأما إذا كان من رضوريات دين
اإلمامية فال تقليد فيه.
ومثل كتاب الفاخر للجعفي ،وهو من أكابر العلامء ،وقد ذكر صاحب املقابيس
بأن هذا الكتاب ليس عنده ،ثم قال( :إال أنه يستفاد من بعض عبارات الواقفني عليه
أن كل ما فيه ،سواء كان بطريق الرواية أو الفتوى فهو عنده مما أمجع عليه وصح من
قول األئمة . )
( )1

ومثل كتاب األعالم للشيخ املفيد ،فإن موضوع هذا الكتاب ما اتفقت الشيعة
من املسائل الفقهية التي اتفقت العامة عىل خالفها  ،وهذا الكتاب قد طبع يف النجف
( )2

االرشف ،إال أنه طبع ناقص ًا لعدم وصول بعض صفحاته إىل أيدهيم.
ومن الواضح أن املسائل املذكورة يف أمثال هذه الكتب من مثل الشيخ املفيد
والشيخ الصدوق واجلعفي مع إمالئه عىل املشايخ أو ما اتفقت الشيعة أو ما أمجع عليه
ال تكون من املسائل التقليدية.
الطريق الثالث :ادعاء اإلمجاع عىل املسائل املذكورة يف بعض الكتب االحتجاجية
ككتاب االنتصار ،فإنه يدعي يف أغلب املسائل إمجاع الشيعة ،فلو كانت املسألة مما أمجع
عليه الشيعة فيمكن للعوام العمل عىل وفقها ،وقد ذكر صاحب االنتصار يف مقدمته بأن
دليلنا يف املسائل التي ننفرد عن العامة واملسائل املتفق عليها مع العامة هو إمجاع
اإلمامية ،كام أن الشيخ الطويس يف كتاب اخلالف ادعى اإلمجاع يف أغلب املسائل التي
فيه.

( )1مقابس األنوار.8 :
( )2اإلعالم ،املجلد التاسع من مصنفات الشيخ املفيد.
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الطريق الرابع :إمكان متييز األخبار املُجمع عليها عن غريها ،أي األخبار التي
أمجعت الشيعة عىل العمل هبا ،وهذه األخبار كانت موضوع بعض الكتب ،أي :أنه مل
يكن يذكر يف بعض الكتب إال األخبار املجمع عليها ،فإن الكتاب قد يكون مشتم ً
ال
عىل خمتلف األخبار ككتاب االستبصار فيام اختلف من األخبار ،وذكر يف التهذيب
املتفق عليها واملختلف فيها ،إال أنه يف تلك األعصار كانت هناك كتب لذكر األخبار
املتفق عليها بني الشيعة فقط ،ومثل هذه الكتب طبع ًا تكون حجة ،وتدخل يف قوله
( :خذ باملُجمع عليه بني أصحابك)  ،وقد ذكر بعض املتأخرين أن أول من خلط
( )1

بني القسمني هو الشيخ الطويس ،ولسنا بصدد بيان صحة هذا من عدمه ،بل نريد من
ذكر ذلك بيان أن هناك كتب ًا مدونة لذكر األخبار املُجمع عليها ،ومن الواضح أن ما فيه
إمجاع من ناحية صدوره عن اإلمام  ليس للتقليد يف مثله جمال.
وتوضيح ذلك :كانت الشيعة مبتلية باالختالط بأعدائهم وال يتحمل الناس
وضوح االختالف يف الفقه الشيعي ،كام ذكر يف مقدمة التهذيب بأنه ُيعرتض علينا بأن
االختالف بينكم أزيد من اختالف العامة مع أنكم متمسكون بحبل آل البيت فام هو
سبب هذا االختالف الذي بينكم .ولذا كان هلم عناية خاصة بنشـر املُجمع عليه من
األخبار والفتوى.
وأما املسائل املختلف فيها فقد كان ينتهي أمرها إىل االستفتاء ،ولذا ال نرى نقل
أقوال القدماء يف اخلالف وأشباهه إال نادر ًا ،وإنام نرى أقوال ابن اجلنيد وابن أيب عقيل
وأمثاهلام يف كتاب خمتلف الشيعة للعالمة احليل الذي كان يعيش يف القرون املتأخرة.

( )1تقدم خترجيه.
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ومن الدواعي لذكر املتفق عليه فقط ،هو ما ذكرناه سابق ًا من أن الشيخ والسيد
املرتىض من املُخطئة ،ومن معاين املخطئة ـ عىل ما بيناه سابق ًا ـ هو أن مع كل حكم
رشعي دليل بني ومن أخطأ يكون آثامً ،كام ذكر ذلك الشيخ يف العدة والسيد املرتضـى
يف الذريعة ،ومرجع نقل قول شخص آخر ،والقول بعدم صحته إىل تأثيمه وأنه آثم،
فلذا مل يذكروا أقوال اآلخرين.
وخالصة الكالم :أن اجلو كان يقتيض إبراز الوحدة واالتفاق يف الفتوى ،ومع
وجود هذه الكتب التي أرشنا إليها وادعاء اإلمجاع واالتفاق مل يكن جمال للتقليد ،مضاف ًا
إىل أن الناس مل يكونوا يتحمل ون تقليد هذا الشخص يف هذا اليوم وذاك يف اليوم اآلخر،
وقد ذكر الشيخ بأين ذكرت املسائل األصلية يف النهاية وأردت ذكر املسائل التفريعية
مستقالً ،إال أين رأيت بأن تفكيك املسائل األصلية من الفرعية ال يمكن ،ولذا ذكرمها
مع ًا يف املبسوط ،وعليه فتخرج املسائل األصلية عن التقليد ،والتقليد إنام كان يف املسائل
اخلاصة بسبب االستفتاء والفتوى.
ومن الشواهد التي توضح ما ذكرناه ما قاله الشيخ املفيد يف املسائل السـروية:
(وللشيعة أخبار يف رشائع جممع عليها من عصابة احلق ،وأخبار خمتلف فيها ،فينبغي
للعاقل املتدبر أن يأخذ باملجمع عليه كام أمر بذلك الصادق  ويقف يف املختلف فيه
ما مل يعلم حجة يف أحد الشيئني منه ،ويرده إىل من هو أعلم منه ،وال يقنع منه بالقياس
فيه دون البيان عىل ذلك والربهان) .
( )1

ومن الشواهد أيض ًا ما قاله احلر العاميل( :إن أكثر أحاديثنا املروية يف كتبنا معلومة
مقطوع عىل صحتها :إما بالتواتر من طريق اإلشاعة واإلذاعة ،وإما بعالمة وأمارة دلت

( )1املسائل الرسوية.74 :
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عىل صحتها وصدق رواهتا وهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة يف
الكتب بسند معني خمصوص من طريق اآلحاد) .
( )1

مذاهب
ويف الوسائل أيض ًا عن املعامل عن السيد املرتىض( :إن معظم الفقه تُع َلم
ُ
أئمتنا  فيه بالرضورة وباألخبار املتواترة .وما مل يتحقق ذلك فيه ـ ولعله األقل ـ
ُيعول فيه عىل إمجاع اإلمامية) .
( )2

والغرض أن معظم الفقه كان ُيعرف يف تلك األزمنة بالضـرورة وباألخبار
املتواترة ،واألقل منه باإلمجاع ،وكان عندهم كتب مشتملة عىل الضـروريات
واليقينيات واملجمع عليها بني األصحاب من الفروع ،ولذا مل يكن حيصل هلم تشويش
كام حيصل يف زماننا بموت فقيه من الفقهاء ،وإنام حيصل هذا التشويش للمتأخرين؛ ألن
الكتب املؤلفة منذ زمان املحقق وما بعده تشتمل عىل املسائل الضـرورية املتفق عليها
واملسائل املختلف فيها ،فلذا توهم العوام بأنه جيب التقليد يف مجيع تلك املسائل ،وإذا
مات فقيه حيصل هلم التشويش والسؤال عن املجتهد احلي ،وبام أن متأخري األخباريني
مل يلتفتوا اىل ماذكرنا فتومهوا أن الكتب التي يؤلفوهنا ككتب املتقدمني ،فيجوز للعوام
تقليدهم حتى بعد موهتم ،إال أهنم غفلوا عن أن إفتائهم إنام يكون بتوسط االجتهاد،
وليست كتبهم مشتملة عىل املسائل األصلية فقط كام كانت كتب القدماء مشتملة عليها،
وهم وإن كانوا يذكرون الروايات أحيان ًا يف مقام اإلفتاء ،إال أن عملهم هذا ال ُخيرجه
عن االستنباط واالجتهاد ،فإهنم حينام يذكرون حديث ًا يف مقام اإلفتاء فال ريب يف أهنم
أعملوا يف ذكر احلديث قواعد التصحيح وقواعد التعارض إىل غري ذلك من األمور ،إال
َ

( )1وسائل الشيعة.213/30 :
( )2املصدر نفسه.214 :
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أنه خفيت بذلك حيثية الرأي والنظر ،وأما االُصوليون فهم ُيبدون رأهيم ونظرهم .وأما
القدماء فكام ذكرنا كان هلم عناية يف إبراز الفقه بصورة موحدة ،ولذا كانوا يذكرون
املسائل األصلية واملجمع عليها يف كتاب واحد ،ومثل هذه الكتب كان يستغني الناس
هبا عن التقليد ،إذ إن هذا شهادة بأن ما فيها كان من ال رضوريات واليقينيات واملجمع
عليه.
فظهر مما ذكرنا أن عدم التشويش يف القدماء كان من أجل اعتامدهم واطمئناهنم
بشهادهتم وإخبارهم بأن هذه املسائل من الرضوريات واليقينيات.
وأما ما ُذكر من أن املتأخرين عن الشيخ كانوا يعتمدون عىل ما أفتى به الشيخ،
وهذا من أوضح مصاديق تقليد امليت ،وقد ذكر ذلك صاحب املعامل يف مبحث اإلمجاع،
حيث قال( :الشهرة التي حتصل معها قوة الظن هي احلاصلة قبل زمن الشيخ  ال
الواقعة بعده .وأكثر ما يوجد مشهور ًا يف كالمهم حدث بعد زمان الشيخ  كام نبه
عليه والدي يف كتاب الرعاية الذي ألفه يف دراية احلديث مبين ًا لوجهه وهو أن أكثر
الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه يف الفتوى تقليد ًا له لكثرة اعتقادهم فيه
وحسن ظنهم به ،فلام جاء املتأخرون ووجدوا أحكام ًا مشهورة قد عمل هبا الشيخ
ومتابعوه فح سبوها شهرة بني العلامء وما دروا ان مرجعها اىل الشيخ وأن الشهرة إنام
حصلت بمتابعته  .قال الوالد وممن اطلع عىل هذا الذي بينته وحتققته من غري تقليد
الشيخ الفاضل املحقق سليل الدين حممود احلميص والسيد ريض الدين بن طاووس
ومجاعة ،قال السيد  يف كتابه املسمى بالبهجة لثمرة املهجة :أخربين جدي الصالح
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ورام بن أيب فراس (قدس اهلل روحه) أن احلمصـي حدثه أنه مل يبق لإلمامية ُمفت عىل
التحقيق ،بل كلهم حاك) .
( )1

فيمكن اجلواب عنه بأن التقليد ُيستعمل يف معنيني:
أحدمها :اتباع طريقة شخص.
وثانيهام :اتباع الفتوى.
والتقليد الذي يامرسه العامي هو اتباع الفتوى ،وأما مقلدوا الشيخ فإهنم كانوا
يقلدون الشيخ يف طريقته وكانوا شديدي التأثر بمبانيه من جهة االعتقاد الشديد
بعلميته ،وال ريب أن اتباعهم ملباين الشيخ يوجب احتاد رأهيم مع رأيه يف الفتوى كثري ًا،
فالتقليد الذي ُيطلق عليهم بمعنى تأثرهم بمنهج الشيخ ،وهذا مما يمكن أن يتفق يف
زماننا ويف األزمنة السابقة بالنسبة إىل بعض املجتهدين ،وليس معناه أهنم كانوا يتبعون
الشيخ يف فتاويه ،فإن من تأخر عن الشيخ كانوا كثري ًا ما يستشكلون عىل كثري مما يف
النهاية ،وقد كُتبت رشوح عىل النهاية دفع ًا لبعض اإلشكاالت ،ونكت النهاية إنام ُالف
من أجل دفع امليسور من اإلشكاالت عىل النهاية.
وأما ما ُيذكر شاهد ًا من أن الس يد املرتىض قد أرجع إىل كتاب عيل بن بابويه ـ عىل
ما كان يذكره السيد الربوجردي يف بحثه من أن السيد املرتىض قد أجاز العمل عىل
رسالة ابن بابويه يف املسائل الرسية ـ مع أن يف رسالة عيل بن بابويه بعض الفتاوى من
البعيد أن تكون مطابقة لفتاوى السيد ،منها أن عيل بن بابويه يقول بمسح متام الوجه
ومسح متام اليد من املرفق يف التيمم ،وهذا ليس إال من باب جتويز تقليد امليت.

( )1معامل الدين  176ـ .177
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ويمكن اجلواب عنه بأنه عىل فرض متامية النسبة ـ إذ نحن مل نر هذا الكتاب ـ
فمن املمكن أن السيد حينام كان يرجع إىل هذا الكتاب كان رأيه مطابق ًا ملا يف هذه
الرسالة.
وأما ما ذكره الفقيه ،حيث يذكر مصادره ،ومنها رسالة والده ،فمنه يظهر أن
الشيعة كانت تعمل هبذه الرسالة إذ يذكر بأن مصادره( :من الكتب املشهورة التي عليها
املعول وإليها املرجع) .
( )1

ويمكن اجلواب عن ذلك ،بأن هذه الكتب كانت من الكتب التي يراجعها
الفقهاء كام هو حال اجلواهر وغريه.
وأما ما ذكره الشيخ يف أول املبسوط ِمن أنه إن كانت املسألة ال ترجيح فيها
لألقوال وكانت متكافئة فإنه يقف فيها وتكون املسألة من باب التخيري  ،ويمكن األخذ
( )2

بكل واحد منها ،وليس هذا إال جتويز ًا لتقليد امليت.
واجلواب عن ذلك يظهر ملن يراجع املبسوط ،فإن مراده من هذه العبارة أنه إذا
مل يرجح فإن املسألة تكون من باب التخيري من جهة أن احلكم من باب السعة.
بعض األكابر يف خراسان ـ
الوجه الرابع :جلواز تقليد امليت ما كان َيستدل به ُ
وهو املحقق املريزا مهدي اإلصفهاين ـ وهو الرواية املوجودة يف التفسري املنسوب اىل
اإلمام العسكري  ،ففي املستدرك :قال عيل بن موسى الرضا  :يقال للعابد يوم
القيامة :نعم الرجل كنت ،مهتك ذات نفسك ـ إىل أن قال ـ ويقال للفقيه أهيا الكافل
أليتام آل حممد  اهلادي لضعفاء حمبيهم ومواليهم قف حتى تشفع ملن أخذ عنك أو

( )1وردت هذه العبارة يف فقه الرضا.31 :
( )2املبسوط .3/1
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تعلم منك فيقف حتى يدخل اجلنة معه فئات فئات ،حتى قال عشـر ًا ،وهم الذين
أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذوا عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إىل يوم القيامة
فانظروا كم فرق ما بني املنزلتني) .
()1

ُ
األخذ يف قبال التعلم ،وعليه فاملراد من
وتقريب االستدالل هبا :أنه قد ُذكر
األخذ :أخذ الفتوى ،فيكون معنى الرواية أن من أخذ الفتوى ومن أخذ ممن أخذ إىل
يوم القيامة يدخلون اجلنة بشفاعته ،فهذه ال رواية رصحية يف جواز تقليد امليت.
ويمكن اجلواب عنه ـ مع قطع النظر عن ثبوت نسبة هذا الكتاب اىل اإلمام
العسكري  وعدمه ـ بأن يف األزمنة املتقدمة كان هناك نوعان من األخذ عن العامل:
أخذ الرواية وأخذ الدراية ،و ُيعرب عن أخذ الدراية بالتعلم ويف قباله أخذ الرواية ،فهذه
الرواية ال تدل عىل جواز تقليد امليت ،فإهنا تدل عىل ما ذكرنا من أخذ الرواية قطع ًا أو
إحتامالً ،فتسق ط الرواية عن احلجية لإلستدالل هبا عىل جواز تقليد امليت.
الوجه اخلامس :االستصحاب ،بتقريب :أن فتوى امليت حجة يف زمانه
فتُستصحب حجية فتواه.
وجريان هذا االستصحاب مبني عىل جريان االستصحاب يف األحكام الكلية
كام هو املشهور ،وأما عىل القول باختصاصه بالشبهات املوضوعية كام قيل فال يمكن
التمسك باالستصحاب.
وقد ُاورد عىل هذا االستصحاب بعدة إيرادات:
املناقشة االُول :عدم احتاد القضية املتيقنة واملشكوكة

( )1مستدرك الوسائل 319/17 :ـ .320
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ُيعترب يف االستصحاب احتاد القضية املتيقنة مع املشكوكة ،أو بحسب تعبري الشيخ
البد وأن يكون معروض املستصحب مقطوع ًا به ،ويف املقام ليس كذلك ،وعليه فال
جيري هذا االستصحاب.
وتوضيح ذلك يكون يف ضمن مقدمات:
املقدّ مة االُول :أن ما هو موضوع احلجية عبارة عن نظر املجتهد ورأيه املعتمد
عىل األمارات أو األُصول املعتربة ،وأما القول أو كتابته فهو من قبيل احلجة عىل احلجة،
والذي هو حجة لنفسه ولغريه هو رأيه ونظره.
املقدّ مة الثانية :أن الرأي والنظر موضوع للحجية حدوث ًا وبقا ًء ،ال حدوث ًا فقط،
فإن بعض املوضوعات موضوع حدوث ًا فقط وبعضها موضوع حدوث ًا وبقا ًء ،أي :أنه
قد يدور احلكم مدار املوضوع حدوث ًا وبقا ًء ،ورأي الفقيه من املوضوعات التي يدور
احلكم مدارها حدوث ًا وبقا ًء ،بمعنى أنه اليكفي جمرد حدوث الرأي لثبوت احلكم إىل
األبد ،بل ثبوت احلكم إىل األبد متوقف عىل بقاء الرأي ،فكام أن رأيه حجة بالنسبة إىل
نفسه حدوث ًا وبقا ًء ،بمعنى أنه لو زال رأيه لسبب من األسباب مل يكن له حجة فكذلك
بالنسبة لغريه ،وال ريب أنه لو تبدل رأي املجتهد أو تردد فإنه ال يكون رأيه السابق حجة
بالنسبة لنفسه وبالنسبة لغريه ،وكذا لو زالت عنه ملكة االجتهاد فال يكون رأيه حجة،
فمن هنا نعرف بأن الرأي موضوع للحجية بحدوثه وبقائه ال جمرد احلدوث.
املقدّ مة الثالثة :إذا مات املجتهد فإنه إما أن ُيقال بأنا نقطع بأن املجتهد الذي قد
مات بقيت آراؤه بعد موته وإما أن يقال بأنا نقطع بعدم بقاء تلك اآلراء ،وإما أن يقال
بأنا نرتدد يف بقائها وعدم بقائها.
أما القول بالقطع بوجود اآلراء بعد املوت يف نفوسهم املقدسة ،فهذا مما ال شاهد
عليه.
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ويف قبال ذلك ،قال عدة من األكابر بانعدام اآلراء ،وقال املحقق البهبهاين :إن
اآلراء تزول لشدة النزع ،أو ال أقل من الرتدد يف انعدامها وعدم انعدامها.
فإن قلنا بالقطع بوجود تلك اآلراء بعد املوت فهي حجة بسبب بقائها ،وإن قلنا
بانعدامها فليست بحجة بسبب عدم بقائها ،وإن شككنا يف بقائها وعدم بقائها ،فال
يمكن التمسك باالستصحاب ،إذ بتعبري ال بد من القطع ببقاء املوضوع ،وبتعبري آخر:
البد من القطع باحتاد القضية املتيقنة واملشكوكة ،إذ ما كنا نعلم به هو حجية رأي ابن
عقيل املوجود ،والذي نشك فيه فعالً هو حجية وعدم حجية رأي ابن أيب عقيل ،ال
الرأي املوجود ،ففي القضية االُوىل الرأي املوجود كان حجة ،ويف القضية الثانية نشك
يف حجية وعدم حجية نفس الرأي ،فال احتاد بني القضيتني.
إن قلت :إنه يمكننا القول باحتاد القضيتني بتوسط االستصحاب ،أي:
نستصحب أوالً بقاء تلك اآلراء ،وبعد استصحاهبا نستصحب حجيتها ،فتُصبح
القضية املشكوكة متحدة مع القضية املتيقنة.
قلنا :إنه ال جمال هلذا االستصحاب ،إذ الرأي ليس من األحكام الرشعية وليس
بموضوع حلكم رشعي ،إذ املفروض أنه ال يرتتب عليه حكم رشعي ،بل يراد من
جريان هذا االستصحاب احتاد القضية املتيقنة مع املشكوكة ،ومثل هذا األثر ليس هو
األثر املصحح لالستصحاب.
أو ُيقال بأن إجراء األصل يف املقام غري مفيد ،إذ البد أن يكون األمران اللذان
يرتتب عليهام األثر ـ ومها الرأي واحلجية ـ أحدمها حمرز بالوجدان وثانيهام بالتعبد ،وأما
إحرازمها بالتعبد فإنام يصح فيام إذا كانا يف عرض واحد ،وأما إذا كانا طوليني كام يف
املقام ،فال يمكن التمسك باألصل وإحراز بقائها أوالً ثم إحراز حجيتها.
ويمكن اجلواب عن هذه املناقشة باخلدشة يف املقدمات كالً أو بعض ًا:
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ّأما املقدّ مة االُول :فيمكن أن ُيقال فيها بأن الذي هو حجة عند العقالء ،وحيتج
به املوايل عىل العبيد وبالعكس عبارة عن ُمربزات أهل اخلربة ،أي :القول أو الكتابة
الصادرة من أهل اخلربة ،وأما الرأي من دون أي ُمربز فال يمكن االحتجاج به ،فإنه إذا
قيل له :مل َ فعلت هكذا ،فإن قال يف مقام اجلواب بأن هذا رأي فالن ،فيُطلب منه ما يثبت
ذلك من قول أو كتابة ،فإن قال :مل ُيربزه إال أين أعلم بأنه رأيه ،فإنه ال ُيسمع منه.
ويمكن القول بأن وز ان فتوى املفتي وزان رواية الرواي ،فام دام مل ينطق بشفتيه
أو مل يكتب بقلمه ال يصح أن يقال بأنه روى كذا وإن علم بأنه سمع عن فالن ،إال إن
جمرد سامعه وعلمه بالرواية ال يكفي يف أن ُيقال إنه روى ،وكذلك رأي املفتي إذا مل يربزه
بقوله أو بالكتابة ،فإنه ال يمك ن نسبة هذا الرأي إليه ،فالذي حيتج به هو قول أو كتابة
أهل اخلربة ،فإن كان القول موضوع ًا للحجية فال يعقل أن يكون موضوع ًا للحجية
حدوث ًا وبقا ًء؛ إذ ال بقاء للقول ،بل إن وصف القول بأنه حجة فيكون بحدوثه فقط
موضوع ًا للحجية حدوث ًا وبقا ًء ،وكذا الكتابة إال أن الكتابة أكثر بقا ًء من القول.
وأما املقدّ مة الثانية :ـ وهي أن احلجية تدور مدار الرأي حدوث ًا وبقا ًء ،ال أن يكون
ّ
الرأي بحدوثه حجة إىل األبد ـ فيمكن املناقشة فيها بأن الشواهد املذكورة غري كافية
إلثبات أن موضوع احلجية هو الرأي حدوث ًا وبقا ًء؛ إذ تبدل الرأي أو الرتدد ال يدل عىل
بقاء الرأي ،بل معناه أن الرأي البد وأن يكون برشط ال عن تعقب رأي آخر أو الرتدد.
وبعبارة ُاخرى :ما مل ُيعقب رأيه األول برأي مضاد أو بالرتدد فإنه يكون حجة،
وليس معنى ذلك أنه يعترب بقاء الرأي ،بل معناه أن حجية الرأي مشـروطة بأن ال
يتعقب هذا الرأي رأي مضاد أو تردد ،وأما إذا زال الرأي ملرض أو هلرم وأمثال ذلك،
فإن عدم حجيته البد وأن يثبت باإلمجاع ،كام سيأيت البحث عنه ،وحكمه حكم ما إذا
زالت عدالته أو إرتد فيام بعد ،فالبد من مالحظة بناء العقالء ،وال ريب أن بناء العقالء
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عىل األخذ برأي أهل اخلربة ،فإن ُأخذ نظرية ورأي أهل اخلربة ،ثم مات ذلك اخلبري
فإنه ُيؤخذ برأيه تبع ًا ،ومن هنا ُيعرف بأن الرأي لو كان ناشئ ًا من املبادئ املعتمد عليها
و ُابرز بقول أو كتابة فإنه يكون حجة حدوث ًا وبقا ًء.
وأما املقدّ مة الثالثة :فيمكن املناقشة فيها بأنا نستصحب نفس القضية املتيقنة،
ّ
وهي حجية رأي ابن أيب عقيل مثالً ،فكام يمكن أن يكون منشأ الشك يف احلجية الشك
يف املحمول كذلك يمكن أن يكون منشؤه الشك يف بقاء املوضوع واملحمول ،ومنشأ
ال شك يف املقام وجود رأيه وعدم وجود رأيه ،وعىل فرض وجوده هل هو حجة أو ال؟
ففي املقام ال ندري بأن رأي ابن أيب عقيل الذي كان حجة هل هو موجود فعالً أو ال؟
إال أن منشأ الشك أمران ،كام إذا شك يف عدالة زيد الذي كان عادالً فيُستصحب وإن
كان الشك من ناحية وجوده ،وعىل فرض وجوده هل هو باق عىل عدالته أو ال؟
فتحصل مما ذكرناه أنه ال جمال هلذه املناقشة يف االستصحاب.
املناقشة الثانية :الشك يف سعة وضيق املحمول وهو احلجية
إن احلجية الثابتة لرأي املجتهد هلا ارتباطات ثالثة:
األول :برأي أو قول املجتهد.
االرتباط ّ
االرتباط الثاين :بمن يكون هذا حجة له أو عليه ،وهو العامي.
االرتباط الثالث :بالواقعة ،فإن قوله أو رأيه حجة يف الواقعة التي ُابتيل هبا
العامي( :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة أحاديثنا)  ،فنحن نعلم بحجية
( )1

قول ابن أيب عقيل مثالً يف زمان حياته بالنسبة إىل العامي يف الوقائع احلادثة يف زمان
حياته ،فحجيته متقومة بجهات ثالث :الرأي واملكلف والواقعة.

( )1تقدم خترجيه.
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ومن املعلوم أن املكلفني يف هذا الزمان مل يكونوا موجودين يف زمان ابن أيب
عقيل ،وهكذا الوقائع التي يف هذا الزمان غري الوقائع التي يف زمن حياة ابن أيب عقيل،
فكيف يمكن االستصحاب مع تبدل املكلفني والوقائع؟
فلو كان للحجية استمرار إىل األبد فنتيجته حجية قوله بالنسبة إىل العامي يف
زمان حياته ،والعامي بعد حياته ،وحجة بالنسبة إىل الوقائع التي هي يف زمان حياته
والوقائع التي بعد موته ،ولو مل يكن حلجية رأيه استمرار ،فإنه ختتص احلجية بالعامي
يف زمان حياته والوقائع التي هي يف زمان حياته.
وبناء عىل ما تقدم نتسائل كيف يمكن االستصحاب مع تبدل املكلف والواقعة؟
يمكن ذلك بعدة تقريبات:
التقريب األول :عدم مالحظة الكثرة الناشئة ممن يكون رأي ابن أيب عقيل حجة
له أو عليه أو بالنسبة إىل ما يكون رأيه حجة فيه وهو الواقعة ،أي :أنا نالحظ رأي
املجتهد فقط وهو ابن أيب عقيل ،وعليه فيكون االستصحاب يف املقام من قبيل
استصحاب الكيل من القسم الثاين ،وهو أن يتحقق الكيل إال أننا ال ندري بأنه حتقق يف
ضمن الفرد الطويل أو القصري ،واملعروف هو حجية االستصحاب هنا ،وهذا هو
املختار ،بتقريب :أن رأي ابن أيب عقيل كان حجة ،إال أنا ال ندري أن جعل احلجية لرأيه
كان حمدود ًا بزمان حياته أو أنه إىل األبد ،فنستصحب احلجية املجعولة.
ولكن هذا االستصحاب ال جيري ،فإنه من قبيل استصحاب احلكم اإلنشائي
وشبيه باستصحاب الرشائع السابقة ،ومن اإلشكاالت الواردة عىل استصحاب احلكم
اإلنشائي هو أنا نشك يف سعة وضيق احلكم اإلنشائي ،ومع الشك يف سعة وضيق اجلعل
ال يمكن إجراء االستصحاب ،ألن األصل عدم جعل احلجية موسع ًا ،وال يمكن
استصحاب احلجية ،ألن احلجية التي تريدون إثباهتا باالستصحاب ليس هلا طولية
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واستمرار ،إذ احلجية التي تريدون استصحاهبا إنام هي بلحاظ السعة والضيق الناشئ َْني
من طول وقرص احلجية ،واحلال أن األحكام اإلنشائية ليس هلا طولية بحسب الزمان
كام أن األحكام الفعلية هلا طولية ،فإن األحكام اإلنشائية أحكام آنية وهذه األحكام
جتعل يف ذلك الوعاء إما ضيق ًا أو واسع ًا ،فنأخذ بالقدر املتيقن وبالنسبة إىل الزائد
فاألصل عدمه  .فاالستصحاب الذي يراد جريانه يكون بلحاظ طولية واستمرار
األحكام اإلنشائية مع قطع النظر عن مقام الفعلية ،وال يعترب العقالء الشك يف السعة
والضيق أمر ًأ عرضي ًا ليؤخذ بالقدر املتيقن وينفى الزائد باألصل ،بل إن العقالء يرون
احلكم اإلنشائي املحدود أو املوسع باقي ًا إىل أجله أو إىل األبد.
إال أن هذه الرؤية ـ رؤية االمتداد الطويل للحكم ـ من قبيل التعبريات العرفية
وليس وزاهنا وزان القانون ،وبعبارة ُاخرى :إن اعتبار العقالء بأن هذا احلكم له امتداد
من االعتبارات األدبية ونحو تعبري من السعة والضيق يف اجلعل ،أي أنه إذا قيل :حالل
حممد حالل إىل يوم القيامة فالعقالء يرون ذلك ممتد ًا ،بمعنى أنه ُجعل حالالً إىل يوم
( )1

القيامة ،وليس معنى ذلك أن احلكم اإلنشائي ممتد واقع ًا ،ونحن قد ذكرنا يف مبحث
االستصحاب بأنه إنام جيري يف االعتبارات القانونية ،وال جيري يف االعتبارات األدبية،
وعليه فال جيري االستصحاب يف املقام.
قلت :إن امتداد احلكم اإلنشائي من االعتبارات القانونية أيض ًا وليس من
إن َ
االعتبارات األدبية كام قلتم.
قلنا :عىل فرض التسليم ،فاالمتداد الذي تقولون بأنه من االعتبارات القانونية
أمر اعتربه العقالء ومل يعتربه املُقنن.
ٌ

( )1الفصول املهمة يف ُاصول األئمة . 643/1
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ويمكن اجلواب عن ذلك بأن املقنن رئيس العقالء ،فإذا اعتربه العقالء ممتد ًا فال
حمالة يعتربه املقنن ممتد ًا أيض ًا بام أنه رئيسهم ،وعليه فيجري استصحاب احلجية التي هي
من األحكام اإلنشائية بام أن العقالء يعتربوهنا ممتدة باالعتبار القانوين.
إال أن احلكم اإلنشائي يف وعاء االعتبار آين ،وهذا مما ال ريب فيه ،ونشك يف
جعل احلجية يف وعاء االعتبار هلذه القطعة املشكوك فيها ،ومن الواضح أن القطع يف
وعاء االعتبار عريض ،واألصل عد م جعل احلجية للقطعة الزائدة ،وال حمالة يعارض
ذلك االستصحاب الوجودي الطويل ويتساقطان ،نظري ما قاله بعض األكابر من أن
استصحاب عدم اجلعل يتعارض مع استصحاب بقاء املجعول ،الذي هو حكم فعيل،
ويف املقام احلكم انشائي.
ويمكن اجلواب عن هذه املناقشة بأن احلكم إما ُوجد بوجود واسع أو بوجود
ضيق ،وليس له قدر متيقن حتى ُيتمسك باستصحاب عدم جعل املقدار الزائد ،فإنه إما
ُجعلت احلجية لرأي املجتهد ما دام هو حي ،أو ُجعلت إىل األبد ،فهام اثنان وأمران يف
ذلك الوعاء ـ أي :وعاء االعتبار ـ والسعة والضيق ُيتصور يف الوعاء الزماين ،وأما يف
وعاء االعتبار فبام أن نسبة متعلق احلكم إىل احلكم نسبة املاهية إىل الوجود ،فلذا خيتلف
كل منهام عن اآلخر ،غاية األمر أن ما جيعله املقنن يف مرحلة التقنني ،ويف وعاء االعتبار،
وسيلة للحكم املمتد ،ومنشؤه وجمعوله عبارة عن احلكم الطويل املمتد ،والعقالء هلم
عناية بام جيعله ،وليس هلم عناية بكيفية اجلعل ،بل يالحظون ما ُجعل من احلكم املمتد
أو غري املمتد ،فام يعمله املقنن من اجلعل وسيلة للحكم املمتد إىل زمان كذا أو اىل األبد،
فاألصل ال جيري يف اجلعل ،ولذا قيل بأن استصحاب عدم النسخ من الضـروريات،
كام قال به املحدث االسرتآبادي وغريه ،وهذا بلحاظ امتداد ثبوت احلكم امتدا ًد زماني ًا.
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وأما تعارض األصلني يف تلك املرحلة أو جريان األصل بالنسبة إىل املقدار الزائد
جمرى
فغري ملحوظ عند العقالء ،وذلك ألنه وسيلة جلعل احلكم ،ولذا ال يكون
ً
لألصل.
مع أن احلكم اإلنشائي الكيل إذا كان مقطوع ًا به فيحصل القطع بالنتيجة بضم
الصغرى ،وأما إذا كان احلكم اإلنشائي مستصحب ًا ف ُيشكل األمر ،فمثالً إذا كان (كل
ُ
حرمة
مخر ـ حتصل النتيجة ،وهي:
مخر حرام) مقطوع ًا به ،فبضم الصغرى ـ وهو :هذا ٌ
هذا ،وأما إذا كان (كل مخر حرام) ثابت ًا باالستصحاب ،فمن املمكن أن ُيقال بأن ثبوت
احلكم للصغرى مبتن عىل األصل املُثبت ،وبعبارة ُاخرى :ال يرتتب األثر عىل
استصحاب األحكام الكلية ،ألن األحكام الكلية ما مل تُطبَّق عىل موضوعاهتا ومل
يستكشف منها احلكم الفعيل فال فائدة فيها ،واستصحاب األحكام الكلية مع التطبيق
عىل موضوعاهتا واستكشاف احلكم الفعيل منها مبتن عىل القول باألصل املثبت.
وهذا التقريب لالستصحاب لعله من أهم وأحسن التقريبات املذكورة ،وإن مل
يتعرض القوم له ،وقد عرفت ما يرد عليه وأجوبتها ،إال أنه يرد عليه مضاف ًا إىل اشكال
املثبتية إشكال آخر سيأيت بعنوان املناقشة الثالثة عىل مطلق االستصحاب.
التقريب الثاين :استصحاب احلكم الفعيل ال احلكم اإلنشائي حتى جيري إشكال
االبتناء عىل األصل املُثبت ،فإن فعلية احلجية متقومة برأي املجتهد أو قوله ووجود
العامي املبتىل بالواقعة ـ فإن مل يكن العامي قد ابتُيل بواقعة مل يكن وجه جلعل احلجية
لرأي املجتهد ـ أو يف معرض االبتالء بالواقعة ،فوجود العامي املبتىل أو يف معرض
االبتالء بالواقعة دخيل يف حجية الرأي حتى يكون احلكم فعلي ًا ،فنستصحب حجية
رأي ابن أيب عقيل مثالً للعوام املبتلني بالواقعة ،أي :كام كانت احلجية ثابتة للعوام يف
زمانه ،فكذلك هي حجة بالنسبة إىل العوام يف هذا الزمان ،فنستصحب كيل احلجية؛ إذ
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إن ش خص احلجية قد انتفى بموت العوام يف زمانه ،فيدخل املقام يف استصحاب الكيل
من القسم الثالث ،وهو أن يتحقق الكيل يف ضمن فرد وكان الفرد مقطوع االرتفاع ،إال
أنه ُحيتمل أن الفرد اآلخر منه قد حتقق يف زمان ارتفاع الفرد األول ،وهذا هو القسم
األول من استصحاب الكيل من القسم الثالث ،أو ُحيتمل أن الفرد اآلخر قد حتقق يف
زمان وجود الفرد األول ،وهذا هو القسم الثاين من استصحاب الكيل من القسم
الثالث ،فإن احلجية قد ثبتت لرأي ابن أيب عقيل للعامي الذي كان يف زمانه ،فلو كان
رأيه حجة بالنسبة إىل العامي الذي بعده فيكون فرد ًا آخر من احلجية ،وإن كان طبيعي
احلجية متحقق ًا يف ضمن الفردين ،فيكون من القسم الثاين من استصحاب الكيل من
القسم الثالث الذي يقول الشيخ بحجيته ،وذلك ألن هذا الفرد حتقق يف زمان وجود
الفرد األول ،فإنه ال ُيولد العامي بعد موت العامي ،بل يتحقق العامي يف زمان العامي
األول ،وهكذا.
إال أن هذا االستصحاب ليس بحجة عىل ما اخرتناه .هذا مع قطع النظر عن
اإلشكال الثالث الذي سنذكره إن شاء اهلل ،وانام مل نالحظ الواقعة ،ألن الواقعة غري
دخيلة يف الفعلية إال عىل بعض املباين ،ويكفي يف فعلية احلجية من يكون يف معرض
االبتالء.
التقريب الثالث :االستصحاب التعليقي بأن نقول :إن رأي ابن أيب عقيل كان
حجة عىل هذا العامي إن كان هذا العامي يف زمان حياة ابن أيب عقيل ،فنشك يف حجية
رأيه بعد طرو املوت عليه بالنسبة اىل هذا العامي ،فنستصحب حجيته بالنسبة إليه.
ويمكن اجلواب عن هذا التقريب بأن االستصحاب التعليقي مما ال نقول به ،ألن
التوسط بني مرحلة اإلنشاء والفعلية أمر غري معقول من وجهة نظرنا ،فإنه إما حتقق متام
أجزاء املوضوع فيكون فعلي ًا ،وإما أن ال يتحقق فيكون غري فعيل ،وأما حتقق بعض
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أجزاء املوضوع دون بعضها اآلخر ليكون احلكم يف مرحلة متوسطة بني اإلنشاء
والفعلية ـ وهي مرحلة احلرمة املعلقة أو احلجية املعلقة ،أي :أنه لو كان هذا العامي يف
ذلك الزمان كان قوله حجة بالنسبة إليه ـ فهو من خمرتعات العقل ،وليس هو من
جمعوالت املقنن وال من مراحل احلكم.
معارض باالستصحاب العدمي التنجيزي قبل
مضاف ًا إىل أن هذا االستصحاب َ
وجود املعلق عليه ،فإنه قبل أن يكون هذا العامي مميز ًا وقبل ابتالئه مل يكن قوله حجة
عليه ،وما ُاجيب به لدفع التعارض غري صحيح عىل ما ذكرناه يف مبحث االستصحاب
التعليقي.
فهذه تقريبات ثالثة لالستصحاب ،وقد ظهر ما يف كل واحد منها من االشكال.
املناقشة الثالثة :ـ من املناقشات يف استصحاب حجية قول املجتهد امليت ـ هي
أنه البد من القطع باحلجية الفعلية لرأي امليت ،وأما احلجية اإلنشائية فال يرتتب عليها
أثر؛ إذ ا ملكلف العامي بصدد العمل عىل وفق رأي املجتهد امليت ،ومع العلم بمعارضة
رأي امليت مع األحياء ،فالقطع باحلجية متوقف عىل وجود حي يكون أعلم األحياء
واألموات ،فإن ُوجد مثل هذا ثم مات فإنه يمكن استصحاب حجية رأيه ،وأنى حيصل
احلي الذي يكون أعلم األحياء واألموات ،فإن هذا نادر ثبوت ًا ،وهو غري حمرز إثبات ًا.
وأما امليت األعلم من األحياء واألموات ،فرأيه غري مقطوع احلجية ،إذ ُحيتمل
أن تكون احلياة معترب ًة يف حجية رأيه ،فمتى كنا نقطع بحجية رأيه حتى ُيستصحب؟
فقوله بالنسبة إىل التقليد االبتدائي مشكوك احلجية الحتامل اعتبار احلياة.
فظهر بام ذكرنا أن تقليد امليت ابتدا ًء حمل اشكال وتأمل.
البقاء عىل تقليد امليت
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اختلف القائلون بعدم جواز تقليد امليت ابتدا ًء يف البقاء عىل تقليد امليت ،فذهب
أكثرهم إىل عدم اجل واز ،وذهب مجاعة إىل جواز ذلك ،ومنهم :الشيخ جعفر آل كاشف
الغطاء ،وصاحب الفصول ،وصاحب الضوابط ،ورشيف العلامء ،كام اختلف
املتأخرون من املعارصين.
والبحث يف هذه املسألة يقتيض استعراض أدلة املانعني حتى نرى بأن تلك األدلة
هل تقتضـي املنع مطلق ًا أو أهنا تقتيض املنع عن التقليد االبتدائي ،والبد من البحث يف
أدلة املجوزين أيض ًا حتى نرى بأنه هل يمكن استفادة جواز البقاء منها أو ال يمكن؟
أدلة املانعّي عن البقاء عىل تقليد امليت
الدليل األول :اإلمجاع
إن عمدة أدلة القائلني بعدم جواز تقليد امليت اإلمجاع ،بل اكتفى مجاعة هبذا
الدليل فقط ،وقد أرص الشيخ االنصاري ـ عىل ما يف تقرير بحثه ـ بأن معقد اإلمجاع عام،
أي :أنه شامل للتقليد االبتدائي واالستمراري ،واستشهد بكلامت كثري من العلامء
املانعني واملجوزين ،أي :أن مورد كالم املجوزين ومورد كالم املانعني هو التقليد
االبتدائي واالستمراري ،وذكر بأن القول بالتفصيل أمر مستحدث فال اهتامم به،
والذين استشهد الشيخ بكلامهتم من املجوزين واملانعني أغلبهم من علامء القرون
األربعة األخرية.
إال أن الر جوع اىل كلامت قدماء األصحاب ال يؤيد أن يكون معقد اإلمجاع كال
القسمني وإن نُسب اليهم ذلك ،ألن عمدة ما ُيستظهر من كلامهتم أمران:
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فريجع
األمر األول :ما نقلناه من الذريعة ،ومضمونه أنه إذا كان يف البلد مفت ُ
إليه ،ومع تعدد املفتي ،فاألوىل الرجوع إىل األعلم األورع  ،فربام ُيقال بأن االستفتاء ال
( )1

يكون إال عن احلي ،واألعلمية واألورعية لوحظت بني احليني ،وليس هناك ذكر يف
البني عن األموات التي فتاوهيم موجودة ،فهذا دليل عىل أن فتاوى األموات غري
ملحوظة ،وهكذا عبارة غريه من املناهج واملعامل.
إال أن هذه العبارة ال تدل عىل عدم جواز تقليد امليت ولو استمرار ًا ،فإن عبارة
السيد وعبارة غريه ممن تبعه إنام تكون يف االستفتاء ،وال ريب بأن املستفتي يف مقام
التعلم يرجع إ ىل علامء بلده ،وذلك لعدم التمكن من الوصول إىل غري عامل البلد من
العلامء الذين هم يف البلدان االُخرى عادة ،فإن كان يف البلد عامل واحد فهو املتعني ،وإن
كانوا أكثر فالبد من مالحظة األعملية واألورعية فيام إذا كان بينهام خالف يف املسألة،
فهذه العبارة ترتبط بمن يريد أن يبتدئ بالتقليد والتعلم ،وطريقته الرجوع إىل علامء
بلده ،ومعنى ذلك أن طر يقته ليس الرجوع إىل األموات ،وال يالحظ األعلمية
واألورعية بني األموات واألحياء ،بل تُالحظ بني االحياء فقط يف مرحلة الرجوع .وأما
إذا استفتى أحدَ الرجلني ثم مات ذلك العامل ،فال ُيستفاد من هذه العبارة بأنه يسقط
قوله عن احلجية وليس للعامي الرجوع إليه.
األمر الثاين :العبارة التي يف كلامت كثري منهم هي مأخوذة من كلامت القدماء،
ومضموهنا أن اإلمجاع ينعقد بموت املخالف إذا كان منفرد ًا ،فإن امليت ال قول له،
ومرادنا من القدماء من تقدم عىل العالمة كالشهيد وغريه ،فربام ُيستدل بقوهلم( :امليت

( )1انظر :الذريعة إىل اصول الرشيعة . 801/2
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ال قول له وأن اإلمجاع ينعقد بموته) ،بأهنم مل يكونوا جيوزون تقليد امليت ولو كان عىل
نحو البقاء.
إال أن هذه العبارة خارجة عام نحن فيه وال ترتبط باملقام ،بل ترتبط بام كانوا
يعتقدونه من حجية اإلمجاع للعلامء يف عرص واحد ،وأكثرهم كانوا يقولون بذلك من
جهة دخول املعصوم يف املُجمعني ،وليس معنى ذلك أهنم كانوا يقولون بحجية قول
ٍّ
كل من العلامء املعارصين ،بل جتمع هذه اآلراء ُيستكشف منه بقاعدة اللطف وغريها
دخول املعصوم وأن احلق مع هذا القول ،وعليه فلو كان هناك خمالف يف البني ثم مات
فطبع ًا يتحقق اإلمجاع باعتقادهم ،وال ريب بأن اإلمجاع إنام يكون حجة للمجتهد ،ال
للمقلد ،أي :أن املجتهد الذي يف العرص املتأخر يمكنه التمسك باإلمجاع الذي كان يف
العرص السابق ،وهذه العبارة ليست مسوقة لبيان أن حجية فتوى كل منهم مشـروطة
بزمان حياته وأنه إذا مات يكون قوله كأنه (ال قول) ملن كان يقلده.
وملخص القول :إن هذه العبارة مسوقة لبيان أن اإلمجاع الذي هو حجة
للمجتهد إنام يكون بموت املخالف املنفرد فهو موجب النعقاد اإلمجاع ،وليست مسوقه
لبيان عدم جواز التقليد للميت ولو كان عىل نحو البقاء.
فظهر بأن معقد اإلمجاع والقدر املتيقن منه هو عدم جواز التقليد االبتدائي ،يف
كلامت القدماء.
الدليل الثاين :قصور أدلة حجية قول املجتهد
إن أدلة حجية قول املجتهد سواء كانت السرية أو اإلطالقات أو إرجاع األئمة
 إىل الرواة ،كلها قارصة عن إثب ات حجية قول امليت ،ثم بضميمة دوران األمر بني
التعيني والتخيري يف احلجية كنا نقول باعتبار احلياة ،وذلك ألن السرية إنام كانت ثابتة يف
التقليد االبتدائي ،وقد ناقشنا هناك يف حتقق السرية والبناء العميل للعقالء ،وقلنا بأن
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املرتكز يف أذهاهنم عدم الفرق بني احلي وامليت ،إال أن الذي يكون مورد ًا للردع وعدمه
هو البناء العميل الذي يكون اجلري عىل وفقه ،والذي كان اجلري العميل عىل وفقه كان
قارص ًا عن إثبات جواز تقليد امليت ابتدا ًء ،وال قصور هلذه السرية فيام إذا ُاخذ رأي من
يصح أن ُيؤخذ عنه الرأي ثم مات ،فإن البناء العميل للعقالء هو العمل عىل وفق قول
أهل اخلربة وإن مات بعد إعالم رأيه ونظره ،واجلري العميل عىل وفق رأيه بعد موت
الطبيب أو املهندس لعله من الواضحات.
وأما اإلطالقات فنحن مل نتعرض لكثري منها ،إما لعدم ارتباطها بجواز التقليد
وعدمه كآية النفر وأشباهها أو لضعف سندها ،وعىل فرض متامية السند فإن قوله :
من كان من الفقهاء صائن ًا لنفسه حافظ ًا لدينه  ...إنام يشمل من كان متلبس ًا هبذه
()1

املبادئ وواجد ًا هلذه الصفات ،وامليت غري واجد هلا ،فال يمكن تقليده واتباع رأيه ،وهذا
إنام يتم يف التقليد االبتدائي ،وأما بالنسبة إىل التقليد االستمراري فله إطالق أزماين،
أي :سواء كان حي ًا بعد أخذ رأيه أم ميت ًا.
وهكذا اإلرجاعات كقوله  :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اىل رواة
أحاديثنا فان له اطالق ًا أزماني ًا ،أي :ال ُيعترب يف العمل عىل وفق رأيه حياتُه.
وأما اإلرجاع إىل األفراد كاإلرجاع إىل يونس بن عبد الرمحن والفضل بن شاذان
وغريمها فاألمر فيها أوضح.
فظهر أن هذه األدلة ،أي :السرية واإلطالقات واإلرجاعات ،غري قارصة عن
الشمول للتقليد االستمراري كام كانت قارصة بالنسبة إىل التقليد االبتدائي.

( )1تقدَّ م خترجيه .
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الدليل الثالث :رواية يعقوب السـراج ،قال :قلت أليب عبداهلل  تبقى
األرض بال عامل حي ظاهر يفزع إليه الناس ـ ويف نسخة يفرغ إليه الناس ـ فعىل نسخة
( )1

( )2

العلل :نقول :فزع إىل القوم :استغاثهم ،فزع إليه جلأ فهو مفزع ،فيكون املعنى هل يمكن
أن تبقى األرض بال عامل حي يلتجئ إليه الناس يف حالهلم وحرامهم.
وغاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه البد أن يكون املفزع حال االلتجاء إليه حي ًا،
وأما إذا مات بعد االلتجاء إليه فال مانع من األخذ بقوله بعدما كان حي ًا حني االلتجاء.
وعىل نسخة البحار :فرغ إليه قصده ،فيكون املعنى نفس املعنى تقريب ًا ،أي :هل
تبقى األرض بال عامل حي يقصده الناس يف حالهلم وحرامهم ،والكالم هو الكالم،
غاية األمر أن الرواية تدل عىل أنه عند قصده البد وأن يكون عامل ًا حي ًا ظاهر ًا ،وال تدل
عىل أنه البد أن يكون حي ًا ظاهر ًا بقا ًء أيض ًا.
الدليل الرابع :انحصار األعلم يف فرد واحد
لو كان تقليد امليت جائز ًا ،فبام أنه جيب تقليد األعلم فإنه يلزم منه انحصار
املرجعية يف بعض القدماء ،ويكون هو اإلمام الثالث عرش.
ونحن قد ناقشنا يف هذا الدليل وقلنا بأنه ال يلزم هذا املحذور ،وعىل فرض متامية
هذا الدليل ،فإنه يكون دليالً عىل عدم جواز تقليد امليت ابتدا ًء ،وأما التقليد
االستمراري فال يلزم منه هذا املحذور أصالً وأبد ًا ،ألن التقليد االستمراري يتجدد
بتجدد املجتهدين ،فإن من كان مقلد ًا للسيد الطباطبائي مثالً يبقى عىل تقليده ،وأما ابن

( )1علل الرشائع .195/1
( )2بحار األنوار .21/23
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هذا املقلد أو حفيده فالبد له من الرجوع إىل األعلم احلي ،وهذا ال يشكل إمام ًا آخر
بعنوان اإلمام الثالث عرش.
فظهر مما ذكرنا أن أدلة املانعني ال تعم التقليد االستمراري ،بل ختتص بالتقليد
االبتدائي.
أدلة املجوزين للبقاء عىل تقليد امليت
الدليل األول :حجية آراء أهل اخلربة مطلق ًا بال فرق بني االبتداء واالستمرار.
ونحن قد أجبنا عنه بأن السرية واجلري العميل إنام هي ثابتة يف التقليد
االستمراري ،وأما التقليد االبتدائي للميت فهو وإن كان مرتكز ًا بارتكاز عقالئي إال
أن اجلري العميل غري ثابت فيه.
الدليل الثاين :إطالق ما دل عىل حجية رأي املجتهد عموم ًا أو خصوص ًا حيث مل
ُيشرتط كون املجتهد حي ًا أو ميت ًا.
ونحن قد ناقشنا يف هذا الدليل بأنه ليس له إطالق بالنسبة إىل امليت يف التقليد
االبتدائي .وأما بالنسبة إىل التقليد االستمراري فال يبعد دعوى اإلطالق.
الدليل الثالث :بناء الشيعة عىل البقاء عىل تقليد امليت كالًّ وبعض ًا ،حيث إن
بعض الكتب كانت يف أيدهيم ويرجعون إليها سواء كان التقليد ابتدائي ًا أم استمراري ًا،
وعدم جواز تقليد امليت أمر مستحدث.
ونحن قد أجبنا عن هذا الدليل بأن عمل الشيعة كان ينقسم إىل قسمني:
األول :عملهم يف املسائل األصلية ،وهذه املسائل كانت مدونة يف األزمنة
القسم ّ
السابقة ،وهذه املسائل ُمتفق عليها بني الشيعة أو بني املسلمني ،وهذا خارج عن باب
التقليد ،فإنه لو ُوجد كتاب مشتمل عىل املسائل األصلية يف زماننا هذا جلاز العمل به
وال نحتاج فيها لتقليد شخص معني.
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القسم الثاين :عملهم يف احلوادث الواقعة ،وكان عملهم عىل االستفتاء واإلفتاء،
ويف هذه املسائل كانوا يرجعون إىل املجتهد احلي ويأخذون الفتوى منه.
فال يدل ما ذكر عىل عدم جواز تقليد امليت بقا ًء ،بل يدل عىل بناء الشيعة عىل
الرجوع إىل املجتهد احلي حدوث ًا فقط.
الدليل الرابع :ما روي يف التفسري املنسوب إىل العسكري  ،قال عيل بن
موسى الرضا ُ  :يقال للعابد يوم القيامة :نعم الرجل أنت . ...
()1

وقد قلنا بأهنا ال ترتبط باملقام وال أقل من االمجال.
الدليل اخلامس :االستصحاب ،وهو عمدة األدلة عىل اجلواز ،وقد ذكرنا يف
بحثه جهات:
اجلهة االُول :املناقشة يف االستصحاب من جهة عدم بقاء املوضوع ،وقد أجبنا
عن هذه املناقشة.
اجلهة الثانية :املناقشة فيه من ناحية عدم القطع باحلجية وكيفية االستصحاب مع
ارتباط احلجية بالرأي وبالعامي والواقعة ،وذكرنا لتصوير االستصحاب طرق ًا:
األول :استصحاب احلكم اإلنشائي ،ونتيجته جواز تقليد امليت ابتدا ًء
الطريق ّ
واستدام ًة ،إال أنا ذكرنا الستصحاب احلكم اإلنشائي إشكاالت منها إشكال املثبتية.
الطريق الثاين :استصحاب احلكم الفعيل ،وذكرنا بأن استصحاب احلكم الفعيل
غري جار يف التقليد االبتدائي؛ إذ قول ا ملجتهد امليت مل يكن بالنسبة إىل هذا العامي حجة
فعلية حتى نستصحبه ،وهذا االستصحاب ال مانع من جريانه بالنسبة إىل من كان
يقلده.

( )1تقدَّ م خترجيه آنف ًا .
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الطريق الثالث :االستصحاب التعليقي ،وتقدمت اخلدشة فيه ،مضاف ًا إىل أن
االستصحاب التعليقي ال موضوع له يف التقليد االستمراري؛ إذ املفروض حتقق التقليد
قبل املوت.
اجلهة الثالثة :املناقشة يف االستصحاب من ناحية أنه لو كان تقليد امليت جائز ًا
ابتدا ًء ،فبام أنه ليس لنا جمتهد متيقن احلجية إال نادر ًا ،فال وجه لالستصحاب ،إذ إن
أعلم األموات مشكوك احلجية ،كام أن أعلم األحياء مشكوك فيه ،نعم إذا ُوجد عامل
حي ،وعُلم بأنه أعلم األموات واألحياء ،فإن رأيه يكون متيقن احلجية .وهذه املناقشة
ال جتري بالنسبة إىل التقليد االستمراري ،فام ذهب إليه مجاعة من املحققني وفاق ًا للشيخ
االنصاري من عدم جواز تقليد امليت استمرار ًا كام ال جيوز تقليد امليت ابتدا ًء ،مما ال
( )1

يمكن املساعدة عليه.
وبعد ما ظهر جواز تقليد امليت بقا ًء واستمرار ًا ،يقع البحث يف أمرين:
األول :يف الفاصل بني التقليد االبتدائي واالستمراري ،أي :أنه بامذا يكون
األمر ّ
التقليد استمراري ًا.
وكلامت القائلني بجواز تقليد امليت استمرار ًا خمتلفة ،وأهم األقوال يف املقام
ثالثة:
األول :أنه يكفي يف التقليد االستمراري االلتزام بالعمل عىل وفق رأي
القول ّ
من كان رأيه حجة يف زمان احلياة بأخذ رسالته العملية وإن مل يتعلم ومل يعمل يف زمان

( )1انظر  :احلاشية عىل استصحاب القوانني .47
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حياته ،ف يكفي يف ذلك االلتزام بأخذ الرسالة أو ما يف حكمها ،وهذا ما يظهر من السيد
الطباطبائي يف كتاب العروة .
( )1

القول الثاين :أن املعيار يف التقليد االستمراري هو التعلم مقدمة للعمل وكونه
ذاكر ًا ،فلو نيس ما تعلمه من فتواه ال يمكنه الرجوع إىل امليت ،نعم لو كان ذاكر ًا ملا تعلمه
يكون رأي امليت حجة له .وهذا ما يظهر من بعض األعالم.
القول الثالث :أن املعيار يف التقليد االستمراري ليس جمرد التعلم ،بل العمل
عىل وفق رأيه ،فان عمل برأيه يف زمان حياته جيوز له تقليده بعد موته ،وأما إذا مل يعمل،
سوا ٌء التزم بأن أخذ رسالته أم ال وسواء تعلم أم ال ،فال يمكنه تقليده بعد موته.
وهذه األقوال هي عمدة األقوال يف املسألة.
وحتقيق املسألة يقتيض الرجوع إىل األدلة املتقدمة لنرى ما تقتضيه ،وتلك األدلة
تنقسم إىل قسمني:
األول :أدلة املجوزين لتقليد امليت.
القسم ّ
القسم الثاين :أدلة املانعني من تقليد امليت.
األول :فهو أدلة ثالثة:
أما القسم ّ
األول :بناء العقالء ،فإن بناء العقالء عىل حجية رأي من كان رأيه حجة
الدليل ّ
يف زمن حياته ،كام إذا مات بعد إبراز رأيه بقول أو كتابة ،سواء تعلم اآلخذ ما أظهره
من رأيه أم مل يتعلم ،والسرية العقالئية عىل أن مثل هذا الرجوع ال ُيلغى باملوت ،وعىل
هذا كان بناء الشيعة أيض ًا ،إذ يف األزمنة السابقة كانوا َجيمعون ِعدة من األسئلة ثم
ُيرسلوهنا إىل العامل ،وكان يطول ذلك مدة من الزمن حتى يأيت اجلواب منه ،وربام كان

( )1انظر  :العروة الوثقي .52/1
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يموت املُجيب بعد إبراز رأيه ووصول رأيه إىل املستفتي لطول املدة ،وكانوا يأخذون بام
أبرزه من رأيه ،وهذا الدليل يقتيض القول األول ،أي االلتزام برأي املجتهد.
الدليل الثاين :استصحاب احلجية ،واستصحاب احلجية الفعلية مما نقول به،
وفعلية احلجية تتحقق بوجود عامي يف معرض االبتالء ،فلو أدرك العامي جمتهد ًا كان
رأيه حجة بالنسبة إليه ،فحجية رأيه بالنسبة إىل هذا العامي فعلية ،فإن شك العامي بعد
عروض املوت عىل هذا املجتهد بأن املوت هل أوجب زوال احلجية أو ال؟ فإنه
يستصحب حجيته إذا كان يف حال االستصحاب حمرز ًا حلجية رأيه يف حال احلياة ،كام
إذا كان امليت املجتهد وحيد ًا ،أو مل يكن يعلم باملخالفة مع تعدد املجتهدين ،أو كان عامل ًا
باملخالفة إال أنه كان يتعني تقليده من جهة األعلمية أو األورعية ،وال مانع من جريان
هذا االستصحاب من وجهة نظرنا ،خالف ًا للمحقق النراقي وبعض األعالم حيث قالوا
بمعارضة هذا االستصحاب مع استصحاب عدم اجلعل ،وهذا االستصحاب وإن مل
يكن يصحح التقليد االبتدائي ولكنه يكون مصحح ًا للتقليد االستمراري.
وهذا االستصحاب املقتيض للحجية ،ال ُيعترب فيه األخذ ،سواء كان االلتزام أم
التعلم أم العمل ،أي أنه يكون التقليد بحسب هذا الدليل تقليد ًا استمراري ًا من دون
اعتبار االلتزام أو التعلم أو العمل ،والبد من حتديده بالقسم الثاين من األدلة التي
سنتعرض هلا.
والفرق بني السرية وهذا االستصحاب أنه ُيعترب يف السرية أن يكون عامل ًا باحلجية
يف حال احلياة ويف حال األخذ أو االلتزام ،وال ُيعترب يف االستصحاب العلم بحجية رأيه
يف حال حياته ،بل يكفي العلم بحجية رأيه يف حال االستصحاب؛ إذ ُيعترب اليقني
والشك يف حال االستصحاب ،ولو كان املتيقن سابق ًا.
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فظهر أن الدليل لو كان هو االستصحاب كان مقتضاه أوسع من مجيع األقوال
املذكورة ،حيث ال ُيعترب االلتزام وال ُيعترب التعلم وال العمل.
الدليل الثالث :اآليات والروايات التي ادعي بأهنا تدل عىل حجية قول املجتهد
ََ َ
ً
لْ
واستدامة ـ مع قطع النظر عن اخلدشة يف دالل تها أو سندها ـ كآية النفر ﴿فلو ْ
ابتدا ًء
ُي َ
ُ َ َ
ََ
ك ْف ِرقةْمِنهمْْطائ ِفة﴾ بدعوى أن اإلنذار وان كان يصدر من احلي إال أن
نف َْرْمِنْ ْ ْ
( )1

احلذر ربام يكون ويتحقق بعد موت املنذر ـ مع قطع النظر عام ذكرناه سابق ًا من أن اآلية
املباركة بصدد بيان أمر آخر غري حجية فتوى الفقيه ـ وعليه فمقتىض هذا الدليل أنه
ُيعترب يف التقليد االستمراري التعلم ،إذ احلذر ال يتحقق إال بعد التعلم ،فبعد التعلم
يرتتب األثر مطلق ًا.
وكبعض اإلطالقات مثل قوله  :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل
رواة أحاديثنا فإن كان املراد من الرجوع هو الرجوع اليهم مقدمة للتعلم ،كام ُيرجع إىل
الطبيب وتُؤخذ الوصفة منه فالبد من حياة املجتهد ،وإن كان هذا كناية عن التعلم
يكون أمره كأمر اإلنذار.
ومثل رواية االحتجاج :من كان من الفقهاء...فللعوام أن يقلدوه ، فبام أنه
( )2

استُعملت يف هذه الرواية كلمة (قلدوه) ،حيث إن الظاهر منها عىل ما تقدم هو االتباع
العميل ،فعليه يقتيض هذا الدليل االتباع العميل يف زمن حياة املجتهد وهو معترب يف
التقليد االستمراري.

( )1سورة التوبة  /اآلية .122
( )2تقدم خترجيه.
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ومثل ما دل عىل إرجاع األئمة إىل يونس بن عبد الرمحن والفضل بن شاذان
وأمثاهلام( :أفيونس بن عبد الرمحن ثقة ،آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديني؟)  ،فهذا
( )1

ظاهر يف األخذ املبارش ،أي األخذ يف حال حياته أو أخذ كتابه ولو بعد موته ،فعليه البد
من األخذ يف التقليد االستمراري.
فظهر بأن مقتىض كل واحد من هذه األدلة غري ما يقتضيه اآلخر ،فبحسب بعض
األدلة ُيعترب األخذ يف التقليد االستمراري ،ومقتضـى بعضها عدم اعتبار األخذ
والتعلم والعمل ،ومقتىض بعضها التعلم كاآلية املباركة والرواية الشـريفة ،بنا ًء عىل
كَون الرجوع كناية عن التعلم ،فإن قلنا بأن هذه األدلة أدلة تأسيسية من الشارع جلواز
تقليد امليت استمرار ًا ،فتختلف هذه األدلة من حيث النتيجة واالقتضاء ،وأما إذا قلنا
بأن هذه األدلة إمضاء ملا بنى عليه العقالء فطبع ًا تك ون دائرة مدار بناء العقالء يف
التوسعة والتضييق.
هذا كله بالنسبة إىل القسم األول من األدلة ،وهي األدلة املقتضية جلواز التقليد
استمرار ًا.
وأما القسم الثاين :األدلة املانعة من تقليد امليت ،وعمدهتا دليالن:
ّ
األول :اإلمجاع عىل عدم جواز تقليد امليت ،إال أنا قلنا بام أن اإلمجاع دليل
الدليل ّ
ُلبي فالبد من األخذ بالقدر املتيقن منه .هذا مضاف ًا إىل ما ذكرناه من الشواهد عىل أن
اإلمجاع ال يعم التقليد االستمراري.
الدليل الثاين :رواية يعقوب الرساج.

( )1وسائل الشيعة .147/27
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وكيف كان البد من مالحظة هذين الدليلني مع األدلة املقتضية جلواز التقليد
االستمراري ومقارنتهام معها.
أما مقارنتهام مع السرية فال ريب أن االمجاع ـ عىل القول به ـ البد من األخذ
بالقدر املتيقن منه ،أي أن ما يصدق عليه عىل مجيع املسالك املحتملة يف التقليد هو عنوان
إحداث التقليد بالنسبة إليه ،وهو غري جائز ،وعليه فال منافاة بني السرية واإلمجاع ،إذ
السرية كانت عام ًة ،أي كانت تقتضـي حجية رأي املجتهد بعد موته بعد ما كان رأيه
حجة يف زمن حياته وأبرزه والتُزم بالعمل به أو غري ذلك ،و ُيعد هذا تقليد ًا له فال يكون
العمل برأيه بعد موته إحداث ًا للتقليد.
نعم بنا ًء عىل أن يكون التقليد هو العمل أو التعلم ،فهو مل يعمل ،ومل يتعلم بعد،
فبام أن اإلمجاع دليل ُلبي وحصل اختالف يف مفهوم التقليد ،فالبد من األخذ بالقدر
املتيقن من اإلمجاع حتى يمكن أن يكون رادع ًا عن السرية ،ومن الواضح أن القدر
املتيقن منه خارج عن حدود السرية املدعاة ،فتبقى السرية عىل سالمتها.
وأما رواية يعقوب السـراج( :تبقى األرض بال عامل حي ظاهر يفزع إليه
الناس )...فهي أيض ًا ال تنايف السرية املدعاة ،فإن الفزع إليه صادق حتى إذا مل يتعلم بعد
بأن رجع إليه وأخذ رأيه إال أنه ال يتمكن من قراءة أو تفسري ما كتبه ،وحيتاج يف تفسري
كالمه إىل وسيط.
وأما اإلطالقات التي ادعي بأهنا مانعة من السرية كام عن بعض األكابر ،مع أنه
يقول بوجود السرية عىل الرجوع إىل امليت حدوث ًا ،فضالً عن البقاء ،فمع ذلك ُذكر يف
كتب املقررين لدرسه بأن اإلطالقات وإن كانت قارصة يف التقليد االبتدائي ،إال أهنا
رادعة عن السرية ،أي أن السرية ليست بحجة يف غري مفاد اإلطالقات ،وعليه فال تبقى
السرية عىل سعتها؛ ألنه بنا ًء عىل بعضها البد من التعلم ،وعىل بعضها البد من العمل،
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فإن كان القائل من ُمنكري السرية ،كان عليه األخذ هبذه االطالقات ،إال أنه يرد عليه
بأن أكثر هذه اإلطالقات ال حجية هلا ،إما لعدم داللتها أو لضعف سندها ،مضاف ًا إىل
أن مفادها هو اجلري عىل وفق السرية وإمضاء السرية ،وما هو إمضاء أو جري عىل وفق
السرية كيف يمكن أن يكون رادع ًا عنها وإن كان بعضها أخص مضمون ًا .هذا كله
بالنسبة إىل السرية.
وأما مقارنتهام مع االستصحاب الذي كان أوسع دائرة من السرية ،حيث إن
االستصحاب يقتيض حجية رأيه بعد موته بمجرد إدراك املجتهد بالغ ًا عاقالً ،سواء أخذ
رأيه زمن حياته أم مل يأخذ ،وسواء عمل أم مل يعمل ،وعليه فاإلمجاع املدعى يوجب
انتفاء مقدار من االستصحاب؛ إذ االستصحاب يقتضـي جواز الرجوع االبتدائي،
واملفروض أن اإلمجاع قائم عىل عدم جواز الرجوع االبتدائي ،فاإلمجاع حمدد
لالستصحاب بحد السرية.
وهكذا إذا كان دليل املانع هو رواية يعقوب السـراج؛ إذ عىل رواية يعقوب البد
من االلتجاء إليه يف زمن حياته حتى اليصدق عليه التقليد االبتدائي ،فالبد من حتديد
االستصحاب بأحد الوجهني.
وأما اإلطالقات مع الدليلني املقتضيني ،فقد ظهر اختالفها مما تقدم ،ومع ذلك
فاإلمجاع املحقق ال ينايف اإلطالقات؛ إذ عىل بعضها كان ُيعترب التعلم ،وعىل بعضها
العمل ،وعىل بعضها الرجوع ،ومن الواضح أنه لو حتققت هذه االُمور مل يكن التقليد
تقليد ًا ابتدائي ًا حتى يقال بأن اإلمجاع عىل خالفه.
وأما رواية يعقوب الرساج فال تنايف اإلطالقات أيض ًا؛ إذ التعلم أو العمل أو
الرجوع من مص اديق االلتجاء ،وهذه مقارنة وحماسبة ملجموع املقتضيات واملوانع.
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ونتيجة هذه املحاسبة صحة ما ذهب إليه السيد الطباطبائي يف العروة ،أي أن ما
ذهب إليه عىل وفق السرية ،وعىل وفق االستصحاب بعد حتديده باإلمجاع أو برواية
يعقوب الرساج.
وأما من قال باعتبار التعلم للعمل واعتبار كونه متذكر ًا ،وأما إذا نيس فيكون
رجوعه إليه من مصاديق التقليد االبتدائي ،واملراد من النسيان :النسيان الذي مل ُيعقب
بالتذكر وكان حمتاج ًا إىل التعلم فيام بعد.
وهذا القول بناء عىل متامية السرية ـ كام يقول هو ـ فالبد أن جيعل االطالقات
رادعة هلا ،وقد ظهر أن االطالقات غري الئقة للردع ،مضاف ًا إىل أنه البد وأن يقول
بتأسيسية اإلطالقات ،واحلال أن االطالقات ليست هلا حيثية تأسيسية ،ومع غض النظر
عن مجيع ذلك فمقتضـى بعض هذه اإلطالقات التعلم ومقتىض بعضها العمل.
وعىل فرض أن هذا القائل مل يقل بحجية ما يقتضـي العمل ،كام إذا استدل بآية
النفر ،فال وجه للذكر وعدم النسيان.
وأما القول بأن املعيار هو العمل ،فهو غري مبتن عىل السرية واالستصحاب ،بل
البد وأن يكون مبتني ًا عىل االستظهار من الروايات التي منها رواية االحتجاج :من
كان من الفقهاء  ...بنا ًء عىل استظهار أن التقليد هوالعمل ،فلذا اكتُفي بالعمل.
فظهر بام ذكرنا أن املتعني هو القول األول.
األمر الثاين :وظيفة املكلف يف صورة ختالف امليت مع احلي
بعد ما قلنا بجواز تقليد امليت بقا ًء يقع البحث يف وظيفة املكلف يف صورة ختالف
امليت مع احلي.
ومرجع ما ذكرنا من جواز تقليد امليت استمرار ًا إىل أن فقدان وموت املجتهد ال
أثر له بالنسبة إىل املقلد يف جواز تقليده ،وال تأثري لعروض املوت عىل حجية رأيه بالنسبة
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ملن له سبق تقليد ،وعليه فمقتىض القاعدة أن يكون وزان رأي املجتهد امليت بالنسبة إىل
من قلده يف زمان حياته وزان رأي املجتهد احلي ،أي أنه ُيالحظ امليت كأنه حي،
واألحكام اجلارية يف احليني املتساويني وغري املتساويني جيري يف املقام.
إال أن يف املقام بعض اخلصوصيات ،إذ ربام يقال بأنه يمتاز من حيث احلكم مع
املجتهد ْين احليني ،فلذا البد من التعرض للصور املتصورة يف املقام عىل وفق ما ذكرنا
يف املجتهد ْين احليني لنرى بأن يف املقام هل يوجد ما يوجب امتياز املقام عن املجتهد ْين
احليني أو ال؟ والصور املتصورة يف املقام متعددة:
الصورة االُول :ما إذا عُلم بتوافق رأي املجتهد احلي مع املجتهد امليت الذي كنا
نقلده سابق ًا ،ونحن قد ذكرنا يف املجتهد ْين احليني يف صورة العلم بالتوافق حجية كل
منهام ،وهذا من باب اجتامع احلجج املتعددة عىل أمر واحد ،نظري تعدد البينة يف الشبهة
املوضوعية ،أو تعدد اخلرب الصحيح حلكم من األحكام ،وال مانع من تعدد احلجج
واألدلة ،وهذا الذي ذكرنا يف املجتهد ْين احليني جيري بعينه يف املقام ،وما إذا مات
املجتهد الذي من املفروض أن رأيه كاحلي يف احلجية.
الصورة الثانية :ما إذا مل ُيعلم بتوافقهام ،إال أنه ال علم باخلالف بينهام أيض ًا ،ال
تفصيالً وال إمجاالً ،فلو كانا حيني فقد ذكرنا بأن مقتىض القواعد العقالئية التخيري بني
القولني ،أي أن له أن يأخذ برأي من أراد ،سواء كان ألحدمها مزية أم مل يكن ،وعدم
العلم باخلالف ُخيرجه عن التعارض ،فإذا خرج عن التعارض فال يأيت البحث عن
التساقط ،وال البحث عن إعامل املرجحات ،بل مقتىض القاعدة التخيري األخذي.
ويف املجتهد ْين احليني ع َ
َنون الفقهاء مسأل ًة ُاخرى وهي أنه لو أخذ برأي أحدمها
فهل له العدول إىل اآلخر أو ال؟ مقتىض القاعدة جواز العدول وأن التخيري األخذي
ختيري استمراري يف نفس الواقعة أو الوقائع االُخرى.
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بعض بأنه ال جيوز العدول من احلي إىل احلي مع فرض تساوهيام،
إال أنه ذكر ٌ
لعدة أسباب كاإلمجاع ،واستصحاب احلجية ،ودوران األمر بني التعيني والتخيري.
أما اإلمجاع بنفسه فليس له قيمة علمية؛ إذ األقوال ليس هلا سابقة تأرخيية ،وال
توجب الوثوق واالطمئنان بلحاظ جتمع االحتامالت ،وعىل فرض وجود إمجاع يف
احليني فيمكن القول بعدم شمول اإلمجاع ملا نحن فيه ،وهو ما إذا كان أحدمها ميت ًا
واآلخر حي ًا ،إذ املجمعني كاألكثر يقولون بعدم جواز البقاء عىل تقليد امليت؛ إذ ما ذهبنا
إليه من جواز تقليد امليت استمرار ًا خالف املشهور بني املتأخرين ،وأكثر املتأخرين
ذهبوا إىل عدم جواز تقليد امليت حتى إذا كان استمراري ًا ،فاملُجمعون كلامهتم ناظرة إىل
ما إذا كان كالمها جائز التقليد ،ويف املقام ال جيوز تقليد امليت باعتقادهم.
اللهم إال أن يقال بأن إمجاعهم إمجاع عىل الكربى ،وهي عدم جواز العدول من
حجة إىل حجة ،وأما استصحاب احلجية فإنه ُيشك يف أن التخيري ختيري ابتدائي أو
استمراري ،فيُستصحب حجية ما أخذ به ويشك يف حجية اآلخر إذا أخذ به ،فتأيت
أصالة عدم احلجية ،وهذا الذي ُذكر جار يف املقام ،إذ املفروض أن رأي امليت حجة
كرأي احلي ،فإذا أخذ برأي امليت ال يمكنه العدول من رأيه إىل رأي احلي.
إال أنه يف تلك املس ألة وهذه املسألة إن كانت السرية عىل التخيري االستمراري،
وال سيام مع تعدد الواقعة ،فال يمكن التمسك باالستصحاب ،وذلك ألن
االستصحاب أصل والسرية مع عدم الردع من األمارات ،واألصل ال يمكن أن يكون
رادع ًا عن السرية.
وأما دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجة ،فهو وإن كان جاري ًا يف املقام
أيض ًا ،إال أن هذا األصل أصل عقيل ،واألصل العقيل جيري فيام إذا مل يكن هنا أمارة،
والسرية مع عدم الردع أمارة ،وعىل أي حال :حكم الصورة الثانية يف احليني بعينه جيري
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يف املقام ،إال إذا كان مستندهم يف عدم جواز العدول هو اإلمجاع ،فإن اإلمجاع عىل فرض
متاميته اليشمل املقام.
الصورة الثالثة :ما إذا عُلم بمخالف تهام وكان أحدمها ذا مزية ،كام إذا كان أحدمها
أعلم أو أورع ،وقد ذكرنا يف املجتهد ْين احليني بأن األعلمية واألورعية من املرجحات
وعند التعارض ُيرجع اليهام ،فمن كان أعلم ُيؤخذ بقوله وعند تساوهيام يؤخذ برأي
األورع.
وأما يف املقام وهو ما إذا مات أحد املجتهد ْين وقلنا بجواز تقليد امليت استمرار ًا،
فإما يكون مستند اجلواز هو بناء الشيعة والسرية ـ كام قلنا ـ فاحلكم يكون دائر ًا مدار
السرية ،وبناء السرية عىل حجية رأي أهل اخلربة ما مل يكن رأيه معارض ًا لرأي األعلم،
فإن كان امليت هو األعلم ،فال إشكال يف تعني رأيه ،وأما إذا كان احلي هو األعلم فال
سرية عىل البقاء ،بل جيب العدول من امليت إىل احلي الذي من املفروض أنه أعلم.
وأما إذا كان مستند جواز تقليد امليت استمرار ًا هو االستصحاب ،فإن ُفرض بأن
امليت هو األعلم ،فال ريب يف لزوم البقاء عىل تقليده ،وأما إذا ُفرض بأن امليت كان
أعلم وهذا احلي صار أعلم منه بعد موته ،فإن استصحاب حجية قول امليت يقتـيض
حجية رأيه ،ومقتضـى أدلة لزوم األخذ بذي املزية هو تقليد احلي الذي من املفروض
أنه أصبح أعلم ،واالستصحاب ال يمكن أن يتعارض مع الدليل إذا كان للزوم األخذ
باملزية دليل ،فالبد من مراجعة الدليل الذي يقتضـي لزوم األخذ بذي املزية.
وقد متسكنا ملرجحية األعلم بالسرية ،والسرية التي تقتضـي الرجوع إىل األعلم
عند املعارضة ال يفرق فيها بني أن يكون أحدمها ميت ًا أو كالمها حي ًا.
وأم ا إذا كان املستمسك هو الروايات كمقبولة عمر بن حنظلة ـ كام استظهرنا
ذلك منها ـ فهل الرواية خمتصة بام إذا كانا حيني أو تعم املقام وما إذا كان أحدُ مها ميت ًا؟
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الظاهر أن الرواية مطلقة وتشمل ما إذا كان أحدُ مها ميت ًا.
وأما إذا كان املستمسك هو دوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية ـ عىل
القول به؛ إذ ربام ُيقال بلزوم االحتياط بني القولني يف صورة التساوي ،كام قال به بعض
األكابر ـ إذا كان امليت أعلم من احلي فيمكن القول بجريان هذه القاعدة وتعني رأي
امليت ،وكذا إذا صار احلي أعلم فينعكس األمر ،أي أنه جيب العدول من امليت إىل
األعلم ،وجمرد املوت ال يوجب الشك كام أن سبق التقليد اليوجب الشك ،فاحلكم دائر
مدار هذه القاعدة سواء كان كالمها حيني أم أحدمها حي ًا واألخر ميت ًا ،وسواء قلدنا
امليت أم مل نقلده.
الصورة الرابعة :ما إذا عُلم باملخالفة ومل يكن ألحدمها مزية عىل اآلخر ،وقد
ذكرنا سابق ًا يف املجتهد ْين املتساويني بأن يف املسألة أقواالً ومسالك:
األول :التخيري من باب اإلمجاع عىل وجوب الرجوع إىل أحدمها وعدم
املسلك ّ
جواز االحتياط ،فعىل فرض متامية هذا اإلمجاع ـ ومل نقل به ـ يمكن القول بأن اإلمجاع
وسبق للمكلف تقليده فله تعني
َ
إنام هو يف املجتهد ْين احليني ،وأما إذا كان أحدمها ميت ًا
بعض بذلك ،حيث قال بوجوب البقاء عىل تقليد امليت يف
من هذه اجلهة كام قال ٌ
املتساو ْيني ،إال أن اإلمجاع ـ كام تقدم ـ حمل تأمل.
املسلك الثاين :ما ذهب إليه السيد اخلوئي من االحتياط بني القولني  ،ويف املقام
( )1

إذا كان امليت متساوي ًا مع احلي من األول فلم يكن تقليده له صحيح ًا من األول ،إذ كان
عليه أن حيتاط بني قوليهام ،وأما إذا صار الثاين متساوي ًا معه الحق ًا بأن كان األول أعلم
منه ثم بعد ذلك صار اآلخر مساوي ًا معه ،فالبد من احلكم باالحتياط بني القولني إن مل

( )1التنقيح للسيد اخلوئي .171/1
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نقل بحجية االستصحاب ـ كام ال يقول به السيد اخلوئي وبعض آخر ـ وأما عىل القول
بحجية االستصحاب ـ كام نقول هبا ـ فيمكن القول بحجية قول امليت .اللهم إال أن
ُيناقش يف احتاد القضية املتيقنة واملشكوكة بلحاظ أن تعني تقليده كان من جهة أعلميته
وبعد ما صار الثاين مساوي ًا له فليس له أعلمية فعالً ،فال يمكن استصحاب حجية رأيه.
املسلك الثالث :ما سلكناه من التخيري التطبيقي مستند ًا إىل موثقة سامعة:
(أحدمها يأمر بأخذه واآلخر ينهاه) ،وقلنا بأن الرواية واردة يف الفتو ْيني ،واستظهرنا أن
التخيري إنام يكون فيام إذا كان أحدمها مثبت ًا حلكم الزامي أو ما يف حكمه واآلخر نافي ًا،
وال تشمل ما إذا كان كل منهام ُمثبت ًا ،كام لو قال أحدمها بوجوب يشء واآلخر بوجوب
يشء آخر ،وعليه فال مانع من التمسك بإطالق الرواية ،أي أن الرواية كام تشمل احليني
تشمل ما إذا كان أحدمها ميت ًا واآلخر حي ًا ،فكام يكون املكلف خمري ًا فيام إذا كان أحدمها
ُمثبت ًا واآلخر نافي ًا يف احليني ،فإنه يكون خمري ًا فيام إذا كان أحدمها ميت ًا واآلخر حي ًا.
وأما إذا كان كالمها ُمثبتني ،فكام جيب عىل املكلف االحتياط يف احليني بسبب
احلجة اإلمجالية فإنه جيب عليه االحتياط يف املقام بسبب احلجة اإلمجالية التي هي بحكم
العلم اإلمجايل.
فظهر أن حكم املقام يف هذه الصورة عني حكم ما إذا كانا حيني.
وأما إذا كان أحدمها ُمثبت ًا واآلخر نافي ًا ومل يكن للمقلد علم إمجايل ،فيمكن له
إجراء الرباءة ،كام إذا قال أحدمها بذبح بقرة واآلخر بذبح شاة.
إال أنا قلنا بأن األحوط إتياهنام ،وذلك ملِا ذكره بعض األكابر من لزوم االحتياط
بلحاظ العلم اإلمجايل الكبري ،ومع القول بأن العلم اإلمجايل الكبري ينحل إىل موارد
جمرى لألصل.
توافق املجتهدين يكون
ً
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وأما دعوى أنه ليس للمقلد الرجوع إىل غري الفتوى فممنوعة لعدم وجود كربى
كلية تثبت ذلك ،فإن وزان الفتويني بالنسبة إىل املقلد وزان األدلة املتعارضة.
فظهر بام ذكرنا أنه ال فرق يف املقام من حيث احلكم مع ما ذكرنا يف املجتهد ْين
احليني يف مجيع الصور.
هذا متام الكالم يف الرشط األول من رشائط املجتهد وهو احلياة.
الرشط الثاين :العدالة
وفيه أبحاث:
األول :يف اشرتاط العدالة يف املفتي
البحث ّ
هل إن العدالة بام هي تُعد من رشائط املفتي أو ال؟ وبعبارة ُاخرى :البحث يف
العدالة عىل نحو املوضوعية ،بمعنى أنه هل ُيشرتط يف الفقيه العدالة ،حتى إذا حصل
لنا الوثوق بأنه إجتهد وما ُخيرب عنه هو رأيه أو ال تشرتط العدالة؟ وليس البحث يف
العدالة عىل نحو الطريقية ،بمعنى أنه نثبت بسبب العدالة أنه جمتهد وأن ما خيرب عنه هو
رأيه عند الشك فيهام.
وبعبارة أوضح :البحث يف أن العدالة من رشائط حجية رأي املفتي ،بمعنى أنه
ال يكون رأيه حجة إن مل يكن بعادل حتى إذا علم بأنه خيرب عن رأيه عن إجتهاد ،أو أهنا
ليست من رشائط حجية رأيه.
املشهور واملعروف اشرتاط حجية رأي املفتي بالعدالة ،ونُقل عن بعض عدم
االشرتاط ،وتردد بعض يف االشرتاط وعدمه ،والكالم يف دليل ذلك ،واألدلة التي
يمكن اإلستدالل هبا لإلشرتاط وجوه متعددة ،وغالب هذه الوجوه مل تُذكر يف كلامت
القوم.
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األول :اإلمجاع
الوجه ّ
نُسب إىل غري واحد القول باعتبار العدالة يف حجية رأي الفقيه ،بل قيل إن هذا
مما أمجع عليه املسلمون .وقال بعض :املعلوم من املذهب ،لتصـريح األصحاب
باشرتاط العدالة قاطعني به كالسيد والفاضلني والشهيدين والعميدي والكركي
وغريهم ،واإلمجاع حمقق كام يظهر من التتبع يف هذا املقام ويف سائر املقامات.
هذا بالنسبة إىل اخلاصة.
وأما العامة فقد ورد يف كتاب املجموع رشح املهذب( :رشط املفتي كونه مكلف ًا
مسل ًام ثقة مأمون ًا متنزه ًا عن أسباب الفسق وخوارم املروءة ـ إىل أن يقول ـ واتفقوا عىل
أن الفاسق ال تصح فتواه ،ونقل اخلطيب فيه إمجاع املسلمني) .
( )1

وقد عرب بعض األعالم عن هذا اإلمجاع بالتسامل حيث ذكر أن القول بعدم
اعتبارها خالف املتسامل عليه بني األصحاب ،وخمالف للمرتكز يف أذهان املترشعة .
( )2

أما التسامل فمام مل نحرزه ،وأما اإلمجاع فإنه ْ
مجع كثري باعتبار العدالة
وإن قال ٌ
وعليه املشهور ،إال أن هذا اإلمجاع ليس بإمجاع حمقق بنحو يوجب االطمئنان بحسب
جتمع االحتامالت ،فهذا اإلمجاع حمل تأمل.
أمر آخر مضاف ًا إىل اإلمجاع حيث قال( :املرتكز عندهم
وقد ُأضيف يف املستمسك ٌ
قدح املعصية يف هذا املنصب عىل نحو ال جتدي عندهم التوبة والندم ،فالعدالة املعتربة
عندهم مرتبة عالية ال تزاحم وال تغلب) .
( )3

( )1املجموع رشح املهذب  41/1ـ . 42
( )2مستمسك العروة الوثقي .43/1
( )3املصدر نفسه .
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وما ذكره من املرتكز يف أذهان املترشعة ال يمكن أن يكون من األدلة؛ ألن هذا
ناشئ من اإلفتاء باشرتاط العدالة ومن اإلعالم به ،فارتكز يف أذهان املترشعة
االرتكاز
ٌ
ما ال يكون معترب ًا يف الفتوى قطع ًا كام اعرتف به السيد احلكيم .ومثل هذه االرتكازات
توجد عند العوام نتيج ًة لإلعالم ،فالعوام يتومهون ويتخيلون بأنه ُيشرتط ذلك يف
الفقيه ،ويرتكز يف أذهاهنم بأن من ال يكون واجد ًا هلذه الصفات فهو ليس بفقيه مثالً.
نعم صح يح ما ُذكر من االرتكاز يف هذه األعصار األخرية ،إال أنه كام أرشنا فإن منشأ
هذا االرتكاز اإلفتاء باشرتاط العدالة ،مضاف ًا إىل اإلعالم به من قبل البعض.
الوجه الثاين :عدم رىض الشارع بزعامة من ال عدالة له
قال السيد اخلوئي( :مقتضـى دقيق النظر اعتبار العدالة يف املق َّلد بحسب
احلدوث والبقاء .والوجه يف ذلك أن املرتكز يف أذهان املترشعة الواصل ذلك إليهم يد ًا
بيد عدم رىض الشارع بزعامة من ال عدالة له ،بل ال يرىض بزعامة كل من له منقصة
مسقطة له عن املكانة والوقار ،ألن املرجعية يف التقليد من أعظم املناصب اإلهلية بعد
الوالية) .
( )1

ويمكن اجلواب عنه بأن البحث يف حجية رأي الفقيه سواء كان زعي ًام أم مل يكن،
فإن كثري ًا من الناس كانوا يقلدون بعض الفقهاء األكابر الذين مل يكن هلم أي زعامة
كاملحقق اهلمداين ،فإنه مل يكن من املجتهدين املعروفني باإلفتاء يف زمانه ،وكان يعيش
حيا ًة يف هناية الشدة ،وليس البحث هنا يف الزعيم الديني كالوايل وأشباهه .وبني
املرجعية يف الفتيا وبني الزعامة عموم من وجه.
الوجه الثالث :رواية التفسري املنسوب لإلمام العسكري 

( )1التنقيح للسيد اخلوئي .223/1
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قد ورد يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري  رواية مفصلة ـ وهي
منقولة يف االحتجاج أيض ًا ـ وفيها ُامور ومطالب ،منها :فإن اهلل قد ذم عوامنا بتقليدهم
علامئهم كام ذم عوامهم .وأما من حيث افرتقوا فال  ...إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا
علامءهم بالكذب الصـر اح وأكل احلرام والرشاء وتغيري األحكام  ...واضطروا
بمعارف قلوهبم إىل أن من فعل ذلك فهو فاسق ال جيوز أن ُيصدق ـ إىل أن يقول  ـ
وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر ،والعصبية الشديدة والتكالب
عىل حكام الدنيا وحرامها فمن قلد من عوامنا مثل هؤالء الفقهاء فهم مثل اليهود ـ إىل
أن قال  ـ فأما من كان من الفقهاء صائن ًا لنفسه ،حافظ ًا لدينه ،خمالف ًا عىل هواه،
مطيع ًا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه ،وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشيعة ال
مجيعهم ،فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فال تقبلوا منا عنه
شيئ ًا ،وال كرامة . ...
()1

وقد اختلف العلامء يف مفادها ،فمنهم من ذهب إىل أن الرواية تدل عىل لزوم
العدالة ال بام هي هي ،بل بام أهنا طريق للوثوق واالطمئنان ،وذلك لقوله  :فاسق
ال جيوز أن ُيصدق.
ومنهم من ذهب إىل اشرتاط العدالة يف حجية رأى الفقيه ،وذلك لقوله :
فأما من كان من الفقهاء.
ومنهم من استفاد منها مرتبة عليا من العدالة ،أي أنه ُيشرتط يف حجية رأي الفقيه
املرتبة العليا من العدالة ،كام استفاد ذلك صاحب العروة.

( )1االحتجاج  263/2ـ .264
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إال أن الرواية ضعيفة وال يمكن االحتجاج واالستدالل هبا ،ومع غض النظر
عن ضعفها فلو دلت عىل ذلك فإنام تدل عىل العدالة عىل نحو املرآتية والطريقية ،ال عىل
نحو املوضوعية كام هو حمل كالمنا ،وذلك بمالحظة جمموع الرواية صدر ًا وذيالً ،أي
أن الوثوق واالطمئنان إنام يكون عقالئي ًا فيام إذا كان الفقيه عامالً بام يقول وكان جمتنب ًا
عام يقول بحرمته ،وأما إذا مل يكن كذلك فالوثوق واالطمئنان به غري عقالئي ،وليس
فيها تعرض ملا إذا حصل الوثوق واإلطمئنان الشخصـي من قول الفاسق ،ويف احلقيقة
هذا تنبيه من اإلمام  إىل أنه يف أي موضع يصح الوثوق ويف أي موضع ال يصح.
الوجه الرابع :مقبولة عمر بن حنظلة
قد ورد يف مقبولة عمر بن حنظلة :احلكم ما حكم به أعدهلام وأفقههام وأصدقهام
يف احلديث وأورعهام ،وال ُيلتفت إىل ما حيكم به اآلخر. 
( )1

واالستدالل هبا مبتن عىل صحة الرواية أوالً ،وهذا مما نقول به ،كام َيبتني عىل
بالقاضيني من التحكيم واملنصوب ،وقد ظهر بام
بالفقيهني ،ال
كون هذه اجلملة مرتبطة
ْ
ْ
بالفقيهني ،ومبتن عىل أن تكون أفعل التفضيل املذكورة فيها
ذكرنا سابق ًا أهنا مرتبطة
ْ
(أعدهلام) والوصف الذي ُجعل مرجح ًا دلي ً
ال عىل أن أصل الوصف البد من ثبوته يف
كليهام ،فإن أفعل التفضيل قد تأيت لقيام أصل الوصف بأحد الشخصني ،فيقال زيد
أصغر من عمرو ،وعمرو أكرب من زيد ،ال جلهة التفضيل ،إال أن األصل فيه ذكره
للتفضيل.
الوجه اخلامس :رواية احلارث بن املغرية

( )1تقدَّ م خترجيه .
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يف الكايف ،عن حممد بن عيسى ،عن يونس ،عن محاد بن عثامن ،عن احلارث بن
املغرية النرصي ،عن أيب عبداهلل  يف قول اهلل عز وجل (إنّام خيشى اهلل من عباده
العلامء) قال :يعني بالعلامء من صدق فعله قوله ،ومن مل يصدق فعله قوله فليس
بعامل. 
( )1

بتقريب أن قوله ( :فليس بعامل) من قبيل احلكومة التضييقية ،أي أن علمه
كَال علم ،ومعنى ذلك أنه اليرتتب عليه أحكام العامل التي منها جواز قضائه وجواز
تقليده.
الوجه السادس :رواية مسعدة بن صدقة
يف قرب االسناد ،عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر عن أبيه
حممد بن عيل  قال :إياكم واجلهال من املتعبدين ،والفجار من العلامء ،فإهنم فتنة
كل مفتون. )
( )2

ومن مصاديق احلذر منهم عدم سامع كالمهم أو عدم أخذ فتاواهم.
وهناك آيات يمكن االستدالل هبا عىل اشرتاط العدالة:
الوجه السابع :آية الركون إل الظلمة
َ َ َ َ ُ َ َي َ َ َ ُ َ َ َ ي ُ
ِين ْظلمواْْفتمسكمْْالَيار﴾ واالستدالل هبا
لْاَل ْ
لْتركنواْْإ ِ ْ
قال تعاىل﴿ :و ْ
( )3

متوقف عىل أن يكون املراد بالركون االعتامد ،ال امليل كام قال أغلب املفرسين ،أي :ال
تعتمدوا عىل الذين ظلموا؛ إذ الركون يف اللغة بمعنى االعتامد واالستناد ،وركن البناء
هو اجلانب القوي منه ،وهذا متوقف عىل أن يكون الفاسق ظامل ًا ،فإن الظلم عىل أنحاء،
( )1الكايف .28/1
( )2قرب اإلسناد .70
( )3سورة هود  /اآلية .113
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منها :ظلم العبد نفسه ،ومن الواضح أن أوضح وأشد املراحل االعتامد عىل فتوى
الظامل.
الوجه الثامن :آية النبأ
َ َ ُ َ
َ َ َ َ َ يَ ُ
َ َ يُ َ َي َ َ ُ
اءكمْْفاسِقْْبِنبإْْفتبينوا﴾ .
ِينْآمنواْإِنْْ ْ
ج
قال تعاىل﴿ :ياْأيهاْاَل ْ
( )1

بتقريب :أن الفاسق إذا أتى بنبأ ،سواء كان حسي ًا أم حدسي ًا فإنه ال يمكن االعتامد

عىل قوله ،بل البد من التبني .ونحن قد بحثنا عن هذه اآلية املباركة بحث ًا مفصالً يف
مبحث حجية خرب الواحد.
إال أن الذي يمكن القول به يف املقام هو أنه يمكن املناقشة يف هذا االستدالل من
ناحيتني:
االُول :أن الفاسق املذكور يف اآلية املباركة ُحيتمل فيه معان ثالثة:
األول :أن يكون املراد من الفاسق يف قبال العادل ،أي :اخلارج عن حدود
املعنى ّ
طاعة اهلل ومن ليس بمستقيم عمالً ،وعليه يمكن االستدالل باآلية.
املعنى الثاين :أن يكون الفاسق بمعنى املنافق؛ إذ قد يأيت الفاسق بمعنى املنافق
وال سيام إذا كان يف قبال املؤمن ،وعليه فال تكون اآلية الرشيفة مرتبطة بمحل البحث.
وقد ذكرنا يف تقريب هذا املعنى قوله تعاىل﴿ :أفمن كان مؤ ِمناً كمن كان ف ِ
اسق ًا
ُ
الَّ يست ُوون﴾ فإنه قد ورد يف تفسري هذه اآلية املباركة أن املراد من املؤمن يف هذه اآلية
املباركة هو أمري املؤمنني  واملراد بالفاسق يف اآلية الرشيفة هو الوليد  ،وآية النبأ
( )2

( )1سورة احلجرات  /اآلية . 6
( )2تفسري القمي .170/2
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نزلت يف الوليد حيث ذهب جلباية الزكاة من بني املصطلق ثم رجع وأخرب بأهنم
يمتنعون عن أداء الزكاة وأهنم ارتدوا ،فعزم املسلمون عىل اإلغارة عليهم .
( )1

املعنى الثالث :أن يكون املراد بالفاسق خصوص الكاذب ،ففي رواية زيد
الشحام ،قال :سألت أبا عبداهلل  عن الرفث والفسوق واجلدال ـ إىل أن قال ـ :وأما
َ َ يُ َ َي َ َ ُ
َ َ ُ
ِينْآمنواْإِنْ ْجاءكمْْ
الفسوق فهو الكذب ،أال تسمع قول اهلل عزوجل﴿ :ياْأيهاْاَل ْ
َ
َ َ َ َ َ يَ ُ
فاسِقْْبِنبإْْفتبينوا﴾ .
( )2

ويؤيد هذا املعنى روايات كثرية تدل عىل أن املراد بالفسوق هو الكذب ،وال تدل
اآل ية املباركة عىل اعتبار العدالة عىل هذا املعنى األخري.
الثانية :ما ذكرناه أيض ًا يف مبحث حجية خرب الواحد ،وله رشح مفصل يف تفسري
اآلية ،إال أن ملخصه هو أن املسلمني عزموا عىل اإلغارة عىل بني املصطلق بسبب خرب
الفاسق الذي كان له عداوة يف اجلاهلية مع بني املصطلق ،وقد ذكر علامء األدب بأن
التنوين قد يأيت للتحقري أو للتعظيم ،وعليه فهذا الفاسق فاسق خاص ،إما فاسق حقري
وإما فاسق عظيم ،ويمكن أن يكون أي منهام بمناسبة أنه قد أتى بنبأ ،والنبأ عىل ما قال
بعض ال ُيطلق إال عىل اخلرب العظيم ،ويمكن استفادة العظمة من التنوين ،فاآلية بصدد
التعبري عن التأثر بكالم الوليد الفاسق ،وقصدوا اإلغارة عىل بني املصطلق ،فاآلية
املباركة تبني حكم إخبار فاسق خاص عن نبأ خاص ،واإلغارة من االُمور التي البد
وأن تكون بحكم القائد ال من قبل أنفسهم ،فرتتيبهم لألثر عىل قول الفاسق كان عىل
خالف القواعد من جهات متعددة ،فإهنم تأثروا بخرب فاسق خاص ونبأ خاص يف أمر

( )1التبيان .343/9
( )2معاين األخبار .294
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يكون حمتاج ًا إىل أمر القائد ،وهذا خمالف للتعليامت اإلسالمية ،والقرآن الكريم بحسب
حكم ذلك بقضية رشطية؛ إذ أن بيان احلكم هبذا النحو يكون أوقع وذلك
ُاسلوبه بني
َ
لِ ِ
لينه ،كام إذا قتل أحدٌ شخص ًا ويريد االنسان تعيريه ،إال أنه يريد أن يقابله وخياطبه بأنك
فعلت كذا فيقول له :إذا كان الرجل عامل ًا عامالً عادالً خدوم ًا ،هل يصح قتله ألدنى
فذكر هذه القيود من باب التوبيخ ،ال أن تكون هذه القيود احرتازية ،ومعنى
سبب؟
ُ
ذلك أن كالًّ من هذه القيود يقتضـي عدم جواز قتله ألدنى سبب ،فكيف إذا كان أحدٌ
جامع ًا هلذه الصفات.
ويف املقام فإن التأثر بكالم فاسق خاص ونبأ خاص يف أمر ال جيوز اإلقدام عليه
حكمه بصورة القضية الرشطية،
إال بإذن وأمر القائد عىل خالف القواعد ،فبني القرآن
َ
وليس ملثل هذه القضية الشـرطية مفهوم ،وليس معنى اآلية املباركة أنه إذا أتاكم فاسق
اعتيادي بنبأ اعتيادي يف أمر ال يتوقف عىل أمر الرئيس وإذنه البد من التبني من قوله،
ُ
يَ َ
وعليه فاآلية املباركة من قبيل ذكر اجلمع وإرادة املفرد ،نظري قوله تعاىل﴿ :إِنماْ َو َِليكمْْ
َ َ َي َ َ ُ َي َ ُ ُ َ َي َ َ ُ ُ َ َي َ ُ
ُ َ
ُ
َي
ون﴾ .
الزَكةْ َوهمْْ َراك ِع ْ
ونْ
ونْالصالةْويؤت ْ
ِينْيقِيم ْ
نْآمنواْْاَل ْ
اللْ َو َرسولْواَلِي ْ
ْ
( )1

فال يمكن االستدالل هبا حلجية خرب الثقة من جهة مفهوم الشـرط أو الوصف؛
إذ كام أرشنا إن بيان هذه القيود يف ضمن القضية الشـرطية بغرض توبيخ وتفسري
القائمني باإلغارة بخرب الفاسق ،ومثل هذه القضية الشـرطية غري القضية الرشطية
املتعارفة ،فإن هذه القضية الشـرطية تأديبية ،وكل واحد من القيود املذكورة دخيل يف
قبح ما وقع ،كام ال يمكن االستدالل هبا يف املقام ،أي :يف اشرتاط حجية رأي الفقيه
بالعدالة.

( )1سورة املائدة  /اآلية .55
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ذهب إليه األكثر من اشرتاط العدالة أمر صحيح ،ويدل
فظهر بام ذكرنا أن ما
َ
عليه روايات كثرية وعمدهتا مقبولة عمر بن حنظلة ،وهبذا ينتهي البحث األول من
مباحث العدالة.
البحث الثاين :يف اشرتاط الزهد يف املفتي
هل ُيعترب يف املفتي ـ مضاف ًا إىل العدالة ـ الزهد يف الدنيا ،فإنه قد ذكر بعض
تباره مضاف ًا إىل العدالة ،فإنه قال( :وأن يكون غري مكب عىل الدنيا وال
األكابر اع َ
حريص ًا عليها وعىل حتصيلها جاه ًا وماالً) .
( )1

وهنا روايات البد من التعرض هلا.
منها :ما يف البحار عن املحاسن ،عن فضالة ،عن أبان بن عثامن ،عن الفضل بن
عبد امللك ،عن أيب عبداهلل  قال :إن أبا جعفر  سئل عن مسألة فأجاب فيها،
فقال الرجل :إن الفقهاء ال يقولون هذا ،فقال له أيب :وحيك إن الفقيه الزاهد يف الدنيا،
الراغب يف اآلخرة ،املتمسك بسنة النبي .  
( )2

والرواية معتربة.
ويف الكايف ،عن عدة من أصحابنا عن الربقي عن اسامعيل بن مهران عن أيب
سعيد القامط وصالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أيب جعفر  ،أنه ُسئل عن
مسألة فأج اب فيها ،فقال الرجل :إن الفقهاء ال يقولون هذا ،فقال :يا وحيك وهل
رأيت فقيه ًا قط؟ ،إن الفقيه حق الفقيه الزاهد يف الدنيا ،الراغب يف اآلخرة املتمسك
بسنة النبي  

( )3

( )1حترير الوسيلة .5/1
( )2بحار األنورا . 51/2
( )3الكايف  56/1كت اب فضل العلم ،باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب ،احلديث .8
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ويف الوايف( :حق الفقيه إما بدل من الفقيه أو مبتدأ ومنصوب بتقدير :أعني،
بمعنى أن (الفقيه حقيق ًة).
كام أن يف الوايف مل يذكر يف السند صالح بن سعيد ،وذلك لبنائه عىل االختصار
ألنه استظهر ْ
أن يكون أبو سعيد القامط هو صالح بن سعيد.
وصالح بن سعيد مل ُيوثق يف كتب الرجال ،إال أهنم ذكروا أبا سعيد القامط كنية
لصالح بن سعيد كام ذكروها أيض ًا كنية خلالد بن سعيد الذي هو ثقة ،فإن كان أبو سعيد
تمسك لتوثيقه
القامط هو صالح بن سعيد ،فالرواية تكون ضعيفة عىل املشهور ،إال أن ُي َّ
بوجوده يف أسانيد التفسري املنسوب إىل القمي أو بسبب نقل ابن أيب عمري عنه .هذا بنا ًء
عىل أن تكون الواو زائدة ،كام استظهر املحقق الفيض.
وأما إذا مل تكن زائدة فيكون أبو سعيد القامط كنية خلالد بن سعيد ،فتصبح
الرواية معتربة عىل املشهور.
فمن املمكن القول باعتبار الزهد أيض ًا يف حجية رأي الفقيه من أجل هاتني
الروايتني املعتربتني.
إال أنه يمكن القول بأن الزهد مردد بني معنيني:
األول :ترك الدنيا واإلعراض عنها ،كام يناسب هذا املعنى أكثر كلامت
املعنى ّ
اللغويني.
أمري
املعنى الثاين :عدم االعتناء بالدنيا وعدها حقريةً ،وهبذا املعنى َفسـر اإلما ُم ُ
املؤمنني  الزهدَ  ،ففي هنج البالغة :الزهد كله بني كلمتني من القرآن قال اهلل
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َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ُ
ل ْتف َرحواْ ْبِما ْآتاكمْ﴾ ومن مل يأس عىل
َع ْما ْفاتكمْ ْو ْ
ال ْ ْتأسوا ْ ْ
سبحانه﴿ :ل ِكي ْ
املايض ومل يفرح باآليت فقد أخذ الزهدَ بطرفيه. 
( )1

ولعل املعنى الثاين هو املناسب؛ إذ الزهد بمعنى القلة (يش ٌء زهيد ،أي :قليل)
وبني املعنيني عموم من وجه كام هو واضح؛ إذ ربام حيتقر الشخص الدنيا ،إال أنه مع
ذلك ثري فهو غري تارك للدنيا ،فقد روى الصدوق أنه ُسئل الصادق  عن الزاهد
يف الدنيا ،قال :الذي يرتك حالهلا خمافة حسابه ويرتك حرامها خمافة عقابه ، ويمكن
( )2

أن ال يكون ثري ًا إال أنه ال يعترب الدنيا حقريةً ،ويمكن أن يكون زاهد ًا بكال املعنيني.
وعليه فبام أن الزهد مردد بني معنيني ،فإنه ال يمكن ختصيص أدلة حجية رأي
املجتهد واشرتاط الزهد يف حجية رأيه ،إال بالقدر املتيقن ،فمن كان ثري ًا وكانت الدنيا
عنده أكرب مهه فرأيه ليس بحجة ،وهذا ال ينطبق مع املدعى ،والظاهر أن املراد من الزهد
احتقار الدنيا وعدم الرغبة فيها يف قبال الرغبة يف اآلخرة ،وال يبعد اعتبار الزهد هبذا
املعنى يف الفقيه.
ومنها :ما يف الوايف نقالً عن الكايف ،عن عيل عن أبيه عن النوفيل عن السكوين ـ
والنوفيل حمل تأمل عندنا ـ عن أيب عبد اهلل  ،قال :قال رسول اهلل  :الفقهاء ُأمناء
الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا ،قيل :يارسول اهلل وما دخوهلم يف الدنيا؟ قال :اتباع
السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم عىل دينكم. 
( )3

( )1هنج البالغة .439/102/4
( )2عيون أخبار الرضا . 56/1
( )3الكايف  37/1كتاب فضل العلم  /باب املستأكل بعلمه واملباهي به .
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واملراد من ُامناء الرسل كون العلامء ُامناء عىل احلالل واحلرام ،ولذا ورد يف حق
زرارة وغريهُ  :امناء أيب عىل حالل اهلل وحرامه ، وبام أنه ُاضيف إىل الرسل ،فمعناه:
( )1

املؤمتن ،أي أن حالل وحرام الرسل مودع عند الفقهاء وهم مؤمتنون عىل احلالل
واحلرام ،فيجب عىل الناس الرجوع إليهم يف احلالل احلرام ما مل يدخلوا يف الدنيا ،أي:
ال تكون الدنيا أكرب مههم ،وإنام ذكر اتباع السلطان لعناية خاصة ،فإنه من أظهر مصاديق
الدخول يف الدنيا ،فإن دخلوا يف الدنيا فاحذروهم عىل دينكم .وهذه الرواية أيض ًا تدل
عىل اعتبار الزهد إن كان اتباع السلطان من باب املثال.
وذكر الفقهاء يف الرواية مع أهنم مل يكونوا يف عصـر النبي  ومل يكن هناك
سلطان حتى يتبعه العلامء ُينبئ عن ُبعد نظره  وما سيكون يف أمته فيام بعد.
والرواية تصلح مؤيد ًا لضعف سندها.
ومنها :ما يف البحار نقالً عن العلل ،عن حممد بن حسن الوليد عن الصفار عن
القاشاين عن االصفهاين عن املنقري عن حفص بن غياث عن أيب عبداهلل  ،قال:

إذا رأيتم ِ
العامل حمُ ب ًا للدينا فاهتموه عىل دينكم فإن كل حمب حيوط ما أحب. 
( )2

وهذه الرواية أيض ًا تكون مؤيدة ملا ذكرنا من اعتبار الزهد يف الفقيه.
فظهر أن الزهد باملعنى الثاين مما يمكن القول باعتباره يف حجية رأي الفقيه.
البحث الثالث :يف العدالة املعتربة يف املجتهد
ذكر صاحب احلدائق أن ظاهر كلامت العلامء اعتبار العدالة يف املجتهد بنحو
العدالة الثابتة يف القايض ،والكاشف عن العدالة هو حسن الظاهر ،إال أنه ُيعترب يف

( )1بحار األنوار .390/47
( )2بحار األنوار . 107/2
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القايض ويف املفتي مرتبة فوق هذه املرتبة ،فالبد أن يكون متحلي ًا باألخالق احلسنة
ومتخلي ًا عن الرذائل األخالقية ،قال صاحب احلدائق( :وذلك بأن يكون متصف ًا بعلم
األخالق الذي هو السبب الكيل املقرب من امللك اخلالق ،وهو حتلية النفس بالفضائل
وختليتها من الرذائل وإن كان هذا العلم اآلن قد عفت مراسمه وانطمست يف هذه
األزمنة معامله ،وانام املدار بني الناس اآلن عىل العلم هبذه العلوم الرسمية املجامعة
للفسق يف جل من تسمى هبا) .
( )1

غري كاف ،بل البد من دقة أكثر.
ثم ذكر بعد ذلك بأن جمر َد حسن الظاهر ُ
وقبل التعرض ألدلته البد أن نقول بأن علم االخالق الذي يتأسف صاحب
احلدائق عىل إنطامس معامله ومراسمه له معنيان:
األول :نفس علم األخالق ،فإن األخالق علم كسائر العلوم ،ومن املمكن أن
ّ
يكون الشخص عامل ًا بعلم األخالق ومل يكن متصف ًا بالصفات احلميدة النفسية ،بل كان
متصف ًا بأضدادها ،ومثله كمثل سائر العلوم ومنها الفقه ،فإنه ربام يكون الفقيه فاسق ًا كام
ربام يكون عادالً.
وما يومهه كالمه من أن علم االخالق مقرب من امللك اخلالق غري صحيح ،فإن
علم األخالق مأخوذ من فلسفة اليونانيني؛ ألن علم االخالق جز ٌء من فلسفتهم،
والفلسفة كانت مشتملة عىل املنطق والطبيعيات واالهليات واألخالق.
كتب عد ٌد من احلكامء كابن مسكويه وغريه علم األخالق عىل وفق فلسفة
وقد َ
اليونانيني ،وقد كتب العرفاء يف ذلك كتب ًا.
وعلم األخالق متكفل لعالج بعض الصفات أو لبيان منشأ بعض الصفات.

( )1احلدائق النارضة . 58/10
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ولالُوربيني كتب أيض ًا يف علم اإلخالق ،كام هو مذكور يف دائرة املعارف لفريد
وجدي ،فال وجه للتأسف الشديد من جهة انطامس معامل علم االخالق ،نعم هذا العلم
علم من العلوم وفيه فوائد ،إال أن شأنه كشأن سائر العلوم التي اندرست.
الثاين :األخالق العملية ـ والذي هو بصدد بيانه ـ فإنه كام أن العرفان قسامن:
العرفان العلمي والعرفان العميل ،فكذلك األخالق :أخالق علمية وأخالق عملية.
بعض إىل األزمنة األخرية وكانوا يتكفلون
واألخالق العملية مما كان يتصدى هلا ٌ
لرتبية وهتذيب نفوس أهل العلم ،والذي يوجب التأسف قلة هؤالء األفراد يف هذه
األزمنة ،وقد ذكر املحدث النوري يف املستدرك ما يرتبط بعلم االخالق .والغرض من
بيان ذلك عدم اخللط بني املعنيني.
صاحب احلدائق الشرتاط اتصاف الفقيه بالصفات احلميدة وختليه
وقد استدل
ُ
عن رذائلها بأمرين:
األول :ما يتوقف عىل مقدمتني:
األمر ّ
املقدّ مة االُول :أن املفتي والقايض نائب لرسول اهلل  وجالس جملسهم.
املقدّ مة الثانية :أنه البد من التناسب بني النائب واملنوب عنه ،والتناسب ال
حيصل إال بام ادعاه من لزوم اتصافه بالصفات احلميدة.
ّأما املقدّ مة االُول :فام ذكره من النيابة صحيح بالنسبة إىل القايض ،فإنا ذكرنا يف
مبحث القضاء أنه من مناصب األئمة األطهار  وال يتصدى هلذا املنصب إال من
نَصبه اإلمام  إما بنصب خاص أو عام كام تدل عليه الروايات ،وأما اإلفتاء فهو
ليس بمنصب ـ كام يظهر من بعض ـ وإن أمكن االستئناس ببعض الروايات مثل:
(هؤالء خلفائي) أو( :الفقهاء ُامناء الرسل) للداللة عىل أن اإلفتاء أيض ًا منصب من
املناصب.
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هذا بالنسبة إىل املقدمة االُوىل.
وأما املقدّ مة الثانية :وهي ل زوم التناسب بني النائب واملنوب عنه ،فال ريب يف
ّ
لزوم التناسب يف اجلهة التي يريد النيابة عنه فيها ،والتناسب البد وأن ُيعني من قبل
الرشع .أما يف مسألة القضاء فقد ذكرنا الرشوط التي البد وأن يكون القايض واجد ًا هلا،
ومنها العدالة ،ويف مسألة املفتي فاملقدار املناسب من العدالة يتضح من خالل األدلة
الشـرعية ،والذي استظهرناه منها إىل اآلن هو اعتبار العدالة والزهد يف الفقيه،
والتناسب بني النائب واملنوب عنه ليس من ا ُ
المور املوكولة إىل نظر العرف حتى يقال
باعتبار ُامور ُاخرى غري ما بينه الرشع ،فهذا الدليل بنفسه غري قابل لالعتامد.
نعم إن كانت الرذائل من الرذائل املحرمة والفضائل من الفضائل الواجبة فالبد
للفقيه من اجتناب تلك الرذائل وحتصيل تلك الفضائل ،ورشط العدالة نفسه يغنينا عن
االستد الل هبذا الدليل ،قال املحقق اهلمداين يف كتاب الصالة ـ بعد ما ذكر بأن العدالة
االستقامة الواقعية ـ( :فيُعترب يف كون الرجل عدالً كونه يف الواقع مواظب ًا عىل الطاعات
وجمتنب ًا عن املعايص الظاهرية والباطنية كالكرب واحلسد والشـرك والنفاق والرياء يف
العبادات) .
( )1

فالرذائل املحرمة مما البد من االجتناب عنها حتى يصدق عليه العادل ،وتوهم
أن الصفات النفسية غري اختيارية فال يمكن توجه التكليف بالنسبة إليها مدفوع بأن
الصفات الرذيلة قابلة للعالج بنحو ما هو مذكور يف الروايات الشـريفة وكتب علم
األخالق.

( )1مصباح الفقيه ( 673/2ط .ق. ).
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وأما الرذائل والفضائل التي هلا حيثية الكراهة واالستحباب فحكمها ووزاهنا
وزان األفعال املستحبة ،فإن قلنا بلزوم إتيان املستحبات واجتناب املكروهات للفقيه ـ
وال يقول به أحد ـ فالبد له من ترك الرذائل املكروهة وحتصيل الفضائل املستحبة ،وإن
مل نقل ـ كام ال نقول ـ فال جيب وال ُيعترب.
األمر الثاين :الروايات ،وقد ذكر يف احلدائق ثالث روايات:
الرواية االُول :م ا نقله من التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري  ،والرواية
مذكورة يف االحتجاج ،وليس هلا سند معترب ،وقبل نقل الرواية ال بأس بالقول إن
الصفات املذكورة يف هذه الروايات قد أوجبت ذهاب بعض إىل أن هذه الصفات ترتبط
باإلمام ،وصاحب احلدائق ذهب إىل اعتبار هذه الصفات يف الفقيه  ،إال أنا نرى أن هذه
( )1

صفات متعارفة ،وليست من الصفات املختصة باإلمام.
الصفات
ٌ
والرواية ما ييل قال عيل بن احلسني  :إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته
وهديه ومتاوت يف منطقه وختاضع يف حركاته ـ متاوت تظاهر أنه مات ،أظهر التخافت،
والتخافت تكلف اخلفوت وإظهاره ،والتخاضع من باب التفاعل ومن املعاين املناسبة
كتامرض ،أي :أظهر املرض ،وحمصل معنى هذه العبارة أنه
هنا إظهار ما ليس يف الباطن
َ
إذا رأيتم من يتاموت ومن يتخاضع يف حركاته ،أي أنه إذا رأيتم من يتظاهر باخلضوع
وبالتخافت ـ فرويد ًا ال يغرنكم فام أكثر ـ إىل قوله ـ فإذا وجدمتوه يعف عن احلرام
ِ
عم
فرويد ًا ال يغرنكم ،فإن شهوات اخللق خمتلفة ـ إىل قوله ـ ولكن الرجل كل الرجل ن َ
الرجل هو الذي جعل هواه تبع ًا ألمر اهلل تعاىل و ُقواه مبذول ًة يف رىض اهلل ،يرى الذل مع
احلق أقرب إىل عز األبد من العز يف الباطل ،ويعلم أن قليل ما حيتمله من رضائها يؤديه

( )1احلدائق النارضة  58/10ـ .59
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إىل دوام النعيم يف دار ال تبيد والتنفد ،وأن كثري ًا من رسائها إن اتبع هواه يؤديه إىل
عذاب ال انقطاع له وال يزول ،فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمسكوا به بسنته فاقتدوا
واىل ربكم به فتوسلوا ،فإنه ال تُرد له دعوة وال ختيب له طلبة.
بعض من قوله ( :فإنه ال تُرد له دعوة) أن الرواية ترتبط باإلمام،
وتوهم ٌ
واحلال أن يف الكايف باب بعنوان (من ُيستجاب دعوته) ،وقد ذكر أفراد ًا كثريين ممن
تُستجاب دعوهتم.
وكيفام كان ،نحن ال ندري بأي مجلة من مجل هذه الرواية يريد أن يستدل صاحب
احلدائق ملدعاه ،والرواية ترشدنا إىل أمر متعارف وأنه يف مقام اختاذ الصديق جيب أن ال
ُيغرت باملظاهر ،بل البد من مالحظة اخلصوصيات املذكورة يف هذه الرواية.
لقد ذكر صاحب الوسائل ـ بعد نقل هذه الرواية ـ أن الرواية تدل عىل درجة
عالية من العدالة ،ونحن نرى أن املستفاد من هذه الرواية ليس إال الدرجة املتعارفة من
العدالة ،والتشديدات التي يف الرواية من أجل وجود أمارات عىل اخلداع وإغراء
اآلخرين بالتاموت يف منطقه والتخاضع يف حركاته ،فبام أن هذه االُمور من االُمور املريبة
فالبد من دقة أكثر ،واالُمور املذكورة يف الرواية ليست من االُمور التي تكون ما فوق
العدالة كاالجتناب من الرئاسة الباطلة وأمثال ذلك ،وما ذكر من التمسك به وبسنته
والتوسل به إىل اهلل تعاىل ،ال يدل عىل مرتبة أعىل من العدالة ،فإنه ـ كام قلنا ـ وردت
الروايات بحق كثري من األفراد تُبني أهنم ال تُرد دعوهتم.
الرواية الثانية :ما رواه ثقة اإلسالم يف الكايف بسنده عن أيب بصري عن أيب عبد
اهلل عن أمري املؤمنني  أنه كان يقول :يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثرية:
فرأسه التواضع ،وعينه الرباءة من احلسد ،و ُاذنه الفهم ،ولسانه الصدق ،وحفظه
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الفحص ،وقلبه حس ن النية ـ إىل قوله ـ وسالحه لني الكالم ،وسيفه الرضا ،وقوسه
املداراة وجيشه حماورة العلامء. 
( )1

وهذه الرواية ـ كام يف مرآة العقول ـ ضعيفة سند ًا بسبب وجود عبيد اهلل بن عبد
اهلل الدهقان .والبد من معرفة أهنا مسوقة ألي يشء ،فلو كانت الرواية مسوقة لبيان
الترشيع وأن العامل البد وأن يكون واجد ًا جلميع هذه الصفات وإال ال جيوز ترتيب آثار
العامل عليه من التقليد والقضاء والتعليم فلالستدالل هبا وجه ،وأما إذا مل تكن يف هذا
املقام ،بل كانت مسوقة لبيان أن العلم ال يتكامل إال مع هذه الصفات كام يدل عىل ذلك
قوله ( :رأسه التواضع) فإنه لو مل يكن طالب العلم متواضع ًا فطبع ًا ال َي ْقبل قول
غريه وال َيتواضع لسامع قول اآلخرين ،ونتيجة ذلك أنه ال يتكامل فيام هو بصدده ،أو
أن هذه الصفات تؤيده يف حتصيل العلم ،فإنه لو كان طالب العلم صاحب مداراة فال
يضيع وقته بمعارضة اآلخرين.
والغرض أن هذه الصفات املذكورة يف هذه الرواية لو كانت يف طالب العلم فإنه
يتكامل فيام هو بصدده وتؤيده يف حتصيل العلم ،والرواية مسوقة لبيان ذلك ،وليست
مسوقة لبيان احلكم التشـريعي وأنه لو مل يكن يف ِ
العامل صفة من هذه الصفات فال ُيقبل
قوله ،فال يمكن االستدالل هبا عىل مدعاه.
الرواية الثالثة :ما يف الكايف ،بسنده إىل أيب عبد اهلل ـ وسنده إىل أيب عبد اهلل جمهول
ـ وهذه الرواية ـ كام يف مرآة العقول ـ منقولة يف األمايل عن أمري املؤمنني  بسند فيه
عكرمة وغريه ،ومنقولة يف اخلصال بسند غري صحيح ـ قال :طلبة العلم ثالثة فاعرفهم
بأعياهنم وصفاهتم :صنف يطلبه للجهل واملراء ،وصنف يطلبه لالستطالة واخلتل

( )1الكايف  38/1كتاب فضل العلم ،باب النوادر ،احلديث .2
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وصنف يطلبه للفقه والعقل ،فصاحب اجلهل واملراء ُموذ ُممار متعرض للمقال يف أندية
َ
ترسبل باخلشوع وختىل من الورع فدق اهلل تعاىل
الرجال بتذاكر العلم وصفة احللم ،قد
من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه ،وصاحب االستطالة واخلتل ذو ِخب و َم َلق
يستطيل عىل مثله من أشباهه ويتواضع لألغنياء من دونه ،فهو حللواهنم هاضم ـ
احللوان ما ُيعطى من املال للكاهن والدالل ـ ولدينه حاطم ،فأعمى اهلل عىل هذا خربه
وقطع من آثار العلامء أثره ،وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد حتنك يف
ب رنسه ـ ويف اخلصال واألمايل قد حتنى يف برنسه ـ وقام الليل يف حندسه يعمل وخيشى
داعي ًا مشفق ًا مقبالً عىل شأنه عارف ًا بأهل زمانه مستوحش ًا من أوثق إخوانه فشد اهلل من
هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه. 
( )1

وهذه الرواية ال ترتبط بمدعى صاحب احلدائق ،فإنه مل ُيذكر يف هذه الرواية
َ
َ
وأمثال ذلك ليست
والسهر وقيا َم الليل
احلزن والكآب َة
الصفات األخالقية احلميدة ،فإن
َ
من رشائط املفتي ،وال يقول هو باشرتاط هذه االُمور يف املجتهد ،فإن هذه أعامل
مستحبة.
وهذه الروايات الثالث مما ذكرها يف احلدائق ،وقد نقل كلامت عدة من العلامء يف
ذلك.
وظهر بأن هذه الروايات ال تدل عىل مدعاه كام أن دليله األول ضعيف وال يمكن
االستدالل به.
البحث الرابع :يف حقيقة العدالة

( )1الكايف  39/1كتاب فضل العلم ،باب النوادر ،احلديث .5
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والبد من البحث عن العدالة فإن مسألة العدالة معنونة يف اإلسالم ،فقد نطق
ََ َ
ُ
يْعدلْ ْمِنكمْ﴾  ،وقد
هبا القران الكريم حينام اعتربها يف الشاهد ،قال تعاىل﴿ :ذو ْ
( )1

كُتبت فيها رسائل .والبحث عنها يقع يف ُامور:
األول :يف ُاصول األقوال املنسوبة إىل علامئنا ،وهي مخسة:
األمر ّ
األول :إن العدالة عبارة عن ملكة نفسانية باعثة للتقوى.
القول ّ
القول الثاين :إن العدالة عبارة عن إتيان الواجبات وترك املحرمات عن ملكة.
والفرق بني القولني أن األول يعترب العدالة ملكة نفسانية باعثة للتقوى ،أي:
ينبعث منها فعل الواجبات وترك املحرمات .والثاين يعتربها نفس الرتوك وإتيان
الواجبات الناشئ عن ملكة ،وعليه فالعدالة مأخوذة من فعل اجلوارح أو منتزَ عة من
الفعل اجلوارحي ،إال أنه البد وأن يكون الفعل والرتك ناشئ ًا من احلالة النفسية التي
ُيعرب عنها بامللكة.
واعتبار امللكة يف العدالة مما َحتق َق يف كلامت الفقهاء من زمن العالمة ،وأول من
اعرتض عىل ذلك ـ أي عىل اعتبار امللكة ـ هو املحقق السبزواري صاحب الذخرية ،
( )2

كام أن القول الثاين الذي يقول باجتناب املعايص عن ملكة مما يظهر من كلامت العالمة
يف القواعد ،وهذان القوالن مشرتكان يف اعتبار امللكة.
القول الثالث :إن العدالة عبارة عن نفس فعل الواجبات وترك املحرمات.
وهذا القول مما نُسب إىل بعض القدماء قبل العالمة كابن إدريس وأشباهه،
وعليه فالعدالة منتزعة من اجلري العميل.

( )1سورة الطالق  /اآلية .2
( )2انظر :ذخرية املعاد .305/2

االجتهاد والتقليد واالحتياط |437

القول الرابع :إن العدالة عبارة عن اإلسالم وعدم ظهور الفسق.
القول اخلامس :إن العدالة عبارة عن اإلسالم وحسن الظاهر.
والقوالن األخريان ذكر الشيخ االنصاري بأهنام ليسا من األقوال يف العدالة ،بل
من كواشفها ،وسيأيت البحث عنهام إن شاء اهلل.
وعليه ف ُاصول األقوال ثالثة:
األول :إن العدالة عبارة عن ملكة نفسانية يف قبال سائر األقوال التي ال
القول ّ
تفسـر العدالة بامللكة النفسانية ،وهذا التفسري مما ُفرس به العدالة منذ زمن العالمة إىل
زمان السبزواري صاحب الذخرية وكان مشهور ًا بني الفقهاء ،وأول من أشكل عىل هذا
التفسري هو املحقق السبزواري ،وقد أيد هذا التفسري مجاعة من املتأخرين كالشيخ
واملحقق النائيني وغريمها ،ويف قباهلم ذهب مجع إىل إنكار هذا التفسري للعدالة ،وقالوا
بأن العدالة ليست صفة نفسية .والبحث يف هذا القول يف جهتني:
اجلهة االُول :يف توضيح هذا القول حتى نتمكن من تصوير هذا التفسري.
اجلهة الثانية :فيام استُدل به عىل هذا القول.
ّأما اجلهة االُول :فتتضح من خالل مقدمات:
األول :الكيفية النفسانية تارة تكون راسخة وال تزول بسـرعة فيعرب عنها
بامللكة ،وأخرى ال تكون راسخة بل تزول بسـرعة فيعرب عنها باحلال ،فامللكة كيفية
نفسانية راسخة بحيث ال تزول برسعة.
الثانية :أنه هل أن امللكة ال برشط بالنسبة لرتتب األثر املرتقب أو أهنا بشـرط
يشء؟ فإن امللكة قد تُستعمل يف موارد مع أهنا ال بشـرط بالنسبة إىل اآلثار املرتتبة عليها،
وذلك كام ذكرنا يف ملكة االجتهاد ،فإنه يصدق عىل الشخص بأنه ذو ملكة االجتهاد
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حتى إذا مل يكن مستنبِط ًا حلكم رشعي ،وال يعترب االستنباط الفعيل يف حتصيل امللكة،
وامللكة املستعملة هناك بمعنى القدرة عىل االستنباط.
وقد تُستعمل امللكة فيام إذا كانت ُمستتبعة يف اجلملة أو باجلملة لرتتب اآلثار،
وهذا كاملقام ،فإنه البد أن يكون صاحب ملكة العدالة عامالً بالواجبات وتارك ًا
للمحرمات ،فامللكة يف ا ملقام برشط يشء وليست ال برشط كام يف االجتهاد ،والشاهد
عىل أن امللكة هنا ليست ال برشط ،هو أن امللكة التي ال برشط بمعنى القدرة ،ومن
املعلوم أن القدرة عىل ترك املعايص وإتيان الواجبات ثابتة حتى بالنسبة ألفسق الفساق،
ووجود القدرة اليوجب صدق عنوان العدالة ،فالبد أن تكون امللكة ُمستتبعة لآلثار
وهي إتيان الواجبات وترك املحرمات حتى يصدق عىل ذي امللكة عنوان العدالة.
الثالثة :أن استتباع املل كة لآلثار هل هو عىل نحو استتباع املعلول للعلة التامة،
بمعنى أنه الينفك عنه أو أنه من قبيل استتباع املقتىض للمقتيض ،بمعنى أنه ينفك عنه
لعروض املوانع والعوارض؟
ال ريب أن ملكة العدالة مل ُيالحظ فيها كوهنا علة لرتك املعايص وإتيان الواجبات
بنحو العلية التامة بنوع ال يصدر من صاحب العدالة فعل حمرم أبد ًا ،فإن هذه ملكة
العصمة ال ملكة العدالة ،ويصدر عن غري املعصوم ـ ال حمالة ـ ترك واجب أو إتيان
ب ترك املعايص وإتيان الواجبات عىل ملكة العدالة يكون عىل نحو اإلقتضاء،
حمرم ،فرتت ُ
واإلقتضاء عىل نحوين:
األول :أن ترتب املقتىض عىل املقتيض قد يكون وقد اليكون.
النحو ّ
النحو الثاين :أن ترتب املقتىض عىل املقتيض يكون دائ ًام إال يف موارد شاذة.
فإذا كان الرتتب عىل النحو األول بأنه قد يرتتب وقد ال يرتتب وذلك لكثرة
معارضة ما يمكن أن يتعارض مع املتقيض ويمنع من ترتب املقتضـى ،فهذا ليس من
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العدالة بشـيء ،أي :ال يمكن أن يقال ملن يأيت بالواجبات تارة ويرتكها ُاخرى ويعمل
املعايص تارة ويرتكها ُاخرى بأنه عادل ،فاملراد من العادل من يكون ترتب املقتضـى
دائمي ًا عنده ،إال يف موارد شاذة ونادرة كنزول الثلج يف األماكن احلارة ،وبعبارة ُاخرى:
من كانت طبيعته إتيان الوجبات وترك املحرمات بحيث ال يصدر منه املعصية أو ترك
الواجب إال نادر ًا ،فهو املراد بالعادل.
الرابعة :أنه هل يصدق عىل من له ملكة العدالة وصدر منه معصية ،عنوان
العادل أو ال؟
ال ريب يف عدم صدق عنوان العادل عليه يف حال صدور املعصية منه ،نعم ترجع
العدالة بعد توبته.
ربام يقال بأنه بأي معيار تقولون بعدم صدق عنوان العادل عليه يف حال صدور
املعصية منه ،فلو كانت العدالة هي امللكة التي هي بحسب الغالب يرتتب عليها ترك
املعايص فالبد من صدق العادل عليه حتى إذا كان يف حال املعصية.
وأما القول بأن العدالة منتفية يف تلك الفرتة باخلصوص ،فهو خلف ،ألنكم
فسـرتم العدالة بامللكة ،ومن الواضح أن امللكة ال تزول بأمر طارئ.
وقد أجاب الشيخ األنصاري عن هذا اإلشكال بوجهني:
األول :أنه يصدق عليه عنوان العادل يف حال املعصية أيض ًا ،إال أنه
الوجه ّ
اليرتتب عليه أحكام العدالة.
الوجه الثاين :أن املعترب يف امللكة مؤثرية امللكة فعالً عىل فرض وجود املانع ،أي
أن امللكة مادام هلا تأثري فعيل فإنه يصدق عليها عنوان امللكة ،فالعدالة هي امللكة يف حال
تأثريها ا لفعيل ،وعليه فأصل امللكة وإن كانت موجودة ،إال أنه مما ليس هلا تأثري فعيل
فيقال له فاسق.
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وإنام قلنا بتأثريها الفعيل ومل نقل بتأثريها مطلق ًا من جهة أنه لو مل يكن املانع
موجود ًا ومل يكن هلا تأثري يف الباعثية فهو باق عىل عدالته كام يف حال النوم ،فإن العادل
عادل وإن كان نائ ًام وعدم التأثري بسبب عدم التوجه واإللتفات وعدم مقتىض اخلالف
الذي ُيعرب عنه باملانع غري ُمضـر بصدق عنوان العدالة ،وأما عدم التأثري مع االلتفات
إىل حلاظ مغلوبية امللكة للامنع ،فإنه مضـر بصدق عنوان العدالة عىل امللكة ،وليس معنى
ذلك زوال امللكة ،بل إن من يعمل احلرام يف حال إتيانه باملحرم ال يتصف بوصف
العدالة .هذا متام الكالم يف اجلهة االُوىل.
اجلهة الثانية :استدلوا عىل ما ذكروه من تفسري العدالة بامللكة برواية عبد اهلل بن
أيب يعفور ،والبحث يف هذه الرواية مفصل ،إال أنا نبحث عنها خمترص ًا ،وهذه الرواية
مذكورة يف الوسائل  .وهلا مصدران:
( )1

(روي عن أيب
املصدر ّ
األول :كتاب من ال حيضـره الفقيه ،و ُذكرت بعنوان ُ
عبداهلل بن يعفور)  ،إال أن يف املشيخة له سند إليه.
( )2

املصدر الثاين :التهذيبان ،وقد نُقلت فيهام الرواية عن كتاب حممد بن أمحد بن
حييى صاحب كتاب نوادر احلكمة ،وعليه فالبد من البحث عن هذه الرواية من نواح
ثالث.
الناحية االُول :البحث عنها سند ًا.
الناحية الثانية :البحث عنها متن ًا ،إذ يوجد اختالف بني نصوص الرواية.
الناحية الثالثة :يف فقه احلديث.

( )1وسائل الشيعة .391/27
( )2من ال حيرضه الفقيه . 38/3
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بعض
ّأما الناحية االُول :فإن كلامت القوم خمتلفة من حيث السند ،فإنه قد عرب ٌ
بعض فيها ،وتصحيح الرواية بطريق الشيخ
عن هذه الرواية بالصحيحة وناقش ٌ
مشكل؛ إذ الرواية بطريق الشيخ هكذا( :حممد بن أمحد بن حييى ،عن حممد بن موسى،
عن احلسن بن عيل ،عن أبيه ،عن عيل بن عقبة ،عن موسى بن أكيل النمريي ،عن ابن
أيب يعفور) .
( )1

وقد أوضح السيد اخلوئي يف كتاب معجم الرجال بأن احلسن بن عيل عن أبيهـ
غري صحيح والصحيح هو أمحد بن احلسن عن أبيه ،بقرينة سائر املوارد التي يروي فيها
حممد بن موسى عن أمحد بن احلسن عن أبيه ـ وهذا ما ذكره يف ترمجة حممد بن موسى

( )2

ـ والذي ذكره صحيح.
فالرواية ال خدشة فيها سند ًا إال من جهة حممد بن موسى اهلمداين ،فإن الشيخ
كام قلنا يروي هذه الرواية عن كتاب نوادر احلكمة ملحمد بن أمحد بن حييى ،ومن
مستثنيات هذا الكتاب ما يرويه حممد بن موسى اهلمداين ،فإنه ـ مضاف ًا إىل استثنائه يف
كلامت مجع ـ قد ضعف هذا الرجل ،نعم هو واقع يف أسناد كتاب كامل الزيارات ،وهذا
معنى آخر غري ما ذهب
شاهد عىل أن عبارة صاحب كامل الزيارات يف أول الكتاب هلا ً
وبعض آخر.
إليه السيد اخلوئي
ٌ
وأما طريق الصدوق فيمكن املناقشة فيه بأمرين:
األول :ما ذكره بعض من أنه إذا عرب الصدوق بـ (روي) ،فال يشمله السند الذي
ّ
يف املشيخة ،أي أن سند املشيخة إنام يشمل ما إذا قال :روى فالن ،وأما إذا قالُ :روي

( )1اإلستبصار . 12/3
( )2معجم رجال احلديث . 295/18
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عن فالن ،فال يشمله السند املذكور يف املشيخة ،وهذا غري صحيح كام تقدم منا فإنا قد
أجبنا عن ذلك بأن تعابري الشيخ خمتلفة فقد يعرب عن رواية بـ (روي عن فالن) ويف
موضع آخر يعرب :روى فالن ،مضاف ًا إىل أن هذا مما مل يلتزم به أحد.
الثاين :املناقشة يف السند ،فإن سندها هكذا( :أمحد بن حممد بن حييى ،عن سعد
بن عبداهلل ،عن أمحد بن حممد بن خالد (الربقي) ،عن حممد بن خالد عن ابن أيب عمري،
عن محاد بن عثامن ،عن عبداهلل بن أيب يعفور).
واإلشكال هو من ناحية أمحد بن حممد بن حييى (العطار) ،وكلامت القوم بالنسبة
إليه خمتلفة ،وذلك ألنه مل ُيذكر يف كتب الرجال رصحي ًا بحيث تكون له ترمجة ،ومن
حكم بصحة الرواية التي هو
القدماء مل يرصح أحد بوثاقته وضعفه ،وأما املتأخرون فقد
َ
ومجع منهم :صاحب منتقى اجلامن وربام يقال ـ كام قيل ـ بأنه مل يناقش
يف سندها العالم ُة
ٌ
مجع إىل عدم ثبوت وثاقته ،ويف
أحد فيه إىل زمان صاحب املدارك ،ويف قباهلم ذهب ٌ
املستدرك بحث طويل إلثبات وثاقته ،وذكر لذلك شواهد.
والذي خيطر ببالنا أن أمحد بن حممد بن حييى كان رجالً معتمد ًا يف نقل الكتب،
وبام أنه مل يكن صاحب كتاب مل ُيذكر يف الفهارس ،واخلدشة يف الرواية بلحاظ هذا
الرجل من وجهة نظرنا ضعيفة ،خلصوصية املورد ،وال نلتزم بذلك يف كل شيخ.
ويمكن تصحيح الرواية بطريق آخر ،وهو تصحيحها من باب تركيب األسانيد،
فإن الصدوق له سند صحيح إىل بعض رجال هذا السند فيُحكم بصحة الرواية من هذا
الباب ،إال أن هذا الطريق مما ال نقول به.
وهناك طريق آخر لتصحيحها وهو وجود سند للصدوق إىل من ُحيتمل أنه
أخذها من كتابه ،وهذا الوجه له وجه ،إال أن تفصيل ذلك موكول إىل حمله ،واحلاصل
أن الرواية لو كانت صحيحة إنام تكون صحيحة عىل سند الصدوق.
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ّأما الناحية الثانية :وهي البحث عنها متن ًا ،فنذكر أوالً متن الرواية عىل طبق
الفقيه :عن عبداهلل بن أيب يعفور ،قال :قلت أليب عبداهلل  :بِ َم تُعرف عدالة الرجل
بني املسلمني حتى تُقبل شهادته هلم وعليهم؟ فقال :أن تعرفوه بالسرت والعفاف وكف
البطن والفرج واليد واللسان و ُيعرف بإجتناب الكبائر من التي أوعد اهلل عليها بالنار
من رشب اخلمور ـ اخلمر ـ والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغري
ذلك ،والداللة عىل ذلك كله أن يكون ساتر ًا جلميع عيوبه حتى حيرم عىل املسلمني ما
وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ،وجيب عليهم تزكيته وإظهار عدالته
يف الناس ،ويكون منه التعاهد للصلوات اخلمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن
بحضور مجاعة من املسلمني وأن ال يتخلف عن مجاعتهم يف مصالهم إال عن علة ...
( )1

 ،إىل هنا يوجد بني ما رواه الشيخ والصدوق احتاد يف اجلملة وإن كان بينهام إختالف

أيض ًا ،وأما بعد هذه القطعة فبينهام اختالف كثري ،فذكر الشيخ ما مل يذكره الصدوق
وذكر الصدوق ما مل يذكره الشيخ ،وبام أن ما بعد القطعة املذكورة خارجة عام نحن فيه
فال نتعرض لتامم الرواية ،إال أن الذي كنا نميل إليه سابق ًا هو أن هناك احتامالً قوي ًا بأن
القطعة االُخرى من الرواية رشح وتوضيح من الشيخ والصدوق ،فإن القدماء بعد ذكر
الرواية كانوا يذكرون بعض التفريعات وبعض املؤيدات من سائر الروايات إىل غري
ذلك ،ومل يكونوا يفصلون بني الرواية وبني غري الرواية بـ (أقول) أو (بيان) وأمثال
ذلكِ ،
ومن الواضح أن مصدر الشيخ هو كتاب نوادر احلكمة ،والظاهر أن الذيل من
كالم وتوضيحات صاحب نوادر احلكمة ،وأما الصدوق ِ
فمن املحتمل أن يكون
مصدره كتاب سعد بن عبداهلل ،فإن أمحد بن حممد بن حييى هو راوي كتاب سعد بن

( )1من ال حيرضه الفقيه . 38/3
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عبداهلل ،فمن املحتمل أن يكون الذيل من توضيحات سعد بن عبداهلل ،وكام أرشنا فإن
بينهام إختالف ًا حتى يف القطعة املتقدمة ،فإنه ُأخذ الدال عىل ذلك كله ـ عىل نقل الشيخ ـ
تعاهده الصلوات اخلمس فقط ،وأما عىل نقل الصدوق فالدال له ركنان ،أحدمها أن
يكون ساتر ًا جلميع عيوبه ،ويكون منه التعاهد للصلوات اخلمس.
فعىل فرض اعتبار رواية الشيخ يدور األمر بني أن يكون الدال عىل ذلك كله إما
خصوص التعاهد عىل الصلوات اخلمس أو التعاهد مضاف ًا إىل كونه ساتر ًا جلميع
عيوبه ،فالبد من األخذ بالقدر املتيقن مما جعل أمارة ،وهو جممع األمرين فالبد من
األخذ بام يف رواية الفقيه.
وأما االستدالل بالرواية فله تقريبان:
األول :ما ذكره الشيخ واملحقق النائيني ـ عىل ما يف تقريرات اآلميل ـ
التقريب ّ
وهو ُ
أخذ قوله   :أن تعرفوه بالسرت والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان
و ُيعرف بإجتناب الكبائر التي أوعد اهلل عليها النار  ...معرف ًا حقيقي ًا للعدالة ،بمعنى
أن حقيقة العدالة ـ عىل هذا املسلك ـ متقومة بجهة نفسية وجهة ترتب خارجي من ترك
املعايص ،فيقال إن هذه القطعة من الرواية متضمنة لكلتا اجلهتني ،أي أهنا متضمنة جلهة
امللكة والصفة النفسية ،ومتضمنة أيض ًا الجتناب املعايص ،وعليه فاملناسب أن تكون
الرواية معرفة حلقيقة العدالة ،أما اشتامهلا للملكة فمن جهة قوله  :أن تعرفوه
بالسرت والعفاف وكف البطن والفرج ...بتقريب أن السرت والعفاف عبارة عن احلياء،
( )1

واحلياء صفة نفسية وملكة ،فقد أتى السرت بمعنى احلياء يف اللغة ،فيقال :ما له سرت وال

( )1انظر  :رسائل فقهية (لألنصاري) ص ،11كتاب الصالة . 260 ،257 ،253
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حجر ،أي :الحياء له وال عقل  ،وقد ُفسـر باحلياء أيض ًا يف لسان العرب كام ُفرس
( )1

( )2

باخلوف يف تاج العروس والقاموس (يقال :فالن ال يسترت من اهلل بسرت أي :ال خيشاه
وال يتقيه) .
( )3

واملستدلون مل يستندوا عىل أن السرت بمعنى اخلوف ،ولعلهم لو ذكروا ذلك لكان
أنسب ،وذكر املحقق النائيني أن العفاف املذكور بعده شارح ملعنى السرت ،والعفة
واحلياء بمعنى واحد .وكف البطن والفرج واليد واللسان يشري إىل ترك ما يرجع إىل
البطن والفرج واليد واللسان من املحرمات ،فإن كثري ًا من املحرمات تصدر بسبب
البطن والفرج واليد واللسان ،وقوله  :ويعرف باجتناب الكبائر ...متمم
ومكمل للمعرف األول وهو كف البطن  ،..ال أن يكون معرف ًا آخر ،أي أنه ُيعرف كف
البطن والفرج واليد واللسان باجتناب الكبائر ،وعليه فإن جمموع اجلملتني يدل عىل
امللكة واجتناب الكبائر ،فالرواية مطابقة للتعريف املذكور ،وهو أن العدالة ملكة نفسية
ينبعث منها ترك املعايص.
بعض لبعضها:
ويرد عىل هذا التقريب شبهات وإشكاالت ،تعر َض ٌ
األول :أن اجلواب ال يطابق السؤال ،فإن السؤال عن معرفة عدالته:
اإلشكال ّ
(بم تُعرف عدالة الرجل بني املسلمني حتى تقبل شهادته هلم) ،وهذا السؤال هو عن
األمارة عىل وجود العدالة ،وليس بسؤال عن معرفة حقيقة العدالة ،ولو كان مراده
السؤال عن حقيقة العدالة لقال :ما هي العدالة؟ أو :ما املراد بالعدالة يف قوله تعاىل

( )1كتاب العني ،مادة «سرت» .
( )2لسان العرب ،مادة «سرت» .
( )3القاموس املحيط ،تاج العروس ،مادة «سرت».
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ََ ُ َ َ َ
ُ
ي ْعدلْ ْمِنكمْ﴾ ؟ اىل غري هذه التعابري ،ومقتضـى القاعدة تطابق
﴿وأش ِهدوا ْذو ْ
( )1

اجلواب مع السؤال.
اإلشكال الثاين :أن قوله  :أن تعرفوه بالسرت والعفاف ال يالئم هذا
االستدالل ،فإنه إذا قيل :عرفت فالن ًا باالجتهاد مثالً ،فمعناه أن االجتهاد كان فيه
بارز ًا ،وأما إذا قيل :عرفت اجتهاد فالن ،فمعناه أين علمت اجتهاده ،وليس معناه أن
اجتهاده كان بارز ًا وظاهر ًا ،فقوله  :أن تعرفوه بالسرت والعفاف معناه أن تكون
حيثية السرت والعفاف فيه بارزة ،وال يناسب أخذ بروز الصفة يف املعرف ،فإنه البد وأن
املعرف باحلمل الشايع مساو أو أجىل ،ال أن يكون باحلمل األويل أجىل ،يعني:
يكون ن
جعل بروز اليشء معرف ًا ال يناسب املعرفية والتي ُيقصد هبا إفادة حقيقة العدالة.
اإلشكال الثالث :أن االستدالل متوقف عىل أن يكون السرت والعفاف صفة
نفسية ،ولذا فرسوه باحلياء الذي هو ملكة نفسانية ،وكام أرشنا لو فسـروا السرت باخلوف
كام يف تاج العروس والقاموس لكان أوىل ،وذلك ألن الغالب ترك املعايص خوف ًا من
اهلل تعاىل ال حيا ًء ـ وإنام فسـروه بامللكة وذلك لقوله  :والدال عىل ذلك كله أن
يكون ساتر ًا جلميع عيوبه حتى حيرم عىل املسلمني ماوراء ذلك من عثراته ،فإن السرت
هنا بمعنى اإلخفاء ،فلو كان السرت األول بمعنى اإلخفاء أيض ًا ،فإنه يلزم منه احتاد الدال
واملدلول ،فالبد أن يكون املراد من السرت األول (احلياء والعفاف) رشح ًا للسرت ـ عىل
ما ذكره املحقق النائيني ـ فنقول :رجل يسرت ،أي :عفيف ،فعىل فرض تسليم ما ُذكر
البد وأن نرى ما هو معنى العفة؟

( )1سورة الطالق  /اآلية .2
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عف :كف أو إمتنع عام ال حيل أو جيمل فهو عفيف ،فاملمتنع عن املحرمات
ومنافيات املروة عفيف ،وعليه فلو كان السرت بمعنى العفة فالعفة من األفعال النفسية.
إذ ًا فالصفات النفسية تنقسم إىل احلال وامللكة ،وامللكة عبارة عن الصفة النفسية
املستقرة ،واحلال عبارة عن الصفة النفسية التي تزول بسـ رعة ،كام ذكر يف مبحث
الكيفيات النفسية ،ويف قبال الصفات النفسية األفعال النفسية ،وحال األفعال النفسية
حال األفعال اجلوارحية ،والكف إما فعل اجلوارح أو فعل النفس ،مضاف ًا إىل أن العفة
هبذه التوسعة وهي الكف عام ال حيل أو جيمل ال يمكن أن تكون معرفة للعدالة؛ إذ إن
القائلني بامللكة كالشيخ واملحقق النائيني ال يقولون بدخالة ترك منافيات املروة يف
العدالة ،وما قيل من أن قوله  :و ُيعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اهلل عليها النار
من رشب اخلمر والزنا تتمة املعرف ـ أي أنه ُيعرف كف البطن والفرج واليد واللسان
باجتناب الكبائر وإن كان ظاهر هذه العبارة هو املعرفية املستقلة ،إال أهنا يف احلقيقة تتم ٌة
للمعرف األول ـ غري واضح؛ إذ يف ( ُيعرف) احتامالت ُاخرى سنذكرها إن شاء اهلل،
والضمري راجع إىل كف البطن والفرج
وهذا االحتامل مبتن عىل أن تكون الواو استئنافي ًة
ُ
واليد واللسان.
ويف قبال هذا االحتامل ،هناك احتامل أن تكون الرواية هكذا( :وتعرف باجتناب
الكبائر )...كام يف الفقيه ،فإن يف الفقيه بدل( :يعرف) (تعرف) وعليه فالضمري يرجع
إىل العدالة ،أي :وتعرف العدالة باجتناب الكبائر.
ومع قطع النظر عن ذلك فهناك احتامل آخر يف املقام وهو أن يكون قوله :
(ويعرف) معطوف ًا عىل قوله ( :أن تعرفوه) وطبع ًا يكون (يعرف )...منصوب ًا.
وعليه فإما يكون جمموع األمرين معرف ًا أو كل منهام معرف ًا مستقالً للعدالة ،وال
معني لالحتامل األول ،مع أن إحتامل األول يف نفسه غري لطيف؛ إذ لو كان املراد ذلك
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لقال اإلمام  :أن تعرفوه بالسرت والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان عن
اجتناب الكبائر ،وال حاجة إىل كلمة (يعرف).
ولعل الذي أوجب ذهاب الشيخ وغريه إىل هذا القول ،مع التفات الشيخ إىل
اإلشكاالت أو بعض اإلشكاالت ،هو التسليم بكون السرت والعفاف ملكة وأخذ امللكة
أمارة عىل االستقامة الفعلية غري ممكن؛ إذ إن استكشاف االستقامة الفعلية ملن له امللكة
أمر واضح وبدهيي.
وظهر مما ذكرنا أن استفادة امللكة من السرت والعفاف حمل تأمل.
التقريب الثاين :وهو أوسع من األول مع قربه منه؛ إذ ُاخذ يف تعريف املشهور
مضاف ًا إىل اج تناب املعايص ترك منافيات املروة ،بتقريب :أن السرت والعفاف وكف
البطن والفرج واليد واللسان كلها مرتبطة باملروة؛ إذ إن السرت بمعنى العفاف ،وقد تقدم
معنى العفة ،وعىل فرض كون السرت بمعنى احلياء ،واحلياء غالب ًا يستعمل يف احلياء عن
الناس ،واحلياء عن الناس يتحقق برتك منافيات املروة حيا ًء ،وقوله  ويعرف
باجتناب الكبائر ...منصوب عطف ًا عىل أن تعرفوه بالسرت ،وعليه فالعدالة أن تعرفوه
بالسرت و ،...أي :واجد ًا للمروة أو تارك ًا ملنافيات املروة وأن ُيعرف باجتناب الكبائر،
اجتناب الكبائر ومل يذكر امللكة أو اخلوف املوجب الجتناب
وإنام ذكر اإلما ُم 
َ
الكبائر من جهة أنه تُعرف امللكة من اجلملة االُوىل وهي السرت والعفاف.
وهذا هو الذي ُذكر يف تقرير بحث السيد الربوجردي ،وظاهر هذا الكالم
واضح الضعف؛ إذ مع قطع النظر عن أن اجلواب غري مطابق للسؤال ،ومع قطع النظر
عن أن االشتهار ال يناسب التعريف كام تقدم ،فإن اختصاص السرت والعفاف وكف
البطن والفرج باملروة مما ال وجه له ،فإن العفة هي الكف أو االمتناع عام ال حيل أو
جيمل ،نعم لو كانت العفة بمعنى االمتناع عام ال جيمل لكان لالختصاص وجه ،مضاف ًا
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إىل االشكال املتقدم من أن العفاف هو الكف واالمتناع ،وهذا فعل نفسـي أو عمل
جوارحي؛ ألنه إن كان االمتناع امتناع ًا خارجي ًا ،فإنه يكون من األعامل اجلوانحية ،وإن
كان االمتناع امتناع ًا نفسي ًا يرتتب عليه الرتك اخلارجي فإنه يكون من األعامل
اجلوارحية ،ومضاف ًا إىل أن ذكر ما ينبعث عن امللكة دون نفس امللكة بقرينة ذكرها يف
املروة غري واضح.
فظهر أن اإلستدالل برواية ابن أيب يعفور بكال تقريبيه ضعيف ،وال ُيستفاد من
الرواية إال االستقامة العملية.
ثم إن السيد احلكيم يف املستمسك ذكر لتوجيه الرواية عىل مسلك املشهور ـ رغم
تنبهه لبعض االشكاالت مما أرشنا إليه ـ وجوه ًا إما اعتامد ًا أو تأييد ًا من املناسب
التعرض هلا.
األول :ما ملخصه أن املذكور يف صدر الرواية أمران:
الوجه ّ
أحدمها :السرت والعفاف ،ومها من قبيل امللكة.
وثانيهام :الكف واإلجتناب ،ومها من قبيل األفعال.
وعليه بام أن الرواية مشتملة عىل القسمني فال حمالة تكون متحدة مع ماهية
العدالة ومفرسة هلا؛ إذ البد من املغايرة بني الطريق وذي الطريق ،وبام أنه مل يلتزم أحدٌ
بأن العدالة غريمها فمن هنا نستكشف أن اجلملة االُوىل بصدد بيان حقيقة العدالة،
وإليك نص عبارته( :لكن يتعني محله عىل السؤال عن مفهومها بقرينة ما يف اجلواب،
بأن السرت والعفاف املذكورين فيه من سنخ امللكات وكف البطن وما بعده من سنخ
األفعال ،فلو كان ذلك طريق ًا إىل العدالة لزم كوهنا أمر ًا آخر وراء ما ذكر ،وهو مما مل يقل
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به أحد ،وال يمكن االلتزام به ،فيتعني لذلك محل السؤال عن مفهومها جلهل السائل به
املوجب للجهل بوجودها) .
( )1

ويمكن أن جياب عن هذا الوجه ـ مع غض النظر عام تقدم من أن العفاف والسرت
ليسا من سنخ امللكات ـ أن القول بعدم إمكان خروج العدالة عن امللكات واألفعال
غري صحيح؛ إذ العدالة ـ كام سيأيت ـ عبارة عن أمر قانوين وليست من قبيل األفعال
وامللكات ،بل هي استقامة خاصة ،وجمرد اشتامل اجلملة االُوىل عىل بعض امللكات
وبعض األفعال غري كاف يف أن تكون الرواية شارحة ملفهوم العدالة ،ألن السيد احلكيم
يعرتف فيام بعد بأن السرت والعفاف بعض مصاديق امللكة املوجبة واملالزمة للتقوى ،ومل
ُيذكر يف الرواية سائر امللكات املوجبة إلجتناب املعايص وفعل الطاعات ،كام أن
الطاعات وإتيان الواجبات مل ُيذكر يف الرواية ،وعليه فاالكتفاء ببعض املصاديق مضاد
للشـرح املفهومي؛ إذ الشـرح املفهومي أساسه عىل اهلوهوية بينهام ،وبام أنه بينهام تغاير
عىل نحو تغاير الكيل مع مصداقه فال يمكن أن يكون معرف ًا.
الوجه الثاين :وقد ذكره الشيخ أيض ًا ،وهو أن اجلملة الثانية( :والداللة عىل ذلك
كله )...كالرصيح يف الطريقية ،فإما هي طريق إىل نفس العدالة أو طريق إىل الطريق ؛
( )2

إذ عىل غري مسلك الشيخ البد من محل اجلملة األوىل عىل الطريقية ،فتكون اجلملة
الثانية طريق ًا إىل الطريق ،وكالمها حمل إشكال وأما كوهنا طريق ًا للعدالة فهو حمل
اشكال؛ وذلك ألن بني الطريقني ،أي :الطريق األول املذكور يف الرواية وهذا الطريق
عموم وخصوص مطلق ،بمعنى أن حسن الظاهر أعم من السرت والعفاف واجتناب

( )1مستمسك العروة . 47/1
( )2انظر  :رسائل فقهية (لألنصاري) . 12
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الكبائر ،ومع وجود طريق أعم فإن جعل األخص يكون لغو ًا ،وأما كوهنا طريق ًا إىل
الطريق فهو أيض ًا حمل إشكال من جهتني:
االُوىل :أن الطريق عىل الطريق مما هو بعيد يف نفسه.
الثانية :أن هذا يتناىف مع قوله  فيام بعد( :وجيب عليهم تزكيته واظهار
عدالته) ،فإنه ظاهر يف كونه طريق ًا إىل العدالة ،ال طريق ًا إىل الطريق اليها.
ويمكن اجلواب عن هذا الوجه بأنه لنا أن نختار كالًّ من الشقني ونجيب عن
اإلشكال ،أما كونه طريق ًا إىل العدالة فيمكن اجلواب عن اإلشكال املذكور بأن اإلشكال
صحيح فيام إذا كان الطريق األعم مطلق ًا ،وأما إذا كان الطريق األعم طريق ًا ملن مل يصله
أو مل يكن عنده الطريق األول ،فيكون بني املوردين تباين ،فبعض يتطرق إىل الطريق
األول وبعض إىل الطريق الثاين ،وليس بينهام عموم وخصوص مطلق حتى ُيقال
باللغوية.
وظاهر الرواية هو ذلك؛ إذ الطريق األول ـ وال سيام عىل ماذكرنا من أن (تعرفوه
بكذا) معناه أنه بارز يف هذه الصفات ـ طريق ملن كان معارش ًا له أو معارش ًا ملعارشيه،
فإن َمن كان معارش ًا معه يمكنه القول بأنه عرفناه بالسرت والعفاف واجتناب الكبائر،
ومع غض النظر عام ذكرناه فإن املعرفة والعلم بأنه يسرت ،وعفيف ،وجمتنب للكبائر
خاص ملن كان معارش ًا له أو معارش ًا ملن عارشه ،ومن مل يكن معارش ًا له أو معارش ًا ملن
كان معارش ًا له يكون الطريق مسدود ًا بالنسبة إليه ،فلذا ُجعل الطريق الثاين وهو حسن
فجعل الطريق األعم ملن مل يكن له الطريق األخص ،وال
الظاهر ملن مل يكن معارش ًا لهُ ،
يلزم منه حمذور.
ولنا ْ
أن نختار الشق الثاين ونقول بأن الثاين طريق إىل الطريق ،واإلشكال بأنه
بعيد ـ مع بعده يف نفسه ـ غري صحيح ،فإن الطريق إىل الطريق كثري التحققِ ،
فمن باب
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املثال إخبار ذي الي د عن طهارة ما يف يده طريق إىل الطهارة ،وقيام البينة عىل اإلخبار
طريق إىل الطريق ،وكذا فتوى املجتهد فإهنا طريق ،وقيام البينة عىل فتوى املجتهد طريق
إىل الطريق ،وهكذا ،وأظهر مصاديق الطريق إىل الطريق هو اخلرب مع الواسطة ،فإن
إخبار كل راو طريق إىل الطريق.
وأما ما ذكر من أنه ينافيه قوله  بعده( :وجيب عليهم تزكيته واظهار
عدالته) فغري صحيح ،فإنه ال منافاة بينهام؛ إذ نحن تطرقنا من الطريق الثاين إىل الطريق
( )1

األول ،ومن الطريق األول إىل الواقع ،وبعد الوصول إىل الواقع ما هو املانع لوجوب
التزكية وإظهار العدالة؟ ولو مل جيز تزكيته وإظهار عدالته لكان طريقية ذلك لغو ًا؛ ألن
معنى الطريقية ترتيب آثار الواقع الذي له طريقان طوليان ،والظاهر أن بني اجلملتني
كامل التناسب.
الوجه الثالث :ما ذكره عىل نحو التأييد بقوله( :ويناسب ما ذكرنا جد ًا اختالف
التعبري ،فإنه عرب يف الص در باملعرفة املشاكلة للتعبري يف السؤال ويف الذيل بالداللة
املخالفة له ،فيدل ذلك كله عىل أن املعرفة يف السؤال ويف الصدر بمعنى معرفة املفهوم
وأن الداللة يف الذيل بمعنى معرفة وجود املفهوم) .
( )2

ويمكن اجلواب عن هذا الوجه بأن هذا الوجه جييب عن نفسه؛ ألن املشاكلة
معنى بلفظ غري لفظ ذلك املعنى من باب أنه قرين للفظ آخر كقوله تعاىل( :فمنهم
إتيان ً
من يميش عىل بطنه ومنهم من يميش عىل رجلّي) فإن املشـي عىل البطن زحف وليس
( )3

بميش.
( )1مستمسك العروة . 47/1
( )2مستمسك العروة . 47/1
( )3سورة النور  /اآلية . 45

االجتهاد والتقليد واالحتياط |453

وكقول الشاعر :
( )1

قالوا اقرتح شيئ ًا نجد لك طبخه *** قلـت اطبـخوا يل جـبة و قمـيص ًا
فاملشاكلة إنام تكون يف صورة االقرتان ،وعلقة االقرتان تضعف بمرور الكالم،
وال يصح االتيان مشاكلة مع الفصل ،فلذا عرب اإلمام  يف الثاين بقوله( :والداللة
عىل ذلك) ،فاختالف التعبري كان هلذا السبب ،وال يستفاد من اختالف التعبري اختالف
املعرفة .هذا متام الكالم يف املسلك األول.
القول الثاين :ـ يف حقيقة العدالة ـ ما ذهب إليه مجاعة من حمققي املتأخرين ،منهم
املحقق اهلمداين واملحقق االصفهاين والسيد اخلوئي وهو أن العدالة هي االستقامة
العملية  ،ولكل منهم يف تقريب هذا القول بيان ومطالب.
( )2

والذي نستحسنه أن نقول يف تقريب هذا املسلك هو أن العدالة تستعمل يف اللغة
بمعنيني :أحدمها االستواء ،وثانيهام ا الستقامة ،وعموم املعاين اللغوية ـ كام ذكرنا يف
مبحث األلفاظ ـ تتحول من املعاين املحسوسة إىل املعاين اللغوية ،والعدالة بمعنى
االستواء واالستقامة قد حتولتا إىل أمر معنوي ،إال أن بينهام فرق ًا.
دل هذا ،وإنام يقال ِ
واالستواء يف االُمور املحسوسة قوهلم :هذا ِع ُ
(عدل)
لتساوهيام ،واالستواء يكون ملحوظ ًا بني شيئني أو أكثر ،ويف مرحلة التحول إىل األمر
املعنوي والقانوين فهو عبارة عن تساوي القانون بني الشيئني ،أو تساوي القانون يف
اجلر ي ،فالعدالة القانونية عبارة عن تساوي حقوق األفراد يف قبال القانون ،واجلري
عىل العدل القانوين عبارة عن تسوية األفراد يف مرحلة جري القانون ،وقد استُعمل

( )1البليغ يف املعاين والبيان والبديع . 252
( )2االجتهاد والتقليد  ،82التنقيح للسيد اخلوئي . 268/1
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َ َ َ ُ
َُ ُ َ َ َ َ ُ
ِل ْبينك ُْم﴾ َ ﴿ ،ولنْ ْتستطِيعواْ
ت ْ ِْلعد ْ
العدل هبذا املعنى يف القرآن الكريم﴿ :وأمِر ْ
َ َ ُ َ َ ي َ
يْالنِسا ِْء﴾  ،ونحن لسنا بصدد رشح العدالة هبذا املعنى.
أنْْتعْدِلواْب ْ
( )1

( )2

وأما العدل بمعنى االستقامة فله أيض ًا مرحلتان:
املرحلة االُول :االستقامة يف األمور املحسوسة ،ففي لسان العرب( :تعديل
اليشء تقويمه ،وقيل :العدل تقويمك اليشء باليشء من غري جنسه حتى جتعله له
مثالً ...وكلام أقمته فقد عدلته .وزعموا أن عمر بن اخلطاب قال :احلمد هلل الذي جعلني
ملت عدلوين كام يعدل السهم ،أي قوموين)  .ثم حتو َل يف هذه املرحلة إىل
يف قوم إذا ُ
( )3

األمر املعنوي ،ويف مرحلة التبدل إىل األمر املعنوي ُيطلق عىل من سلك القانون ـ سواء
كان القانون بدائي ًا أم غري بدائي ،مدون ًا أم غري مدون ـ سلوك ًا مستقي ًام بمعنى االلتزام
بالقوانني وعدم امليل عن القوانني ويطلق عليه العادل ،فالعدالة عبارة عن سلوك املنهج
سلوك ًا مستقي ًام وبال ميل من جانب إىل جانب ،والظاهر أن التحول كان قبل االسالم،
فإن قال العريب اجلاهيل :زيد عدل ،فمعناه أن زيد ًا حيرتم وينهج القانون املتبع يف العرف
اجلاهيل ،وإن قال :مسلم ،فمعناه أنه ينهج القانون اإلسالمي ،والعدل يف قبال اجلور
والفسق ،ومها بمعنى امليل ،والعدالة بمعنى االستقامة عبارة عن اصطالح قانوين ُيطلق
عىل من كان ملتزم ًا بالقانون عمالً.
ويمكن أن ُيعرتض عىل ما ذكرنا بأنه ملاذا خصصتم العدالة باالستقامة العملية؛
إذ من املمكن أن يكون املراد منها استقامة العقيدة ،ولذا قال ابن القيم يف كتابه األعالم:
إن العدالة عبارة عن اإلسالم ،ولذا التزم بقبول شهادة كل مسلم إال إذا كان هناك مانع
( )1سورة الشورى  /اآلية . 15
( )2سورة النساء  /اآلية . 129
( )3لسان العرب ،مادة «عدل».
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من الشهادة كام إذا كان مسبوق ًا بشهادة الزور أو إذا كان حمدود ًا بحد إىل غري ذلك،
واستشهدوا لذلك ببعض اآليات.
وملخص اإلشكال أنه ملاذا ال نقول بأن املراد من االستقامة االستقامة الدينية أو
االعتقادية ،فقد قال إبن القيم( :واملسلمون عدول بعضهم عىل بعض ،إال جمرب ًا عليه
شهادة زور ،أو جملود ًا يف حد ،أو ظنين ًا يف والء أو قرابة ـ إىل أن يقول ـ ملا جعل اهلل
سبحانه هذه األمة أم ًة وسط ًا ليكونوا شهداء عىل الناس ـ والوسط العدل اخليار ـ كانوا
عدوالً بعضهم عىل بعض إال من قام به مانع الشهادة) .
( )1

ويتطابق هذا القو ل مع بعض الروايات مثل ما يف الوسائل( :وقد سبق يف حديث
سلمة بن كهيل ،عن أمري املؤمنني  أنه قال :واعلم أن املسلمني عدول بعضهم عىل
بعض إال جملود يف حد مل يتب منه ،أو معروف بشهادة الزور ،أو ظنني) .
( )2

وهذه الرواية مذكورة يف الكايف هبذا السند :عيل عن أبيه عن احلسن بن حمبوب
عن عمرو بن أيب مقدام عن أبيه ـ ثابت بن هرمز ـ عن سلمة بن كهيل عن أمري املؤمنني
 ،والثالثة األواخر ال طريق إلثبات وثاقتهم إال أهنم ُوجدوا يف أسناد كامل
الزيارات وتفسري القمي.
وهناك رواية ُاخرى وهي ما يعرب عنها بصحيحة حريز ،عن حممد بن احلسن
باسناده ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسن بن حمبوب عن أيب أيوب اخلزاز ،عن حريز ،عن
أيب عبد اهلل  يف أربعة شهدوا عىل رجل حمصن بالزناُ ،فعدن ل منهم اثنان ومل ُيعدَّ ل
اآلخران فقال :إذا كانوا أربعة من املسلمني ليس ُيعرفون بشهادة الزور ُاجيزت

( )1إعالم املوقعني . 111/1
( )2وسائل الشيعة . 400/27
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شهادهتم مجيع ًا و ُأقيم احلد عىل الذي شهدوا عليه ،إنام عليهم أن يشهدوا بام أبصـروا
وعلموا وعىل الوايل أن جييز شهادهتم ،إال أن يكونوا معروفني بالفسق بنا ًء عىل أن
( )1

يكون املراد بالفسق شهادة الزور.
و ُيدفع هذا االعرتاض بوجوه:
َ
َ ُ ََ َ
ُ
ي ْعدلْ ْمِنكمْ﴾  ،والظاهر أن
أوالً :ورد يف بعض اآليات ﴿وأش ِهدوا ْذو ْ
( )2

خطاب للمسلمني ،فلو كان املراد هو اإلسالم ملا قال (ذوي عدل منكم).
اخلطاب
ٌ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َي ً َ َ ً ُ ُ ُ َ َ
اءْ
طا ْ ِِلَكونوا ْشهد َْ
ِك ْجعلناكمْ ْأم ْة ْوس ْ
وثاني ًا :إن اآلية املستدل هبا﴿ :وكذل ْ
َ َ ُ َ َي ُ ُ َ َ ُ َ ً
ََ
دا﴾ ال تدل عىل عدالة مجيع املسلمني ،وقد
ولْعليكمْْش ِهي ْ
ونْالرس ْ
اسْويك ْ
َعْالَي ِ ْ
ْ
( )3

قوى يف امليزان ـ بمناسة سائر اآليات ـ أن يكون املراد من الوسطية هي الوسطية بني
الرسول وبني سائر أرباب املذاهب ،ومع قطع النظر عن ذلك فإن اآلية املباركة ـ صدر ًا
وذيالً ـ تدل عىل أن الشهداء عىل الناس هم احلائزون عىل مراتب التقوى ،فاملعنى يف
احلقيقة هكذا :جعلنا فيكم أم ًة وسط ًا ،هذا مع قطع النظر عن الروايات الدالة عىل أن
املراد من األمة الوسط أهل البيت  ،وقد ذكر صاحب تفسري املنار الشهداء من
التابعني للنبي  قوالً وعمالً ،فام ذهب إليه إب ُن القيم ضعيف.
وأما الروايتان :فرواية سلمة بن كهيل ضعيفة سند ًا ،وعني هذه الرواية بعني
األلفاظ منقولة عن عمر كام يف املحىل ،باب الشهادات .
( )4

( )1نفس املصدر ص. 397
( )2سورة الطالق  /اآلية . 2
( )3سورة البقرة  /اآلية . 143
َّ
املحيل .393/9
()4
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وأما رواية حريز ـ عىل فرض صحتها ـ فالقول بأن املراد من الفسق خصوص
شهادة الزور بعيد ،وقد استُدل هبذه الصحيحة للقول الثالث ،وهو أن العدالة عبارة
عن اإلسالم وعدم ظهور الفسق ،ولو صح االستدالل هبا إنام يصح هلذا القول ،هذا مع
قطع النظر عن الروايات الكثرية واإلمجاع من الشيعة بأنه ُيعترب يف العدالة مضاف ًا إىل
اإلسالم جهة ُاخرى من العفة والصون وأشباه ذلك.
القول الثالث :ـ يف حقيقة العدالة ـ هو ما يدور أمره بني أن يكون مرتبط ًا بمقام
الثبوت أو اإلثبات ،وهذا هو الذي أرشنا إليه من أن العدالة عبارة عن اإلسالم مع عدم
ظهور الفسق ،فتارة يقال بأن حقيقة العدالة هي اإلسالم مع عدم ظهور الفسق ،و ُاخرى
يقال بأن الكاشف هو اإلسالم وعدم ظهور الفسق ،واألول ما ُيستظهر من الشهيد يف
َ
َ
ُ
املسالك حيث محل اآلية املباركة﴿ :ذ َويْ ْعدلْ ْمِنكمْ﴾ عىل عدم الفسق  ،وهذا
( )1

القول مما قال به مجاعة من املتقدمني ـ عىل ما ذكره صاحب احلدائق وغريه ـ منهم ابن
أيب عقيل والشيخ ومن املتأخرين صاحب الذخرية والكفاية ـ السبزواري ـ والعالمة
املجليس عىل ما يف مرآة العقول.
وقد قال صاحب احلدائق بعد نقل هذا القول( :ونُقل هذا القول عن مجاعة من
املتقدمني كابن اجلنيد والشيخ يف اخلالف والشيخ املفيد يف كتاب اإلرشاف ،بل ادعى
يف اخلالف اإلمجاع عليه وداللة االخبار ،وقال :البحث عن عدالة الشهود ما كان يف
أيام النبي  وال أيام الصحابة وال أيام التابعني وإنام هو يشء أحدثه رشيك بن عبداهلل
القايض ولو كان رشط ًا ملا أمجع أهل األمصار عىل تركه وممن انترص هلذا القول وبلغ يف
ترجيحه الغاية الشهيد الثاين يف املسالك.)...

( )1مسالك األفهام . 113/9
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ثم نقل عن الشهيد الثاين بأن دليل املخالفني إما اآلية وإما رواية ابن أيب يعفور،
أما الرواية فمخدوشة سند ًا ،وأما اآلية فتُحمل العدالة فيها عىل عدم ظهور الفسق
للروايات:
منها :صحيحة حريز املتقدمة( :إال أن يكونوا معروفني بالفسق).
ومنها :ما يف الوسائل ،عن صالح بن عقبة ،عن علقمة قال :قال الصادق  ـ
وقد قلت له ـ :يا ابن رسول اهلل أخربين عمن تُقبل شهادته ومن ال تُقبل فقال :ياعلقمة
كل من كان عىل فطرة اإلسالم جازت شاهدته قال :فقلت له :تُقبل شهادة مقرتف
بالذنوب؟ فقال   :يا علقمة لو مل تقبل شهادة املقرتفني للذنوب ملا قبلت إال شهادة
األنبياء واألوصياء ألهنم املعصومون دون سائر اخللق ،فمن مل تره بعينك يرتكب ذنب ًا
أو مل يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والسرت وشهادته مقبولة ،وإن كان
يف نفسه مذنب ًا ،ومن اغتابه بام فيه فهو خارج من والية اهلل داخل يف والية الشيطان. 
( )1

وهذه الرواية ضعيفة جد ًا.
ومنها :م ا يف الوسائل ،عن العالء بن سيابة ،قال :سألت أبا عبداهلل  عن
شهادة من يلعب باحلامم ،قال :ال بأس إذا كان ال ُيعرف بفسق. 
( )2

إىل غري ذلك من الروايات ،ونحن ذكرنا عمدة الروايات التي ُيمكن أن ُيستدل
هبا.
ويمكن اجلواب بأن رواية صالح بن عقبة ضعيفة وال يمكن االستدالل هبا ،وأما
صحيحة حريز ورواية العالء بن سيابة املعتربة فيمكن القول بأن صحيحة حريز فيها

( )1وسائل الشيعة . 395/27
( )2وسائل الشيعة . 394/27
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شبهة اإلرسال ،وذلك ألن النجايش ذكر عن يونس بأن حريز ًا مل ينقل عن أيب عبداهلل
 مبارشة إال حديثني ،وهذا وإن مل يقبله مجاعة ـ كام هو مذكور يف املعجم ـ إال أن
اإلرسال بحذف الواسطة كان أمر ًا متعارف ًا ،وكيفام كان فإن مل نقل بإرساهلا فهي
معارضة مع الروايات الكثرية الدالة عىل اعتبار أمر وجودي يف العدالة ،مضاف ًا إىل
اإلسالم يف مرحلة الثبوت واالثبات ،كقوله  :إذا كان صائن ًا عفيف ًا وأمثال ذلك،
وهذه الصحيحة ورواية العالء بن سيابة خمالفة لتلك الروايات.
وقد ذكر يف مباين التكلمة أن هذه الروايات التي استُدل هبا فيها شذوذ  ،وذكر
( )1

بعض بأنه ُحتمل هذه الروايات عىل التقية.
ٌ
أما الشذوذ فغري واضح بعد نقل األكابر هذه الروايات والتزام مجاعة هبا ،وأما
احلمل عىل التقية فله وجه بمالحظة أن القضاة كانوا يعتمدون عىل الشهادات من دون
فحص عن عدالة الشهود ،هذا إذا كان املراد مقام االثبات والكاشف ،وإن كان املراد
مقام الثبوت فهذه الروايات خمالفة لظاهر اآلية املباركة والروايات الكثرية.
تنبيه :يف منشأ االستقامة العملية
إن االستقامة العملية التي قويناها هل يشرتط فيها أن تكون االستقامة الفعلية
منشؤها التدين كام قال املحقق اهلمداين أو ال يشرتط ،بل إن جمرد االستقامة العملية
سواء كان منشؤها التدين أم مل يكن كاف يف صدق العدالة؟
الظاهر أن املعيار نفس االستقامة العملية وال حتتاج إىل التقييد ،إذ الواجب
ينقسم اىل قسمني :تعبدي وتوصيل ،واملحرمات توصلية كلها.

( )1انظر  :مباين تكملة املنهاج . 90/1
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أما الواجبات التعبدية فاالستقامة العملية فيها غري ممكن إال إذا أتى هبا عىل وجه
التعبد والتدين سواء كان الداعي هو اخلوف أم الطمع أو وجدانه أهالً للعبادة أم حب ًا
له تعاىل.
وأما الواجبات التوصلية واملحرمات فمجرد الفعل والرتك كاف يف صدق
االستقامة وال يلزم أن تكون ناشئة عن التدين ،بل لو أتى بالواجبات التوصلية بدواع
ُاخرى وكذا إذا ترك املعايص بدواع ُاخرى فقد حصلت املوافقة مع األمر والنهي،
وبعبارة ُاخرى :العدالة بمعنى االستقامة يف جادة الرشع ال تقتيض أن يكون كل فعل أو
ترك ناشئ ًا من التدين وصادر ًا منه بعنوان التعبد واخلضوع ،ولعله مل يكن مراده ذلك،
ألن العدالة ليست من املفاهيم الرشعية.
هذا متام الكالم يف بحث العدالة وإن كانت أبحاثها كثرية ،إال أنا اكتفينا بذكر
ُاصول األقوال فيها.
الرشط الثالث :اإليامن
إن من رشائط حجية رأي الفقيه هو اإليامن ،فلو كان الفقيه مرشك ًا أو كافر ًا أو
غري مؤمن ال يكون رأيه حجة ،وكذا من عُد من الشيعة إال أنه ال يوافقنا يف عدد من
األئمة كاإلسامعيلية والواقفية والفطحية وأشباههم ،بل البد أن يكون اثني عرشي ًا.
وقبل البحث يف هذا الرشط البد وأن نرى ماهو مقتضـى القاعدة بالنسبة اىل
هذا الشـرط ،فنقول :ال ريب بأن مقتىض األصل عند الشك يف احلجية وعدم احلجية،
هو عدمها؛ لدوران األمر بني التعيني والتخيري يف احلجية وغريه ،وعمدة ما يستدل به
عىل حجية قول الفقيه دليالن ،فالبد من مالحظتهام حتى ُيرى بأهنام عامان أو خاصان:
األول :الروايات الدالة عىل إرجاع األئمة  إىل رواة األحاديث
الدليل ّ
والعلامء .والروايات املطلقات عىل فرض عدم املناقشة فيها كقوله  :من كان من

االجتهاد والتقليد واالحتياط |461

الفقهاء ،...ومن الواضح أن الروايات ال تشمل حجية قول الكافر واملخالف ،فهي
قارصة عن الشمول.
الدليل الثاين :السرية املستمرة من العقالء عىل الرجوع إىل أهل اخلربة ،فربام يقال
بأن السرية تشمل حتى إذا ما كان أهل اخلربة من غري أهل دينه سواء كان الرجوع إليه
ألمر دنيوي أو ديني.
وقد ذكر السيد اخلوئي دفع ًا لذلك بأن املرجعية زعامة ونحن نعلم من مذاق
الشـرع بأن الشارع ال يرىض أن يكون املتصدي هلذه الزعامة خمالف ًا .
( )1

وقد أرشنا سابق ًا إىل أن مرجعية التقليد ليست زعامة.
ويمكن اجلواب عن هذا الدليل بوجهني:
األول :ما ذكرناه سابق ًا من أن السرية العقالئية ليست عىل نحو القضية
الوجه ّ
احلقيقية ،بل عىل نحو القضية اخلارجية ،بمعنى أن الكربى الكلية ليست جمرد الرجوع
إىل كل من يوثق به من أهل اخلربة حتى يمكن تطبيقها يف كل مورد ،بل البد أن يرى
بأن العقالء حينام يرجعون إىل أهل اخلربة مطلق ًا ،هل مراجعتهم عىل نحو واحد أو عىل
أنحاء خمتلفة ،فإنه ٌ
فرق بني عامل األبدان مثالً وعامل األديان ،فالرجوع إىل األطباء عىل
نحو واحد ،أي أهنم ال يشرتطون يف الرجوع إىل الطبيب أزيد من اختصاصه والثقة به
يف مقام إبداء رأيه ،وأما عامل األديان فيشرتطون يف الرجوع إليه مضاف ًا إىل ختصصه
والثقة به أن يكون من أهل دينهم ،والذي جرت عليه سرية مجيع أهل األديان ـ ومنهم
املسلمون بجميع فرقهم ـ الرجوع إىل العامل الديني الذي يعتقد بمبادئهم ومذهبهم،

( )1التنقيح للسيد اخلوئي . 223/1

| 462

وأما من مل يعتقد بصحة مبانيهم ومبادئهم فال يرون قوله حجة فيام يربزه من األحكام،
فال يستفتون املخالف فيام يشكل عليهم من املسائل واألحكام.
ولعل منشأ ذلك عدم حصول الوثوق واالطمئنان بام يربزه املخالف ولو من
باب احتامل أن عدم اعتقاده هبذا املذهب مؤثر فيام يستنبطه وفيام يربزه ولو عن غري
شعور ،وهذا ما يالحظ كثري ًا فإن أرباب املذاهب حينام ينقلون عقائد مذاهب غريهم
ينقلوهنا غالب ًا بنحو آخر غري ما هي عليه ،فأرباب املذاهب بام أهنم ال يثقون إال بمن
يعتقدون أنه يعتقد بدينهم فلذا جرت السرية عىل مراجعة كل أهل ملة إىل علامئهم فقط،
وال ُيقاس العامل الديني بغريه من أهل اخلربة ،فإنه يشك يف األحكام املأخوذة من العامل
الديني إذا رجع وعدل عن مذهبه فكيف إذا مل يكن من األول معتقد ًا بدينهم.
فظهر أن السرية قارصة عن شمول حجية قول املخالف.
الوجه الثاين :ما ذكره املحقق من أنه ُيعترب يف املفتي أن يكون عارف ًا ومعتقد ًا
بجميع ما يتوقف عليه فتواه وأن ال تكون فتواه قوالً بغري علم ،إذ إنه إن مل يكن عارف ًا
بتامم ما يتوقف عليه فتواه فحينام يفتي باحلرمة أو الوجوب البد وأن يكون عامل ًا بحجية
الظواهر وحجية ظواهر كلامت األئمة  ويعتقد بإمامتهم ويعتقد بنبوة النبي 
ويعتقد بالوحدانية ،ففي كل مرحلة من هذه املراحل إذا كانت املعرفة غري موجودة فبام
أن النتيجة تابعة ألخس املقدمات ،فطبع ًا يكون قوله قوالً بغري علم ،وال يكون القول
بغري علم ُمتَّبع ًا.
وهذا وإن مل يذكره املحقق هبذا الداعي ،إال أنه يمكن اجلواب به عن السرية فقد
قال املحقق( :املسألة الثالثة :الذي يسوغ له الفتوى هو العدل العامل بطرق العقائد
الدينية األُصولية ،وبطرق األحكام الرشعية ـ إىل أن قال ـ وباجلملة جيب أن يعرف مجيع
ما تتوقف عليه كل واقعة ُيفتي فيها بحيث إذا ُسئل عن ملية ذلك احلكم أتى به وبجميع
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ُاصوله التي يبتني عليها ،وإنام وجب ذلك ألن الفتوى مشـروطة بالعلم باحلكم ،وما مل
يكن عارف ًا بتلك األمور ال يكون عامل ًا به ،ألن الشك يف إحدى مقدمات الدليل أو يف
مقدمات مقدماته شك يف احلكم وال جتوز الفتوى مع الشك يف احلكم) .
( )1

وبتعبري أوضح :من اليعتقد بإحدى املقدمات أو مقدمات املقدمات كمن ال
يعتقد بإمامة االئمة  فإما أن يفتي عىل طبق األقيسة واالستحسانات فهذا مما الجيوز
الرجوع إليه ،وإما أن يفتي عىل طبق ُاصول من غري اعتقاد بصحة هذه األُصول ،فإن
أفتى عىل نحو اجلزم يكون قوالً بغري علم ،وإن أفتى عىل نحو التعليق بأن يقول مثالً
هذا حرام عىل مسلك اإلمامية إن كان مسلكهم حق ًا ،فالسرية عىل الرجوع إىل أهل
اخلربة قارصة عن شم ول مثل هذا اإلفتاء ،وهذا ال خيتص بالعامل الديني ،بل إذا مل يكن
الطبيب أو املهندس أو غريمها معتقد ًا بشـيء من املقدمات وأبرز نظريته عىل نحو
التعليق مل تقم سرية عىل الرجوع إىل مثل هذا الطبيب أو املهندس الذي ال يعتقد ببعض
فرض اختالف
املقدمات أو مقدمات املقدمات وأبرزَ نظريته عىل نحو التعليق ،فإنه إذا ُ
املسالك يف الطب ،كام إذا كان الطب غربي ًا ورشقي ًا ،واملريض راجع الطبيب الرشقي
وطلب منه أن يعاجله بالطب الغريب ،وقال الطبيب إذا كان مسلكهم يف الطب صحيح ًا
وليس بصحيح فعالجك كذا ،فال جري عىل اتباع مثل هذا القول ،والسرية قارصة
الشمول ملثل ذلك ،مضاف ًا إىل أنه ظهر مما تقدم اشرتاط العدالة يف املفتي والعدالة
الرشعية يعترب فيها االستقامة يف العقائد فال يكون الكافر عادالً ،وكذا غريه من
املخالفني.
وهناك روايات ضعيفة السند نذكرها للتأييد:

( )1معارج األُصول  200ـ . 201
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منها :يف غيبة الشيخ الطويس ،عن أيب حممد املحمدي ـ وهو ممن يمكن االعتامد
عليه؛ إذ النجايش ذكر يف ترمجته حسن بن أمحد بن قاسم املحمدي سيد يف هذه الطائفة
ونقل بأن بعض أصحابنا كانوا يغمزون يف بعض رواياته ـ عن أيب احلسني بن متام ـ وقد
ذكر يف املعجم بأنه جمهول ،إال أنه مذكور يف الرتاجم ال هبذا العنوان ،بل بعنوان حممد
بن فضل وهو من األكابر ،وقد ذكر يف املعجم نقالً عن النجايش أنه كان ثقة عين ًا ،وله
كتاب الفرج وهو من مصادر كتاب الغيبة للشيخ ـ عن عبداهلل الكويف خادم الشيخ
حسني بن روح ـ وهذا بعنوانه مل ُيوثق ـ قال :سئل الشيخ ـ يعني أبا القاسم  ـ
عن كتب ابن أيب العزاقر بعد ما ُذم وخرجت فيه اللعنة ،فقيل له :فيكف نعمل بكتبه
وبيوتنا منه مالء؟ فقال :أقول فيها ما قاله أبو حممد احلسن بن عيل صلوات اهلل عليهام،
وقد سئل عن كتب بني فضال ،فقالوا :كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها مالء؟ فقال
 :خذوا بام رووا وذروا ما رأوا ، فعىل فرض حجية هذه الرواية ُيعرف بأن اإليامن
( )1

رشط حتى بقا ًء.
كتب إيل أبو احلسن  وهو يف السجن :وأما
ومنها :رواية عيل بن سويد قالَ :
ما ذكرت يا عيل ممن تأخذ معامل دينك ،ال تأخذن معامل دينك عن غري شيعتنا فإنك إن
تعديتهم أخذت دينك عن اخلائنني. 
( )2

وقد نوقش يف هذه الرواية من جهة حممد بن إسامعيل الرازي وعيل بن حبيب
املدائني؛ إذ مل ُيوثقا ،كام نوقش فيها من جهة الداللة ،ألن الرواية تدل عىل اعتبار الوثاقة،

( )1انظر  :معجم رجال احلديث . 51/18
( )2الكايف . 33/1
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وذلك لقوله  :أخذت دينك من اخلائنني ،والظاهر أن قوله  هذا يشري إىل أن
املغ ايرة يف الدين أمارة عىل اخليانة وعدم الوثوق كام عليه االرتكاز.
ومنها :رواية أمحد ب ن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه ـ يعني أبا احلسن الثالث
فهمت ما
 ـ أسأله عمن آخذ معامل ديني؟ وكتب أخوه أيض ًا بذلك؟ فكتب إليهام :
ُ
ذكرمتا ،فاصمدا يف دينكام عىل كل مسن يف حبنا وكل كثري القدم يف أمرنا فإهنام كافوكام
إن شاء اهلل. 
( )1

والرواية خمدوشة من جهة السند ،كام ُيناقش فيها من جهة الداللة؛ إذ من املسلم
عدم اعتبار كون املفتي مسن ًا يف حبهم وكثري القدم يف أمرهم.
ومنها :امحد بن إدريس ،عن حممد بن حسان ،عن إدريس بن احلسن ،عن أيب
إسحاق الكندي ،عن بشري الدهان ،قال :قال ابو عبداهلل  :ال خري فيمن ال يتفقه
من أصحابنا ،يا بشري إن الرجل منهم إذا مل يستغن بفقهه احتاج اليهم ـ يعني العامة ـ
فإذا احتاج إليهم َ
أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو ال يعلم. 
( )2

وهذه الرواية أيض ًا مشرية إىل ما يف مرتكز مجيع أهل األديان.
وهذه الروايات لو كانت قارصة من حيث السند فليست بقارصة من حيث
الداللة؛ إذ حلن هذه الروايات حلن حمدودية السرية ،مع أنا ال نحتاج يف اعتبار اإليامن
إىل الروايات؛ وذلك ملا تقدم من قصور السرية ،هذا متام الكالم يف الرشط الثالث.
الرشط الرابع :طهارة املولد

( )1مستمسك العروة  45/1ـ . 46
( )2الكايف . 33/1
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إن من رشائط الفقيه طهارة املولد ،بمعنى أنه ُيعترب عدم كون املفتي ولد الزنا،
ونحن نتعرض يف املقام إىل ما ذكره السيد احلكيم وما ذكره السيد اخلوئي ،فقد قال
السيد احلكيم يف املستمسك( :هي داخلة يف االيامن بنا ًء عىل كفر املتولد من الزنا ـ اذ
بعض علامئنا كالصدوق والسيد املرتىض وابن إدريس ذهبوا إىل كفر ولد الزنا وإن أظهر
اإلسالم ـ وأما بنا ًء عىل خالفه ـ كام هو املختار ـ فال دليل عىل اعتبارها غري األصل
املحكوم ببناء العقالء .نعم عن الروضة دعوى اإلمجاع ،وعليه فهو املعتمد) .
( )1

وقال السيد اخلوئي بأن اإلمجاع ال قيمة له ودوران األمر بني التعيني والتخيري ال
يفيد( :ألن املتولد من الزنا كغريه مشمول لألدلة اللفظية ،ومقتضـى إطالقها عدم
الفرق بينهام كام ال خيفى .وكذلك احلال بالنسبة إىل السرية العقالئية ،لعدم اشرتاطهم
طهارة املولد ،...بل ألن كون املجتهد متولد ًا من الزنا منقصة ،وقد تقدم أن الشارع ال
يرىض بزعامة من له منقصة بوجه ،كيف ومل يرض بإمامة مثله للجامعة فام ظنك بتصديه
للزعامة الكربى للمسلمني ،ألن منصب الفتوى من أعظم املناصب اإلهلية) .
( )2

ويمكن اجلواب عنه بأنه قد تقدم أن منصب الفتوى ليس بمنصب وال زعامة؛
إذ من املمكن أن يكون الشخص ُمفت ومل تكن له الزعامة بأنحائها ،كيف وقد أنكر
السيد اخلوئي الزعامة بمعنى اإلمامة يف بعض كلامته.
وينبغي أن نقلب الروايات لنعرف رؤية الشارع لولد الزنا وهل هي منقصة أو
ال ،مع قطع النظر عن إمكان االستدالل بتلك الروايات يف املقام وعدمه.
فنقول :إن الروايات التي تدل عىل منقصة ولد الزنا عىل طوائف:

( )1مستمسك العروة  45/1ـ .46
( )2التنقيح للسيد اخلوئي . 235/1
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الطائفة األول :ما يدل أو استُدل به عىل نجاسته وقد ذهب الصدوق والسيد
املرتضـى وابن إدريس إىل نجاسته  ،وقد ذكر السيد يف العروة بأن األقوى طهارة ولد
( )1

الزنا  ،واألمر كام ذكره السيد الطباطبائي؛ ألن الروايات الدالة عىل نجاسته ،بعضها
( )2

ضعيف السند ،وبعضها ضعيف الداللة وبعضها ضعيف السند والداللة.
الطائفة الثانية :ما يدل عىل عدم جواز االئتامم به كام يف الوسائل  ،وهذا ما قال
( )3

به مجيع الفقهاء.
الطائفة الثالثة :ما يدل عىل عدم كون ديته دية املسلم ،ويف بعضها أن ديته دية
الذمي (ثامنامئة درهم) ،وهذا ما قال به مجاعة كالصدوق والسيد املرتضـى ،وقد قوى
صاحب مفتاح الكرامة هذا القول ،واختاره السيد اخلوئي يف مباين التكملة .
( )4

إال أن هذه الروايات من وجهة نظرنا ضعيفة ،وإنام ذهب السيد اخلوئي إىل ذلك؛
ألن عبد الرمحن بن محاد الذي وقع يف سند رواية إبراهيم بن عبد احلميد من رجال كامل
الزيارات ،فلذا حكم باعتبارها ،وهي تدل عىل أن ديته أقل من دية املسلم ،واملشهور
بني الفقهاء أن ديته كدية املسلم .
( )5

( )1مستمسك العروة . 385/1
( )2العروة الوثقى . 68/1
( )3وسائل الشيعة . 321/8
( )4مباين تكملة املنهاج . 207/2
( )5املصدر نفسه .
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الطائفة الرابعة :ما يدل عىل أن لبن اليهودية واملجوسية أحب من لبن ولد الزنا
كمعتربة حممد بن مسلم عن أيب جعفر  ،قال :لبن اليهودية والنصـرانية واملجوسية
أحب إيل من ولد الزنا. 
( )1

الطائفة اخلامسة :ما يدل عىل أن ولد الزنا يدخل النار أو ال يدخل اجلنة ،كام يف
البحار .
( )2

الطائفة السادسة :ما يدل عىل أنه ال خري يف ولد الزنا كام يف البحار نقالً عن
املحاسن وثواب األعامل ،والرواية صحيحة بنقل املحاسن ،عن ابن فضال عن ابن
بكري ،عن زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر  يقول :ال خري يف ولد الزنا وال يف بشـره
وال يف شعره وال يف حلمه. 
( )3

الطائفة السابعة :ما يدل عىل أن ولد الزنا ال يطيب أبد ًا كام يف البحار ،عن أيب
عبد اهلل  :أن ولد الزنا اليطيب أبد ًا وال يقبل اهلل منه عمالً. 
( )4

الطائفة الثامنة :ما يدل عىل أن من عالمات ولد الزنا بغض أهل البيت وأنه ال
يقتلهم إال ولد زنا ،وبعض هذه الروايات مذكور يف سفينة البحار .
( )5

بعض هذه الروايات
إىل غري ذلك من الروايات الواردة يف ولد الزنا .ومن ضم َ
اىل البعض يعرف نظر الشارع بالنسبة إىل ولد الزنا ،وأنه ال خري فيه وأنه ال يطيب أبد ًا،

( )1وسائل الشيعة . 462/21
( )2بحار األنوار . 287/5
( )3بحار األنوار . 285/5
( )4املصدر نفسه ص. 286
( )5سفينة البحار ،باب الزاي بعده النون (زنى) .
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ويمكن التمسك هبذه الروايات الشرتاط طهارة املولد يف املفتي ،فإنه ال خري فيه ويف
فتواه وال يطيب أبد ًا.
ويمكن التمسك بمعتربة عبيد بن زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر  يقول :لو
أن أربعة شهدوا عندي بالزنا عىل رجل وفيهم ولد زنا حلددهتم مجيع ًا ،ألنه ال جتوز
شهادته ،وال يؤم الناس بتقريبن:
( )1

األول :أن هذه الرواية مشرتكة مع سائر الروايات التي تدل عىل عدم
التقريب ّ
جواز شهادة ولد الزنا ،والعرف يفهم من ذلك أنه من جهة سوء رسيرة ولد الزنا ال
يعتمد عىل شهادته ،ومن الواضح أن الشهادة فرع من فروع القضاء ،والقضاء فرع من
فروع الفتوى ،ومن الواضح أيض ًا أن منزلة ومرتبة احلاكم أعىل من مرتبة الشاهد ،وانام
حيكم احلاكم عىل وفق الشهادة ،فقد قال اإلمام الصادق  :قال رسول اهلل  :إنام
أقضـي بينكم بالبينات واأليامن وقد يكون احلكم حمتاج ًا إىل شهادة الشهود وقد ال
( )2

يكون كام يف الشبهات احلكمية ،فمن ال يعتمد عىل قوله يف احلسيات لعدم طيب نفسه
وسوء رسيرته فكيف يمكن االعتامد عىل قوله يف االُمور املعنوية والتي فيها حساسية.
التقريب الثاين :التمسك بقوله  يف هذه الرواية :وال يؤم الناس ،فإن قوله
 هذا ال خيتص بإمام اجلامعة ،بل يشمل كل من ُيطلق عليه أنه إمام ،أي أنه ُيتَّبع يف
أعامله وأقواله ،نعم لو كان قوله هذا ظاهر ًا يف إمام اجلامعة فال يرتبط باملقام ،إال أن
اإلمام يف اللغة بمعنى املؤتم به ،إنسان ًا كان أو غريه ومن ُيقتدى بفعله أو قوله أو كتاب ًا
أو غري ذلك ،حمق ًا كان أو مبطالً ،ومج ُعه أئمة ،ومن أظهر مصاديق اإلمامة هو املفتي

( )1وسائل الشيعة . 376/27
( )2هتذيب األحكام . 229/6
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الذي يؤتم بقوله أو فعلهِ ،
ومن ِ
ذكر هذه اجلملة مع عدم جواز شهادته ُيعرف بأن املراد
ُ
من اإلمامة هنا أعم ،وليس خصوص إمامة اجلامعة كام يف سائر الروايات الواردة يف
اجلامعة ،فإن كل مجلة ينبغي أن تُالحظ مع خصوصياهتا من القرائن احلالية واملقالية
واإلطار الذي ُالقي فيها.
وما يدل عىل أنه ال يؤم اجلامعة وإن كان مطلق ًا ،إال أنه بقرينة سائر االُمور
املذكورة يف تلك الروايات ُيعرف بأن املراد خصوص إمامة اجلامعة؛ ألنه ذكر فيها اجلذام
والربص واجلنون وأشباه ذلكِ .
ومن الواضح عدم اشرتاط هذه الشـ روط يف املفتي،
وأما يف هذه املعتربة فقد ذكر عدم جواز اإلمامة مع عدم جواز الشهادة ،وال مانع من
محل هذه اجلملة يف هذه الرواية عىل املعنى العام ،بخالف تلك الروايات ،فإن يف تلك
الروايات قرائ َن تدل عىل اخلصوص.
إن قلت :إن حذف املتعلق ال يدل عىل العموم يف كل مورد ،وبام أن أغلب
الروايات التي ُذكرت فيها هذه اجلملة املراد منها خصوص إمام اجلامعة ،فاحلذف ُحيمل
عىل الفرد الشائع ،ال عىل املطلق.
قلنا :إن هذه الرواية لو كانت واردة يف صالة اجلامعة حلملناها عىل الفرد الشائع،
إال أهنا واردة يف باب السياسات والشهادات وليس هلا كثرة استعامل يف هذا الباب حتى
ُحتمل عليه ،فإنه ال يمكن محل كالم اإلمام أمري املؤمنني  يف هنج البالغة مثالً عىل
أن املراد من اإلمام خصوص إمام اجلامعة يف قوله  :أال وإن لكل مأموم إمام ًا
فحذف املتعلق يف هذة الرواية يدل عىل العموم.
ُ
يقتدي به، 
( )1

( )1هنج البالغة . 70/3
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فظهر بأن ماذهب إليه القوم من اشرتاط طهارة املولد ـ واملشهور ذهبوا إىل ذلك
ـ من أجل هذه الروايات وغريها ،ألن الشك يف احلجية مساوق للقطع بعدم احلجية،
مضاف ًا إىل أنه ال يرىض كل ذي دين ْ
بأن يسأل عن أحكام رشعه عمن ليس له طهارة
املولد ،وليس وجه ذهاهبم إىل اشرتاط هذا الشـرط هو الوجوه العقلية أو اإلمجاع.
الرشط اخلامس :الذكورية
ورشطية الذكورية للمفتي من املسائل التي قلام تعرض هلا القدماء حتى العامة،
واملستظهر من كلامت العامة جواز تصدي املرأة للفتوى ،كام يف املغني نقالً عن ابن جرير
الطربي حيث قال( :ال تشرتط الذكورية ـ أي :يف القايض ـ ألنه جيوز أن تكون مفتية
فيجوز أن تكون قاضية) .
( )1

قال السيد احلكيم يف املستمسك( :فهو أيض ًا كسابقه عند العقالء .وليس عليه
دليل ظاهر غري دعوى انرصاف األدلة إىل الرجل واختصاص بعضها به ،لكن لو سلم
فليس يصلح رادع ًا عن بناء العقالء .وكأنه لذلك أفتى بعض املحققني بجواز تقليد
االُنثى) .
( )2

وقال السيد اخلوئي( :ألنا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة املرغوبة من
النساء إنام هي التحجب والتسرت ،وتصدي األُمور البيتية ،دون التدخل فيام ينايف تلك
األمور .ومن الظاهر أن التصدي لإلفتاء ـ بحسب العادة ـ ٌ
جعل للنفس يف معرض
الرجوع والسؤال؛ ألهنام مقتضـى الرئاسة للمسلمني ،وال يرىض الشارع بجعل املرأة
نفسها معرض ًا لذلك أبد ًا ،كيف و مل يرض بإمامتها للرجال يف صالة اجلامعة ،فام ظنك

( )1املغني البن قدامة . 380/11
( )2مستمسك العروة . 43/1
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بكوهنا قائمة ب ُأمورهم ومديرة لشؤون املجتمع ومتصدية للزعامة الكربى للمسلمني،
فبهذا املرتكز القطعي يف أذهان املتشـرعة ُيقيد اإلطالق و ُيردع عن السرية العقالئية
اجلارية عىل رجوع اجلاهل إىل العامل مطلق ًا ،رجالً كان أو امرأةً) .
( )1

أقول :إن كالمهام مبتن عىل أن تكون مقتىض القاعدة حجية قول املرأة ،واحلال
أن مقتىض األصل العميل االبتدائي هو أصالة عدم احلجية كام ذكرنا يف البحث السابق.
وعمدة ما يكون يف قبال هذا األصل هي اإلطالقات وبناء العقالء.
أما االطالقات فقد تقدم أنه ال إطالق يدل عىل جواز تقليد الفقيه بحيث يكون
شامالً للذكر واألنثى ،إال إذا تُوهم ذلك بلحاظ لفظ (من) املستعمل يف مقبولة عمر بن
حنظلة ،إال أن هذا التوهم يف غري حمله ،ألن صدر املقبولة مرتبط بالقضاء ال بال ُفتيا،
مضاف ًا إىل أن السيد اخلوئي يناقش يف سندها.
وأما اآليات التي استُدل هبا فهي خمدوشة دالل ًة من وجهة نظرنا.
وأما الروايات اخلاصة فاإلرجاع الذي فيها كله إىل الرجال كمحمد بن مسلم،
والفضل بن شاذان ،ويونس بن عبدالرمحن.
وأما بناء العقالء فقد ذكرنا سابق ًا أن بناء العقالء عىل سبيل القضايا اخلارجية،
أي أنه البد وأن يكون بمرأى ومنظر من الشارع املقدس حتى يكون عدم ردعه دلي ً
ال
عىل إمضائه ،ويف حدود ما نعلم من التاريخ االسالمي مل يكن بناء املسلمني عىل نحو
العموم عىل االستفتاء من النساء وتقليدهن ،وذكرنا بأنه يمكن ـ كام هو كذلك ـ أن
يكون لالُمور الدينية خصوصية.

( )1كتاب االجتهاد والتقليد للسيد اخلوئي . 226/1

االجتهاد والتقليد واالحتياط |473

نعم قد ُينسب إىل عائشة بأهنا كانت متصدية للفتوى فال سرية يف املقام ،ولو مل
يكن مانع من تصدي النساء للفتوى وكانت تشارك الرجال يف هذه احليثية من وجهة
نظر املسلمني كام ُيدعى أهنا تساوي الرجال من وجهة نظر العقالء حتى يف املسائل
القانونية ،لتصدت نساء للفتيا من باب أن االحتياج ُيولد ما ُحيتاج ،ومن باب عدم
احتياج النساء إىل الرجوع للرجال ،ومن باب التعايل الذي كان موجود ًا عند النساء من
صدر اإلسالم ،فإن التاريخ حيدثنا بأن بعض اخللفاء كان خليفة إال أن االُمور كانت بيد
النساء واخلدم ،والغرض أنه لو كان جائز ًا لتصدت املرأة للفتيا ،فهناك دواع لقيامهن
هذا املقام ولو لبعض الطبقات ،واحلال أنه مل يثبت يف التاريخ ذلك ،نعم قد تكون نقلة
األحاديث من النساء كام يف روايات العامة واخلاصة.
وكيفام كان قصور السرية وإنكار اإلطالقات كاف يف عدم حجية قول املرأة؛ إذ
األصل عدم احلجية عند الشك يف احلجية.
وأما ما ذكره السيد اخلوئي من( :أنا قد استفدنا من مذاق الشارع) وإن كان
صحيح ًا يف اجلملة ،إال أنه ال ينايف التفقه والتعلم ،وكون قوهلن حجة .وأما عدم جواز
إمامة املرأة للرجال يف الصالة فمام دلت الرواية عليه ،وأين هذا من عدم حجية قوهلا،
ومل يكن االفتاء منصب ًا من املناصب يف تلك األوقات ،مضاف ًا إىل أنه ال يلزم من جعل
نفسها معرض ًا للفتوى مراجعة الرجال مبارشة إليها حتى يقال بأنه ُينايف التسرت ،بل
يمكن االستفتاء منها باملكاتبة أو بالواسطة.
ولعل منشأ عدم استقرار السرية عىل عدم تصدي النساء للفتيا ُامور ُاخرى ،مثل
أن شهادة النساء يف كثري من ا ُ
المور غري مقبولة ال منضم ًة وال منفردةً ،ويف بعض االُمور
تقوم امرأتان مقام رجل ،نعم يف االُمور املختصة بالنساء والتي يقبح اطالع الرجال
عليها عادة كالرضاع والوالدة تثبت بشهادة أربع نساء ،فالنساء يقل االعتامد عىل
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شهادهتن ،فمثل اللواط والسحق ال يثبت إال بشهادة أربعة رجال ،ويف الزنا قيل بثبوته
بشهادة رجلني وأربعة نساء ،إال أنه ال يثبت هبا الرجم ،بل يثبت اجللد ،مع أن ذلك
موجب ًا للرجم يف مورد الزنا من املحصنة.
وأما سائر اجلنايات املوجبة للحد كالسـرقة ورشب اخلمر فإهنا ال تثبت إال
بشهادة رجلني ،وال تثبت بشهادة النساء ،ال منضامت وال منفردات ،وهكذا الطالق
واخللع والوصية ورؤية اهلالل والوكالة .وأما الديون والنكاح والدية فتثبت بشهادة
رجل وامرأتني.
والغرض أن شهادهتن ما بني أن ال تثبت أبد ًا أو أهنا تثبت منضامت أو أهنا تثبت
هبن فقط ،مع أن الشهادة من االُمور احلسية.
وقد عُلل عدم جواز شهادهتن أو قيام امرأتني مقام رجل واحد بنقصان عقوهلن
كام يف هنج البالغة( :وأما نقصان عقوهلن فشهادة امرأتني كشهادة الرجل الواحد) .
( )1

وليس املراد من ذلك قلة عقلهن ،بل املراد من العقل :العقال ،واملراد قلة ما
يعقلن؛ وذلك لكثرة العواطف فيهن ،وكثرة العواطف مانعة من ضبط أنفسهن ،إىل غري
ذلك من الروايات.
وهذه الروايات مؤيدة بالروايات الناهية عن استشارة النساء ،فحيث إن أغلب
النساء تابعات للعواطف فقد ورد النهي عن استشارهتن ،أو عدم جواز شهادهتن ،أو
جواز شهادهتن منضمة إىل الرجال مع قيام امرأتني مقام رجل واحد.
فمن كان حاله هكذا يف الشهادة ـ التي هي من االُمور احلسية ـ كيف يكون حاله
بالنسبة إىل ما هو أهم وهو القضاء ،ف ُيستكشف بطريق أوىل أن توليها للقضاء غري جائز؛

( )1هنج البالغة . 129/1
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سن
إذ القايض بام أنه استنبط احلكم يكون قاضي ًا ،أو ُيستكشف من ذلك بأن النساء ل َ
بدرجة يتمكن من السيطرة عىل عواطفهن يف مشكالت ا ُ
المور؛ إذ من الواضح أن الفقه
غري منحرص بالعبادات ،بل يشمل االُمور العبادية والسياسية ،ويف مجيع األمور قد
يكون احلكم للنساء وقد يكون عليهن ،وقد يكون ألرحامها وقد يكون عىل أرحامها،
فمن مل يكن له السيطرة عىل نفسه يف مقام الشهادة كيف يكون له السيطرة عىل نفسه يف
مقام االستنباط ،مع أنه البد من رعاية االحتياط يف مقام اإلفتاء ،فإن العواطف تؤثر يف
مرحلة الالشعور يف االستنباط.
والغرض أنه من املمكن أن تكون هذه االُمور سبب ًا ومنش ًأ لعدم استقرار السرية
عىل جواز فتوى النساء ،وقد ورد عنهم  كام يف هنج البالغة وغريه :وإياك ومشاورة
النساء فإن رأهين إىل أفن وعزمهن إىل وهن. 
( )1

ومن املعلوم أن كثري ًا من الفتاوى حتتاج إىل قوة اإلرادة ومزيد العزم ،ففي
ذكر رسول اهلل  النساء فقال :اعصوهن يف املعروف قبل
صحيحة عبداهلل بن سنانَ :
أن يأمرنكم باملنكر ،وتعوذوا باهلل من رشارهن وكونوا من خيارهن عىل حذر. 
( )2

وورد ما يشبه هذا الكالم يف هنج البالغه .
( )3

ومراده  من قوله :اعصوهن يف املعروف ليس ترك املعروف الذي تأمر به
املرأة ،بل املراد ترك حالة االنفعال من قوهلن ،أي :إذا قالت املرأة شيئ ًا ،ال تعمل وال
تنفعل من قوهلا ،فإنه لو انفعل الرجل من قوهلا فقد أوجدت طريق ًا إىل قلب الرجل،
وربام تأمر الرجل باملنكر.
( )1هنج البالغة . 56/3
( )2وسائل الشيعة . 179/20
( )3هنج البالغة . 129/1
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ومورد االستشهاد قوله  :وكونوا من خيارهن عىل حذر أي أنه ال ُيؤمتن
هبن عادة ،وهذا يتناىف مع تصديقهن من دون حجة يف مقام اإلفتاء.
فتحصل مما ذكرنا عدم وجود سرية عىل تقليد النساء ،ولعل منشأ عدم استقرار
السرية ما ذكرنا من الروايات الواردة يف النساء.
الرشط السادس :البلوغ
والكالم يف هذا الرشط كالكالم يف سابقه ،وقد قامت األدلة عىل عدم جواز
شهادة الصبيان.
هذا متام الكالم يف البحث عن رشائط املفتي.
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املقصد الثالث :يف االحتياط
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االحتياط
ال ريب وال اشكال يف حسن االحتياط يف اجلملة .ونبحث فعالً عن االحتياط
عىل وجه التكرار ،ويكون يف مقامات ثالثة:
األول :إذا كان السبب الذي يراد إتيانه مكرر ًا هو أمر تكويني وال حيتاج
املقام ّ
إىل القصد ،وهذا مثل الغسل باملاء إلزالة اخلبث ،فلو كان هناك مائعان ونعلم بأن
أحدمها ماء واآلخر مضاف ،ويتمكن املكلف من تشخيص املاء بسبب من األسباب،
فالريب يف جواز الغسل هبام يف هذه الصورة ،وحيصل القطع بطهارة ما ُغسل هبام ،ومل
يستشكل أحد يف جواز االحتياط يف هذا املقام.
املقام الثاين :ما إذا كان السبب من االُمور اإلنشائية يف املعامالت من العقود
وااليقاعات ،كام إذا شك يف أن الصيغة املعتربة يف الطالق هذه الصيغة أو تلك الصيغة،
والظاهر أنه ال مانع من االحتياط يف هذا املقام ،وذكر يف مصباح األُصول يف مبحث
القطع ناسب ًا له إىل الشيخ بأنه استشكل يف االحتياط يف االُمور اإلنشائية؛ وذلك لعدم
اجلزم يف اإلنشاء ،ونحن ذكرنا هناك بأن النسبة غري صحيحة ،فإن الشيخ يف الرسائل
واملكاسب ينقل هذا اإلشكال ويرده ،فإنه ال يعترب اجلزم يف مرحلة اإلنشاء هبذا املعنى.
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املقام الثالث :االحتياط يف السبب الذي ُيؤتى به لفراغ الذمة ،وهذا قد يكون
توصلي ًا وقد يكون تعبدي ًا ،فإن كان من التوصليات فال مانع من االحتياط فيه بالتكرار.
وأما يف العباديات ،فقد استشكل بعض يف االحتياط فيها ،إما مطلق ًا أو خصوص
ما إذا كان موجبا للتكرار ،بوجوه:
األول :ادعاء اإلمجاع ،وقد قال الشيخ يف فرائد األصول( :ظاهر كالم
الوجه ّ
السيد الريض  يف مسألة اجلاهل بوجوب القرص وظاهر تقرير أخيه املرتضـى له:
ثبوت اإلمجاع عىل بطالن صالة من ال يعلم أحكامها) .
( )1

َ
ونقل عن احليل يف مسألة الصالة يف الثوبني مع العلم بنجاسة أحدمها عدم جواز
التكرار لالحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصييل .
( )2

إال أن اإلمجاع املحصل ال يتحقق بفتوى السيدين واحليل ،مع أن اإلمجاع
مدركي؛ إذ السيدان من املتكلمني ،واملتكلمون يقولون باعتبار قصد الوجه ،ويقولون
بأن العمل حينام يؤتى به مكرر ًا يزول قصد الوجهِ ،
فمن هذه اجلهة ذهبا إىل هذا القول.
ُ
ذات
الوجه الثاين :ما ذكره املحقق النائيني ،وهو بتقريب منا :أن اإلطاعة ُ
مرتبتني:
املرتبة االُول :أن ُيؤتى بالعمل بداعوية األمر ،بمعنى أن العبد يتحرك بتحريك
املوىل وينبعث ببعث املوىل ،وهذا ال يمكن إال أن يكون األمر املولوي واضح ًا عند
املكلف بالتفصيل ،فإن يف صورة العلم التفصييل يكون األمر املولوي الئق ًا للباعثية

( )1فرائد األصول . 72/1
( )2املصدر نفسه .
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طريق ومرآة للواقع
ٌ
والزاجرية ،ويتحرك وينبعث املكلف من نفس األمر ،إذ القطع
وليس يف قبال الواقع حتى يقال بأنه انبعث من القطع بالواقع.
املرتبة الثانية :أن يكون انبعاث املكلف من احتامل األمر ،ال من األمر املولوي،
ففي هذه املرتبة فإن التحرك وا النبعاث ال يكون من أمر املوىل ،بل من أمر آخر وهو
االحتامل ،ومها يف مرتبتني ،بمعنى أن العقل حيكم بأن املرتبة الثانية مرتبة أدنى من
العبودية ،وإنام يطرأ عليها احلسن يف صورة عدم التمكن من املرتبة االُوىل ،فلو مل يتمكن
من املرتبة االُوىل بسبب فقدان العلم الوجداين أو التعبدي اللذين حيصالن باالجتهاد
ً
حسنة
والتقليد فإنه جيوز له اإلطاعة من املرتبة الثانية ،وتكون اإلطاعة يف املرتبة الثانية
بالنسبة إليه ،ومع الشك يف طوليتهام يدخل البحث يف دوران األمر بني التعيني
والتخيري ،ويف دوران األمر بينهام ،مثل العام واخلاص فاألصل هو اإلشتغال ،وعىل هذا
يمكن تفريع حكم االحتياط يف العبادات.
واالحتياط يف العبادات عىل أقسام ثالثة:
األول :ما إذا دار األمر ـ يف مرحلة جعل احلكم ـ بني الوجوب
القسم ّ
واالستحباب ،كام إذا مل يدر املكلف بأن العمل واجب أو مستحب ،واملفروض أنه ال
يريد اال جتهاد والتقليد ،وال مانع من االحتياط يف هذا القسم ـ عىل ضوء هذا الوجه ـ
إذ األمر م قطوع به وإن كان الرتديد يف نوع األمر ،واالنبعاث انبعاث من بعث املوىل
وليس انبعاث ًا من اإلحتامل أو املظنة.
القسم الثاين :ما إذا دار أمره بني الوجوب وغري االستحباب وغري احلرمة ،كام
إذا دار األمر بني وجوب هذا العمل مثالً أو إباحته أو كراهته ،ففي هذه الصورة ال
تتحقق املرتبة ا ُ
الوىل من اإلطاعة؛ إذ االنبعاث انبعاث من احتامل األمر ،واالنبعاث من
احتامل األمر إنام يكون حسن ًا فيام إذا مل يتمكن من اإلطاعة يف املرتبة االُوىل.
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القسم الثالث :ما إذا كان األمر واضح ًا بأنه أمر وجويب أو استحبايب ،إال أن
متعلقه إما يف وعاء الترشيع مردد بني ُأمور ،كام إذا علم إمجاالً إما بوجوب القصـر أو
اإلمتام أو الظهر أو اجلمعة ،أو كان مردد ًا يف وعاء اخلارج ،كام إذا علم بوجوب الصالة
إىل القبلة إال أنه ال يعلم بالقبلة مع فرض أنه يتمكن من االجتهاد أو التقليد يف كلتا
الصورتني ،فمع متكنه يأيت بصالة الظهر واجلمعة ،أو مع متكنه من تشخيص القبلة يأيت
هبا إىل أربع جهات.
ويف هذا القسم أيض ًا يكون االحتياط عن انبعاث املكلف من احتامل األمر ،ال
من التكليف الواقعي ،وذلك ألنه حينام يأيت بصالة اجلمعة إذا ُسئل بأنه ملاذا تأيت هبا؟
جييب بأنه من ا ملحتمل أن تكون هي واجبة ،وهكذا بالنسبة إىل صالة الظهر والصالة
إىل كل جهة ،فال يصح االحتياط يف هذا القسم ملن يتمكن من االجتهاد أو التقليد فضالً
عن العلم ،بخالف القسم األول.
ويمكن املناقشة يف هذا الوجه بأمور:
األول :أن أساس هذا التفكر لعله مبتن عىل ما ذكره صاحب اجلواهر
األمر ّ
بعض من أنه ال تتحقق التعبدية يف التعبديات إال باالنبعاث من األمر ،وأما سائر
ووافقه ٌ
الدواعي القربية مثل اإلتيان بالعمل بداعي أنه حمبوب للموىل ،أو بداعي أن يصري حمبوب ًا
للموىل ،أو بداعي الفرار من العقوبة ،أو بداعي الوصول إىل مثوبة املوىل وأشباه ذلك
فإنام تكون يف طول قصد األمر ،ال يف عرضه ،واحلال أن املختار هو أن العبادة ما ال
تتحقق إال بالتعبد ،والتعبد عبارة عن التخضع والتذلل ،فكل عمل كان فيه التخضع
والتذلل يكفي يف عباديته ،فإذا أتى بالعمل بام أن املوىل أمر به يكون ختضع ًا وإن أتى به
بداعي أن املوىل يعاقبه أو يثيبه ،أو يكون حمبوب ًا عند املوىل ،أو حتصيالً لرضا املوىل ،فأيض ًا
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هذا ختضع وتذلل للموىل ،بل إذا مل يكن اليشء مأمور ًا به إال أن املكلف يأيت به بداعي
التوصل إىل املأمور به فإنه يكون عبادة وختضع ًا وتذلالً للرب.
وهذا أحد الطرق إلثبات عبادية الطهارات الثالثة ،فإنا ذكرنا يف مبحث األلفاظ
أن لعبادية الطهارات الثالث طرق ًا ،منها :أن يأيت بأحد األُمور من الوضوء والغسل
والتيمم وصوالً إىل مقصد املوىل وهو الصالة ،إذ الصالة مشـروطة بالطهور ،وال
تتحقق إال بإتيان إحدى الطهارات ،فإتياهنا هبذا القصد يكفي يف عباديتها وإن مل يكن
هلا أمر ،وعليه فلو أتى بالعمل املردد بني الوجوب وغري االستحباب باحتامل أن يكون
واجب ًا ،فمعنى ذلك أن العمل عمل ختضعي وتذليل.
األمر الثاين :أن القول بأن يف موارد العلم باألمر يكون التأثر باألمر بخالف ما
إذا كان األمر احتاملي ًا ،فإن االنبعاث انبعاث من االحتامل ال من األمر ،غري صحيح؛ إذ
كام أن العلم والقطع له مرآتية فكذلك االحتامل أو الظن له مرآتية.
وبعبارة ُاخرى :كام أن العلم أو القطع ليس يف قبال األمر ،كذلك االحتامل ليس
يف قبال األمر ،بل كام أن العلم أو القطع من رشائط التحرك فكذلك االحتامل ،فإنه ما
مل يكن لألمر انعكاس نفيس فهو غري قابل للتأثري يف النفس ،وأوضح أنحاء االنعكاس
هو العلم ،وأقل منه العلم اإلمجايل ثم االحتامل والظن ،فإنه الريب يف أن الظن
واالحتامل فيهام كاشفية ،إال أن كاشفيتهام أضعف من كاشفية العلم ،وليس العلم إال
جتمع االحتامالت يف حمور واحد ،فالتحريك واالنبعاث يف صورة الظن أو االحتامل
حتريك وانبعاث عن األمر ،إال أنه حمتمل.
األمر الثالث :أن ما ُذكر من أنه إذا شك يف الطولية فمقتضـى األصل هو
االحتياط حمل تأمل؛ إذ نحن ذكرنا يف مبحث التعبدي والتوصيل بأنه إما أن املتعلق قابل
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ألَن يتقيد بالتعبدية باألمر األول ،وعليه فهو قابل لالطالق والتقييد اللحاظي ،فإذا
شككنا يف أنه تعبدي أو توصيل فإنه يمكن التمسك باإلطالق اللفظي.
وأما إذا قلنا بمقالة املحقق النائيني من أن التعبدية غري قابلة للتقييد إال بمتمم
اجلعل ،واجلعل األول مطلق باالطالق الذايت ،وبتعبريه :اجلعل األول مهمل بالنسبة
إىل التعبدية ،فكذلك ،فقد قلنا هناك بأنه يمكن التمسك باإلطالق الذايت الذي هو غري
قابل للتقييد بالتقييد املبارش فيام إذا مل يقيده املوىل بالتقييد املنفصل ،أي أن اإلطالق
الذايت كاإلطالق اللحاظي أصل لفظي معتمد عليه فيام إذا مل نحصل عىل املقيد ،وعليه
فعىل كال املسلكني عند الشك يف القيد الزائد نتمسك باإلطالق.
األمر الرابع :أن إدخال ما نحن فيه يف دوران األمر بني التعيني والتخيري مبتن
عىل أن يكون املق ام من قبيل العام واخلاص ،واحلال قد ُذكر ـ كام يف فوائد األُصول ـ أنه
لو كان هذا املطلب ثابت ًا فالبد أن يكون بسبب متمم اجلعل الذي هو مفيد فائدة اجلزئية
أو الرشطية ،وعليه فهذا قيد زائد ،واملقام أشبه يشء بمبحث املطلق واملرشوط واألقل
واألكثر االرتباطيني ،ال بدوران األمر بني التعيني والتخيري والعام واخلاص.
نعم يف العام واخلاص نحن أيض ًا نقول بدوران األمر بني التعيني والتخيري ،أي
أنه إذا دار األمر بني العام واخلاص فمقتىض القاعدة هو االشتغال ،وتفصيل ذلك
موكول إىل حمله.
الوجه الثالث :من الوجوه املستدل هبا عىل عدم جواز االحتياط أو ما يمكن أن
يستدل به هو رواية أيب محزة ،والرواية صحيحة سند ًا ،فعن عيل بن احلسني  أنه
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قال :ال حسب لقريش وال عريب إال بتواضع ،وال كرم إال بتقوى ،وال عمل إال بنية،
وال عبادة إال بتفقه. 
( )1

وحمل الشاهد قوله  :والعبادة إال بالتفقه ،واالستدالل هبا متوقف عىل
مقدمات ثالثة:
املقدّ مة االُول :أن املراد من الفقه يف هذه الرواية هو العلم باألحكام الشـرعية
سواء كان عن اجتهاد أم تقليد ،كام أن هذا هو املراد من الروايات الواردة يف التجارة،
ومنها :قول الصادق  :من أراد التجارة فليتفقه يف دينه ليعلم بذلك ما حيل له من
ما حيرم عليه ، والفقه ثم املتجر. 
()2

( )3

املقدّ مة الثانية :أنه إذا نُفيت طبيعة إال عند وجود يشء فهذا ظاهر يف أن ذلك
اليشء إما جزء أو رشط ،وإن نُفيت طبيعة عند وجود يشء فهذا ظاهر يف مانعية ذلك
اليشء ،فمثالً لو قال :ال صالة إال بفاحتة الكتاب ،أو :ال صالة إال بطهور ،فمعناه
أن الطبيعة منتفية إال مع فاحتة الكتاب أو مع الطهور ،ومرجع ذلك إىل اجلزئية أو
الرشطية ،وأما إذا قال( :ال صالة ملن يستصحب أجزاء ما ال ُيؤكل حلمه) فمعناه
املانعية ،ويف املقام قال  :ال عبادة إال بالتفقه وهذا ظاهر يف أن التفقه رشط يف
العبادة.
املقدمة الثالثة :أن التفقه املذكور يف الرواية ليس املراد منه مطلق التفقه سواء كان
مرتبط ًا بالعبادة أم مل يكن ،بل املراد التفقه يف تلك العبادة ،بمعنى أنه البد من معرفة
حكم تلك العبادة ،وعليه فالرواية تدل عىل عدم جواز االحتياط يف العبادات.
( )1وسائل الشيعة . 47/1
( )2وسائل الشيعة . 382/17
( )3تقدَّ م خترجيه .
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ويمكن املناقشة يف هذه املقدمات:
ّأما املقدّ مة االُول :فالفقه وإن استُعمل يف الروايات بمعنى تعلم األحكام ،إال أن
ما هو أكثر استعامالً يف الروايات هو الفقه بمعنى البصرية يف الدين ،وشبيه هذه الرواية
ما يف الكايف :قال :سمعت أبا عبداهلل  يقول :ال يقبل اهلل عمالً إال بمعرفة ، ومثل
( )1

قول الصادق  عن أبيه  أنه قال :إذا عرفت احلق فاعمل ما شئت من خري ُيقبل
منك. 
( )2

وهذه الروايات تدلنا عىل أن املراد بالفقه هنا هو املعرفة ،ومثل هذا التعبري ما
نقله أمري املؤمنني  عن رسول اهلل  أنه قال :وال عبادة إال بيقني ، وعليه فاملراد
( )3

نفي الكامل ال الرشطية ،أو ال أقل من اإلمجال ،وهو كاف يف عدم إمكان االستدالل.
وأما املقدّ مة الثانية :فعىل فرض التسليم باملقدمة االُوىل ـ وهي أن الكربى
ّ
املذكورة من أنه كلام نُفيت طبيعة إال عند وجود يشء فإنه دليل عىل اجلزئية أو الرشطية
ـ إال أن هذا فيام إذا كان لليشء موضوعية ال طريقية ،أما إذا كان لليشء طريقية فريد هنا
احتامل آخر ،فإنه إن قيل( :ال حج إال بمرشد) ،فليس معناه أن وجود املرشد جزء من
رشوط احلج ،بل معناه أن احلج بام أنه ذو أعام ل كثرية وترتيب خاص فهو مما ال يتحقق
بال إخالل عادة إال مع وجود املرشد ،والعبادة بام أن هلا أجزاء ورشائط وموانع فهي مما
ال تصدر صحيحة إال مع التفقه ،فبام أن هذا االحتامل ـ أي احتامل الطريقية ـ موجود
يف املقام فال يمكن االستدالل وال تتم املقدمة الثانية.

( )1الكايف . 35/1
( )2وسائل الشيعة . 116/1
( )3مستدرك الوسائل . 90/1
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وهذا االحتامل مؤ َّيد بروايات ،منها ما يف جامع األحاديث ،عن الصادق 
قال :قال رسول اهلل   :من عمل عىل غري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 
( )1

ويف الكايف ـ وإن كان سنده خمدوش ،إال أنه منقول يف املحاسن بطريق صحيح ـ
عن طلحة بن زيد قال :سمعت أبا عبداهلل  يقول :العامل عىل غري بصرية كالسائر
عىل غري الطريق ،اليزيده رسعة السري إال بعد ًا. 
( )2

والغرض أنه ال يمكن قياس املقام بقوله  :ال صالة إال بفاحتة الكتاب

( )3

وأشباهه ،فإنه ُي ستفاد من هذه العبارة اجلزئية أو الشـرطية يف الصالة ،وال يتصور غري
ذلك ،وهذا بخالف املقام ،فإن يف املقام احتامالً آخر ،وال يمكن محله عىل اجلزئية أو
الرشطية.
وأما املقدّ مة الثالثه :فيمكن املناقشة فيها بأن املذكور يف الرواية :ال عبادة إال
بتفقه ،ومعنى ذلك ليس هو العلم واإلحاطة بجميع اخلصوصيات كام أنه ال إحتياط
إال بتفقه ،ال أن االحتياط هو إتيان الشـيء باالحتامل وجري ًا عىل وفق االحتامل،
واالحتياط إنام يكون احتياط ًا فيام إذا مل يكن يف قبال هذا االحتامل احتامل آخر مضاد له،
فإنه إذا احتمل الوجوب يصح ا الحتياط فيام إذا مل يكن هناك احتامل آخر مضاد له وهو
احلرمة ،وأما إذا فرسنا هذه اجلملة بأنه جيب العلم بجميع خصوصيات كل جزء جزء،
فهذا مما ال يتحقق وال حيصل ألغلب املسلمني.
فظهر أن االستدالل هبذه الرواية لبطالن عبادة تارك االجتهاد والتقليد غري تام.

( )1جامع األحاديث . 101/1
( )2الكايف . 34/1
( )3مستدرك الوسائل . 158/4
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الوجه الرابع :من الوجوه التي قلام تعرضوا له ويمكن أن يستدل به هو معتربة
أيب أيوب اخلزاز ،عن أيب عبد اهلل  قال :قلت له :كم جيزي يف رؤية اهلالل؟ فقال:
إن شهر رمضان فريضة من فرائض اهلل فال تؤدوا بالتظني ،وليس رؤية اهلالل أن يقوم
عدة فيقول واحد :قد رأيته ،ويقول اآلخرون :مل نره ،إذا رآه واحد رآه مائة ،وإذا رآه
مائة رآه ألف ،وال جيزي يف رؤية اهلالل إذا مل يكن يف السامء علة أقل من شهادة مخسني،
وإذا كانت يف السامء علة قبلت شهادة رجلني يدخالن وخيرجان من مرص. 
( )1

بتقريب :أن اجلملة ا ُ
الوىل يف قوة الصغرى والكربى ،والصغرى هي :أن صوم
شهر رمضان من فرائض اهلل ،والكربى هي :أن فرائض اهلل ال تؤدى بالتظني ،والرواية
واردة يف يوم ُيشك بأنه من شعبان أو من رمضان ،فقال اإلمام  :ال يمكن إتيان
صوم شهر رمضان باألمارات الظنية غري املعتربة ،ألنه من فرائض اهلل ،وعليه فجميع
فرائض اهلل ال تؤدى باملظنة واالحتامل ،أي أنه البد أن ُيعلم بأن ما يأيت به هو مأمور به،
وجمرد احتامل أنه مأمور به ال يسوغ اإلتيان به ،فالرواية وإن كانت واردة يف خصوص
شهر رمضان ،إال أنه بمقتضـى الكربى يعمم احلكم يف مجيع فرائض اهلل.
وقد ُطرحت هذه املسالة يف الكتب الفقهية وهي أنه هل جيوز إتيان صوم يوم
الشك مردد ًا بني كونه من شعبان أو من رمضان أو ال؟
مجع إىل عدم اجلواز وبعض إىل اجلواز بعد التسليم بأنه ال جيوز اإلتيان
فذهب ٌ
بالصوم بعنوان أنه من شهر رمضان ،واملختار هو اجلواز ،وتدل الرواية عىل عدم جواز
اإلتيان به بعنوان شهر رمضان ،وجمرد احتامل أنه من رمضان غري كاف يف اإلتيان
بالصوم بعنوان أنه من شهر رمضان.

( )1وسائل الشيعة . 289/10

االجتهاد والتقليد واالحتياط |489

وهناك روايات ُاخرى لعلها توضح وترشح هذه الرواية:
منها :صحيحة حممد بن مسلم عن أيب جعفر  قال :إذا رأيتم اهلالل
فصوموا ،وإذا رأيتموه فافطروا  ،وليس بالرأي وال بالتظني ولكن بالرؤية. 
( )1

ومنها :معتربة اسحاق بن عامر ،عن أيب عبداهلل  أنه قال :يف كتاب عيل 
صم لرؤيته وافطر لرؤيته ،وإياك والشك والظن. 
( )2

كربى كلية ،بل
إىل غري ذلك من الروايات الكثرية ،وهذه الروايات ليس فيها
ً
هي شارحة لقوله  :فال تؤدوه بالتظني.
ويمكن اجلواب :أن (فرائض اهلل) فيه احتامالن:
األول :أن يكون املراد خصوص ما فرضه اهلل يف كتابه.
االحتامل ّ
االحتامل الثاين :مجيع الواجبات اإلهلية مما فرضه اهلل أو فرضه النبي .
والظاهر أن املراد من فرائض اهلل ما يكون بجعل وتقدير من اهلل تعاىل ال مطلق
الواجبات ،ولذا نرى بأنه ورد يف روايات كثرية يف الركعتني األوليني ،منها :صحيحة
زرارة ،عن أيب جعفر  أنه قال :كان الذي فرض اهلل عز وجل عىل العباد عشـر
وهم ،يعني :سهو ،فزاد رسول اهلل  سبع ًا وفيهن
ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن ٌ
السهو ،وليس فيهن القراءة. 
( )3

ويف الفقيه زيادة :فمن شك يف األوليني أعاد حتى حيفظ ويكون عىل يقني ،ومن
شك يف األخريتني عمل بالوهم ، ولعلها من الصدوق رشح ًا للرواية.
( )4

( )1وسائل الشيعة  289/10ـ . 290
( )2املصدر نفسه ص . 255
( )3من ال حيرضه الفقيه . 201/1
( )4املصدر نفسه ص  201ـ . 202
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فمن القوي جد ًا ـ بقرينة سائر الروايات ـ أن يكون املراد من الفرائض يف الرواية
التي يف حمل البحث هو خصوص ما فرضه اهلل ،لورود التعليل نفسه يف الروايات املشار
إليها ،فبام أن األوليني من فرائض اهلل فليس فيهن وهم ،أي :سهو.
والقول بعدم جواز االحتياط يف خصوص فرائض اهلل التي فرضها عىل عباده مما
ال وجه له؛ إذ مل يقل أحد بالتفصيل بني الواجبات ،مع أن االلتزام بأن االحتياط يف
الركعتني االُوليني ال يمكن بأي نحو حتى بتكرار الصالة ،التزام بال وجه ،وذلك ألن
املنساق من هذه الروايات عدم جواز الوهم فيهن ،ال عدم جواز االحتياط ،والعمدة
أن قوله  :فال تؤده بالتظني الوارد يف الرواية التي تتحدث عن إتيان الصوم بنية
أنه من رمضان يف يوم الشك ،مرجعه اىل التشـريع ،فإنه إن أتى به بعنوان شهر رمضان
الذي من املفروض أنه اليدري بتوجه األمر إليه فام يأيت به بعنوان املأمور به أمر فرضه
هو وليس أمر من املوىل ،ومثل هذا األمر واالنبعاث منه ال يكون مصحح ًا للعبودية،
بل ينطبق عليه عنوان الترشيع املحرم.
مضاف ًا إىل أنه مضـر بقصد القربة ،فعليه ال ربط له باملقام ،ومرجع ذلك إىل أن
مطلق املوارد التي ليس هلا قطع باألمر ال جيوز إتيان العمل بعنوان املأمور به.
وإن كان معنى قوله  :فال تؤده بالتظني النهي عن الصوم يف يوم الشك
مردد ًا بني أنه من رمضان أو من شعبان ،وجمرد االحتامل ال يسوغ اإلتيان به مردد ًا بني
شعبان ورمضان ،ولذا ذهب مجع من األكابر يف خصوص يوم الشك إىل عدم صحة
الصوم إن صام مردد ًا ورجا ًء وإن كان مقتىض القاعدة هو جواز االحتياط ،إال أهنم

قالوا بأنا نستفيد ِمن عدد ِمن الروايات ،منها :هذه الرواية ،عدم جواز اإلتيان برجاء أنه
من شهر رمضان ،وهذا ما ُذكر يف مستند العروة ،وعُلل بأنه من املستبعد أن تكون
الروايات ناظرة إىل إتيان صوم يوم الشك بعنوان أنه من شهر رمضان؛ إذ شأن رواة
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هذه الروايات مثل زرارة ،وحممد بن مسلم ،وهشام بن سامل ،أجل من أن يسألوا عن
جواز الترشيع وأنه جيوز صوم يوم الشك بعنوان أنه من رمضان ،وكذا ذكر بأن ما هو
املتعارف بني الناس هو إتيان الصوم يف يوم الشك برجاء أنه من رمضان ،فالنواهي كلها
ناظرة إىل النهي عن اإلتيان برجاء أنه من شهر رمضان ،فعليه ال خيتص احلكم بشهر
رمضان ،بل البد من تعميم احلكم.
إال أن الظاهر أن املنهي يف الروايات ـ وال أقل يف هذه الرواية ـ عبارة عام
استغرب واستبعد من صوم يوم الشك بعنوان أنه من شهر رمضان ،والوجه فيه :أن ما
كان معنون ًا بني العامة وكان مجع منهم يقول باجلواز أو الوجوب هو خصوص إتيان
صوم يوم الشك بعنوان أنه من شهر رمضان ،بل قال بعضهم بأنه لو صام يوم الشك
ومل يكن له اجلزم يف النية فصومه باطل ،وأما إذا كان مع اجلزم يف النية فصومه صحيح،
وهذا ما نقله ابن ُقدامة يف املغني عن ابن حنبل ،ومالحظة املسألة خارج ًا عن اإلطار
واجلو الذي كانت معنونة به ربام يوجب استغراب واستبعاد أن مراد الرواة كان صوم
يوم الشك بعنوان أنه من رمضان ،نعم بعد وضوح املباين يف هذه األعصار ُيستغرب أن
تكون هذه املسألة مورد السؤال ،فالرواية ناظرة إىل إتيان صوم يوم الشك بعنوان أنه
من شهر رمضان ،والشواهد الفقهية من كتب العامة كثرية ،ومن باب املثال نذكر ونشري
اىل بعضها:
منها :ما يف بداية املجتهد البن رشد( :وأما يوم الشك فإن مجهور العلامء عىل
النهي عن صيام يوم الشك عىل أنه من رمضان ،لظواهر األحاديث التي يوجب
مفهومها تعلق الصوم بالرؤية ،أو بإكامل العدد ،إال ما حكيناه عن ابن عمر) .
()1

( )1بداية املجتهد  248/1ـ . 249
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ومنها :ما يف املغني ،حيث قال( :وال جيزئه يف يوم الشك إذا أصبح صائ ًام وإن
كان من رمضان إال بعزيمة من الليل أنه من رمضان ،وهبذا قال مالك والشافعي) .
( )1

فمورد كالم العامة هو إتيان صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان ،والسؤال يف
خصوص هذه الرواية هو عن ثبوت اهلالل وأنه بأي يشء يثبت؛ إذ عند العامة يثبت
اهلالل بشهادة واحد ،واإلمام  بصدد بيان أن شهر رمضان حيتاج إىل ُمثبت رشعي
حتى يمكن للشخص اتيان الصوم بنية شهر رمضان ،وال يمكن إثباته بالتظني وبشهادة
رجل واحد ،فيُستفاد من هذه الرواية عدم جواز إتيان ما فرضه اهلل إال بعد ثبوته،
واليمكن اإلعتامد عىل التظني وإتيانه بقصد األمر ،وهذا هو املستفاد من سائر الروايات
وتفصيل الكالم موكول إىل حمله.
الوجه اخلامس :من الوجوه التي استدل هبا عىل عدم جواز االحتياط يف
خصوص ما إذا كان االحتياط بالتكرار هو أنه لعب وعبث ولغو ،وقالوا بأنه إذا كان
هذا لعب ًا بأمر املوىل فهذا مناف للحكم بالصحة ،فمن باب التقريب :لو طلب املوىل شيئ ًا
إال أنه مل يكن كالمه واضح ًا ومل ُيعرف مراده بعينه وأمكنه املراجعة إىل املوىل أو من كان
قريب ًا منه واالستفسار منه ،إال أنه مل يفعل ذلك ،بل أتى بعدة أشياء مما حيتمل أن املوىل
طلبها ،فإن هذا يعد استهزا ًء ولعب ًا بأمر املوىل وال ُيعد طاع ًة ألمره ،نظري ما إذا كان له
ألبسة متعددة ،ويعلم بطهارة أحدها ،ويمكنه متييز الطاهر بسؤاله من زوجته أو خادمه،
إال أنه ال يفعل ذلك ،بل يأيت بصلوات متعددة ،فهذا لعب بأمر املوىل ومناف لقصد
القربة.
ويمكن اجلواب عنه بجوابني:

( )1املغني البن قدامة . 27/3
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األول :أن تكر ار العبادة ربام يكون لداع عقالئي ال ينطبق عليه عنوان
اجلواب ّ
اللعب واللغو وأشباه ذلك ،كام إذا كان وصوله إىل زوجته أو خادمه شاق ًا أو كان يف
السؤال منها أو منه ذل ،ومثل هذا ا لتكرار ال ينطبق عليه اللعب ،وليس مطلق التكرار
ينطبق عليه مثل هذا العنوان.
اجلواب الثاين :أن هذه العناوين املذكورة خيتلف بعضها عن بعض ،فتار ًة ُيقال
بأنه لغو وعبث ،والعبث ما يكون بنظر العقالء بال مربر ،فإتيان صالة لغو ًا ال يضـر
بإتيان ما أتى به صحيح ًا ،وجمرد هذا ليس لعب ًا واستهزا ًء ،ومل خيالف مرتكب اللغو إال
قانون انتخاب األسهل.
وأخرى يقال بأنه لعب واستهزاء ،فإذا انطبق عليه عنوان اللعب واالستهزاء
فالظاهر أنه مبطل ،ألنه اليتمشى معه قصد القربة.
قال السيد اخلوئي( :ألن الواجب من االمتثال إنام يتحقق بواحدة من تلك
الصلوات ،وهي الصالة الواقعة إىل القبلة يف الثوب واملسجد الطاهرين ،وهي صالة
صحيحة ال لعب فيها وال عبث ،وإنام مها يف طريق إحراز االمتثال ،ال أهنام يف نفس
االمتثال ،فالصحيح جواز االحتياط يف العبادات وإن كان مستلزم ًا للتكرار) .
()1

وظهر بام ذكرنا أن انطباق عنوان اللعب بأمر املوىل موجب لبطالن العمل وإن
كان يف طريق إحراز االمتثال ،وشبيه هذه العبارة ما يف املستمسك من أن العبث يف كيفية
اإلطاعة ،ال يف أصل اإلطاعة.

( )1التنقيح للسيد اخلوئي . 75/1
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والغرض أنه لو كان املراد بالعبث العبث بأمر املوىل فهو يشمل اجلميع ،ويمنع
من انطباق عنوان العبودية بالنسبة إىل اجلميع ،وإن كان مرادهم من العبث غري ذلك،
أي أنه مل ينتخب األسهل مثالً ،فال إشكال فيه.
وقد ُذكرت براهني ُاخرى لعدم جواز االحتياط كفقدان قصد الوجه وقصد
التمييز ،إال أن ما ذهب إليه املتكلمون من اعتبار قصد الوجه قد ُذكر يف األُصول
و ُاجيب عنه.
وهبذا ينتهي الكالم يف االجتهاد والتقليد واالحتياط ،وبه تنتهي هذه الدورة من
بحث االُصول.
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله أمجعني ،ولعنة اهلل عىل
أعدائهم من األولني واآلخرين.
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