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  ، التصحيحمالحظة: مت 
  .هـ ١٤٠٧يف دار العلوم بريوت لبنان عام لكتاب املطبوع حسب اترتيب الصفحات يكون 

  }   { منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  
  
  
  
  
  
  
  الفقه

  اجلزء األول



 

 ٢



 

 ٣

  الفقه
  موسوعة استداللية يف الفقه اإلسالمي

  
  آية اهللا العظمى

  ازيالسيد حممد احلسيين الشري
  دام ظله

  
  
  

  كتاب 
  اإلجتهاد والتقليد

  
  دار العلوم

  بريوت لبنان



 

 ٤

  
  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧
نقّمحة مع ختريج املصادرحة ومصح  

  
  
  
  
  

  دار العلوم ـ طباعة. نشر. توزيع.
  شوران ١١٤/  ٦٠٨٠بريوت ـ لبنان. ص.ب 

  



 

 ٥

  
  
  

  مصادر التخريج
  



 

 ٦

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم



 

 ٧

  يت اعتمدنا عليها الكتب ال
  يف ختريج مصادر هذه املوسوعة هي:

  )أ(
املطبوع سنة  ،يب طالب الطربسيأمحد بن علي بن أيب منصور ألـ االحتجاج: ١
  النجف.النعمان ، هـ ١٣٨٦
ط األوىل  ،اهللا حممد بن النعمان امللقب بالشيخ املفيد يب عبدألـ االختصاص: ٢

  علمي.هـ األ١٤٠٢بريوت سنة 
بن علي الطوسي ويسمى:  نبن احلسد يب جعفر حممألمعرفة الرجال:  ـ اختيار٣

  يران.إجامعة مشهد  ١٣٤٨ط » رجال الكشي«
هـ ١٣٩٨بريوت يب حممد احلسن الديلمي ط الرابعة ألرشاد القلوب: إـ ٤

  األعلمي.
ط مدينة العلم » الشهيد األول«مد بن مكي العاملي اجلزيين حملـ األربعون حديثاً: ٥

  قم.



 

 ٨

ط الثالثة دار التعارف عن دار  ،يب جعفر حممد بن احلسن الطوسيألاالستبصار:  ـ٦
  سالمية طهران.الكتب اإل

طبع مع عدة رسائل » الشهيد«عي العاملي بزين الدين بن علي اجللسرار الصالة: أـ ٧
  قم بصرييت.» رسائل الشهيد«باسم: 
سى بن طاووس ط دار يب القاسم بن علي بن موأين درضي اللاالعمال:  لقباإـ ٨

  سالمية طهران.الكتب اإل
ط قم  ،بن النعمان امللقب بالشيخ املفيد دبن حمم داهللا حمم يب عبدألاألمايل: ـ ٩

  يران.إهـ ١٤٠٣مجاعة املدرسني 
هـ ١٤٠٠ط اخلامسة بريوت » الصدوق«ي مالقبن بابويه الأمايل الصدوق: ـ ١٠
  األعلمي.
هـ ١٣٨٤ي ط األوىل بن احلسن الطوس ديب جعفر حممألمايل الطوسي: أـ ١١

  الوفاء بريوت.
النشر  ةهـ مؤسس١٤٠٥ط » الصدوق«بن بابويه القمي الكمال الدين: إـ ١٢

  سالمي قم.اإل
علمي هـ األ١٤٠٤نعمة اهللا اجلزائري ط الرابعة  دلسيلنوار النعمانية: ـ األ١٣
  بريوت.

  )ب(
  األول النجف.مريزا مهدي الشريازي ط  دلسيلحكام: ـ بداية األ١٤



 

 ٩

ط األول قم جممع  »الشهيد األول«مد بن مجال الدين مكي العاملي حملـ البيان: ١٥
  سالمية.الذخائر اإل

  هـ بريوت الوفاء.١٤٠٣باقر السي ط الثانية  دمحملـ حبار األنوار: ١٦
  )ت(

  ط الكويت. دياحلسيين الزبي ىمد مرتضحملـ تاج العروس: ١٧
الرمحن حممد بن خلدون ط األعلمي  عبدل» ةاملقدم«ـ تاريخ ابن خلدون: ١٨
  بريوت.

بن احلسني بن شعبة احلراين ط اخلامسة بريوت  يلحسن بن عللـ حتف العقول: ١٩
  .هـ األعلمي١٣٨٩

  يران.إلعالمة احللي ط مؤسسة الطوسي لحكام: ـ حترير األ٢٠
 ١٣٦١دي سنة فريوزآباالط قم مد احلسني آل كاشف الغطاء حملـ حترير الة: ٢١

  هـ.
مال الدين احلسن احللي ط املكتبة املرتضوية الحياء اآلثار جلـ تذكرة الفقهاء: ٢٢
  يران.إاجلعفرية 
لحاج آغا حسني الربوجردي ط األوىل لـ التعليقة على كتاب العروة الوثقى: ٢٣

  قم.



 

 ١٠

لسيد مريزا مهدي الشريازي ط األوىل لـ التعليق على كتاب العروة الوثقى: ٢٤
  هـ العلمية النجف. ١٣٦٨

عبد اهلادي الشريازي ط الثانية  دلسيلـ التعليق على كتاب العروة الوثقى: ٢٥
  هـ احليدرية النجف. ١٣٧٥

يب النضر حممد بن مسعود السمرقندي املعروف بالعياشي ط ألـ تفسري العياشي: ٢٦
  علمية قم.
  يدرية.الكويف ط األوىل النجف احل تفرالالكويف:  ترافـ تفسري ٢٧
  براهيم القمي ط العالمة قم.إي بن يب احلسن علألـ تفسري القمي: ٢٨
  هـ الوفاء. ١٤٠٣هاشم البحراين ط الثانية بريوت  دلسيلـ تفسري الربهان: ٢٩
يب فراس أ ورام بنل» املعروف مبجموعة ورام: «ـ تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر٣٠

  شتري دار صعب بريوت.األ
هـ  ١٤٠١يب جعفر حممد بن احلسن الطوسي بريوت أل حكام:ـ ذيب األ٣١

  التعارف عن دار الكتب االسالمية.
هـ طهران مكتبة  ١٣٨٧ ط» الصدوق«بن بابويه القمي الـ التوحيد: ٣٢
  الصدوق.

  )ث(
بن بابويه القمي  ديب جعفر حممألـ ثواب األعمال وعقاب األعمال: ٣٣

  هـ بريوت األعلمي. ١٤٠٣ط الرابعة » الصدوق«



 

 ١١

  )ج(
هـ املكتبة  ١٣٨٦خرية النجف مد بن حممد الشعريي ط األحملخبار: ـ جامع األ٣٤

  العلمية النجف.
  وفست طهران.محقق الكركي طبع باألللـ جامع املقاصد يف شرح القواعد: ٣٥
هـ  ١٣٩٩وجردي ط سنة حسني الربلحاج آغا لحاديث الشيعة: أـ جامع ٣٦

  العلمية قم.
  يران.إهـ املصطفوي  ١٣٧٩ين طهران ردكامد باقر األحملـ جامع الشواهد: ٣٧
  سالمية.ة احلجرية طهران اإلعالطبـ اجلعفريات: ٣٨
  رضي الدين علي بن موسى بن طاووس ط الرضي قم.لسبوع: ـ مجال األ٣٩
صول والدراية ط مكتبة جمموعة كتب ورسائل يف الفقه واألـ اجلوامع الفقهية: ٤٠

  هـ. ١٤٠٤املرعشي قم 
حياء التراث إم ١٩٨١مد حسني النجفي ط السابعة بريوت حملاهر الكالم: ـ جو٤١

  العريب عن طبعة النجف.
  )ح(

  هاء الدين حممد بن احلسني العاملي ط بصرييت قم.لبـ احلبل املتني: ٤٢
هـ  ١٤٠٥لشيخ يوسف البحراين ط الثانية بريوت لـ احلدائق الناضرة: ٤٣
  االضواء.



 

 ١٢

  )خ(
  هـ طهران الصدوق. ١٣٨٩ط » الصدوق«ويه القمي بن بابالـ اخلصال: ٤٤
  مد بن احلسن الطوسي الطبعة احلجرية يف جملد واحد.حملـ اخلالف: ٤٥

  )د(
هـ طبع  ١٣٨٣لنعمان بن حممد بن منصور املغريب القاهرة لسالم: ـ دعائم اإل٤٦

  يران.إ) ليهم السالم(ع وفست آل البيتباأل
  )ذ(

  ملامقاينمد حسن احمل حالم:ـ ذرائع األ٤٧
  مد بن مكي العاملي ط بصرييت قم.حملالشيعة:  ىـ ذكر٤٨

  )ر(
هـ عن الطبعة  ١٣٩٨محد بن علي بن عباس النجاشي ط ألـ رجال النجاشي: ٤٩

  احلجرية ـ داوري قم.
ربع رسائل أنصاري طبع مع األ ىلشيخ مرتضلـ رسالة يف االجتهاد والتقليد: ٥٠

  هـ. ١٤٠٤املفيد  قم» صوليةأرسائل فقهية و«خرى باسم أ
  قم الرضي. ،مد بن الفتال النيسابوريحملـ روضة الواعظني: ٥١
  حياء التراث.ين الدين اجلبعي العاملي ط آل البيت إللزـ روض اجلنان: ٥٢

  



 

 ١٣

وفست عن احلجرية قم أهـ  ١٤٠٤لسيد علي الطباطبائي ط لـ رياض املسائل: ٥٣
  آل البيت.

  )ز(
ردبيلي ط طهران املكتبة باملقدس األ د الشهريمحد بن حممألدة البيان: بـ ز٥٤

  املرتضوية.
  )س(

هـ املعارف  ١٣٩٠دريس ط الثانية إاهللا حممد بن  يب عبدألالسرائر: ـ ٥٥
  سالمية طهران واملطبعة العلمية قم.اإل

  ط األعلمي بريوت. ـ سليم بن قيس الكويف:٥٦
دار الكتب العلمية  شعث األزدي طيب داود سليمان بن األأليب داود: أـ سنن ٥٧
  بريوت.

  )ش(
ط بريوت » ابن الناظم«اهللا بدر الدين حممد بن مالك  يب عبدألـ شرح األلفية: ٥٨
  هـ القديس جاورجيوس. ١٣١٢

ط » احملقق احللي«القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن  يبألسالم: ـ شرائع اإل٥٩
  م الوفاء.١٩٨٣الثالثة بريوت 

  ( ص )
هـ دار العلم  ١٤٠٤اجلوهري ط الثالثة بريوت  دبن محا مساعيلإلـ الصحاح: ٦٠
  للماليني.



 

 ١٤

 ١٣٠٥وفست عن طبعة سنة نصاري املطبوع باأللشيخ مرتضى األلـ الصالة: ٦١
  هـ بطهران نشر الرسول قم.

مساعيل البخاري اجلعفي ط بريوت إحممد بن اهللا  يب عبدألـ صحيح البخاري: ٦٢
  هـ دار الفكر. ١٤٠١

  ط بريوت دار الكتاب العريب.مع شرح ابن العريب املالكي رمذي: ـ صحيح الت٦٣
هـ مصر مكتبة  ١٣٨٥محد بن جمد اهليثمي ط الثانية سنة ألـ الصواعق احملرقة: ٦٤
  القاهرة.

  ( ع )
  الرزاق املقرم ط النجف األوىل. عبدل): ليه السالم(ع مري املؤمننيأـ العباس بن ٦٥
  حللي ط األوىل قم حكمت.محد بن فهد األاعي: دـ عدة ال٦٦
  يران.إهـ آل البيت  ١٤٠٢ مد بن احلسن الطوسي ط األوىلحملصول: ـ عدة األ٦٧
م الطباطبائي اليزدي الد األول ط املكتبة العلمية ظمد كاحملـ العروة الوثقى: ٦٨

  سالمية بطهران، والد الثاين والثالث مكتبة الداوري بقم.اإل
هـ  ١٣٨٥ط الثانية بريوت » الصدوق«ابويه القمي بن بالـ علل الشرائع: ٦٩

  حياء التراث العريب بريوت.إ



 

 ١٥

  يران.إهـ  ١٢٩٧لمريزا فتاح ط لـ العناوين: ٧٠
يب أابن «بـ براهيم االحسائي املعروف إمد بن علي بن حملـ عوايل اللئايل: ٧١
  يران قم.إهـ سيدالشهداء  ١٤٠٣ط األوىل » اجلمهور
ط النجف » الصدوق«بن بابويه القمي ال): ليه السالم(ع خبار الرضاأـ عيون ٧٢
  هـ احليدرية. ١٣٩٠

  )غ(
  براهيم النعماين ط مكتبة الصدوق طهران.إمد بن حملالغيبة: ـ ٧٣
  يب جعفر حممد بن احلسن الطوسي ط ايران.ألـ الغيبة: ٧٤

  )ف(
هـ  ١٤٠٤الرحيم الطهراين الغروي ط  مد حسني بن عبدحملـ الفصول الغروية: ٧٥

  هـ. ١٢٦٦قم مؤسسة آل البيت عن الطبعة احلجرية املطبوعة سنة 
) املطبوع ليه السالم(ع مام الرضاىل اإلإاملنسوب : (عليه السالم) ـ فقه الرضا٧٦

  هـ ايران. ١٢٧٤سنة 
 ١٣٩٦مد مهدي اخللخايل ط الثانية سنة حمل» يئتقريرات اخلو«ـ فقه الشيعة: ٧٧

  هـ طهران.
  القاسم علي بن موسى بن طاووس ط نشر تبليغات قم. يبألالسائل: ـ فالح ٧٨



 

 ١٦

  )ق(
  سالمية.الطبعة احلجرية طهران اإل ،اهللا بن جعفر احلمريي دبلعـ قرب االسناد: ٧٩
  هـ طهران. ١٣٢٨سنة  ألوىلاشتياين ط مد حسن اآلحملـ القضاء: ٨٠

  )ك(
هـ دار  ١٤٠١مد بن يعقوب الكليين الطبعة الرابعة بريوت حملـ الكايف:  ٨١

  سالمية.التعارف عن الكتب اإل
هـ املطبعة املباركة املرتضوية  ١٣٥٦بن قولويه ط الكامل الزيارات: ـ  ٨٢
  النجف.
ربلي ط بريوت اإل يب الفتحألي بن عيسى بن لعـ كشف الغمة يف معرفة األئمة:  ٨٣

  سالمي.دار الكتاب اإل
  لفاضل اهلندي ط اصفهان.لـ كشف اللثام:  ٨٤
هـ طهران املكتبة العلمية  ١٣٦٣م اخلراساين ط ظمد كاحملصول: ية األـ كفا٨٥

  سالمية.اإل
هـ  ١٤٠٥مد بن علي الكراجكي الطرابلسي ط بريوت حملـ كرت الفوائد:  ٨٦
  االضواء.

  )ل(
فريقي املصري ط يب الفضل مجال الدين حممد بن منظور اإلألـ لسان العرب: ٨٧
  بريوت.



 

 ١٧

  )م(
حياء اآلثار فر حممد بن احلسن الطوسي ط املكتبة املرتضوية إليب جعألـ املبسوط: ٨٨

  اجلعفرية طهران.
هـ املطبوع مع مهج  ٢٣ضي الدين بن طاووس ط طهران لرـ اتىن: ٨٩

  الدعوات.
  هـ الوفاء. ١٤٠٣بريوت خر الدين الطرحيي ط الثانية لفـ جممع البحرين: ٩٠
  لطربسي ط بريوت مكتبة احلياة.علي الفضل بن احلسن األيب ـ جممع البيان: ٩١
  ردبيلي ط مجاعة املدرسني قم.محد األألـ جممع الفائدة والربهان: ٩٢
محد بن حممد بن خالد الربقي ط الثانية قم دار الكتب أيب جعفر ألـ احملاسن: ٩٣

  .ةسالمياإل
لسيد حممد علي العاملي الطباطبائي طبع باالوفست يف لحكام: ـ مدارك األ٩٤
  طهران.

ط » رامللقب بسالّ«العزيز الديلمي  ة بن عبدزمحلمامي: ـ املراسم يف الفقه اإل٩٥
  هـ الزهراء. ١٤٠٠األوىل بريوت 

خيه بغري رواية أ خبار علي بن جعفر عنأمن »: املطبوع يف البحار«ـ املسائل ٩٦
  . احلمريي
  لشهيد زين الدين العاملي اجلبعي ط بصرييت قم.لفهام: ـ مسالك األ٩٧



 

 ١٨

هـ  ١٣٨٢لمريزا حسني النوري ط األوىل طهران لمستدرك الوسائل: ـ ٩٨
  سالمية العلمية.املكتبة اإل
هـ مطبعة  ١٣٩١حمسن احلكيم ط الرابعة  دلسيلـ مستمسك العروة الوثقى: ٩٩

  اآلداب النجف.
  اقي ط مكتبة املرعشي قم.رمحد بن حممد مهدي النألـ مستند الشيعة: ١٠٠
  علمي.هـ األ ١٤٠٣بن علي العاملي الكفعمي ط الثالثة  براهيمإلـ املصباح: ١٠١
  هـ طهران. ١٣٥٣مد رضا بن حممد هادي اهلمداين ط حملـ مصباح الفقيه: ١٠٢
هـ  ١٣١٥يومي ط األوىل مصر فمحد بن علي املقري الألـ مصباح املنري: ١٠٣

  العلمية.املكتبة 
١٠٤ـ مصباح املتهجن احلسن الطوسي يب جعفر حممد بألد: د وسالح املتعب

  يران.إمساعيل الزجناين إشراف إباالوفست ب
القاسم كالنتري أليب » نصاريتقريرات الشيخ األ«نظار: ـ مطارح األ١٠٥

  هـ طهران. ١٣٠٨املطبوع باالوفست عن الطبعة احلجرية سنة 
ط بريوت » الصدوق«يب جعفر حممد بن بابويه القمي ألخبار: ـ معاين األ١٠٦

  عرفة.امل هـ دار ١٣٩٩



 

 ١٩

  لمحقق احللي طبع باالوفست قم.لاملعترب: ـ  ١٠٧
محد بن قوامه املقدسي ط دار الكتاب العريب أاهللا بن  يب حممد عبدألـ املغين: ١٠٨

  هـ. ١٣٩٢
  هـ مطبعة اخليام. ١٤٠١مد حمسن الكاشاين ط قم حملـ مفاتيح الشرائع: ١٠٩
سسة آل البيت باالوفست عن مد جواد احلسيين العاملي مؤحملـ مفتاح الكرامة: ١١٠

  هـ. ١٣٢٤املطبعة الرضوية سنة 
  لشيخ الطوسي ط الوفاء بريوت.لالفهرست: ـ ١١١
ية ط مكتبة هاملطبوع يف اجلوامع الفق» الصدوق«بن بابويه القمي الـ املقنع: ١١٢

  املرعشي قم.
  لشيخ املفيد ط الداوري قم.لـ املقنعة: ١١٣
يب احلسن الطربسي ط السادسة بريوت أضي الدين لرخالق: مكارم األـ ١١٤

  هـ األعلمي. ١٣٩٢
هـ تربيز ١٣٧٥نصاري ط الثانية سنة لشيخ مرتضى األلـ املكاسب: ١١٥

  االطالعات.
هـ دار ١٣٩٥الكرمي الشهرستاين الطبعة الثانية  مد بن عبدحملـ امللل والنحل: ١١٦

  املعرفة.
هـ ١٤٠١بريوت » دوقالص«بن بابويه القمي الـ من ال حيضره الفقيه: ١١٧

  التعارف عن املكتبة االسالمية.



 

 ٢٠

 وبيب جعفر رشيد الدين حممد بن علي بن شهر آشأليب طالب: أمناقب آل ـ ١١٨
  املازندراين ط األوىل قم العلمية.

  لعالمة مجال الدين احللي طبع باالوفست طهران.لـ منتهى املطلب: ١١٩
  م.١٩٨٢بريوت دار املشرق سنة ط السادسة والعشرين ـ املنجد يف اللغة: ١٢٠
  لسيد حبر العلوم ط املفيد قم.ل» الدرة النجفية« ـ منظومة الطباطبائي:١٢١

  ) ن(
  لمريزا تقي لسان امللك ط طهران.لـ ناسخ التاريخ: ١٢٢
يب القاسم علي بن موسى املوسوي املطبوع يف اجلوامع الفقهية أل: تالناصرياـ ١٢٣

  ط مكتبة املرعشي قم.
لفاضل املقداد ط األوىل ل» شرح الباب احلادي عشر«لنافع يوم احملشر: ـ ا١٢٤

  سالم قم.مطبعة اإلهـ ١٣٩٥سنة 
  هـ دار الكتاب العريب بريوت.١٤٠٠يب جعفر الطوسي ط الثانية ألـ النهاية: ١٢٥
  ندلس.هـ األ١٣٨٢شرح حممد عبده ط الثانية بريوت ـ ج البالغة: ١٢٦
اهللا بن علي احلسيين الراوندي ط األوىل النجف  ضللفـ نوادر الراوندي: ١٢٧

  هـ احليدرية النجف.١٣٧٠



 

 ٢١

  )هـ(
املطبوع يف اجلوامع الفقهية ط » الصدوق«يب جعفر حممد بن بابويه ألـ اهلداية: ١٢٨

  مكتبة املرعشي قم.
  )و(

  سالمية طهران.هـ اإل١٣٢٥لفيض الكاشاين ط سنة لـ الوايف: ١٢٩
بن احلسن احلر العاملي الطبعة اخلامسة بريوت مد حملـ وسائل الشيعة: ١٣٠

  سالمية.حياء التراث العريب عن دار الكتب اإلإهـ دار ١٤٠٣
يب جعفر حممد بن علي الطوسي املطبوع يف اجلوامع أعماد الدين لـ الوسيلة: ١٣١

  الفقهية ط مكتبة املرعشي قم.
مكتبة املرعشي  هـ١٤٠٣صر بن مزاحم املنقري ط الثانية قم لنـ وقعة صفني: ١٣٣

  قم.
  



 

 ٢٢

  
  متهيد

لقد بدأ سيدنا املؤلف ـ يف موسوعته الفقهية هذه ـ بشرح كتاب (العروة الوثقى) 
آلية اهللا العظمى السيد حممد كاظم اليزدي (قدس سره)، ومبا أنه مل حيتو على كل أبواب 

ة اهللا الفقه اإلسالمي اعتمد املؤلف يف إمتام موسوعته على كتاب (شرائع اإلسالم) آلي
واجلدير بالذكر أنه مل يعتمد على نص كتاب الشرائع ، العظمى احملقق احللي (قدس سره)

، بل على روحه ومضمونه، كما وأنه أضاف املؤلف بعض املسائل اليت مل يوردها حرفياً
مان (رضوان اهللا عليهما).لَالع  

ـ يف إيران ولبنان وجيدر بنا هنا أن نقدم شكرنا اجلزيل لكل السادة العلماء واألخوة 
ـ الذين سامهوا معنا يف ختريج مصادر هذه املوسوعة، راجني من اهللا العلي القدير أن يوفقنا 

  مجيعاً لنشر تراث أهل البيت (عليهم السالم) إنه ويل التوفيق.
  



 

 ٢٣

  
  كتاب االجتهاد والتقليد



 

 ٢٤

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على
  الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين.

وبعد، فهذه شروح استداللية يف الفقه اإلسالمي، حيث أرجو من اهللا تبارك وتعاىل أن 
حيب ينفعين ا يوم ال ينفع مال وال بنون، سائالً املوىل جلّ امسه، السداد والتوفيق ملا 

  ويرضى، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
  هـ ١٣٧٤ / رجب / ١٢

  احلسيين الشريازيحممد 
  



 

 ٢٥

  ): جيب١(مسألة ـ 
  
ن على اهللا سبحانه حبكم العقل، أ{جيب}، اعلم  قال (قدس سره):: }١مسألة ـ {

ىل مرضاته ـ كما ثبت يف الكالم ـ وعلى العبد، وظيفة اإلطاعة إاإلرشاد وإراءة الطريق 
  متثال بعد تبليغ الشارع.واال

ذا علمنا أن الشارع أدى ما عليه فالالزم علينا االطاعة، وهذا الوجوب املذكور يف إمث 
ذا كان مستنده القريب حكم العقل إ(رمحه اهللا) إما يراد به الوجوب الفطري  كالم املصنف

حكم العقل ذا كان مستنده القريب إبدفع الضرر احملتمل، وإما يراد به الوجوب العقلي 
  مستنده البعيد حكم العقل بوجوب دفع الضرر احملتمل.وبوجوب شكر املنعم، 

  توضيح املقام يتوقف على بيان أمور:
ليه إن والقبيح ـ كما ذهب سالعقل احلَنه هل حكم العقل عبارة عن رؤية إاألول: 

الرؤية ـ كما  وزجره عن القبيح، بعدن، سمجع من املعاصرين ـ أم عبارة عن بعثه على احلَ
هو مشهور يف ألسنة القوم ـ ؟ الظاهر هو الثاين، ملا جنده بالضرورة من التنازع الواقع بني 

و بالعكس، فلو أما كان الشيء موافقاً للعقل خمالفاً للشهوة  العقل والشهوة يف البعث، بعد
ا وذ .مل يكن هناك حكم، بل كان رؤية حمض، مل يكن باعث حنو ما خيالف الشهوة

  يشكل ما ذكروا: من أن العقل يرى والشهوة حترك حنو املرئي.
  ن الضرر على حنوين: ضرر دنيوي، وضرر إالثاين: 



 

 ٢٦

ن احتمال كل من الضررين إأخروي. وكال الضررين مما حيكم العقل بوجوب دفعه. مث 
 .م آكداألضرار الدنيوية قد تبلغ حد اهلالك فيكون احلكمما حيكم العقل بدفعه، ولكن  يضاًأ

ه مع احتمال النفع ئجياب العقالء لدفع الضرر اليسري احملتمل فإمنا هو لتكافإوما يرى من عدم 
  و املساوي، كما ال خيفى.أالكثري 

ضي العقل دفعه كذلك يقتضي الشعور دفعه، كما تن الضرر احملتمل كما يقإالثالث: 
دة امراً فطرياً، أي حتكم الفطرة ـ ىل هذه القاعإنرى يف احليوانات، وهلذا كان األمر املستند 

  و حيواناً ـ بدفعه.أنساناً كان إ
حيتمل يشكر إن شكر املنعم واجب، ووجه وجوبه حكم العقل بأنه لو مل الرابع: 

يضاً ولكن أضرر احملتمل لىل دفع اإالقاعدة مستندة ذه انقطاع النعمة، وهو ضرر عظيم. فه
طاعة بأحد األحناء الثالثة اآلتية: االجتهاد، وب اإلن وجإخمتصة بالعقالء فقط، وهلذا قلنا: 

ىل قاعدة دفع الضرر ابتداًء ـ وإما إذا كان مستنداً إما فطري ـ إياط، والتقليد، واالحت
الشكر، ألن شكر املنعم ذه املناسبة ـ أعين احتمال ىل قاعدة إعقلي إذا كان مستنداً 

  نقطاع ـ مما يدركه العقل فقط.اال
أن يكون هذا الوجوب شرعياً أم ال؟ الظاهر اإلمكان، لعدم حمذور يف  مث هل ميكن

حد األمور الثالثة، كما ال حمذور يف ردع الشارع عن بعضها مثال. وبعد أجياب الشارع إ
  مكان وجواز متامية اإل



 

 ٢٧

م ال؟ فنقول: الشارع أوجب الشارع أنه هل أثبات واإلثبوته، فالكالم يقع يف مرحلة 
تية دلة وجوب التعلم اآلأالتعلم، فإن  ه الثالث مبا يأيت من أدلة وجوبحدى هذإأوجب 
  حدى الثالث.إطبق الواقعيات تفيد وجوب على ال العمل إن ليس املراد منها أمبعونة 

منا هو مقدمة العمل، فلو إهذا، وقد حيتمل عدم وجوب إحدى الثالث ختيرياً، ألن العلم 
أي طريق منها مل يكن مؤاخذاً، كما يوجد ذلك شخصاً عمل بالواقع من دون فرض أن 

  وائل بلوغه إذا طابق عمله الواقع.أكثرياً فيمن مات يف 
تقدير وجوب العلم: فهل وجوب التعلم نفسي ـ كما ذهب فعلى  ،وعلى كل حال

 عن العلم يف الفروإواألدلة الثاين، فم وجوبه غريي؟ الظاهر من حكم العقل أليه مجاعة ـ إ
واملطلوب يف الفروع هو  ،صول هو االعتقادصول، إذ املطلوب يف األلم يف األخيالف الع

  العمل.
نه من إم ال؟ الظاهر أوإذا ثبت كون وجوب العلم غريياً فهل هو من قبيل ما ال بد منه 

ـ  القسم الثاين، إذ املقدمة قد تكون مقدمة الوجود ـ كنصب السلّم للكون على السطح
ول ذيها، وقد تكون مقدمة للعلم املسماة باملقدمة العلمية ـ فهذه البد منها يف حص

كالغسل ـ وهذه ليست مما ال بد منها، سل من فوق املرفق للعلم بدخول متام الذراع يف الغ
فلو حصل ذوها بدوا مل يكن وجه للزومها، والعلم باألحكام مقدمة للعمل، ومن املعلوم 

  ن العمل ال يتوقف أ
  



 

 ٢٨

   عباداته ومعامالتهعلى كل مكلف يف
  

  وجوده على العلم.
وذا حتقق أن الوجوب الشرعي لو كان فهو إرشادي، والفرق بني املولوي 

منا هو إرشادي، فإن العقاب عقاب، خبالف اإلواإلرشادي، أن املولوي ما يف خمالفة اهليئة 
  وامر الطبيب.أال عقاب عليها كما يف على خمالفة املادة فقط، واهليئة 

رشادياً إذ إنه ليس كلما حكم به العقل كان حكم الشرع الذي على طبقه أخيفى  وال
ال مع القرينة، وهلذا ترى أن احلكم حبرمة إبه األمر اإلرشادي خالف الظاهر، فال يلتزم 

الظلم مولوي يتبعه العقاب مع استقالل العقل بقبحه. نعم كلما كان حكم الشرع يف 
  طاعة وحنوها، فتأمل.ال حمالة كاحلكم باإل رشادياًإسلسلة املعاليل كان 

  وسيأيت بعض الكالم يف هذه املقامات إن شاء اهللا تعاىل.
ىل إلزام، إذ البالغ العاقل إذا مل يلتفت ىل احلكم واحتمل اإلإالتفت  }على كل مكلف{

ا مه، مل يكن مورداً للوجوب العقلي، وذو التفت ومل حيتمل اإللزام، بل قطع بعدأاحلكم، 
ن املراد باملكلف املكلف الفعلي ال الشأين، واملراد باملكلف املكلف يف اجلملة حىت أتبني 

  يشمل انون األدواري حال اإلفاقة.
هذا كله لو كان املراد بالوجوب، الوجوب العقلي، أما لو كان املراد الوجوب الشرعي 

  لي، فتدبر.فعفاملكلف أعم من الشأين وال
  طالقات:إته} للمعامالت {يف عباداته ومعامال

  



 

 ٢٩

  ن يكون جمتهداًأ
  

  فرياد ا العقود فقط.طالقها يف مقابل اإليقاعات، إاألول: 
  يف األعم من العقود واإليقاعات.الثاين: 

يف مقابل العبادات، فيشمل العقود وااليقاعات واألحكام، فالطهارة والبيع الثالث: 
طالق الثالث، (رمحه اهللا) هو اإل اد املصنفوالطالق واإلرث كلها على هذا معامالت. ومر

ىل قرينة إحد الثالثة يف كافة األفعال غري الضرورية مضافاً أإذ الواجب على الشخص 
نه ال يرد اإلشكال على املنت أالتقابل، فإن مقابلتها للعبادة مما تفيد إرادة األعم، وذا تبني 

  يم.خص من الالزم ذكره، وسيصرح املصنف بالتعمأبأنه 
جتهاد باستفراغ الوسع يف حتصيل الظن باحلكم من ن يكون جمتهداً} قد يفسر االأ{

ما أاألدلة، واملخالف يف هذا األخباريون والعامة، فلم جيوزوا االجتهاد ذا املعىن: 
مجاع على حرمة االخباريون فلعدم حجية الظن عندهم، وأما العامة فألم ادعوا انعقاد اإل

أوا من إجيابه الفساد، فحصروا املذاهب يف األربعة ـ كما يتضح ذلك مبراجعة االجتهاد ملا ر
  التواريخ ـ.

وقد يفسر االجتهاد بأنه "استفراغ الوسع يف حتصيل احلجة على احلكم الشرعي"، 
"يف حتصيل احلجة عن مدرك شرعي"، وهذا مما ال ينبغي الرتاع فيه حىت من  :خرىأوبعبارة 

  ما العامة فال يليق أل احلجة واجب حىت مبقتضى األخبار. ون حتصيإاألخباريني، ف
  



 

 ٣٠

  و مقلداًأ
  

مجاع الذي ادعوه يف حصر املذاهب فاسد من اإل نالتعرض لكالمهم يف هذا الباب، فإ
  وجوه ال ختفى.

جتهاد العقل امللزم للعمل على وجوب هذا النحو من االفالدليل  ،وعلى كل حال
وسيأيت الكالم يف ها، واالجتهاد أحد طرق الفهم، والنقل. نه يتوقف على فهمإحكام، فباأل
  ن شاء اهللا تعاىل.إدلة النقلية األ

ىل العامل من دون سؤال عن املدرك، وسيأيت إ{أو مقلداً} والتقليد عبارة عن الرجوع 
  الكالم فيه مشروحاً.

 فنقول: هو من ما شرعاً فسيأيت نقل األدلة، وأما عقالًأجائز عقالً وشرعاً:  دن التقليإمث 
  شكاالن:إباب الرجوع ألهل اخلربة ومل يردع الشارع عنه. وهنا 

ذ الواجب على كل مكلف هو إهل اخلربة، أىل إالرجوع  ن التقليد ليس مثلإاألول: 
نه ال جيب على كل مكلف إالتفقه، وهو عبارة عن حتصيل العلم، خبالف سائر الصنائع، ف

هو التحفظ على النفس من اهلالك، وهو حيصل بتعلم  تعلم الطب ـ مثالً ـ، بل الالزم
  خرى.أالطب تارة وبالرجوع إىل الطبيب 

خذ أىل طبيب يف إموا الطب" مل جيز الرجوع "تعلّ :نه لو قال املوىل لعبيدهأواحلاصل 
وجب أذ الشارع إم كل واحد منهم الطب، وهنا كذلك، املسائل عنه تقليداً، بل الالزم تعلّ

  التفقه.



 

 ٣١

نه مقدمة للعمل إي أدلته ـ هو الغريية، أكما يظهر من جياب التفقه ـ إن أ :وابواجل
رادة تفقه إفهذا قرينة على عدم  ،نه نفسي كما يقول بعض العلماء، فالالزم هو العملأال 

نه ليس نفسياً بل أموا الطب" وعلمنا "تعلّ :ذا قال املوىلإكل مكلف، ويكون حاله حال ما 
  ك.مقدمة لعدم اهلال

حد اتهدين يف كل مسألة حىت امليت أ ىلإ ليه العقل هو الرجوعإن ما يرشد إالثاين: 
ن الفقهاء ال أابتداًء، وحىت لو قلّد يف هذه املسألة جمتهداً جاز تقليد غريه فيما بعد، مع 

  يقولون به. 
م ـ منا الكالم يف ختصيص الدليل النقلي هلذا العموإإنا نلتزم بكل ذلك، و :واجلواب

  ن شاء اهللا تعاىل ـ.إكما سيأيت تفصيله 
ىل العامل، إن ما ذكره األخباريون من حرمة التقليد، وما أوجبوه من رجوع اجلاهل أمث 

ىل فهمه منها ولو كان إيكاله إوالالزم على العامل حينئذ نقل مضمون الرواية للجاهل، و
ذ التقليد قد يكون إىل حمصل، إخبالف فهم العامل ـ كما عن بعضهم ـ ال يرجع 

ن لفظ التقليد قد ورد يف روايات عديدة: منها أذ إحاش من لفظه، وهذا غري صحيح، ياالست
  ن قالت أىل إم معبد أيب بصري عن أ، ومنها رواية )١(»ن يقلدوهأفللعوام « :(عليه السالم) قوله

                                                
  . ٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٣٢

  .ىل آخره، ومنها غري ذلكإ )١(دتك ديين""قد قلّ :(عليه السالم) ماملإل
نه من باب أوقد يكون االستيحاش من معناه، وسيأيت تفصيل املراد به عند اتهدين و

  ىل اهل اخلربة كما تقدم.إالرجوع 
ذ العامي ال يدري هل له إوجبوه من نقل مضمون الرواية فهو تقليد أيضاً، أما ما أو

و هذا أدم ن املعارض مقأم ال؟ وعلى تقدير املعارضة ال يدري التكليف فيه، وأمعارض 
ن أم ال؟ وهكذا، مع أير فهل طريق هذا اخلرب صحيح دالذي يذكره العامل؟ وعلى كل تق

العلمية ألخذ العوام. ينقلون مضمون الروايات بعد التنقيح يف الكتب  يضاأاتهدين 
  وال يلتزمون به لفظاً، واهللا املوفق.بالتقليد  خباريني يلتزمون عمالًن األأواحلاصل 

  لة السمعية الدالة على جواز التقليد باملعىن األعم من الوجوب فأمور:األدما أو
  منها: السرية.

  مجاع.ومنها: اإل
  ومنها: كونه من ضروريات الدين، وكلها قابلة للخدشة كما يف الكتب األصولية.

  ومنها: الكتاب، وقد استدل بآيات:

                                                
  . ١ىل اخلمر للدواء حإباب من اضطر  ٤١٣ص ٦) الكايف: ج١(



 

 ٣٣

ة منهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا فَلَو ال نفَر من كُلِّ فرقَ﴿قوله تعاىل: األوىل: 
نذار ن يكون اإلأوقد ناقشوا فيها باحتمال  )١(﴾قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

ن املقصود من اآلية، أاهر ظن مل حيصل العلم، والإلتحصيل العلم للمنذرين، ال لألخذ تعبداً و
نذار اآلخرين، فالتفقه يشمل إم اجلميع لألحكام، وذلك حيصل بتفقه مجاعة وبيان لزوم تعلّ

ذ معىن التفقه هو تعلم األحكام، وهو كما حيصل باالجتهاد حيصل إاالجتهاد والتقليد، 
  بالتقليد.

جاب هو أحكام ويب ذر وسأله عن األأىل إنه لو كان بعض الطائفة ذهب أال ترى أ
(عليه  و الوصيأ(صلى اهللا عليه وآله)  دون ذكر الروايات، اليت مسعها عن النيببالنتائج من 

السالم) كانت اآلية صادقة على ذلك البعض، ومل يصدق عليه عدم التفقه، وهكذا لو أتى 
نذرهم صدقت اآلية أليهم وإحكام مث رجع ىل العامل، وسأله عن األإبعض العوام من قرية 

  على ذلك العامي.
  هذا تقليد للعامي. ن قلت:إ

هل اخلربة أىل إي بل هو تقليد للمجتهد بواسطته، والرجوع مليس تقليداً للعا قلت:
ذ لو فرض صدق عنوان إما املناقشة فليست بصحيحة، أكما حيصل ابتداًء حيصل بواسطة، و

  املنذرين ـ أي 

                                                
  . ١٢٢) سورة التوبة: اآلية ١(



 

 ٣٤

معتذرين كوم صادقي اللهجة حبيث يكونوا ثقة ـ ومع ذلك مل يقبل املنذرون منهم 
بعدم حصول العلم هلم مل تقبل معذرم، وهذا كاشف عن كون اآلية حتث على الطريق 

  شكال وغريه فيها.العادي، وال جمال هلذا اإل
. وجه الداللة: إن )١(﴾فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ﴿قوله تعاىل: الثانية: 
ىل اتهد، وهذا هو التقليد يف إ، فالعامي يلزم رجوعه ىل العاملإم رجوعه زغري العامل يل

  اصطالح الفقهاء.
هل الكتاب وتأويلها يف األئمة(عليهم السالم)، فال تصدق أتفسري اآلية يف  ن قلت:إ

  على اتهد.
هذان من باب املصداق وهلذا ال يتنافيان، وإال فكيف ميكن مجعهما يف اإلرادة  قلت:

ن اآليات جتري يف كل إ(عليهم السالم)  ئمة اهلدىأض الروايات عن نه قد ورد يف بعأمع 
(عليهم السالم) ذلك، بأا لو كانت خمتصة  قوم، وال ختتص مبن نزلت فيهم، وقد عللوا

فالالزم الرجوع  ،هل الذكرأملاتت اآلية مبوت من نزل فيهم. وعلى كل حال فاتهدون هم 
  ليهم.إ

هل الذكر حىت تعلموا، فلو مل حيصل العلم مل يلزم أىل إمعىن اآلية ارجعوا  إن قلت:
  هل الذكر، وهذا أالعمل على طبق ما يقوله 

                                                
  .٧ اآلية :اءوسورة األنبي ٤٣) سورة النحل: اآلية ١(



 

 ٣٥

  م ال ـ.أخذ قوله ـ سواء حصل للمقلد العلم أخبالف ما تقولون يف اتهد فإنه جيب 
ليس يف اآلية حىت تعلموا، وال داللة هلا على هذه الغاية، بل األمر بالعكس. أال  قلت:

"، ذا مل تعلموا مرادي وأوامريإ"اسألوا هذا  :نه لو نصب املوىل، شخصاً وقال لعبيدهأترى 
فسأل بعضهم عن املنصوب، ومل يعمل بقوله معتذراً بأنه مل حيصل له العلم بل ظن خبالف 

  قوله مل يكن معذوراً عند العقالء. ومنه تبني عدم لزوم العلم.
ناقشوا يف داللتهما مبناقشات كثرية يف  نإن اآليتني يف كمال الظهور، وأواحلاصل 

ن آية التفقه وآية السؤال حثتا على األمر اإلرتكازي يف طريقة إن شئت قلت: إاألصول. و
التعليم والتعلم، فكلما حكم به العقالء يف هذه الطريقة فهو مفهوم اآليتني. وهذا واضح ملن 

  تدبر.
إِلَى الرسولِ قالُوا حسبنا ما زلَ اللَّه وما أَن  لَوا إِىلإِذا قيلَ لَهم تعاوالثالثة: قوله تعاىل: ﴿

كانَ آباؤ لَو آباَءنا أَ و هلَينا عدجوئاً ويونَ شلَمعال ي مونَهدتهوجه االستدالل )١(﴾ال ي .
، فتدل باملفهوم ن اهللا تعاىل ذم متبعي اآلباء، ألم ال يعلمون شيئاً وال يهتدونإذه اآلية: 

  ن أذا كان يعلم شيئاً ويهتدي جاز تقليده، ومن املعلوم إن الشخص أعلى 

                                                
  .١٠٤) سورة املائدة: اآلية: ١(



 

 ٣٦

ليها، فيجوز تقليدهم، وذا تبني أن االستدالل إاألحكام ويهتدون الفقهاء يعلمون 
باآلية على حرمة التقليد ـ كما صدر عن بعض ـ ليس يف حمله، إذ الكالم يف تقليد العامل 

  اهل الضال.املهتدي ال اجل
إِذا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قالُوا والرابعة: ومثل هذه اآلية يف الداللة، قوله تعاىل: ﴿

كانَ آباؤ لَو آباَءنا أَ و هلَينا عما أَلْفَي بِعتلْ نبئاً ويلُونَ شقعال ي مونَهدته١(﴾ال ي( .  
طالقاً إصول الدين أصول الدين، وال جيوز التقليد يف أتني بأما يف شكال يف اآليما اإلأو

  صول الدين.أطالق ن كان خرج من اإلإطالقهما كاف لالستدالل وإذ إفغري تام، 
دلت باملفهوم  )٢(﴾إِنْ جاَءكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا﴿آية النبأ، وهي قوله تعاىل: اخلامسة: 

بالنبأ مل يلزم تبين كالمه، والفقيه العادل إذا أخرب عن احلكم الواقعي ذا جاء إن العادل أعلى 
  خرب، فال يلزم تبين خربه.أو الظاهري جاز األخذ به، ألنه عادل قد أ

منا خيرب عن األحكام الصادرة إمنا خيرب عن رأيه، مردود بأن الفقيه إواإلشكال بأن الفقيه 
ن نظره معني للموضوع، فهو كأهل اخلربة أمر ، منتهى األ(عليهم السالم) عن املعصومني

ن هذه الدار تعادل ألف إ" :حدهمأذا قال إمر واقعي ولكن باستنباطهم، فأالذين خيربون عن 
  دينار" كان 

                                                
  . ١٧٠) سورة البقرة: اآلية ١(
  . ٦) سورة احلجرات: اآلية ٢(



 

 ٣٧

إخباراً عن القيمة الواقعية للدار، ولكن إخباره عن حدسه ونظره ال عن مساعه وما 
  أشبه.
  فكثرية: خبار الدالة على جواز التقليدما األأو

سألك عن أليك إصل أكاد أ(عليه السالم): ال  مام: قول عبد العزيز بن املهتدي لإلمنها
ليه من إالرمحن ثقة آخذ عنه ما احتاج  حتاج إليه من معامل ديين، أفيونس بن عبدأكل ما 

  .)١(»نعم«معامل ديين؟ فقال: 
ئل ابن عبد الرمحن ه لو سنأن معامل الدين يشمل الفتوى والرواية، أرأيت أومن البديهي 

مل يكن  )٢(»كل شيء نظيف«ىل رواية إفأفتاه بالطهارة مستنداً عن حال شيء خاص، 
نه ينكشف إخذت بفتواه من دون ذكر الرواية. مث أ(عليه السالم) مؤاخذته بأنه مل  ماملإل

 أل االمامن قبول قول الثقة العامل كان مركوزاً يف ذهن الراوي، وإمنا يسأمن هذه الرواية 
  (عليه السالم) عن الصغرى.

(عليه السالم) كتابة عن السؤال عمن يعتمد عليه يف الدين؟  جاب به اإلمامأومنها: ما 
وجه  )٣(»مرناأاعتمدا يف دينكما على كل مسن يف حبنا وكل كثري القدم يف «فكتب: 
  ما تقدم من الداللة 

                                                
  .٣٣ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠٧ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  . ٤ح النجاسات أبوابمن  ٣٧الباب  ١٠٥٤ص ٢ج ) الوسائل:٢(
. ولكن النسخ خمتلفة فمنها ما ذكرت )دينكما فاصمدا يف(ه طبعة مشهد. واملذكور في  ٧ح ٤ص ) رجال الكشي:٣(

  فراجع. )فاعتمدا يف دينكما(الرواية هكذا: 



 

 ٣٨

احلكم، واملقصود باملسن الثابت القدم خذ أخذ الرواية وأعم من أعتماد يف الدين أن اال
  ذ ال خصوصية للسن كما ال خيفى.إفيه، 

نه ليس كل ساعة إ(عليه السالم)  يب يعفور قال: قلت أليب عبد اهللاأومنها: ما عن ابن 
صحابنا فيسألين وليس عندي كل ما يسألين عنه؟ أألقاك وال ميكن القدوم، وجييء الرجل من 

  . )١(»نه مسع من أيب، وكان عنده وجيهاإمد بن مسلم الثقفي، فما مينعك من حم«فقال: 
نه من البديهي عدم دخل خصوص حممد بن مسلم يف أوجه الداللة ما تقدم، بضميمة 

  الرجوع، بل هو مصداق من مصاديق الثقة.
ما مينعكم من احلارث بن املغرية «يضاً قال: أ(عليه السالم)  يب عبد اهللاأومنها: ما عن 

  بتقريب ما تقدم. )٢(»؟النضري
شقيت بعيدة  :(عليه السالم) ومنها: ما عن علي بن املسيب اهلمداين قال: قلت للرضا

من زكريا بن آدم القمي «صل إليك يف كل وقت، فممن آخذ معامل ديين؟ قال: أولست 
  املأمون على الدين 

                                                
  .٢٣ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠٥ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢٤ح صفات القاضي أبوابمن  ١١ الباب  ١٠٥ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٣٩

  .)١(»والدنيا
  .)٢(ىل علي بن حديدإمر بالرجوع ومنها: ما يدل على األ
سدي ـ يعين أبا عليك باأل«لشعيب العقرقويف:  )(عليه السالم ومنها: ما قاله اإلمام

  .)٣(»بصري ـ
ين إاجلس يف مسجد املدينة وافت الناس، ف«ألبان بن تغلب: (عليه السالم)  ومنها: قوله

ذ الفتوى ال حتتمل الرواية، أال إ. وهذا صريح يف املطلب، )٤(»ن يرى يف شيعيت مثلكأحب أ
ذ عمومه حينئذ إن يقال للكليين، مفيت، ولو قيل بالشمول فال يضر، أنه اليصح أترى 

  فتاء مع عدم قبول املستفيت حثّ على اللغو.ن احلثّ باإلأمسلَّم، ومن املعلوم 
  وأما احلوادث «(عليه السالم):  ومنها: التوقيع عن احلجة

                                                
  .٢٧ح لقاضيصفات ا أبوابمن  ١١الباب  ١٠٦ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  . ٥ح باب الصالة خلف من ال يقتدى به ٣٧٤ص ٣ج ) الكايف:٢(
  .١٥ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠٣ص ١٨ج ) الوسائل:٣(
  .٧ص ) رجال النجاشي:٤(



 

 ٤٠

. واملناقشة )١(»نا حجة اهللاأوليكم م حجيت عإىل رواة حديثنا، فإالواقعة فارجعوا فيها 
مع تعقبه » م حجيتإ«ذ التعليل بقوله إبأن الالم للعهد فال يشمل غريها، غري مستقيمة، 

  ن مل نقل بالصراحة.إيوجب الظهور يف العموم » نا حجة اهللاأو«بقوله 
  الرواة غري اتهدين. ن قلت:إ

ون شيخ الطائفة غري راوٍ لكونه ظهر مصاديق الرواة، أفهل يكأاتهدون من  قلت:
  ؟! جمتهداً، ويكون حممد بن يعقوب راوياً لعدم كونه جمتهداً

(عليه السالم) لتقليد عوامنا علماءنا فيما مل يعرفوا منهم الفسق  ومنها: تقرير اإلمام
  .)٢(الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ـ باملفهوم

فأما من كان من الفقهاء «(عليه السالم):  ة هلذه الرواية حيث قالخريومنها: الفقرة األ
. )٣(»مطيعاً ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه ،خمالفاً على هواه ،حافظاً لدينه ،صائناً لنفسه

  ن خيفى.أووجه الداللة أوضح من 

                                                
  .٩ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢٠ح صفات القاضي أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:٢(
  .٢٠ح صفات القاضي أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:٣(



 

 ٤١

عنه من ال يفيد إال اجلواز ال الوجوب. فاجلواب » فللعوام«واملناقشة بأن الالم يف قوله 
  وجهني:

فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من نه لرد توهم احلصر، كقوله تعاىل: ﴿إاألول: 
الةكما يظهر ذلك ملن راجع صدر الرواية. )١(﴾الص  

بني االجتهاد والتقليد، يتعني الثاين للعوام، وهذه قرينة عقلية  بعد دوران األمرالثاين: 
أن الكالم يف مقابل األخباري،  يف مقابل ترك كال األمرين، مضافاً إىللعدم إرادة اجلواز 

ثبات اجلواز كاف هلذا املقام.إم للتقليد، ووبعض علماء حلب احملر  
فللعوام «وهنا تنبيه ال بأس بإيراده، وهو أن بعض العلماء خدش يف سند هذا احلديث 

(عليه  ليهإه السالم)، ونسبة الكتاب (علي نه من تفسري اإلمام العسكريأبادعاء » أن يقلدوه
مجل أ(عليه السالم)، كما  مامالرجلني الراويني للتفسري عن اإلالسالم) حمل نظر، لعدم وثاقة 

و  )٢(ذلك السيد احلكيم وفصله السيد اخلوئي يف املسألة الثانية والعشرين من [املستمسك]
  ليك إ(عليه السالم)، و ماماإلاألقوى صحة نسبة التفسري اىل ، ولكن )٣([فقه الشيعة]

                                                
  . ١٠١) سورة النساء: اآلية ١(
  .٤٣ص ١ج ) املستمسك:٢(
  . ١٢٣ص ١ج ) فقه الشيعة:٣(



 

 ٤٢

  الشواهد:
 مام احلسن بن علي العسكري[ونروي تفسري اإل قال صاحب الوسائل يف اخلامتة:

وق عن حممد بن يب جعفر الطوسي عن املفيد عن الصدأسناد عن الشيخ (عليهما السالم) باإل
سيار ـ قال  سترابادي عن يوسف بن حممد بن زياد وعلي بن حممد بنر اإلالقاسم املفس

(عليه السالم):  بويهما عن اإلمامأوكانا من الشيعة اإلمامية ـ عن  :الصدوق والطربسي
يب احلسن أوهذا التفسري ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال، ألن ذاك يروى عن 

بيه، أ(عليه السالم) وذاك يرويه سهل الديباجي عن  يب حممدأ(عليه السالم) وهذا عن  الثالث
حاديث من املناكري وهذا خال من أصالً، وذاك فيه أا غري مذكورين يف سند هذا التفسري ومه

حاديث كثرية يف كتاب من ال أثني ابن بابويه فنقل منه ذلك، وقد اعتمد عليه رئيس احملد
  انتهى. )١(حيضره الفقيه ويف سائر كتبه، وكذلك الطربسي وغريمها من علمائنا]

كرب االعتماد، وكلما اعتمد عليه ابن بابويه أمد عليه ابن بابويه ن التفسري اعتإ فنقول:
ول من أما الصغرى فإليك عبارة ابن بابويه يف أومل يظهر لنا وجه خدشة فيه كفانا حجة: 

  قصد فيه قصد املصنفني يف إيراد مجيع ما رووه، بل أال حيضره الفقيه... قال: [ومل 

                                                
  .٥٩ص ٢٠ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٣

نه حجة فيما بيين وبني ريب أعتقد فيه أحته وحكم بصأفيت به وأيراد ما إىل إقصدت 
ليها إس ذكره وتعالت قدرته، ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها املعول وتقد

كرب من هذا توثيقاً أانتهى. فهل ترى  )١(ن قال: وبالغت يف ذلك جهدي]أىل إاملرجع.. 
  ؟ واعتماداً

ذا مل تظهر لنا خدشة، أما وجه إة ما الكربى فألن الصدوق كاف اعتماده يف احلجيأو
  الكفاية فألنه عادل، وخرب العادل حجة.

  ىل عدلني والصدوق عدل واحد.إن يف املوضوعات حيتاج إال يقال: 
ن هذا ليس موضوعا إن خرب العدل الواحد حجة لدينا ـ أـ مع الغض عن ألنا نقول: 

(عليه السالم)  العسكري ن يروي الصدوق اخلرب عن الصفار عنأبل حكما، فأي فرق بني 
  (عليه السالم). و عن حممد بن القاسم عن الرجلني عن العسكريأ

نه مل تظهر لنا خدشة فألنا ملا فحصنا الرجال، مل جند غمزاً يف الطريق إال من ابن أوأما 
ضافة حد ـ كما قال بعض ـ باإلأالغضائري، الذي ال يسلم من لسانه ومن سيف حجاج 

  ئري مل خيدش يف هذا التفسري بل يف تفسري آخر، كما تقدم يف ن ابن الغضاأىل إ

                                                
  . ٣ص ١ال حيضره الفقيه: ج من ١(



 

 ٤٤

  عبارة صاحب الوسائل.
باملعارض القطعي،  نا مل نظفر بعدإ :ن معارضها قطعي، وفيهأوذكر صاحب الوسائل 

راد باملعارض عمومات الكتاب والسنة الناهية عن العمل بغري علم فهي خمصصة أن إو
(قدس سره) يف بايب عدم جواز تقليد  ا ذكره صاحب الوسائلباملستفيضة املتقدمة وغريها مم

ن كنا مل نظفر يف إىل رواة احلديث. وإغري املعصوم ووجوب الرجوع يف القضاء والفتوى 
  الباب األول برواية تدل على عدم جواز تقليد فقهاء الشيعة اتهدين، فراجع.

  ليس عمال بغري علم.ل بقوهلم هل اخلربة املوثقني والعمأىل إىل أن الرجوع إمضافاً 
خبار الدالة على جواز التقليد الدليالن اآلخران، ومها ويأيت بعد دور اآليات واأل

ىل إمجاع على جواز التقليد مبعىن رجوع اجلاهل مجاع والعقل. ومن املمكن دعوى اإلاإل
وع اجلاهل ن العقل مستقل جبواز رجأمنا اخلالف يف اخلصوصيات، كما إالعامل يف اجلملة، و

  يف مجيع العلوم والفنون. ءىل العامل، وقد جرى على ذلك بناء العقالإ
ومن ذلك كله ظهر أن األدلة األربعة القائمة على حرمة العمل بالظن مما يلزم اخلروج 

و جوازه، ولو مل نقل مبا هو الظاهر من أعنها ذه األدلة األربعة الدالة على وجوب التقليد 
  صالً، ولسنا حنن اآلن بصدد ذكر مجيع ما حيتاج أ تشمل حمل الكالم ن تلك األدلة الأ



 

 ٤٥

  ليه هذا الباب من الكالم خوفاً عن اخلروج عن مقتضى الشرح. واهللا املوفق.إ
  دلة على جواز التقليد.هذا متام الكالم يف األ

ربعة ة األدلىل األإن مجاعة من علماء حلب، وجلّ األخباريني، حرموا التقليد استناداً إمث 
الدالة على حرمة العمل بالظن، وال خيفى أن خروج التقليد عن العمومات الناهية باألدلة 

ن خروج التقليد على حنو التخصيص ـ كما أمنا الكالم يف إاملتقدمة غين عن التوضيح، 
  ليه مجع ـ أو على حنو التخصص.إذهب 

لة على حرمة العمل بالظن ن األدلة الداأحجة من قال بأن اخلروج على حنو التخصص: 
  ىل الظنون الواهية غري العقالئية، والتقليد من الظنون العقالئية.إمنا تنظر إ

  ما األدلة الدالة على حرمة التقليد فاجلواب عنها:أو
  صول الدين، ال مطلق التقليد.أن الظاهر كوا يف مقام الذم على التقليد يف إوالً: أ

  جدنا آباَءنا علىإِنا واجلاهل، كما يشهد له قوله تعاىل: ﴿ وثانياً: بأا تنهى عن تقليد
و ةلىأُما عونَ  إِندقْتم ممع )١(﴾آثارِه ،  

                                                
  .٢٣) سورة الزخرف: اآلية ١(



 

 ٤٦

أَو لَو كانَ آباؤهم ال يعلَمونَ شيئاً وال وضوح أن اآلباء كانوا جهاالً. وقوله تعاىل: ﴿
  .)١(﴾يهتدونَ

ليهم إمنا كان متوجهاً إيصح إذا مل يقم الربهان على خالفه، والذم  ن التقليد إمناإثالثاً: 
  لتقليدهم مع قيام الربهان من املعجزات وغريها على بطالن تلك التقاليد.

ن عدم جواز إدلة احملرمة على حنو التخصيص: وحجة من قال بأن خروج التقليد عن األ
و تقليد اجلاهل غري أصول الدين أيف  التقليد وعدم اتباع الظن عام، وكون املورد التقليد

ىل الثقة مما تقدم كثري منها، إمنا نقول بتخصيصه باألدلة الدالة على الرجوع إمناف للعموم. و
فى ما فيه. وعلى كل حال فخروج التقليد باملعىن املصطلح عن العمومات مما ال ولكن ال خي
  شبهة فيه.

  بقي الكالم يف امرين:
مكان املراجعة االجتهادية إخباريون مع حترميهم التقليد وعدم األ بيان ما يعملهاألول: 

  حد.ألكل 
  شكل على اإلجتهاد من لزوم االختالف املنهي عنه.أفيما الثاين: 

   الّإال حميص لألخباري، وال لغريه ول فنقول: ما املقام األأ

                                                
  .١٠٤) سورة املائدة: اآلية ١(



 

 ٤٧

ا املقام بذكر ما واختالل النظام، ونكتفي يف هذلزم العسر واحلرج  جتويز التقليد، وإالّ
الفصول مع جوابه عنهم، قال ما لفظه: [ورمبا خالف يف ذلك شرذمة شاذة فحرموه  هنقل
ىل عارف عدل يذكر له مدرك احلكم من الكتاب والسنة، إوجبوا على العامي الرجوع أو
 ذا كانتإترجم له معانيهما باملرادف من لغته، و الّإا، ومن ساعد لغته على معرفة مدلوهلإف

ريق اجلمع حبمل املنسوخ على الناسخ والعام طاألدلة متعارضة ذكر له املتعارضني ونبهه على 
 ،على اخلاص واملطلق على املقيد، ومع تعذر اجلمع يذكر له أخبار العالج على حذو ما مر

ىل إهذا القول وفساده بالنسبة وبشاعة  .ىل معرفة حال الراوي ذكر له حالهإولو احتاج 
على غين لوضوحه عن البيان، لظهور عدم مساعدة أفهام كثري من العوام تماننا مما يسأمثال ز

كثر أوقات العامل على تعليم قليل مما أحكام ذا الوجه مع عدم مساعدة فهم قليل من األ
  ىل آخر ما ذكره ـ.إـ  )١(ليه بعض العوام]إحيتاج 
ختالف العلماء، كما نراه ن االجتهاد موجب الإما املقام الثاين فرمبا يقال: أو

نه مرغوب عنه شرعاً أىل التشاجر والرتاع بني املقلِّدين، وذلك مع إبالوجدان، بل قد يؤدي 
(عليه الصالة  مري املؤمننيأ قام ما ورد من ذمومنهي عنه يف أخبار كثرية. وكفاك يف هذا امل

  كما يف ج البالغة. )٢(والسالم) الختالف العلماء يف الفتوى

                                                
  .٣٦س ٤١١جلزء الثاين صا :) الفصول١(
  .٦٢ص ١) ج البالغة: ج٢(



 

 ٤٨

ذ على تقدير سد باب االجتهاد، إم للتقليد، ذا يصنع احملر فبأنه ما :اجلواب أما نقضاًو
فالالزم إما تقليد شخص واحد ملن نظره خمالف له، وهذا باطل بضرورة العقل، إذ كيف 

وأما ره حرمة املواقعة بالعقد الفارسي تقليد من نظره جوازه والعمل على طبقه. ظجيوز ملن ن
ذ يف فرض إـ كما تقدم من الفصول ـ فهذا مما يوجب اتساع اخلرق، رمون ما ذكره احمل

ذا صار كل عامي مبرتلة جمتهد يف ظنه أنه فهم إتعدد اتهدين إذا لزم االختالف، فكيف 
  احلكم.

ما ورد من حنو مقبولة عمر بن حنظلة وغريها ـ الصرحية يف  فبأنه بعد :حالوأما 
ة والسالم) مع انفتاح باب (عليه الصال مامول وعدم ردع اإلاألاختالف الرواة من الصدر 

العلم ـ ال جمال للخدشة من هذه اجلهة يف زمن االنسداد، وأما ما روي من حديث ي 
بة، كما يشهد بذلك آخر احلديث (عليه الصالة والسالم) فهو يف مقام ذم املصو مري املؤمننيأ

  فالحظ. )١(»فيصوب آراءهم مجيعاً« :الذي يقول
  (تتمة)

  ملكة، ا يتمكنعبارة عن قوة و" االجتهاد قد يعرف بأنه
  

                                                
  .٦٢ص ١) ج البالغة: ج١(



 

 ٤٩

  و حمتاطاً.أ
  

 وأ نتاج احلكم الفرعي"ىل الكربيات، املسبب إلإالصغريات الوجدانية الشخص من ضم 
(صلى  ىل احلكم يف مقام العمل". واالجتهاد ذا املعىن كان مسلَّماً يف زمن النيبإنتهاء "اال
م كانوا يتمسكون بالعام قبل ورود املخصص وكذا املطلق أذ من البديهي إ عليه وآله)، اهللا

على حنو "ال شك لكثري الشك" واملنسوخ، وكانوا حيملون األمر على معناه وحيكمون مثل 
منا منعه مجع من العامة بتوهم انعقاد اِإلمجاع على إكثر" وهكذا. وذا شككت فابن على األإ"

بزعمهم. ىل اجتهادهم إحكامهم الكثرية املخالفة للكتاب والسنة املستندة أشىء عن املنع النا
ليه ـ إوعلى كل حال فسد باب االجتهاد مع خمالفته للضرورة ـ كما تقدمت االشارة 

ىل والته الناص على لزوم االجتهاد، كما جيده املتتبع يف إيناقض ما كتبه عمر بن اخلطاب 
  املذاهب األربعة، فراجع. كتبهم، منها الفقه على

  وليس هذا مقام تفصيل الكالم واهللا املوفق. ،نعم رماه مجع منهم بالوضع
ف مبا يتيقن معه بالرباءة، كما لو شك املكلف يف أن وهو أن يعمل املكلّو حمتاطاً} أ{

حد أتيان إمر املوىل بأالواجب عليه، هل هو اإلتيان ذا اإلناء أو بذاك اإلناء، ـ فيما لو 
نه لو أتى ما فيما مل يكن هناك حمذور تيقن إنائني ـ؟ مث شك املكلف يف املأمور به، فاإل

ذ يف كل من االجتهاد والتقليد حيتمل إحسن من الطريقني األولني، أبالرباءة. وهذا الطريق 
  نه إخمالفة الواقع، خبالف هذا الطريق، ف



 

 ٥٠

تان على الأ نانحمرز للواقع، وأما ذانك الطريقان فهما مؤمواقع. وعلى كل حال و حج
حتياط قد يكون مما قام عليه احلجة، كما لو شك يف مطابقة صالة اجلمعة فأحد طريف اإل

حرز الواقع قطعا، وقد أنه لو احتاط بإتيان صالة الظهر أيضاً إللواقع مع قيام االمارة عليها، ف
  ويف كال احلالني يستحسن االحتياط. ،ال يكون كذلك

م أنه ال فرق فيما حنن بصدده من كفاية االحتياط بني املتمكن من االمتثال التفصيلي إمث 
نشاء ىل اإلإم غريها، وبني كون غريها حمتاجاً أال، وبني كون احملتاط فيه من العبادات 

  م ال، كالطهارة وحنوها.أكاملعاملة 
ـ وجه الزعم: أن  و املقلِّد ـ كما زعمأىل اتهد إن احملتاط ال يلزم رجوعه إمث 

عاملاً باألحكام الشرعية فهو احتياط يف االجتهاد، وإما أن يكون جاهالً  احملتاط إما أن يكون
  ويرجع يف األحكام إىل اتهدين فهو حمتاط مع التقليد.

ا شقاً ثالثاً، وهو أن ال يكون الشخص عاملاً وال مقلِّداً بل جاهالً نن ها هإبيان اجلواب: 
نه بعد قيام الضرورة على عدم وجوب إتقدم من مثال االتيان بالظهر أو اجلمعة، فحبتاً، كما 

  شيء غريمها يوم اجلمعة، لو أتى ما من غري تقليد أو اجتهاد كان كافياً، فتدبر.
ن شاء اهللا إكما يأيت بيانه مفصالً  ،حتياط شرائط: منها العلم بكيفية االحتياطنعم لال

  تعاىل.



 

 ٥١

يف اجلملة مما ال شبهة يف حسنه، واألدلة من العقل والنقل على ذلك ن االحتياط إمث 
  كثرية.

  مور:أوقد أورد على العمل باالحتياط 
شكال حكام واجب، ويف االحتياط ترك التعلم. وهذا اإلم األن تعلّإول: شكال األاإل

  واه لوجوه:
يتمكن الشخص من  نهإم الواجب لو قلنا بوجوبه، فن االحتياط ال ينايف التعلّإاألول: 

منا هو مربوط بالعمل وال ربط له بالعلم حىت إذ االحتياط إو تقليداً، أتعلم املسائل اجتهاداً 
و حمتاطاً] مبعىن تطبيق العمل على أو مقلداً أن يكون املكلف جمتهداً أن قولنا [جيب إيضاده، ف

  تياطي، كما ال خيفى.و االحأو التقليدي، أم االجتهادي، حدها، ألن املراد التعلّأطبق 
ىل إذا حصل الوصول إمنا هو إرشادي ال نفسي، وإن وجوب تعلم األحكام إالثاين: 

  م مل يكن واجباً.الواقع بدون التعلّ
ن الظاهر من األمر ـ كما تقرر إم نفسي، بيان ذلك: وجوب التعلّن يقول: أولقائل 

ك صارف يصرف عن هذا الظهور، ذا كان هناإيف األصول ـ هو النفسي العيين التعيين، إال 
  رشادياً حىت يلتزم به.إوليس لنا دليل على كونه 

  ن يكون هناك أذا كان وجوب التعلم نفسياً يلزم إن قلت: إ
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  عقوبتان:
  على ترك التعلم.األوىل: 

  على ترك الصالة مثالً، وهذا مما ال يلتزم به.والثانية: 
لفظي على بطالنه، و دليل أو ضرورة أمجاع إلتزام به، ألنه مل يقم ال مانع من االقلت: 

  ن ظواهر األوامر املتعلقة بالتعلم ثبوت العقاب على تركه.أمع 
ذ إن وجوب التعلم ـ على تقدير كونه نفسياً ـ ال ينايف العمل باالحتياط، إالثالث: 
منا هو عصى بترك التعلّم، والعصيان على ترك واجب ال ينايف صحة العمل، إعلى الفرض 

  والصحة مربوطة بالوضع ـ كما ال خيفى ـ. ،إن العصيان مربوط بالتكليفف
  قسامه. أببعض خيتص  :على العمل باالحتياطشكال الثاين اإل

شكال يف االحتياط إن االحتياط إما يف العبادات أو يف غريها، أما الثاين فال إبيان ذلك: 
 لمولو مل يعوهي حتصل، شيء ذ املطلوب فيها ذات الإفيه ـ على نظر هذا املستشكل ـ 

بني األقل واألكثر، وبني نسان حني العمل بكونه هو املطلوب. وال فرق بني دوران األمر اإل
  م ال.أيقاعات نشاء كالعقود واإلىل اإلإدورانه بني املتباينني، وكذلك ال فرق بني االحتياج 

لو مل يعلم حني ن الشخص إبعض يف احملتاج إىل اِإلنشاء مبا حاصله:  لنعم استشك
  جراء الصيغة بأا مفيدة للشيء املقصود، إ
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و أىل الزوجني بنفسها إاملتعدية مثالً: لو مل يعلم الشخص بأن املفيد للزوجية هي الصيغة 
ال يعلم بإفادا الزوجية، ال يتمكن من جراء كل من الصيغتني إحرف اجلر فحني  ةبواسط

  قصد اإلنشاء بكل منهما.
نشاء خفيف املؤونة حيصل مبجرد قصده، وهلذا إن هذا القائل جوز التعليق ن اإلإوفيه: 

ذا إكه بكذا" ويقول بصحة هذه املعاملة ن كان مايل فبعتإ" :بالواقع يف العقود، كأن يقول
  كان الشيء ماله يف الواقع.

ل، منا الكالم يف القسم األوإليه، وإصغاء وعلى كل حال فهذا اإلشكال مما ال ينبغي اإل
و التقليد أمتثال التفصيلي باالجتهاد ن يتمكن املكلّف من االأنه إما إوهي العبادات، فنقول: 

أما مع عدم التمكن فالظاهر جواز االحتياط، وخالف يف ذلك احللّي وقال يف  ،و ال يتمكنأ
  . )١(ضيق الوقت: [فيصلي عريانا] دالساتر املشتبه يف الثياب الكثرية عن

  يف الثوب النجس القطعي فكيف باملشتبه. ةدلة امليسور قاضية بالصالأن إوال: أوفيه: 
منا هو الوجه والتمييز ومها غري إذا صلى فيهما ـ إن املفقود يف املقام ـ إوثانياً: 

  مجاع على معتربين كما يأيت، ولو سلمنا وجود اإل

                                                
  .٤٢ص ١سالم: ج) شرائع اإل١(
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بل الظاهر منه يف  مشوله ملا حنن فيه،ليب ال نسلِّم نه دليل إمجاع حيث اعتبارمها، فاإل
  مورد التمكن من االمتثال التفصيلي.

جزاء والشرائط، بل يف طوهلا، وثالثاً: بأن اشتراط الوجه والتمييز ليس يف عرض سائر األ
ن يؤتى ا بقصد الوجه، فلو مل أجزائها وشرائطها يلزم أن العبادة بعدما متت مجيع أمبعىن 

املفروض أن الوجه متوقف على تلك، فلو مل  ذإيكن جامعاً للشرائط مل يشترط الوجه، 
  حيصل بعضها مل جيب الوجه، وفيه نظر ـ فتأمل ـ.

و أما لو متكن من حتصيل العلم أمتثال التفصيلي، املكلف من االهذا كله فيما مل يتمكن 
م فإما أن يستلزم االحتياط التكرار، كما لو تردد الواجب يو ،و تقليداًأاحلجة املعتربة اجتهاداً 

السورة بني كوا جزًء ال يستلزم التكرار، كما لو ترددت  وأاجلمعة بني الظهر واجلمعة، 
بني اجلزء واملانع فهو ملحق باملتباينني على قول، وباألقل ما لو ترددت أم مستحباً. أواجباً 

تقديرها تشريعاً، وإمنا حترم السورة على ال تيان بالصالة مع السورة احتياطاً كثر جلواز اإلواأل
  تشريعاً على قول آخر.
فقد أورد على جواز االحتياط فيه بأنه خملّ لقصد الوجه التكرار أما لو مل يستلزم 

  مجاع.والتمييز، وهو معترب يف العبادة كما ادعي عليه اإل
  نه غري خملّ بذلك، ألنه ال يلزم قصد الوجوب إ: والًأوفيه: 
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تيان بالصالة الواجبة، فالعلم ، بأن يقصد اإلوالندب يف كل جزء، بل الالزم قصد اجلملة
نه رمبا يقال: بأنه لو علم حبالة اجلزء ال جيوز قصد الوجوب أو إحبالة اجلملة كاف. حىت 

عماال متعددة أمتعددة، وقصد كل جزء مستقالً، موجب لكونه  عماالًأالندب فيه، ألنه ليس 
ن قصد كل جزء أال دليل على ن كان هذا القول مدخوالً، ألنه إوهو تشريع حمرم. و

ن يقصد اإلنسان الصالة مث يقصد التكبرية واحلمد أموجب لتعدد العمل، فأي مانع من 
بل القول بعدم جوازه خالف الضرورة، فإن  ،والسورة والركوع وغريها بنيات مستقلة

لك اجلزء مجاالً، مث حني اإلتيان بكل جزء يقصد ذإوالً أذا قصد مركباً فإنه يقصده إاإلنسان 
رادة إ، ومجالية قبالًإقصداً مستقالً، وهلذا قالوا إن كل جزء من املركب مراد بإرادتني: إرادة 

  ن الدليل.عتفصيلية حني فعله. وعلى كل حال فهذا القول عار 
ن كان رمبا إما العقل فإنه وأ ،ن اعتبار قصد الوجه والتمييز مما مل يقم عليه دليلإوثانياً: 

ذ إولكنه غري مستقيم،  ،تيان بالعمل بقصد الوجهعقل يعترب يف صدق اإلطاعة اإلبأن ال :يقال
و واجب أنه مستحب أما أمر املوىل فقط أطاعة عقالً وعرفاً كون احملرك الالزم يف صدق اإل

  نه مل يقم دليل على وجوب قصد الوجه ال كتاباً وال سنة.إفال، وأما النقل ف
ىل الثاين إو االشتغال؟ ذهب بعض أبادة فهل جتري الرباءة اره يف العبمث لو شككنا يف اعت

  ألنه شك يف اإلمتثال، فالالزم 
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ما أاإلتيان بكل ما حيتمل دخله حتصيال للرباءة القطعية، وال جمال هنا للتمسك بالرباءة: 
منا جتري فيما لو كان الشك يف االشتغال، أما لو كان يف إالعقلية فلما تقدم ألن الرباءة 

نه مشغول الذمة بشيء ال حيصل له العلم بفراغها ألف كما عرف امل ذ بعدإمتثال فال، اال
منا يعترب بعد إما الرباءة النقلية فألن قصد الوجه أال بإتيان مجيع ما حيتمل دخله فيه. وإعنه، 

ذ إخذ يف متعلق األمر لزم الدور، أاألمر، ألنه من خصوصيات اإلمتثال ال املأمور به، فلو 
يف قف قصد اإلمتثال على األمر واألمر يتوقف على املوضوع، فلو أخذ قصد االمتثال يتو

مل يكن وضعه لزم الدور. وعلى هذا فليس وضع هذا الشرط بيد الشارع، وحيث املوضوع 
بيد الشارع مل يكن رفعه بيده، فال جتري الرباءة الشرعية لو شك فيه. وهلذا الدليل ال ميكن 

مور به لنفيه، ومثل هذا الشرط سائر ما يعترب يف مقام االمتثال. واحلاصل التمسك بإطالق املأ
  و الرباءة.أطالق نه ال ميكن التمسك لنفيه باإلأ

طالق إالتمسك بم عدم جواز ن سلّإنه وإنه ال نسلم بعدم اإلطالق، فإواجلواب: 
ذا كان إتكلم ن املأطالق املقامي لنفيه، وهو عبارة عن الكالم، ولكنه ميكن التمسك باإل

ال لزم إليه ولو بنحو اجلملة اخلربية ونتيجة التقييد، وإشارة اإلشيئاً دخيالً يف غرضه، فالالزم 
ن قصد الوجه مغفول عنه للعامة ومع ذلك مل ينبه عليه الشارع إنقض الغرض، فحيث 

  نكشف عدم دخله يف الغرض. واحتمال تنبيه الشارع وفقدان ذلك الختفاء كثري من 
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خفائه حكام، مدفوع بأن مثل هذا الشرط مما تكثر الدواعي على ضبطه وال داعي إلاأل
باخلالفة وحنوها كما ال خيفى. ألنه ال ميس  

ن وضعه ليس بيد الشارع، بل ميكن وضعه بنحو متمم اجلعل أنا ال نسلم أفتحصل 
ن التوسعة بنحو نه يتمكن مأم الشارع هذا القصد يف أمر ثان، كما ونتيجة التقييد، بأن حيت

  نتيجة اإلطالق.
هذا متام الكالم يف املقام. وقد جياب عن احتمال اعتبار قصد الوجه والتمييز مبا حاصله: 

ىل العقل من غري إعين إجياب األول وحترمي الثاين ـ موكول أن حكم اإلطاعة واملعصية ـ إ
كذائي معصية أو طاعة ن العمل الأطاعة واملعصية ـ مبعىن مدخلية للشرع. وأما موضوع اإل

  ىل العقل لكن يصح للشارع زيادة قيد أو شرط فيها.إن كان موكوالً إـ فإنه و
ن يعترب شيئاً زائداً على ما يعترب العقل يف مقام االمتثال وهذا ال أن للشارع إواحلاصل: 

ترى  نه حاكم بالعدم. أالأىل هذا الشرط الزائد ساكت، ال إخيالف العقل، إذ العقل بالنسبة 
ن يكون املاء يف أطاعة السقي إ: "يعترب يف  ن يقول لعبده بعد قوله "اسقين"أنه يصح للموىل أ
ثباتاً ونفياً، فللموىل إناء نظيف". وعلى كل حال فليس مجيع شروط االمتثال وظيفة العقل إ
  ن مل يعتربمها العقل.إن يعترب قصد الوجه والتمييز شرطاً يف مقام االمتثال وأ
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ن الشرائط على قسمني: األول: الشرائط العرفية العقلية، وهذا ال ميكن فيه أل فتحص
  الزيادة والنقيصة. الثاين: الشرائط الشرعية.

ن الشك يف الشرائط العرفية مرجعه االشتغال، لعلمه باشتغال الذمة وشكه يف امتثال إمث 
كما لو مل يعلم بأن ما الشك يف الشرائط الشرعية ـ أالتكليف من دون ذلك املشكوك. و

م ال ـ؟ فمرجعه الرباءة، إذ حال هذا الشرط حال أالشارع اعترب الوجه والتمييز يف العبادة 
  مر واملأمور به اليت مرجعها الرباءة.شرائط األ
  فتأمل. ،فيتمسك به يف نفي الشرط املشكوك ذا مل يكن يف املقام إطالق، وإالّإهذا 

ألن من  ،و باحلجةأاط فيما ميكن فيه العلم بالواقع حوط عدم االحتيولكن مع ذلك فاأل
تيان بأحكامه من طريقها ال ترك الطريق منا يريد اإلإفحكاماً ـ حىت املوايل العرفية ـ أشرع 

تيان باالحتياط، وهلذا أمر بالتحري فيما لو اشتبه القبلة، ومحل األمر على اإلرشاد واإل
  ال خيفى على املتتبع.خالف الظاهر، ومثله كثري يف الفقه كما 

كثر، أما لو دار بني املتباينني قل واألمر العبادة بني األأهذا متام الكالم فيما لو دار 
  فنقول: قد يقال بعدم جواز االحتياط لوجوه:

  ما تقدم من إخالله بقصد الوجه والتمييز، وقد تقدم اجلواب عنه.ول: األ
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  قي االجتهاد والتقليد. مجاع املدعى على بطالن تارك طرياإلالثاين: 
  جوه:ووفيه منع من 

  نه قد خالف فيه كثري من العلماء كما ال خيفى.إمجاع غري مسلَّم، فن اإلإاألول: 
مجاع إمنا انعقد من العلماء مبا هم ن هذا اإلأنه على تقدير التسليم فال يعلم إالثاين: 

  حبجة. و مبا هم متكلمون، وعلى التقدير الثاين ليسأفقهاء متشرعون 
نه لو علم أن االمجاع انعقد مبا هم متشرعون ولكن من احملتمل قريباً استنادهم إالثالث: 

ىل مدرك سقط عن احلجية، ألنه ال إمجاع ستناد اإلاىل تلك الوجوه العقلية، وكلما احتمل إ
  (عليه السالم). يكشف حينئذ عن قول املعصوم

إلحتياط فيما لو استلزم التكرار ما ذكره اة على عدم جواز ادعمن الوجوه املالثالث: 
ن حقيقة اإلطاعة عند العقل هو االنبعاث عن بعث املوىل، حبيث أبعض احملققني، وهو: 

يكون الداعي واحملرك له حنو العمل هو تعلق األمر وانطباق املأمور به عليه، وهذا املعىن يف 
بكل واحد من فردي الترديد، ليس إال مجايل ال يتحقق، فإن الداعي له حنو العمل متثال اإلاال

  ىل آخره.إنه ال يعلم انطباق املأمور به عليه باخلصوص، إاحتمال تعلق األمر به، ف
  ن الشرط املرتبط إىل متهيد مقدمة، وهي: إما حيتاج  :وفيه
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  حناء:أبالتكليف على ثالثة 
  ىل الصالة.إاألول: شرط املأمور به، كالطهارة بالنسبة 

ي التكليف حنو االستطاعة اليت هي شرط وجوب احلج على أاألمر ـ  الثاين: شرط
  ىل املشهور ـ واحلاكم يف هذين هو الشرع.إالقول املنسوب 

متثال واإلطاعة، واحلاكم يف هذا الباب موضوعاً وحكماً هو العقل، الثالث: شرط اال
  و غري واجبة.أا واجبة أطاعة ما هي، مث يبني ن العقل يبني أن اإلإف

  ن األحكام العقلية على قسمني:إبيان ذلك: 
حسان غري املستقالت، كحسن رد هذه الوديعة اخلاصة، وحسن هذا اإلالقسم األول: 

هذا الظلم املخصوص وحنوها. وهذا القسم مما ميكن للموىل خمالفة حكم  حاخلاص، وقب
بالشرع، لو ختالفا. ذا كان هناك ما مل يدركه العقل، وهلذا يلزم تأويل العقل إالعقل فيه 

وديعة شخص مل يكن للعقل خمالفته حلكمه حبسن رد  مثالً: لو حكم املوىل بعدم جواز رد
حتمال أن يكون يف الرد مفسدة ال يدركها العقل. نعم اذا أدرك مجيع اجلهات الوديعة، ال

كم ن العقل له حأبل يؤول الشرع بالعقل. واحلاصل  ،وحكم بشيء ال يؤول العقل بالشرع
  وله حكم جزئي كحسن رد هذه الوديعة اخلاصة، ففي  ،كلي، كحسن رد الوديعة يف اجلملة
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ويف القسم الثاين ميكن للشرع خمالفته، لعدم درك  ،ول ال ميكن للشرع خمالفتهالقسم األ
  العقل مجيع اخلصوصيات. نعم إذا أدرك مجيع اخلصوصيات أول الشرع به.

طابق املأيت به فيما ا يستحيل خمالفة الشرع له، كالصحة مماملستقالت، فالقسم الثاين: 
طاعة م مل يطابق، وكباب اإلأا مل يطابق، وكحجية القطع طابق ماملأمور به، والفساد في

ذا طابق املأيت به للمأمور به استحال حكم إواملعصية يف صوريت املوافقة واملخالفة. مثال: 
  الشرع بعدم الصحة وهكذا.

ن كل إن نقول يف مقام التقسيم: أوىل يف النظر تقسيم احلكم العقلي، واألكذا قيل يف 
اجتمع فيه شرائطه، وارتفع عنه موانعه كان حكم الشارع على خالفه ممتنعاً، حكم عقلي 

من غري فرق بني الكلي واجلزئي وباب اإلطاعة وغريها، وكل حكم عقلي حكم به 
ئطه، فللشارع الردع. وهذا يف احلقيقة ختطئة يف قتضائياً، من دون اطالع على موانعه وشراا

ىل قسم من الظلم يف نظر إىل رفع املوضوع، كما لو قال بأن هذا ـ مشرياً إاملصداق وتنبيه 
  منا كان العقل خمطئاً يف قوله بأنه ظلم.إنه يف احلقيقة ليس بظلم وإالعقل ـ ليس حبرام، ف

لفقد بعض شرائطه، كما لو أمر بعدم رد مجاالً ويرفع احلكم إنعم رمبا يبقى املوضوع 
حسانه مرتفع لفقد شرطه. وعلى كل حال إمنا احلكم بإوديعة خاصة، فإن املوضوع باق و

  فاإلطاعة 



 

 ٦٢

  بالعقل ال الشرع. ةواملعصية من املوضوعات املرتبط
ىل بداهته ـ أن املوىل لو أمر عبده بشيء من إوالدليل على كوما عقلياً ـ مضافاً 

مر ا حكماً يأيت العبد بنفسه باملأمور به وال طاعة موضوعاً ومن دون األيان كيفية اإلدون ب
مر. ولو مر ا، ولو كانت شرعية لتوقف حىت يأيت البيان واأليتوقف على بيان كيفيتها واأل

ن عرف كيفية إطاعة الشرعية ـ وعرف كيفية اإلأن العبد مل يأت به معتذراً بأين مل أفرض 
  طاعة مل يسمع منه والمه العقالء.و اعتذر بأن املوىل مل يأمره باإلأالعرفية ـ  طاعةاإل

طاعة واملعصية من البديهيات العقلية مما ال خفاء فيه وال كالم، وكيف كان فكون اإل
م ال ميكن إال إرشادياً؟ رمبا قيل بعدم أمنا الكالم يف أنه هل يعقل أمر الشارع ما مولوياً إو
طاعة ىل األمر باإلإلتسلسل، ألن األمر بالصالة لو احتاج  الّإإال إرشادياً و مكان األمرإ

ىل إن هذا مولوي حيتاج إمر آخر، وحيث أىل إمر مولوي حيتاج أطاعة مبا هو فاألمر باإل
آخر، وهكذا حىت يتسلسل. واحلق إمكان كوما مولوياً وال يتسلسل، ألنه ينقطع بانقطاع 

خر كما كان آطع" أىل "إوجوب إطاعة األمر األخري، فال حيتاج األمر، والعقل مستقل ب
طاعة مولوياً وعدمه الثواب طاعة األمر األول. ويتفرع على كون األمر باإلإمستقالً ب

  والعقاب عليه، عالوة على الثواب والعقاب على األمر األول، فتدبر.
  ذا عرفت ما ذكرناه من املقدمة فنقول يف جواب هذا احملقق: إ



 

 ٦٣

مور كلها أربعة أإنا ال نسلم اشتراط اإلطاعة بعدم التكرار، ألن ما يشترط يف العمل 
  موجودة مع التكرار:

  هلي.مر اإلىل االمتثال هو األإاألول: كون الداعي 
  خر يف هذا الداعي.آالثاين: عدم تشريك شيء 

تثال ىل امإهلي عن داع شهوي، كأن يكون الداعي الثالث: عدم انبعاث الداعي اإل
  هلي باعثاً.املعشوقة له، حبيث لو ال داعي حبها مل يكن األمر اإل الصالة حب املرأة

باللعب واللهو، حىت ال يكون العمل لغواً وعبثاً. ولو كرر ن ال يتصف العمل أالرابع: 
ىل إن الداعي أربعة، لوضوح مور األاإلنسان العمل العبادي بداعٍ عقالئي اجتمع فيه هذه األ

مر اهللا سبحانه بالصالة، وليس أال إربع جهات فيما أمكن العلم بالقبلة ليس أىل إ الصالة
ىل إمر اهللا داعياً أىل جعل إخر شريكاً يف هذا الداعي كالرياء والسمعة، والداعي آشيء 

ن ذات الفعل صالة أمر شهوي. ومعلوم أربع جهات صعوبة التفحص مثالً ال أىل إالصالة 
  كالرقص وحنوه.وركوع وخشوع ال لعب 

  فيما مل يتمكن من القبلة. هذا تشريع، ألنه مل يرد من الشرع إالّن قلت: إ
دخال ما ليس من الدين يف إ، إذ التشريع عبارة عن طن التشريع يضاد االحتياإقلت: 

  نه من الدين، واالحتياط أالدين بعنوان 



 

 ٦٤

نه من أنه مطلوب ورجاء أ نه من الدين باحتمالأتيان بالعمل الذي ال يعلم عبارة عن اإل
  الدين.

طراف وكثرته، استلزم االحتياط التكرار بني قلة األ ولن بعض العلماء فصل فيما إمث 
فجوز يف األول ومنع يف الثاين. ومنع هذا التفصيل مجع. ورمبا يوجه التفصيل بأن كثرة 

داع عقالئي على  مر القبلة بني طرفني وكان هناكأمثال: لو اشتبه  ،ثبطراف موجبة للعاأل
، مل يعد يف نظر العرف الغياً، وأما لو اشتبهت القبلة يف نيعدم الفحص، فصلَّى صالت

طراف واشتبه ثوبه الطاهر يف مخسني، واشتبه املكان املغصوب منه بغريه، واشتبه مسجده األ
مكان إع مكاا يعد عابثاً والغياً، مإنه لو صلى مثامنائة صالة على تقدير إمبا ال يصح، ف

تيان جبميع احملتمالت حىت يف صورة عدم الفحص حىت يصلي صالة واحدة، بل ميكن منع اإل
  فتدبر. ،مكان الفحصإ

  هذا متام الكالم يف مسألة التكرار، واهللا املوفق.
  (تتمة)

جيزيه االحتياط ـ من االمتثال التفصيلي العلمي متمكناً قد تقدم أنه لو كان املكلف 
ملتأخرون ـ وال شبهة يف أن حال االمتثال التفصيلي الظين بالظن اخلاص على ما اختاره ا

حتياط وترك االجتهاد والتقليد فيه ولو استلزم التكرار، إذ هو قطع حال العلم، فيجوز اال
  خرى، وهي أنه ال أمنا الفرق يف جهة إترتيلي، فال فرق بينهما من هذه اجلهة و
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تيان مبظنون التكليف بالظن االحتياط، خبالف اإل ميكن مع اإلتيان مبقطوع التكليف من
نه مع القطع ال حيتمل أاالحتياط احتمال الواقع، ومن البديهي اخلاص، وذلك ألن موضوع 
نه حيتمل أن يكون الواقع يف خالف مظنونه، فيصح االحتياط إغري املقطوع، وأما مع الظن ف

ت ـ كما لو قامت البينة على كون مع االمتثال الظين التفصيلي، سواء كان يف املوضوعا
م يف األحكام ـ كما لو قام خرب العدل على كفاية صالة الظهر أالقبلة يف هذه اجلهة ـ 

  نه لو أتى بصالتني يف األول وبالظهر واجلمعة يف الثاين مل يكن به بأس.إيوم اجلمعة ـ ف
يان جبميع تو الطريق على شيء وأراد املكلف اإلأفلو قامت األمارة  ،وكيف كان
ساطني، ىل مجاعة من األإوال كما نسب أن يأيت باملظنون أفهل يلزم عليه  ،احملتمالت احتياطاً

راد أربعة فراسخ، وأىل إوالً مث مبا قام عليه الطريق؟ مثالً: لو سافر أتيان باحملتمل م جيوز اإلأ
، لتمام يف الفرضالرجوع بعد يومني فهل يلزم تقدمي التمام على القصر ملن استظهر وجوب ا

وتقدمي القصر على التمام، ملن استظهر وجوب القصر، أم ال يلزم، بل للمكلف تقدمي أيهما 
  شاء؟

خر مل يتمكن من قصد الوجه يف املظنون، أاستدل من قال بلزوم تقدمي املظنون: بأنه لو 
مل يتمكن  فلو كان التكليف حسب الظاهر من األدلة التمام يف املثال مث قدم املكلف القصر

ذ حيتمل كون املكلف به واقعاً هو القصر، فقصد الوجه إتيان التمام بقصد الوجه، إبعده من 
  ن مل يكن الزماً ولكن خمالفته خمالفة االحتياط، فيكون تقدمي إو



 

 ٦٦

غسال، احملتمل خالف االحتياط، وهلذا احتاط بعض يف تقدمي الوضوء على مطلق األ
  عن الوضوء.فىت بعدم كفاية كل غسل أن إو

  واجلواب من وجهني:
  ىل قصد الوجه كما تقدم.إنا ال حنتاج إوالً: أ

خالل بقصد الوجه، إذ بعد قيام احلجة على التمام مثال إنه على تقدير لزومه ال إثانياً: 
ن احتمل كفاية القصد املتقدم عن الواقع. وعلى هذا فالظاهر جواز إيصح قصد الوجه فيه، و

  . املظنون وبالعكستقدمي احملتمل على 
هذا كله فيما لو أراد االحتياط مع االمتثال الظين اخلاص، أما الظن املطلق فهل جيوز 

  م ال؟أتيان باحملتمل مع املظنون بالظن املطلق اإل
و غري أو احلرج أإن كان من مقدمات دليل االنسداد عدم جواز االحتياط للعسر نقول: 

وجواز العمل بالظن ذ جواز االحتياط إان باحملتمل، تيذلك فاملتعني القول بعدم صحة اإل
فال  ،نه لو قلنا جبواز االحتياط مل تتم مقدمات االنسدادإاملطلق على هذا القول متضادان، ف

ن قلنا بتمامية مقدمات االنسداد مل جيز االحتياط، كما هو إيكون الظن املطلق حجة، و
جوب االحتياط فاملتعني جواز اجلمع وإن كان من مقدمات دليل االنسداد عدم وواضح. 
  بينهما.



 

 ٦٧

متثال الظين نه هل جيوز ترك االأخرى، وهي: أوتتفرع على هذه املسألة مسألة 
؟ فمن يقول بأن من املقدمات عدم  م الأباالحتياط والعمل  دو التقليأاالنسدادي باالجتهاد 

منع من ترك ذا الطريقني ـ كما حكي عن بعض ـ وهلجواز االحتياط مل جيوز ترك 
الطريقني، ومن يقول بأن من املقدمات عدم وجوب االحتياط جيوز ترك الطريقني والعمل 

  باالحتياط.
جازة صاحب القوانني للعمل إساطني عن عدم وجه لتعجب بعض األ وذا ظهر أنه ال

  باالحتياط مع قوله باالنسداد، ألنه يرى من مقدماته عدم جواز االحتياط.
كالم يف الدليل العقلي القائم على جواز االحتياط مطلقاً حىت يف العبادات، هذا متام ال

  ىل العلم.إوحىت فيما لو استلزم التكرار وكان له طريق 
ما إا إخبار الدالة على جواز االحتياط، فنه يصح االستدالل على املطلب باألإمث 

رشاد كل من اإل على جوازه، إذ رشاد، وعلى كل تقدير تدلّما لإلإلالستحباب و
  واالستحباب فرع اجلواز.

واستدل له بأنه شرط يف م املنع عن العمل باالحتياط، ظىل بعض األعاإنه رمبا نسب إمث 
مر املوىل حمركاً، ولو عمل باالحتياط مل يكن األمر حمركاً، بل أطاعة كون صدق اإل

  احتماله، وهذا ال يصدق عليه الطاعة واالنقياد.



 

 ٦٨

وىل أطاعة بطريق ذا كان حمركاً يصدق عليه االنقياد واإلإمال األمر، ن احتإواجلواب: 
ـ كما تقدم ـ ويشهد لذلك ما التزمه العلماء، حىت نفس هذا املستشكل، من حسن 

ويعد ن احملرك احتمال األمر والنهي ال القطع ما، أالعمل باالحتياط يف الشبهة البدوية، مع 
  ظهر مصاديق املطيع واملنقاد كما ال خيفى.أن مثل هذا احملتاط شرعاً وعرفاً م

و أ نيذا كان طرفاه مباحإعقالً وجيوز شرعاً فيما حيسن منا إن االحتياط إورمبا يقال: 
طراف حمرماً مل حيسن االحتياط. مثالً: الصالة بال وضوء حد األأحنو ذلك، أما لو كان 

راقة ائز، ولعله لذا ورد األمر باإلتيان صالتني مبائني مشتبهني غري جإحمرمة، فاالحتياط ب
  ن شاء اهللا تعاىل.إوالصالة مع التيمم، ويأيت هلذا مزيد توضيح يف بعض املباحث اآلتية 
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ن يكون عارفاً أو ال، لكن جيب أ): األقوى جواز العمل باالحتياط جمتهداً كان ٢(مسألة ـ 
  بكيفية االحتياط باالجتهاد أو بالتقليد.

  
ألقوى جواز العمل باالحتياط} مبعىن تطبيق العمل على االحتياط {ا): ٢(مسألة ـ 

ن يكون} أ{جمتهداً كان} العامل على طبق االحتياط {أو ال} بأن كان عامياً {لكن جيب 
و بالتقليد} وذلك ألنه لو مل يكن عارفاً أغري اتهد {عارفاً بكيفية االحتياط باالجتهاد 

مأموناً من الضرر احملتمل. نعم لو كان طريق االحتياط  حدمها ال يكونأبطريق االحتياط من 
  ىل االجتهاد أو التقليد فيه، كما تقدم.إو يقينياً فال حيتاج أضرورياً 

  



 

 ٧٠

ذا احتمل كون الفعل واجباً، وكان قاطعاً إ): قد يكون االحتياط يف الفعل، كما ٣(مسألة ـ 
  عل وكان قاطعاً بعدم وجوبه،ذا احتمل حرمة فإبعدم حرمته، وقد يكون يف الترك كما 

  
ذا احتمل كون الفعل واجباً، إ{قد يكون االحتياط يف الفعل، كما ): ٣(مسألة ـ 

وكان قاطعاً بعدم حرمته} من غري فرق بني العبادات وغريها، وكذا ال فرق بني ما احتاج 
شيء ضمين أو ىل التكرار بني كون االحتياط يف إو ال، وال يفرق فيما ال حيتاج أىل التكرار إ

  شيء مستقل.
صل صيغة الطالق ـ فيما لو أو إجراء أقد يقتضي االحتياط تكرار صيغة الطالق مثالً: 

م ال، وأراد الفك على تقدير وجود العلقة ـ وقد أشك بأن هذا العقد موجب للزوجية 
و من نوعني، كصالة أىل أربع جهات، إيقتضي تكرار العبادة إما من نوع واحد، كالصالة 

م صوم أنه كان صالة ركعتني أو من جنسني، كما لو نذر شيئاً وشك يف أالظهر واجلمعة، 
تيان بالصالة عند رؤية تيان بالسورة يف ضمن الصالة، وقد يقتضي اإليوم، وقد يقتضي اإل

  نه ال فرق فيه بني املوضوع واحلكم.أاهلالل. وقد ظهر 
ان قاطعاً بعدم وجوبه} ويأيت فيه ذا احتمل حرمة فعل وكإ{وقد يكون يف الترك، كما 

قسام السابقة، فقد يكون ترك معاملة، وقد يكون ترك عبادة، وعلى كل تقدير فقد يكون األ
  و شيءأ، مر واحد، واألمر الواحد إما يف ضمن شيءأمرين، وقد يكون ترك أترك 
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  و التمام.أر ن وظيفته القصأذا مل يعلم إمرين مع التكرار، كما أوقد يكون يف اجلمع بني 
  

كترك معاملة حمتملة الربوية، وترك  مستقل، فالشيء غري العبادي املستقل بال تكرار،
حدمها ربوياً، أقسم من الصوت احملتمل كونه غناًء، ومع التكرار كترك املعاملتني لكون 

وكاخلنثى، وغري املستقل كالتعليق يف ضمن الطالق مثالً، والعبادي املستقل بال تكرار 
ذا احتمل حرمتها يف زمان الغيبة، ومع التكرار كاإلتيان بظهرين يف يوم واحد، إمعة كاجل

ن التكرار حمتمل للحرمة بال احتمال للوجوب، والعبادي الضمين كقراءة سورة السجدة إف
  يف صالة النافلة مثال.

و فعل أو تركني كما تقدم، أمرين} فعلني أ{يف اجلمع بني  ط{وقد يكون} االحتيا
  عمال املستحاضة.أك، كمن رأت الدم وكان تكليفها اجلمع بني تروك احلائض ووتر

ن إمرين هو التكرار. وأن قوله: {مع التكرار} زائد، إذ معىن اجلمع بني أوذا تبني 
عم مما يصدق مرين األنه لو قصد من األإبيانه:  ،شكالنياإلحد أت: يلزم على املنت لشئت ق

و التمام} وما ال يصدق عليه كاخلنثى أن وظيفته القصر أيعلم ذا مل إعليه التكرار {كما 
قسام أراد من التكرار القسم األول خاصة لزم عليه عدم مشوله جلميع أواملستحاضة مث 

مرين خصوص ما فيه التكرار لزم نه ال وجه خلروجه بالقيد، ولو قصد من األأاالحتياط، مع 
  زيادة هذا القيد فتدبر.
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  و التقليد.أمكن االجتهاد أاألقوى جواز االحتياط، ولو كان مستلزماً للتكرار، و): ٤(مسألة ـ 
  

قوى جواز االحتياط، ولو كان مستلزماً للتكرار} يف العبادة {األ): ٤(مسألة ـ 
  و التقليد}.أمكن االجتهاد أ{و

ن أن يكون يف العبادة، وإما أن االحتياط إما أوقد تقدم تفصيل الكالم. وحاصله: 
ن أم ال، وعلى كل حال فإما أن يستلزم التكرار أن يف غريها، وعلى كل حال فإما يكو

نشاء ىل قصد اإلإن غري العبادات قد يكون مما حيتاج فيه إم ال. مث أة جيتمكن من حتصيل احل
  م ال، وعلى كل حال جيوز االحتياط.أيقاعات كالعقود واإل

نه لو أمطلقاً، ويدلّ على ذلك  طالحتياال أن يقال: بأن العقالء ال يرون حسن اإاللهم 
بأمر، حيتمل فيه االشتباه  اًمر خادمأطاعة خادمه اخلاص مث إأمر السلطان بعض عبيده ب

طراف احملتملة، ىل كالمه وذهب وأتى بكل األإن مل يستمع إن العبد إاحتماالً عادياً، مث 
نه لعب وعبث وال ملا تقدم من م غريه، يعد عند العقالء مستوجباً للذم، ال ألأعبادة كان 

  شكال، بل لكونه يف نفسه قاعدة عقالئية، فتأمل.اإل
(رمحه اهللا) نقل عن بعض  ويف املقام ال بأس بإيراد كالم للشيخ حممد حسني االصفهاين

هلي بل من غريه، أو التشريك إأن املانع إما عدم صدور العمل عن داعٍ  [ :خمطوطاته، وهو
أو  و تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب،أكون األمر مستقالً يف الدعوة، يف الداعي حبيث ال ي

  تعنون الفعل املأيت به بداعي األمر بعنوان 
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  اللعب.
ن احملرك للفعل كل من احملتمالت وهو األمر أما األول فألن املفروض أوالكل مفقود: 
ل واحد من احملتمالت ىل ذات كإما الثاين فألن املفروض عدم حمرك أاحملتمل تعلقه به، و

سوى األمر احملتمل، فال تشريك يف الداعي، وإال فلو فرض التشريك، مل يكن فرق بني 
هلي مستقل يف الدعوة، إالداعي العقالئي وعدمه يف املفسدية، وعدم صدور العمل عن داع 

ا ما الثالث فألن املفروض أن ذات العمل صالة واتصافها باللعب والعبث باعتبار صدورهأو
من داع نفساين شهواين، ومع فرض صدورها عن داعي األمر املستقل يف الدعوة ال معىن 

ة باللعب والعبث، وأما الرابع فألن اتصاف املأيت به بداعي األمر بوصف لتعنون ذات الصال
ىل جعل األمر داعياً غرضاً نفسانياً غري عقالئي ـ إاللعب والعبث ـ بأن يكون الداعي 

و حتصيل أمر املوىل ما هو الداعي يف غريه من توقع الثواب أىل امتثال إعيه ن داأواملفروض 
  و غريمها.أمرضاة املوىل 
ن اتصاف مثله بعنوان اللعب غري ضائر، لفرض صدور العمل عن داعي األمر، أوتوهم 

منا يكون حسناً بذاته، إو بقصد التعظيم أوهو حسن بذاته. مدفوع بأن املأيت به بداعي األمر 
ليه، ال أن إحسان نقياد للموىل وعنوان اإلنه لو خلي ونفسه، يندرج حتت عنوان االأعىن مب

بل التعظيم يف مورد يعرف به املوىل  ،حسان ذايت ال يتخلف عنهحسنه كحسن العدل، واإل
  ليه، ولو مع إفيقبل إحسانه 
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عىن، فلو ن الصدق حسن بذاته بذلك املأاحنفاظ عنوان الصدق يف املهلك للمؤمن، مع 
املأيت به بداعي األمر بعنوان اللعب من حيث كون داعي الداعي غرضاً فرض اتصاف 

  شهوانياً نفسانياً ال يصدر ممدوحاً عليه بل مذموماً عليه.
يضا هو أطاعة األمر إىل حتصيل اليقني بإأن الداعي  ،ومن مجيع ما ذكرنا يتضح أيضاً

قاب يف وجدان الفعل مثال، بل لو كان هناك سقاط العإالداعي يف غري هذا املورد، وهو 
طاعة جنيب عن اتصاف اإلأطاعة األمر، وهو إلكان يف كيفية حتصيل اليقني ب ،لعب ولغو

  طاعة األمر.إبعنوان اللعب، بل عنوان حتصيل اليقني ال عنوان الفعل املتولد منه اليقني ب
  طاعة األمر طريقني:إن لتحصيل اليقني بإتوضيحه: 

  سقاطه.إطاعة األمر وإتيانه بعينه، فيحصل له اليقني بإعرفة الواجب وماألول: 
طاعة األمر الواقعي إنه يوجب حصول اليقني بإتيان حمتمالت الواجب الواقعي، فإالثاين: 

مور ثالثة: فتارة: خيتار لداع حمبوب، أحد وسقوطه، فاختيار الطريق الثاين على األول أل
خرى: خيتاره لداع عقالئي، وهو أوب عقال يف مدة مديدة. ووهو االشتغال باالنقياد احملب

تيان احملتمالت، فسهولة الطريق تدعوه إكثر مؤونة من أذا كان حتصيل معرفة الواجب إفيما 
  ىل اختياره. وثالثة: ال إ
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ن كان كما يف سائر إصله وأهلذا وال لذاك بل رد غرض نفساين، فتحصيل اليقني من 
صيل اليقني من هذا الطريق اخلاص لغرض نفساين، فيصدق اللعب على ن حتأاملوارد إال 

  طاعة.حتصيل اليقني من هذا الوجه ال على نفس الفعل الذي هو سبب حلصول اليقني باإل
منا اللعب إطاعته، وإكذلك يف كيفية  ،نه كما ال لعب وال عبث يف األمرأومنه تعرف 

]، انتهى  يل اليقني من هذا الوجه اخلاصيف حتصيل اليقني حيث ال مرجح عقالئياً لتحص
  كالمه رفع مقامه.
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  ن يكون جمتهداً أو مقلداً ألن املسألة خالفية.أ): يف مسألة جواز االحتياط يلزم ٥(مسألة ـ 
  

ن يكون جمتهداً أو مقلداً} وذلك ألن أ{يف مسألة جواز االحتياط يلزم ): ٥(مسألة ـ 
نان: أما كواالجتهاد والتقليد مؤممرين:أحد أناً فيتوقف على ن االحتياط مؤم  

و أأن جيتهد الشخص يف هذه املسألة حىت يعلم جواز االحتياط يف األحكام األول: 
  حيصل احلجة االجتهادية على ذلك.

  ن يقلد جمتهداً يف هذه املسألة.أالثاين: 
ىل إاحتاج  الإن يستقل عقله جبواز التقليد يف هذه املسألة، وأنه يلزم أولكن ال خيفى 

ن ينتهي إىل ما أون كل ما بالغري البد إخرى: حيث أخرى يف هذا التقليد. وبعبارة أحجة 
ىل ما يستقل العقل إذا أراد االحتياط يف األعمال من انتهائه إبالذات، فالالزم على الشخص 

ل جبواز ن ال يستقل ولكن يستقأما إن يستقل العقل بكفاية االحتياط ابتداًء، وأما إحبجيته، ف
  ىل التقليد والتقليد مستقل عقلي.إالتقليد يف هذه املسألة، فاالحتياط مستند 

و أال يصلح علة لوجوب االجتهاد  ن قول املصنف: {ألن املسألة خالفية}أوذا تبني 
و منعاً، مل ينفع أذ لو فرضنا كون املسألة وفاقية جوازاً إ ،التقليد يف مسألة جواز االحتياط

و جواز أا الشخص، ما مل يستقل عقله جبوازه ذى اجلواز يف جواز احتياط هاالتفاق عل
  ذ إالتقليد فيه، وكذلك مل يضر االتفاق على املنع يف جواز االحتياط، 
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  لو استقل عقله جبوازه مل يكن االتفاق على املنع قادحاً له.
جتهاد والتقليد ىل كل من االإوقد تبني مما ذكرنا وجوب استقالل العقل جبواز االستناد 

  حدها.أىل إىل فتوى جمتهد يفيت جبواز االستناد إو جواز االستناد أواالحتياط، 
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ىل التقليد، كوجوب الصالة والصوم وحنومها، وكذا يف إيف الضروريات ال حاجة ): ٦(مسألة ـ 
ن إو طن االحتياذا مل ميكإن مل يكن جمتهداً إذا حصل له اليقني، ويف غريمها جيب التقليد إاليقينيات 

  مكن ختري بينهأ
  

ىل التقليد، كوجوب الصالة والصوم إ{يف الضروريات ال حاجة ): ٦(مسألة ـ 
وحنومها} إذ التقليد عبارة عن العمل على طبق قول أهل اخلربة، الذي هو حجة شرعية يف 

ـ  ىل احلجة، سواًء كان مطابقاًإظرف الشك يف احلكم، فلو علم باحلكم ال جمال للرجوع 
و خمالفاً ألنه لو أوجب املوىل الرجوع حينئذ كان أنسان ـ ألنه كاحلجر يف جنب اإل

صول. وذا ظهر أن املراد من قوله مناقضاً يف نظر العبد، كما تقرر يف مبحث القطع يف األ
  "ال حاجة" عدم صحة التقليد ال عدم وجوبه.

 اليقينيات والضروريات ي القطع، وبنيأذا حصل له اليقني} إ{وكذا يف اليقينيات 
ن بعض الضروريات أن كثرياً من املطالب اليقينية ليست ضرورية، كما إعموم من وجه، ف

  ليست يقينية عند بعض.
ذا مل يكن ضرورياً إذا كان ضرورياً عنده، أما إن عدم التقليد يف الضروري أومنه يعلم 

روهات واحملرمات واملباحات وجب التقليد {ويف غريمها} من الواجبات واملستحبات واملك
مكن ومل أو أذا مل ميكن االحتياط} إ ،ن مل يكن جمتهداًإواألحكام الوضعية {جيب التقليد 

  مكن} االحتياط وجاز {ختري بينه} أي بني أن إجيز {و} إال فـ {
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  التقليد. وبني
  

  االحتياط {وبني التقليد}.
حدها كان متعيناً، أال من إكلف ن مل يتمكن املإن الطرق الثالثة، إن شئت قلت: إو

  و من مجيعها كان خمرياً.أن متكن من اثنني منها إو
والظاهر جواز العمل يف املستحبات، واملكروهات، واملباحات ـ مما ال حيتمل احلرمة 
والوجوب ـ على طبق الكتب املؤلّفة يف هذا الباب، ككتاب حلية املتقني، ومرآة الكمال، 

ثبتت فيها األخبار الواردة عن األئمة األطهار (صلوات اهللا أها، مما ومفاتيح اجلنان، وحنو
عليهم)، وذلك جلريان السرية املستمرة على العمل بكتب األدعية والزيارات واآلداب اليت 

  ألفها الثقات، فتأمل.
ن هذه املسألة تبني املراد من املسألة األوىل الدالة على حصر التقليد يف العبادات إمث 

 ،امالت، وقد تقدم وجه احلصر يف الثالثة ووجه جواز العمل على طبق كل واحد منهاواملع
  فراجع.
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  عمل العامي بال تقليد وال احتياط باطل.): ٧(مسألة ـ 
  

راد بالبطالن الفساد أن إ {عمل العامي بال تقليد وال احتياط باطل}): ٧(مسألة ـ 
على بطالنه مطلقاً، سواًء طابق الواقع نه مل تقم حجة أ :ـ كما هو ظاهر عبارته ـ ففيه

ذا طابق إم ال، بل الظاهر صحة العمل أليه ـ إوحصل منه قصد القربة ـ فيما احتاج 
راد بالبطالن عدم االكتفاء به يف نظر العقل أن إليها، وإالواقع وحصل منه القربة فيما حيتاج 

ن كان إع اآلتية ـ فهو ولعدم حصول األمان من العقاب ـ كما رمبا يظهر من بعض الفرو
  ليه.إشارة صحيحاً يف اجلملة لكن جيب تقييده بامللتفت كما تأيت منه اإل
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  ): التقليد هو اإللتزام بالعمل بقول جمتهد٨(مسألة ـ 
  

الذي يستفاد من العرف  .هو االلتزام بالعمل بقول جمتهد} {التقليد): ٨(مسألة ـ 
  غري، فينقسم اىل قسمني:ن التقليد عبارة عن اتباع الأواللغة، 
التقليد فيما ال يتعلق بالعمل وهو االلتزام بقول الغري، كما يقال التقليد يف ول: األ

  صول الدين حرام.أ
  التقليد فيما يتعلق بالعمل.الثاين: 

  قوال شىت:أوالكالم اآلن يف الثاين فنقول: اختلفوا يف معىن التقليد املتعلق بالعمل على 
  بالعمل بقول الغري، كما يف تعريف املصنف.األول: االلتزام 

  الثاين: قبول قول الغري.
  الثالث: األخذ بقول الغري.

  م األحكام عن الغري.الرابع: تعلّ
  ىل العامل.إاخلامس: رجوع اجلاهل 

  نه نفس العمل بقول الغري.إالسادس: 
 هذا املقام، ىل متهيد مقدمة: وهي، إن الالزم يفإخري، وبيان ذلك حيتاج والظاهر هو األ

و أحد الطرق الثالثة، ال مالحظة املعىن اللغوي أهو اتباع الدليل الدال على وجوب 
  ذ الكالم يف التقليد الواجب ال غريه.إاالصطالحي هلا، 
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و حتصيل الواقع باالحتياط، أىل احلجة إذا عرفت هذا قلنا: الثابت هو وجوب االستناد إ
لعمل على طبق اجتهاده، كذلك الواجب على املقلد هو ن الواجب على اتهد هو اأفكما 

  ما غري ذلك من املعاين فمما ال ربط له بالواجب.أالعمل على طبق فتوى الفقيه، و
ن التقليد الواجب، عبارة عن العمل امللون بلون مطابقة فتوى الغري ناشئاً إ :واحلاصل

  مل يعذر. ليداً، ولو خالف الواقعليه مل يكن تقإعن فتواه، فلو كان مطابقاً بال استناد 
نه أصال، ملا حتقق يف األصول من أما االلتزام فليس بواجب أما األقوال اُألخر فنقول: أو

بل االلتزام واجب يف األصول الدينية، والعمل واجب يف  ،ال جيب بالنسبة إىل العمل
  الفروع.

ن العمل متوقف أ: كور. بيان ذلما القائلون بااللتزام، فإمنا التزموا به فراراً عن الدأو
ال مل يكن صحيحاً، فلو كان التقليد هو العمل لزم كون العمل متوقفاً على إعلى التقليد و

ىل التقليد، مع لزوم استناد العمل على إالعمل، وعن حمذور لزوم عدم كون العمل مستنداً 
  االجتهاد أو التقليد.

ن االجتهاد سابق على العمل والعمل أن التقليد مقابل االجتهاد، فكما أواحلاصل 
ما الدور فألنا نقول: العمل أ ،متفرع عليه، كذلك التقليد، ولكن هذين األمرين غري تامني

  امللّون باملطابقة لرأي 
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والعمل متوقفاً على  ،ليه هو التقليد، وليس التقليد مقدمة للعملإالغري مع االستناد 
ن الصالة مشروطة بالساتر أل يف الصالة، فكما التقليد، فالتقليد كالستر واالستقبا

كذلك العمل الصحيح مشروط بكونه ملوناً بالتقليد  ،واالستقبال ومع ذلك ال يتقدمان عليه
  وال يتقدم عليه التقليد.

ىل التقليد ال يكون مبعىن كونه إن استناد العمل أاجلواب عن احملذور الثاين، ووذا تبني 
يف وجوب العمل، ولكن اتهد يعمل على طبق تهد واملقلد سواء على العمل، فا مقدماً

  واملقلد يعمل على طبق رأي جمتهده. ،رأيه
ىل مقدمة، فاتهد يتوقف عمله على االجتهاد، إنعم كل واحد منهما حيتاج يف عمله 

  واملقلّد يتوقف عمله على علمه برأي اتهد.
لعمل من غايات التقليد فالالزم تقدم نه ملا كانت صحة اأوظهر من هذا اجلواب: 

  ذ الغاية غري ذيها. إ، هالتقليد علي
ن صحة أن صحة العمل، متوقفة على تلون العمل بلون التقليد، كما أوجه الظهور: 

الصالة متوقفة على تلون الصالة بلون االستقبال والستر، وال يلزم تقدم التقليد على العمل، 
  واالستقبال على الصالة.كما ال يلزم تقدم الستر 

  وهنا كالمان آخران يؤيدان كون التقليد عبارة عن االلتزام: ،هذا
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 )١(: "قد قلدتك ديين"تم معبد املتقدمة، حيث قالأيب بصري عن أظاهر رواية األول: 
  التزمت بالعمل على طبق قولك. )دتكقلّ(ن ظاهر إىل آخره، فإ

 ،دتك ديين" جعلت ديين كالقالدة يف عنقكن معىن "قلإ، فرواجلواب عدم تسليم الظهو
حبيث تكون ملتزماً بصحته وفساده، وهذا ظاهر يف العمل على طبق دستوره ال يف االلتزام 

  بالعمل.
(رمحه اهللا) يف وجه التسمية  ومن هذا احلديث يظهر أن ما ذكره شيخنا املرتضى

منا مسي بذلك ألن املقلد جيعل إنه إـ  )٢(قالدة]الغري ذا بالتقليد من أن [التقليد لغة جعل 
ن اتهد مقلّد بالفتح ال مقلّد بالكسر، كما إقوال اتهد قالدة لنفسه ـ منظور فيه، فأ

  يظهر من هذه الرواية وغريها.
ن الظاهر من العرف حيث يقولون "قلّد فالن اتهد الكذائي" هو االلتزام إالثاين: 

وهذا الفهم العريف حجة يف باب األلفاظ، إذ هم  بالعمل على طبق أقواله ال نفس العمل،
  .)٣(»فللعوام أن يقلدوه« :(عليه السالم) امللقى اليهم قوله

   و لغة،أأنا لسنا بصدد بيان معىن التقليد اصطالحاً  :واجلواب

                                                
  .١ح باب من اضطر اىل اخلمر للدواء ـ ٤١٣ص ٦ج ) الكايف:١(
  رسالة االجتهاد والتقليد. ٤٥ص ) جمموعة رسائل فقهية واصولية٢(
  . ٢٠ح القاضي صفات أبواب من ١٠الباب ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:٣(



 

 ٨٥

بل تقدم أن املبحوث عنه هو الواجب على اتهد واملقلّد، ومل يقم دليل إال على 
نه أيه. مع أق رأي اتهد، مبعىن كون العمل ملوناً بلون التطبيق على روجوب العمل على طب

نا نعلم باستناد عرف املتشرعة الدائر لديهم أكيف يكون معىن التقليد عرفاً هو االلتزام، مع 
  ىل العلماء، وهم خمتلفون يف معىن التقليد.إهذا االصطالح 

ىل إنه لو التزم شخص بالعمل ومل يعمل أال االلتزام فقط ويؤيد كون التقليد مبعىن العمل 
  ن مات ال يسمى مقلداً عرفاً.أ

  .فكون التقليد هو االلتزام غري تام ،وكيف كان
ىل إن أراد االلتزام رجع إنه إف، قول الغري، فليس واضح املراد لوأما املعىن الثاين وهو قبو

ىل الثالث إلتعلم رجع و اأن أراد األخذ إىل ما ذكرنا، وإراد العمل رجع أن إاألول، و
راد العمل، كما أنه ال دليل على أوالرابع، وعلى كل حال، فلم يقم دليل عليه بغري ما لو 

  وجوب التقليد مبعىن األخذ والتعلم.
واما املعىن اخلامس ـ وهو رجوع اجلاهل ـ فهو دليل وجوب التقليد وكونه حجة 

ن إىل ما ذكرنا وإن كان العمل رجع إجوع ن املراد بالرأىل إضافة نه تقليد، باإلأشرعا ال 
  كان االلتزام ورد عليه الكالم السابق.

نه ظهر بطالن ما أكما  ،املختاراملعنی وقد ظهر عدم استقامة املعاين املذكورة وتعين 
  هل العلم من تفسريهأرمبا حيكى عن بعض 

  



 

 ٨٦

ه والتزم بالعمل مبا فيها كفى يف ذا أخذ رسالتإن مل يعمل بعد، بل ولو مل يأخذ فتواه، فإومعين، 
  حتقق التقليد.

  
نه أالتقليد مبعىن آخر، وهو تقبيل اليد بعنوان البيعة متسكاً بأنه قسم منها، وهذا مع 

  ن خيفى.أوضح فساداً من أىل االلتزام الذي ال دليل عليه، إيرجع 
تقليد يف مجيع ىل الإمث ال خيفى أن التقليد لو كان مبعىن االلتزام وحنوه صح تقسيمه 

ما أحكام على طبق رأي اتهد، ومكان االلتزام بالعمل يف مجيع األاألحكام، ويف بعضها إل
مكان العمل كذلك إحكام، ملعلومية عدم لو كان مبعىن العمل فال يصح التقليد يف مجيع األ

  حكام اليت هي حمل االبتالء.ال مبعىن األإ
خذ رسالته والتزم بالعمل مبا أذا إأخذ فتواه، ف، بل ولو مل ين مل يعمل بعدإ{معني؛ و

حد من زيد وعمرو أإما مقابل للمردد، بأن ال جيوز تقليد  }فيها كفى يف حتقق التقليد
مردداً، وإما مقابل للمشخص بأن ال جيوز تقليد جمتهد ال يعلم مشخصاته، وأما لو كان 

ما لو أد كما حقق يف األصول، واملراد املعىن األول فهو صحيح، إذ ال وجود للواحد املرد
االشتراط، إذ معرفة املشخصات ال دليل نه ال دليل على هذا أكان املراد املعىن الثاين، ففيه 

ا يف التقليد، فإن التقليد ـ كما سبق ـ عبارة عن رجوع اجلاهل إىل العامل، وعلى وج
  وبالضرورة ال يشترط فيه عقالً العلم باملشخصات.

مجاال بكون مهندسه يصح الركون إعمل شخص بكتاب هندسي يعلم  نه لوأأال ترى 
  ن يعرف مؤلفه مل أليه عند العقالء، من غري إ



 

 ٨٧

  ن شاء اهللا تعاىل.إيكن ملوماً عند العقالء يف ذلك، وسيأيت زيادة توضيح هلذا 
 شكال يف لزوم تقليده للعامي ختيرياً بينه وبنيإواحداً، وال يكون ن أإما ن اتهد إمث 

راء يف املسألة املبتلى ن يكونوا خمتلفي اآلأما إاالحتياط، وإما أن يكون متعدداً، وعلى هذا ف
  و متفقي اآلراء، فالكالم يقع يف مقامني:أ ،ا

ي أحدهم املعني ـ أما لو تعدد اتهد مع اتفاق آرائهم، فيجوز تقليد األول: 
ن أنه يعلم أم غري املشخص، حدهأومعىن واجلميع،  ،املشخص ـ وأحدهم غري املشخص

ن الدليل إمنا يدل أحدهم فيعمل على طبقها. ووجه اجلواز مطلقاً، ما تقدم من أهذه رسالة 
و تعيينها، أعلى وجوب تطبيق العمل على طبق احلجة، وال دليل على وجوب وحدا 

 بعضها معيناً ىلإو أليها مجيعاً إخبار متعددة فيجوز االستناد أوذلك كما لو كان يف املسألة 
  و غري معني.أ

نه مثل الصالة مجاعة اليت ال جيوز أنه قد تبىن مسألة جواز التقليد لواحد مردد على إمث 
ىل إمثل األخبار املتعددة اليت ال يلزم االستناد معني ـ أي مردد ـ أم  االقتداء بشخص غري

  حدها املعني، فتأمل.أ
  يف اآلراء.مالو تعدد اتهد مع اختالفهم الثاين: 

حدهم مث العمل، فااللتزام يف أنه يلزم حينئذ االلتزام بالعمل على طبق فتوى إقد يقال: 
  هذا املقام واجب مقدمة للعمل، 



 

 ٨٨

وذلك ألنه لو مل يلتزم بأحدهم مل يلتزم باحلجة، وااللتزام باحلجة واجب. وهذا فاسد، 
نه مل يعمل باحلجة، أعليه حدهم مل يصدق أنه لو عمل على طبق فتوى أذ من املعلوم إ

  والواجب هو العمل باحلجة فقط، كما تقدم.
  مور ثالثة:أوكيف كان، فاألمر دائر حينئذ بني 

حبيث ال جيوز له العمل على طبق فتوى غريه، وهذا األول: العمل بأحدهم املعني، 
  ترجيح بال مرجح.

قال بعدم صحة هذا أيضاً؛ يهم شاء. ورمبا يأالثاين: العمل بالواحد ال على التعيني، أي 
ذا دلّ دليل من اخلارج على األخذ بأحدمها، كما إذا تعارضتا تساقطتا، إال فيما إذ احلجتان إ

  يف األخبار العالجية، وسيأيت ما فيه.
ىل االحتياط الذي هو الشق إالثالث: التساقط ـ كما هو مقتضى األصل ـ والرجوع 

دعى من الضرورة ن. وهذا أيضاً باطل، ملا قد يمكاالثاين من التخيري للعامي بقدر اإل
  مجاع والسرية على عدم التساقط، فتدبر.واإل

ذا كان إىل األدلة النقلية، وأما إن هذا كله على تقدير كون حجية التقليد مستنداً إ :قيل
طالق األدلة إحدهم. ويرده أىل إهل اخلربة، فالظاهر جواز الرجوع أىل إمن باب الرجوع 

  حدهم ختيرياً.أىل إة، فال فرق بينها وبني الدليل العقلي يف جواز الرجوع النقلي



 

 ٨٩

ليهم كما كان جائزاً يف إجواز الرجوع يف صورة االختالف  :ن يقالأوالذي ينبغي 
  صورة االتفاق.

ذا كانت اآلراء إىل كلهم يف مسألة واحدة، يف عمل واحد، إنعم ال يتصور الرجوع 
ما عمل بفتوى األول؟  ىل الثاين الذي يفيت خبالف األول بعدإع متخالفة، وهل جيوز الرجو

  وجهان:
  األول: اجلواز، على فرض كون التخيري استمرارياً.

الثاين: عدم اجلواز، ولو على فرض كون التخيري استمراريا، وذلك للزوم العلم مبخالفة 
  .مجايلالواقع. ومثل هذا الكالم مذكور يف األصول يف مبحث خمالفة العلم اإل

على طبق  مسألة ليهم مجيعاً، بأن يعمل يف كلّإوكيف كان فالظاهر جواز الرجوع 
  خرى.أخذ بفتوى غريه يف نفس تلك املسألة مرة أذا شاء إحدهم، مث أفتوى 

حوط عدمه. نعم قد يقال بأن الظاهر ذ لزم فاألإذا مل يلزم التناقض مسلَّم، وفيما إوهذا 
(عليه  وقوله )١(»نظران إىل من كان منكم قد روى حديثناي« :(عليه السالم) من قوله
مثال ذلك لزوم تقليد شخص معني يف مجيع املسائل، ولكن أو» ن يقلدوهأفللعوام « :السالم)

  فيه ما ال خيفى.
  

                                                
  .١٢مقدمة العبادات ح أبوابمن  ٢الباب  ٢٣ص ١) الوسائل: ج١(



 

 ٩٠

  ): األقوى جواز البقاء على تقليد امليت٩(مسألة ـ 
  

  طراف من الكالم:أملقام يف ا .قوى جواز البقاء على تقليد امليت}{األ): ٩(مسألة ـ 
و لعدم أنه لو مل يكن يف األحياء من جيوز تقليده، إما لعدم وجود اتهد، أيف األول: 

م ال؟ الظاهر جواز البقاء، ختيرياً بينه أاجتماع الشروط فيه، فهل جيوز البقاء على تقليد امليت 
و أكان دليل التقليد عقال ال تعني البقاء، وال شبهة فيه، سواء إو ،مكنأوبني االحتياط لو 

هل اخلربة ولو كان ميتاً ـ فيما مل يكن حي أىل إأما العقل فلوضوح جتويزه الرجوع  ،نقال
منا إـ  ن األدلة ـ ولو قلنا بانصرافها عن امليت فرضاًأالنقل فلبداهة هل اخلربة ـ وأما أمن 

لو مل تكن مطلقة، فاملرجع مكان فهي ساكتة ما مقام عدم اإلأهي واردة يف مقام اِإلمكان، و
  حكم العقل فقط.

تكون يف صورة  دوق ،فتوى احلي للميتموافقة ن املسألة قد تكون يف صورة إالثاين: 
املخالفة، أما الكالم يف الصورة األوىل، فرمبا يقال بأنه بناًء على كون التقليد هو العمل برأي 

ل واقعاً وعدمها على اجلواز وعدمه، و متعدداً ـ ال تترتب صحة العمأالغري ـ واحداً كان 
ألن العمل املوافق لرأي امليت موافق لرأي احلي، فيكون صحيحاً مطلقاً، أما بناًء على كونه 

  االلتزام بالعمل، فصحة العمل عقالً وعدمها تبتنيان على حجية رأي امليت وعدمها.
العمل ـ لكن تقدم ن التقليد ـ ولو كان عبارة عن والً: فألأأما  ،وفيه ما ال خيفى

  لون االستناد حبيث يتمكن من بلزوم تلونه 



 

 ٩١

  ىل املفيت لو كان خمالفاً للواقع، وصرف املوافقة غري كافية.إاستناده 
ن إنه لو جعل املوىل زيداً واسطة بينه وبني عبيده، ومل جيعل عمرواً كذلك، مث أأال ترى 
بة يف صورة املخالفة ولو كان نظر عمرو ىل عمرو يف موضوع كان للموىل املعاقإالعبد استند 

نه مل يطابق عمله الواقع أموافقاً لنظر زيد، وال يصح للعبد االعتذار بتوافق الرأيني، لوضوح 
  ىل حجة.إوال استند 

وأما ثانياً: فألن االلتزام ـ لو قيل به ـ صح االلتزام برأي امليت لو كان موافقاً للحي، 
  امليت لو قيل بأن التقليد هو العمل.ىل إعلى تقدير صحة االستناد 

واحلاصل عدم الفرق بني االلتزام والعمل يف ذلك. والصحيح أن يقال: إن جاز التقليد 
يف صورة موافقة الرأيني، يبتين على مسألة جواز تقليد امليت استدامة، فمن قال باجلواز هناك 

  ومن مل يقل هناك مل يقل هنا. ،قال به هنا
ان حجة صح االلتزام والعمل على طبقه، ولو مل يكن حجة مل يصح نه لو كأواحلاصل 

  االلتزام وال االستناد.
يف الصورة الثانية ـ وهي خمالفة رأي امليت للحي ـ فنقول: رمبا يقال ال وأما الكالم 

جمال للتمسك باألدلة اللفظية، لتكاذب الرأيني املانع من مشول الدليل هلما وألحدمها للترجيح 
  ح، فال بد بال مرج



 

 ٩٢

  ىل دليل آخر.إو احلي، من الرجوع أثبات احلجة من رأي امليت إمن 
حدى احلجتني يف صورة االختالف، ولو كانت إوفيه نظر ألن بناء العقالء على األخذ ب

"امسع كالم زيد وعمرو" مث قال زيد  :ىل دليل لفظي، فلو قال املوىل لعبدهإحجيتهما مستندة 
حدمها، وكان عند املوىل والعقالء أخذ أجاز للعبد  ،وعمرو حبرمته ،بوجوب الفعل الكذائي

  ا خمالفة.أخبار العالج مث التخيري على وفق القاعدة العقالئية، ال أمعذوراً، و
هل أحد الشخصني من أىل إن العقالء يرجعون إن لنا التمسك ببناء العقالء، فأمع 

حياء، فلو راجع الشخص طبيباً مث مات موات واألاخلربة املخالفني من غري فرق بني األ
مام بالرجوع ن كان الطبيب احلي خمالفاً له، ولو أمر اإلإدستوره والطبيب عمل على طبق 

ليه يف زمان حياته فقط، بل يعمل على إمل يفهم السائل الرجوع  ،ىل يونس بن عبد الرمحنإ
لفاً له يف الفتوى طبق كالمه حىت بعد املمات، وحىت لو كان شخص آخر مثل يونس خما

  واحلكم.
ن متت داللة األدلة اللفظية على جواز البقاء على تقليد امليت فهو، إذا عرفت هذا قلنا: إ
ال فاملرجع االشتغال، ألن الشك يف إليه، وإصل عملي فالالزم الرجوع أن كان هناك إوإال ف

شاملة ملا حنن فيه  دلة اللفظيةصول، لكن األاحلجية موضوع عدم احلجية، كما تقرر يف األ
  حدها باحلياة وال ظهور هلا فيها أطالقها ومل يقيد إلعدم مانع عن 



 

 ٩٣

  إال بدوياً، فال وجه لرفع اليد عنها.
، فنقول: قد يتمسك جلواز تقليد يفاملهم حينئذ التكلم يف األصل العمل ،وكيف كان

  امليت استدامة باألصل، وذلك بعدة تقريرات:
بأن يقال: كان رأي هذا الشخص حجة علي يف  ،ب احلجيةاستصحاالتقرير األول: 

  زمان حياته، وحيث شككنا بعد موته يف حجية رأيه فاألصل بقاء احلجية.
  ورد على هذا التقرير بأمرين:أوقد 

ثر أثر هلا، وما ليست جمعولة وال أن احلجية ليست من األحكام اعولة وال إاألول: 
عة عن وجوب العمل زما الصغرى فألن احلجية منتأاب. جمعول له ال جيري فيه االستصح

وأمثاله، فهي ليست جمعولة جبعل » ن يقلدوهأفللعوام « :(عليه السالم) املستفاد من قوله
ثر شرعي، فال جيري االستصحاب فيها، وحيث مل جير متأصل وال تكون موضوعاً أل

  ذار كما ال خيفى، فتدبر. عاالستصحاب فيها، مل جير فيما ينتزع منها من التنجيز واإل
نه ال يترتب أن جعل االستصحاب يف حنوه لغو صرف، ملا تقدم من فألما الكربى أو
منا إثر شرعي ولو بالواسطة، ألن احلجة أمنا جيري فيما له إثر شرعي، واالستصحاب أعليه 

  صول. وكيف كان فاستصحاب احلجية غري جار.يكون بلحاظ العمل كما تقرر يف األ



 

 ٩٤

ن العناوين أشكال يف بقاء املوضوع، وتقريره يتوقف على متهيد مقدمة: وهي اإلين: الثا
  حناء:أاملأخوذة يف املوضوعات على ثالثة 

صالً، حنو "املاء أبال دخل له يف ترتب احلكم  ،ن يكون العنوان معرفاً فقطأاألول: 
يف هذا القسم مع  ن التغري أخذ معرفاً، وال شبهة يف جريان االستصحابإاملتغري جنس" ف

  ذا شك يف بقاء النجاسة ـ على القول املشهور ـ.إزوال التغري 
نه لو ذهب العنوان ذهب املوضوع، أن يكون العنوان مقوماً للموضوع، حىت أالثاين: 

و العدالة، أنه لو زال الفقر إوذلك كالفقر يف باب الزكاة، والعدالة يف باب صالة اجلماعة، ف
  از إبقاء احلكم لتبدل املوضوع.فال شبهة يف عدم جو

نه ما دام حياً إن يكون العنوان حمتمل األمرين، كاحلياة يف احليوان احلي، فأالثالث: 
نه احليوان أيكون طاهراً حرام اللحم، فلو زالت احلياة وشك يف بقاء املوضوع ـ من جهة 

املوضوع واملفروض و املقيد باحلياة ـ ال جيري االستصحاب الشتراط االستصحاب ببقاء أ
  ن البقاء مشكوك.أ

ن مل يكن من القسم إعين رأي اتهد ـ أذا عرفت هذا قلنا: موضوع احلجية ـ إ
الثاين فهو من القسم الثالث قطعاً، الحتمال دخل الرأي حدوثاً وبقاًء فال جيري 

  االستصحاب فيه.
  احلكم قد يكون دائراً مدار العنوان حدوثاً خرى: أوبعبارة 
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ن إىل األبد، وذلك كاملاء املتغري، فإبأن كان حدوث العنوان سبباً لوجود احلكم ط، فق
بد، وقد يكون احلكم دائراً ىل األإوجود وصف التغري آناًما، موجب لبقاء حكم النجاسة 

مدار العنوان حدوثاً وبقاًء، بأن كان وجود العنوان سبباً للحكم حبيث لو زال مل يكن 
عطاء الزكاة إ باب الزكاة والعدالة يف باب الشهادة، فجواز حكم، وذلك كالفقر يف

للشخص وصحة قبول قول الشاهد منوط بالفقر الفعلي والعدالة الفعلية، وقد يكون مردداً 
ولو عدم بعده  ،ن احلكم هل هو متوقف على حدوث العنوان آناً ماأبينهما، كما لو مل يعلم 

عين حجية الرأي ـ لو مل يكن من القسم أيه ـ متوقف على بقاء العنوان. وما حنن فم أ
  قل من كونه من القسم الثالث، وال جمال حينئذ لالستصحاب.أالثاين فال 

ن املوضوع للحجية نفس صدور الفتوى بغري مناقض، وذلك ألن بناء إولكن رمبا يقال: 
واحلي، أال ي آخر من غري فرق بني امليت أبركافة العقالء على األخذ بالرأي غري املناقض 

حدمها، أنسان برأي خذ اإلأنه لو كان هناك مهندسان متخالفان يف بناء العمارة، مث أترى 
مل يكن يرى العقالء سقوط رأيه بل كان بعد املوت رأيه حجة  ،وقبل الشروع يف البناء مات

  كما كان قبل املوت.
منا إم األول. وفقط فهو من القس ن صدور الفتوى، موضوع للحجية حدوثاًأوذا تبني 

ما لو ارتأى املفيت مناقضه ال عقال يقيدنا املوضوع بغري املناقضة لوضوح عدم حجية الرأي ف
  ن إوال شرعا، ف



 

 ٩٦

وسيأيت  ،يه مل يكن رأيه األول حجة عند العقالءأخذنا برأيه لو تبدل رأاملهندس الذي 
  .٣١ يف هذا مناقشة يف املسألة

شكال فيه بأنه ال موضوع حىت واإل ،ابوكيف كان فالظاهر متامية االستصح
موضوع يستصحب ـ ألن الرأي كان موضوع احلجة وبعد املوت يزول الرأي فال 

  ىل األبد.إن الرأي آناً ما موضوع للحجية ألالستصحاب ـ باطل، ملا تقدم من 
حىت ىل القول ببقاء الرأي، لقيام الرأي بالنفس الناطقة الباقية إنه ال حنتاج أوذا تبني 

مر العريف، وهذا الشخص امليت يصدق ذ املوضوع لالستصحاب هو األإيقال ليس كذلك، 
  نه ال رأي له.أعليه 

  ن األدلة اللفظية وبناء العقالء على البقاء.أفتحصل من مجيع ما ذكرنا 
الواقعي يف زمان حياة اب احلكم الواقعي، بأن يقال: كان احلكم حاستصالتقرير الثاين: 

  وجوب السورة، فنشك بعد موته يف سقوطها عن الوجوب واألصل البقاء. هذا املفيت
  خرى: استصحاب املكشوف بفتوى الفقيه. أوبعبارة 

خيفى، وعليه فال شك  ذ الفتوى ليس كاشفاً قطعياً كما الإنه ال يقني بالواقع، أ :وفيه
م اليقني بالوجود ن الشك يف البقاء متفرع على اليقني بالوجود، واملفروض عدإيف البقاء، ف

صل الشك يف احلكم الواقعي حال املوت فال يفيد بعد عدم يقني سابق، أمن األول، وأما 
(رمحه اهللا) تصحيحاً ملثل هذا الكالم يف التنبيه األول من االستصحاب  خوندوما ذكره اآل

  حمل 
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  نظر، كما ال خيفى.
انت السورة واجبة ذ كإ، ياستصحاب احلكم الظاهر :لالستصحابالتقرير الثالث 

  ا، فاألصل البقاء.وظاهراً حال احلياة، فبعد املوت نشك يف بقاء وج
نه يتم على مبىن القدماء القائلني باحلكم الظاهري، أما على مبىن املتأخرين إوفيه: 

التنجيز واالعذار ـ فال، إذ ال حكم  وأاملنكرين له ـ بل يقولون باحلكم الوضعي كاحلجية 
  سابق متيقناً حىت يستصحب.لزمان اليف ا

علم كان مقدماً على احلي أال فلو كان امليت إو ،علمأهذا كله فيما مل يكن يف البني 
وكذا العكس، لكن هذا إمنا يتم على تقدير احراز بناء العقالء على تقدم األعلم على غريه 

ب املعني علم كان من مورد تعارض االستصحاأن كان احلي إمطلقاً، أما يف صورة الشك ف
ولو مل حيرز  ،حرز البناء سقط االستصحابأللميت مع بناء العقالء على تقليد األعلم، فلو 

علم فاالستصحاب وبناء العقالء متطابقان على امليت، أن كان امليت إجرى االستصحاب، و
  مجاع املدعى على حرمة تقليد امليت مطلقاً حىت استمراريا.منا تبقى شبهة اإلإو

ذا مل نقل بوجوب تقليد إلظاهر جواز البقاء وجواز الرجوع مطلقاً وكيف كان فا
  م ميتاً.أعلم حياً كان ال تعني تقليد األإاألعلم، و

  ذا عرفت ما ذكرنا نقول: إن األقوال يف البقاء على تقليد امليت إ
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  ثالثة: الوجوب، واحلرمة، واجلواز.
  مران:أ"الوجوب"، والدليل عليه األول: 

ما أصحاب وهذا إمنا يتم على تقدير كون التخيري بني اتهدين ابتدائياً، واألول: االست
ذا قلنا بالتخيري االستمراري كان االستصحاب دليالً على جواز البقاء ال وجوبه كما ال إ

  خيفى.
ىل احلي، فقد يقال بشمول إمجاع املدعى على عدم جواز الرجوع من احلي الثاين: اإل

ىل جمتهد إمجاع على عدم جواز الرجوع من جمتهد ذا ادعى اإلإا معقده ملا حنن فيه، كم
منا يتم احلكم باالستصحاب بأنه لو كان حياً مل جيز إمطلقاً، وقد يقال بعدم مشول معقده، و

ي أىل غريه ويستصحب ذلك بعد موته. هذا على تقدير صحتهما ـ إالرجوع منه 
نه من دوران األمر بني إلة التعيني، فال فالالزم التمسك بأصاإمجاع ـ واالستصحاب واإل
  التعيني والتخيري.

  ويظهر اجلواب عن هذه األدلة بتقرير كالم من حرم البقاء.
، مجاع بعد بطالن أدلة القائلني بالوجوبواستدل على ذلك باإل ،"حرمة البقاء"الثاين: 
مجاع وت، واإلالفعلي وال رأي بعد املدلتهم فألن االستصحاب موضوعه الرأي أأما بطالن 

ىل إحدمها بل القدر املسلم منه حال حياما، واستصحاب حال احلياة أذا مات إال يشمل ما 
ما بعد املوت بال موضوع عريف كما ال خيفى. والدوران املذكور معكوس عليهم الحتمال 

  تعيني احلي ملنع كثري من تقليد امليت 
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  ولو استمراراً.
مامية ن اإلأعاظم لبقاء فهو كما حكي عن بعض األمجاع على حرمة اما تقرير اإلأو

ربعة، املفيد أاتفقوا على حرمة تقليد امليت من زمان اتفقت العامة على حصر املذاهب يف 
مجاع على احلرمة يشمل البدوي واالستمراري، ومل يكن يف لوجوب تقليد امليت، وهذا اإل

خالفة من صاحب القوانني وصاحب منا حدثت املإو ،حد خمالفاً يف هذه املسألةأالقدماء 
  احلدائق، وعذرمها واضح:

ن قول إلكونه ممن يقول باالنسداد، وحيث ما األول: فألنه يرى حجية الظن املطلق أ
  (رمحه اهللا) جواز تقليد امليت ابتداًء أيضاً. امليت حيصل منه الظن كان حجة، وهلذا يرى

ي ذكرناه، بل ما تقدم يف نقل قول بعض : فألنه ال يرى التقليد باملعىن الذما الثاينأو
و معناها، ومن البديهي عدم أىل اتهد لنقل لفظ الرواية إالرجوع  هخباريني من كوناأل

  ي. وسقوط الرواية لفظاً أو معىن عن احلجية بعد موت الناقل كالرا
ع فال مجامث تبع هذين العلمني يف مسألة جواز البقاء مجاعة من املتأخرين لكن سبقهم اإل

ن األدلة اللفظية والعقلية ال أنه قد تقدم أمجاع كما ال خيفى، مع تكون خمالفتهم مضرة باإل
  تشمل صورة التعارض، فتقليد امليت املخالف لفتوى احلي ال يشمله دليل احلجية، انتهى.

  شكال، وهناك دليالن وال خيفى ما يف هذه الدعاوي من اإل
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  :آخران على عدم جواز تقليد امليت
  .)١(ما ذكره يف الكفاية من [الشك يف جواز تقليد امليت واألصل عدم جوازه]األول: 

ن األصل مرفوع بالدليل الذي ذكرناه من بناء العقالء كافة على اعتبار امليت من أ :وفيه
هل احلساب والطب وغريها كما أىل كتب املهندسني وإم يرجعون إي، فحلهل اخلربة كاأ

نه لو قيل هلم بعدم حجيتها بعد املوت لرأوا أم طابق النعل بالنعل، حىت أحيائه يرجعون إىل
ذلك شبهة يف مقابل البديهة ال يستحق جواباً واعتناًء، والرجوع إىل العامل يف الشرع مثل 

  ىل العامل.إال رجوع اجلاهل إن التقليد ليس أذلك، ملا تقدم من 
(عليه  ض األدلة اللفظية، كقولهما حيكى عن بعض من التمسك للتحرمي ببعالثاين: 

إىل آخره، وذلك  )٢(»ىل رواة حديثناإما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها أ« :السالم) يف التوقيع
  يتوقف على بيان مقدمات:

مجيع األمور، لكونه مجعاً حملى بالالم املفيد للعموم،  )احلوادث(ن املراد من إاألوىل: 
إذ املورد ولو كان خاصاً غري خمصص  ،ء خاصة فغري ضائرشياأما احتمال كونه جواباً عن أو

  كما ال خيفى.
  ذ ليس إحكام احلوادث ال نفسها، أن املراد باحلوادث إالثانية: 

                                                
  .٤٤١ص ٢ج :) كفاية األصول١(
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج٢(
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  .ليه يف املوضوعاتإشأن الفقيه الرجوع 
نظر « :خرىن املراد من رواة احلديث من له نظر وعلم وفقه كما يف الرواية األإالثالثة: 

ىل راوٍ ال يعرف انطباق إليس املراد الرجوع ذ إ، )١(»حكامناأرامنا وعرف يف حاللنا وح
الرواية على املورد، بأن مل يعرف كيفية التخصيص والتقييد والظهور والنص والتقدمي يف 

العاملون بذلك، وهذا ال  :مورد التعارض واحلكومة وكيفية الداللة وغريها، فاملراد بالرواة
  .ال على اتهدإينطبق 
ىل إىل الرواة، ال إ(عليه السالم) حكم الوقائع  مامذا عرفت املقدمات قلنا: إحالة اإلإ

نه إن شئت قلت: إو .ىل غري الراوي باملعىن املتقدمإالروايات، يدل على عدم صحة الرجوع 
ىل الرواة الظاهرة يف إرجع أحاديثنا، وحيث أىل إ(عليه السالم)  لو مل يكن للنظر دخالً لقال

  ىل امليت.إحياء مل جيز الرجوع األ
وقد يؤيد عدم جواز البقاء بأن شرائط اتهد املقلَّد كلها دخيل حدوثاً وبقاًء، كالعدالة 

  ميان وغريها، فكيف ميكن انفراد هذا الشرط من بينها بدخالته حدوثاً ال بقاًء؟واإل واالجتهاد
  هذا، ولكن ال خيفى عليك ما فيهما: 

  توقيع فمن وجوه:ما االستدالل بالأ

                                                
  .١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ٩٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
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  مر آخر كما ال خيفى.أمبا حنن فيه، بل هي يف صدد  ن املقدمات ال ترتبطإاألول: 
منا هو ألجل كوم عاملني بالروايات ال خلصوصية يف إلرواة إن الرجوع اىل إالثاين: 

خبار ـ كما يف األصل املعروض ىل كتب دون فيها األإوي، فهو مساوق مع الرجوع االر
ن الرواة كانوا أمنة ز(عليه السالم) ـ ولكن ملا كان الغالب يف تلك األ ام الرضاعلى اإلم

ىل الطرق املتعارفة، فهذا من باب إرجاع ليهم من باب اإلإحافظني للروايات كان اإلرجاع 
  حد املصاديق ال من باب التعيني.أ

ة يفهمها ذ ال خصوصيإ ،الثالث: عدم ظهور الرواة بقرينة احلكم واملوضوع يف احلي
ن العرف، ال يرون ربطاً بني إىل قول الراوي، فإالعرف من هذه اللفظة للحياة يف الرجوع 

منا إنه على تقدير متامية داللتها فأ، مع صالًأهذه الرواية وبني مسألة البقاء على تقليد امليت 
ت، ال بالسكوإىل امليت إىل احلي، وال تدلّ على عدم جواز الرجوع إتدل على الرجوع 

  م من عدم الفرق بني امليت واحلي يف ذلك كما تقدم بيانه.فريتفع باألصل العقالئي املسلّ
ين أحدوثاً وبقاًء، فمن  تهد دخيالًاوالً: مل يثبت كون مجيع شرائط أنه: إما التأييد فأو

نه لو زال اجتهاده مل جيز العمل على طبق آرائه حال االجتهاد، وكذا العدالة أثبات إلنا 
  .وغريها

ذ كون غالب الشرائط بنحو خاص ال إقياس،  نه على تقدير تسليم ذلك فهوإوثانياً: 
  يستلزم كون اجلميع كذلك، وعلى كل حال فلم يقم دليل 
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  و حرمته.ألفظي وال عقلي على وجوب البقاء 
دلة اجلواز، أ"اجلواز" ومن خالل الكلمات اليت ذكرنا يف القول الثاين ظهرت الثالث: 

م أبرام. فاحلق اجلواز يف مورد التساوي اختلفا عادا مبا فيها من النقض واإلإىل إحنتاج  فال
  علم فيبتين على مسألة تقليد األعلم، وسيأيت الكالم فيه.أحدمها أمل خيتلفا، أما لو كان 

ن الشخص كان قبل التقليد أنه رمبا يستدل للقول باجلواز باالستصحاب، بتقريب إمث 
حدمها، ألن التخيري كان حكم املتحير، أاتهدين، وهذا التخيري ينقطع باألخذ من  خمرياً بني

حدمها رجع أما لو مات أىل احلي كما سيأيت، إوقد زال حتريه فال جيوز العدول من احلي 
  لعدم تيقنه جبواز تقليد امليت. ،التخيري، ألنه ليس يف هذا احلال آخذاً باحلجة املتيقنة

اً ريكان خمن من مل يكن آخذاً حبجة متيقنة يف زمان حياما إ خرى:أوبعبارة 
نه أحدمها من باب أخذ بقول ذ قاطع التخيري ـ وهو اآلإ ،فيستصحب التخيري بعد املوت

  حجة متيقنة ـ قد زال.
ن االستصحاب، ال يتوقف على القول بالتخيري االستمراري، حىت يقال أومن هنا تبني 

  ىل احلي.إلتخيري وبني عدم جواز الرجوع من احلي بالتناقض بني استصحاب ا
  قلنا بالتخيري االستمراري، فاألمر يف االستصحاب ما لو أو
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نه لو مل يكن آخذاً باحلجة كان أىل القول بإتعليقياً، وال حنتاج وضح، وال يكون حينئذ أ
  خمرياً مث نستصحب هذا التخيري "اللوالئي".

ن أعليقي باستصحاب تنجيزي حاكم عليه، وهو ورد على هذا االستصحاب التأوقد 
حدمها حجة عليه ـ ملا تقدم أاملقلد يف ظرف عدم االختيار يف حال حياما مل يكن قول 

ملورد التعارض ـ مث صار قول من يأخذ بقوله حجة  وعقالً من عدم مشول أدلة احلجة شرعاً
حدمها مقدمة للتقليد. أزام بقول نه جيب على املقلد االلتأعليه من باب االلتزام الذي تقدم 

ىل ما بعد إحجة عليه ـ يف حال حياما ـ فنستصحب ما قول اتهد اآلخر فلم يكن أو
  املوت عدم حجية قول احلي.

  .ن مفاد االستصحاب ـ لو مت ـ وجوب البقاء ال جوازهأوذا تبني 
خيري يف حال ولكن ال خيفى عليك ما يف كل من الدليل واجلواب، لعدم انقطاع الت

حدمها، أدلة احلجية لقوهلما بال مدخل لاللتزام يف حجية أومشول  ،حياما باألخذ بأحدمها
  م كما تقدم تقريره.فاحلق ما تقدم من جواز البقاء والعدول لبناء العقالء املسلّ

  نه رمبا انتصر للقول بوجوب البقاء بأمور ثالثة:إمث 
ىل احلي ملا بعد إبعدم جواز العدول من احلي مجاع ـ القائل األول: مشول معقد اإل

  املوت ـ.
  نه على تقدير تسليم عدم الشمول فحيث نشك بعدإالثاين: 
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  وال جيوز تقليد امليت ابتداًء.
  

مجاع وبعد املوت املوت نستصحب عدم اجلواز، فعدم اجلواز يف حال احلياة لإل
  لالستصحاب.
نشك يف جواز العدول، على تقليد امليت نه حيث ذهب مجاعة بوجوب البقاء إالثالث: 

ويدور األمر بني تعيني امليت والتخيري بينه وبني احلي، فالالزم األخذ بالتعيني ملا تقرر يف 
عيني لكفايته قطعاً، خبالف تن يف مورد دوران األمر بينهما يلزم األخذ بالأاألصول، من 

  التخيري الحتمال عدم الكفاية.
من م حىت يف العدول مجاع غري مسلّن اإلإه األدلة الثالثة، فولكن ال خيفى ما يف هذ

ىل احلي، وذا يسقط االستصحاب لعدم اليقني السابق باحلرمة، وأما دوران األمر إاحلي 
ذا مل يكن احتمال التعيني إمنا يصح ذلك فيما إفعلى تقدير تسليم ما قرر يف األصول نقول: 

ىل احلي ـ ملا إم الذي يكون فيه احتمال تعيني الرجوع ما مثل املقاأيف كل منهما موجوداً، 
  ليه مجاعة من حرمة تقليد امليت حىت استمراراً ـ فال.إذهب 

و التخيري، أو احلي أنه لو شك العامي بعد هذا التضارب، يف تعيني تقليد امليت إمث 
ن يقوم أال إللهم ال فالتخيري، اإعقله بالتخيري و ن مل يستقلإفالالزم عليه العمل باالحتياط 

  مجاع حىت على عدم وجوب االحتياط يف مثل هذا املقام:إ
  {وال جيوز تقليد امليت ابتداًء} ألمور:
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ذ الشك يف احلجية موضوع عدم احلجية، وال جمال الستصحاب إصل، األاألول: 
حراز، موضوع لعدم احلجية، فإن عدم اإل ،ذ األثر للشك ال للمشكوكإالعدم، 

ا مقدمة إثر للمشكوك، ومثل هذا أصالة االشتغال، فن األمنا جيري فيما كاإواالستصحاب 
صالة أذ موضوع االشتغال هو الشك، فبمجرد الشك جتري إعلى استصحاب االشتغال، 

  ىل استصحابه.إاالشتغال وال تصل النوبة 
ىل إن التقليد عبارة عن رجوع اجلاهل أذ قد تقدم إعدم الشك يف احلجية،  :واجلواب

ىل إىل احلي يرجعون إن العقالء كما يرجعون أهل اخلربة، والدليل عليه عقلي، ومن البديهي أ
نه لو ارتأى الطبيب بأن املرض الفالين عالجه الدواء أو استمراراً، أال ترى أآراء امليت ابتداًء 

بيب امليت من غري خذ بقول الطؤي ،الفالين، مث مات الطبيب، ومرض شخص بذاك املرض
  من العقالء.لوم 

و بني أمر بني تقليد احلي معيناً ق جعلي للمكلف، فلو دار األين التقليد طرإالثاين: 
خذ به معيناً، وهذا أصل عقلي خذ مبا حيتمل وجوب األوجب األ ،وامليت خمرياًتقليد احلي 

 حدمها موصل قطعاً واآلخر احتماالًأ فلو كان هناك طريقان، ،مورهمأمجيع جيريه العقالء يف 
حدمها خمرياً، ال يعدلون عن سلوك أول معيناً أو سلوك ودار االمر بني سلوك الطريق األ

  املعني.
  نه لو مل يقم دليل على التعيني، كان احتماله بدوياً مع إ :واجلواب
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دلة لكال الطريقني، كما تقدم تقريره خصوصا فيما كان احتمال التعيني يف مشول األ
فضول ويشكون املترى العرف حيتملون التعيني يف الطبيب احلي  علم، فهلأن كان أامليت ب

  .؟فضليف امليت األ
مجاع املدعى يف املسألة: فعن شرح األلفية للمحقق الثاين ال جيوز األخذ عن اإلالثالث: 

مامية، وعن املسالك وآداب املعلم امليت مع وجود اتهد احلي بال خالف بني علماء اإل
صحاب، وعن ىل األإشتراط حياة اتهد يف جواز العمل بال خالف معتد به نسبة ا :واملتعلم

حد، وعن أصحاب يف عدم جواز تقليد امليت من غري نقل خالف ىل األإنسبة القطع  :بعض
ن أنه كاد إ :والعمل بفتاوى املوتى خمالف ملا يظهر من اتفاق علمائنا، وعن القاساين :املعامل

  مجاع على ذلك.دعوى اإل :حسائي مجهور األيبأمجاعاً، وعن ابن إيكون 
  صول. مجاع املنقول ليس حبجة كما تقرر يف األن اإلإ :والأواجلواب: 

ىل شيء، إمنا يصح التمسك به فيما مل حيتمل استنادهم إنه على تقدير حجيته فإ :وثانياً
   .دلة اليت تقدم تقريرهاىل بعض األإومن احملتمل استنادهم 

ىل اجلواز إمجاع بعد ذهاب مجاعة من العلماء ىل هذا اإلإف يصح االستناد نه كيإ :وثالثاً
  ليك نص ما يف التقريرات:إو يف اجلملة، وأمطلقاً 

شدهم خالفاً هم األخبارية فذهب أ[بقي الكالم يف نقل خالف مجلة من املتأخرين، و
هيد يف حمكي الذكرى ىل اجلواز مطلقاً، ونسبه الشإاالسترابادي والقاساين فيما حكي عنهما 

  ىل بعض، وهو إ
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ذا كان إسالم، واجلزائري يف منبع احلياة، ووافقهم التوين احملكي عن القمي يف حجة اإل
ن إو ،و الظاهرة كالصدوقنيأال مبنطوقات األدلة ومدلوالا الصرحية إاتهد ممن ال يفيت 

و ميتاً، وذهب األردبيلي أحياً كان كان يفيت باملداليل االلتزامية غري البينة فمنع عن تقليده 
و يف ذلك الزمان، أاحلي مطلقاً اتهد فقد ىل اجلواز عند إوالعالمة فيما حكي عنهما 

و احلي أناط احلكم مناط حصول الظن األقوى سواء حصل من قول امليت أوالفاضل القمي 
  انتهى. )١(فهو من اوزين مطلقاً]

  دلة اوزين. كما يف التقريرات عند التعرض ألمجاع بل رمبا استدل للجواز باإل
  و رضاه. واهللا العامل.أمجاعاً يكشف عن قول املعصوم إجند يف املسألة  وكيف كان فلم

ن ما ذكرنا من إخرى من الطرفني جيدها الطالب يف التقريرات، وحيث أدلة أوهناك 
نطيل املقام بذكر سائر أدلة علم فال أذا كان امليت إبناء العقالء كاف يف املسألة خصوصاً 

  برام الواقع يف البني.الطرفني والنقض واإل
ىل احلي فهو بدوي كما ال خيفى. إدلة، ولو كان انصراف طالق األإىل إضافة هذا باإل

ما مقام العمل فاالحتياط طريق النجاة فيه كسائر املوارد أدلة العلمية، كل ذلك حسب األ
  د العامل االحتياط. واهللا العامل.ارأدلة على طرف واليت قامت األ

  

                                                
  .٣٠س ٢٨٠ص )نظارمطارح األ( :) تقريرات الشيخ١(



 

 ١٠٩

  
  ىل امليت.إىل احلي ال جيوز له العود إذا عدل عن امليت إ): ١٠(مسألة ـ 

  
من العدول  قول من جيوز كُالّىل احلي} على إذا عدل عن امليت إ{): ١٠(مسألة ـ 

يحرم البقاء ال منا قيدنا املسألة بذلك القيد، ألن من إىل امليت} وإوالبقاء {ال جيوز له العود 
ومن يوجب البقاء ال يتمكن من القول بعدم جواز العدول،  ،صالًأجمال له يف القول بالعود 

صله. وكيف كان فهذه املسألة مشتركة مع كل من أذ هذا القائل يرى العدول لغواً من إ
مع ا ما جهة اشتراكهأ ،رقة عن كل منهما من جهةتومف ،املسألة املتقدمة واملتأخرة من جهة

ما جهة افتراقها معها، أاملسألة التاسعة، فألما مشتركتان يف كوما تقليداً للميت ابتداًء، و
ما جهة اشتراكهما مع أخذ باحلجة وهذه بعد األخذ باحلجة، وفألن تلك كانت قبل األ

 ما جهة افتراقهما فواضح الأخذ ا، واملسألة احلادية عشر فألما عدول عن احلجة بعد األ
  خيفى.

مجاع على املنع عن االبتدائي هو مشول معقد اإلن الدليل على عدم جواز العدول إمث 
مجاع هو االبتدائي "احملض"، ولكن ىل الذهن من معقد اإلإن كان املتبادر إهلذا الفرد، و

املسألة ن هذه أحرى، ويف احلقيقة أحيث منعنا عن ذلك يف املسألة األوىل فاملنع يف هذه 
باملنع منهما،  ىحرأىل احلي، فهذه إشكايل تقليد امليت ابتداًء والعدول من احلي إ جامعة بني

دلة اللفظية، ىل بناء العقالء وبعض األإن مسألة التقليد، مستندة أولكن حيث عرفت سابقاً 
  ومها ال يفرقان بني تقليد احلي وامليت ال ابتداًء وال استمراراً فال مانع من 
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وسيأيت يف املسألة اآلتية توضيح الكالم عن هذه املسألة. واهللا  ،يتىل املإالعدول حىت 
  املوفق.
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  ىل احلي،إ): ال جيوز العدول عن احلي ١١(مسألة ـ 
  

  ىل احلي} واستدلوا لذلك بأمرين:إ{ال جيوز العدول عن احلي ): ١١(مسألة ـ 
  يه:علم، وفأمجاع احملكي عن مجاعة يف صورة كون املعدول عنه اإلاألول: 

  ل منه غري حاصل واملنقول غري مقبول.ن احملصإوالً: أ
عالم، كثاين احملققني والشهيدين كما يف نه قد حكي اخلالف عن بعض األإوثانياً: 

  مجاع.إفال يكون يف املسألة  ،قضاء اآلشتياين
ليه الحتمال كون مستند إمجاع فرضاً ال يصح االستناد نه بعد حتصيل اإلإوثالثاً: 

ني هو األدلة اليت سنذكر بعضها، كما قد يتراءى ذلك من استدالهلم للحرمة ببعض ما امع
ن أمجاع حبيث يكشف عن حجة معتربة، مع سيأيت. وكيف كان فال علم لنا بصحة هذا اإل

  ثر.أهذا النحو من املسائل، هو من املسائل املستحدثة اليت ليس هلا يف كالم القدماء عني وال 
نه بعد األخذ بقول اتهد األول يقطع إألمر بني التعيني والتخيري، فدوران االثاين: 

صل يف مثله واأل ،و خمرياً بينه وبني اتهد الثاينأمبعذوريته عن الواقع، فهو كاف إما معيناً 
  التعيني.

  ال يقال: األصل براءة الذمة عن التعيني.
  يقني، منا هو يف غري الطرإم جريان األصل فنا نقول: لو سلّأل
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كاملشكوك احلجية، موضوع  ،ذ املشكوك الطريقيةإما الطريقان فاألصل هو التعيني، أ
  عدم احلجية، كما قرر يف حمله.

و أو دليل اجتهادي أذ احلاكم إما دليل عقلي إوكيف كان ال حاكم على هذا األصل، 
دلة ول واألن األصإىل متهيد مقدمة، وهي: إصل نقلي، والكل مفقود، وبيان ذلك حيتاج أ
  ربعة:أ

  حسان وحنوه.عين ما حيكم به العقل قطعاً ـ كحسن اإلأالدليل العقلي ـ األول: 
  الدليل النقلي، كخرب الواحد وحنوه.الثاين: 

  كالعقاب بال بيان، وأصالة التخيري، واالحتياط. ،صل العقلياألالثالث: 
  ا. األصل النقلي، كالرباءة النقلية، واالستصحاب وحنومهالرابع: 

وتقدم الرابع على  ،ومن الواضح تقدم األول على الثاين، وتقدم كليهما على اآلخرين
صل عقلي يقضي بعدم وجوب السورة، كالعقاب بال بيان، مث أالثالث. مثالً: لو كان هناك 

  صل العقلي كما ال خيفى.كان هناك استصحاب على الوجوب كان دافعاً ملوضوع األ
مر بني التعيني والتخيري اليت هي املستندة لعدم لة دوران األذا عرفت هذا قلنا: مسأإ

  مور الثالثة:جواز العدول ال حاكم عليها من األ
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بناء من العقالء على جوازه، بل قد يقال: بأنه  ثبوتما الدليل العقلي فلعدم أول: األ
ارضني ن الطريقني املتعأصال، كما تقدم من أدلة اللفظية ال يشمل مورد التعارض كاأل

  .يسقطان عن احلجية رأساً
ا أىل إليه من عدم مشوهلا ملورد التعارض، مضافاً إشري أما الدليل النقلي فلما أالثاين: و

فللعوام أن «(عليه السالم):  صل التقليد، فقولهأليست يف مقام اإلطالق بل هي يف مقام 
  جممل من هذا احليث.» يقلدوه

نه لو مل يأخذ بقول أاب التخيري، مبعىن حاستص ما االصل النقلي ـ وهوأالثالث: و
حدمها كان خمرياً، فنستصحب التخيري بعد األخذ على حنو االستصحاب التعليقي ـ فلما أ
حدمها حجة ملا أخذ مل يكن نه قبل األأليه من معارضته باالستصحاب التخيريي، وإشري أ

حجة من باب الالبدية، ويبقى  ول صيرهألفاألخذ با ،تقدم من سقوط الطريقني املتكافئني
صل هو التعيني وال حاكم عليه، فال جيوز العدول ن األأالثاين على عدم حجيته. فتحصل 

  ىل احلي.إعن احلي 
 ،م وجوب االحتياط يف الدوران، حىت فيما لو كان بني الطريقنيوالً: ال نسلّأوفيه: 

  الرباءة.دلة أجلريان 
ملقام ـ وهو بناء العقالء الذي تقدم تقريره ـ وقد وثانياً: وجود الدليل العقلي يف ا

  ن العقالء عند تعارض الطريق، ال يتوقفون أسبق 
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حدمها مبرجحات أعن العمل بترك كليهما الذي فيه خمالفة قطعية، بل جيرون على طبق 
سد يف علم بوجود األ ،نه لو كان هناك طريقانأال مدخلية هلا يف الطريقية، أال ترى 

نه ال يقف ويعرض نفسه إسد يف حمله، فمث علم بأنه لو مل يسلكهما افترسه األحدمها، أ
ذ عدم إحد الطريقني احملتمل للهالك، وما حنن فيه كذلك، أبل يسلك  ،للهالك القطعي

نه حمتمل إحدمها فأخذ بقول خذ بقول كال اتهدين مقطوع خمالفته للواقع، خبالف األاأل
مجاع على عدمه، حداً التزم به مطلقاً، بل ادعى بعض اإلأجد ألم ما االحتياط فأاملخالفة، 

  السرية املستمرة بني املتشرعة كما ال خيفى.  :وتؤيد العدم
ذ ال مدخلية لاللتزام إوال معىن ملا ذكره بعضهم من لزوم االلتزام حينئذ مقدمة للعمل، 

سد االلتزام بأحد من األ ال عقالً، وال عرفاً، وال شرعاً، فهل يلزم على الشخص اخلائف
  .؟م يلزم سلوكه عملياً فقطأ ،الطريقني مث سلوكه
بأحدمها ال مانع منه  ذالء على األخقفالدليل العقلي الذي هو بناء الع ،وكيف كان

ويشمل مورد التعارض، والقول بعدم ثبوت بنائهم خمالف للضرورة، أال ترى أم يرجعون 
هل أىل إاملخالفني، يف النظرية، وكذا سائر موارد رجوعهم و الطبيبني أحد املهندسني، أىل إ

  اخلربة يف مورد تعارضهم.
طالق اآليات إدلة التقليد النقلية، من أن إثالثاً: وجود الدليل النقلي يف املقام، ف

  والروايات، ال وجه للقول بعدم مشوهلا ملورد 
  



 

 ١١٥

  علم.أذا كان الثاين إال إ
  

(عليه السالم):  ن قولهأطالقها، فهل ترى إلمنع عن التعارض ملا تقدم، وال وجه ل
ن أعليك  :ذا قال املوىلإال يشمل تقليد شخص بعد تقليد آخر، ف» دوهن يقلّأفللعوام «

حدهم، جاز له عرفاً وعقالً األخذ بقول شخص آخر أخذ بقول أتأخذ بقول عبيدي، مث 
  حد.أمنهم بال نكري من 

ىل جعله تعليقياً، بل جيري إنه وال حيتاج م مانع ورابعاً: بأن االستصحاب ال
وبعد األخذ يشك يف  ،بينهما خذ خمرياًنه كان قبل األإاالستصحاب التنجيزي بال معارض، ف

  صل بقاء التخيري.تعينه، فاأل
ىل حمصل، إوالقول بأن التخيري كان حكم املتحري وال حتري بعد األخذ، ال يرجع 

أيضاً جاهل ما، الواقع واألدلة، وهذا بعد األخذ ن التقليد كان حكم اجلاهل بألوضوح 
ومن ». فللعوام« :(عليه السالم) ق التقليد يف الرواية على كونه عامياً حيث قالوهلذا علّ

  البديهي بقاء هذا املوضوع على ما كان عليه.
  ورمبا حيكى عن بعض األعالم يف تقرير بقاء التحري بعد األخذ كالم ال خيلو عن نظر.

ىل احلي"، وبقي إ"ال جيوز العدول عن احلي  :شكال يف قول املاتنا كله ظهر اإلوذ
ليه، وذلك لعدم جريان إنه جيوز العدول إعلم} فأذا كان الثاين إال إالكالم يف وجه قوله: {

  ما أأدلة املنع هنا: 



 

 ١١٦

والتخيري مر بني التعيني علم، وأما دوران األأحدمها أنه فيما ال يكون أمجاع فقد تقدم اإل
منا هي فيما ال يكون احتمال التعيني يف كل من إن هذه القاعدة أذ قد تقدم إفلعدمه هنا، 

وحيتمل  ،خذ باحلجةأذ حيتمل تعني املعدول عنه ألنه إالطرفني موجوداً، وما حنن فيه كذلك، 
  علم.أتعني املعدول اليه لكونه 

  ليه.إوجب الرجوع  ن كان دليالً اجتهادياًإعلم ن مدرك تقليد األإقول: أ
  خذاً باحلجة.أال جيب لكونه إن قلت: 

عين زمان وجود أذ أدلة احلجية قاصرة عن مثل هذه الصورة ـ إهذا غري مفيد، قلت: 
علم يقتضي ختصيص ن اجلمع بني دليلي وجوب التقليد مطلقاً ووجوب تقليد األإعلم ـ فاأل

ن كان دليله إمل يكن آخذاً باحلجة. وه وجودعلم يف زمان األول بالثاين، فلو مل يأخذ باأل
ذ من احملتمل تعيني إدوران األمر بني التعيني والتخيري ال جيوز الرجوع لتعارض القاعدتني، 

وجوب ذا سقطتا جرى استصحاب إعلم، فأالتحري، وحيتمل تعيني الثاين لكونه األول لزوال 
ا يدل على جواز البقاء ال على منإن االستصحاب إن يقال: أال إاألخذ باألول بال معارض. 

  للتخيري االستمراري كما تقدم بيانه. ،وجوبه
منا يصح استصحاب التخيري لو كان كالمها سابقاً موجودين، أما لو كان إن قلت: إ

  حدمها فقط مث وجد اآلخر فال استصحاب أ



 

 ١١٧

  لعدم املوضوع.
  والً: يصح التمسك باالستصحاب التعليقي.أقلت: 

بل حيث كان دليل التقليد يف مورد كون الشخص  ،ىل االستصحابإاج تحنوثانياً: ال 
  وهو باق على حاله جاز العدول. عامياً

وكيف كان فاألقرب يف النظر تعني الرجوع لو قلنا بوجوب تقليد األعلم، سواء استند 
 ورمبا فصل يف املسألة مبا ال دليل ،م ال، وجواز الرجوع لو مل نقل بهأىل دليل اجتهادي إ

  عليه. واهللا العامل.
  



 

 ١١٨

  علم): جيب تقليد األ١٢(مسألة ـ 
  

  قوال:أجوب تقليد األعلم ويف  .علم}{جيب تقليد األ): ١٢(مسألة ـ 
  األول: الوجوب مطلقاً.

  الثاين: عدم الوجوب مطلقاً.
لم به، وبني غريه، فيجب يف األول علم وعأالثالث: التفصيل بني ما لو كان بني الفقهاء 

  ين.دون الثا
  علم موافقاً لالحتياط.ضافة عدم كون فتوى غري األإالرابع: التفصيل املتقدم مع 

  والكالم يف املسألة يقع يف مقامني:
  م ال.أاملقام االول: يف كون نظر غري األعلم حجة يف اجلملة 

  واملقام الثاين: يف جواز تقليده. فنقول:
ىل نفسه، إحجة مطلقاً حىت بالنسبة  علم ليسفرمبا يقال بأن رأي غري األاملقام األول: 
بل جيب عليه اتباع نظر األعلم، وذلك ألن التقليد  ،املفضول اتباع نظرهفال جيوز للمجتهد 

اتباع نظر نفسه وخمالفة  مام مامة، فكما ال جيوز للمجتهد يف عصر اإلمن فروع اإل
مة فألن اتهد هو مان التقليد من فروع اإلأما أ ،مام، كذلك يف ظرف وجود األعلماإل

هو الواسطة بني الناس وبني  مام مة كما كان اإلوبني األ مام الواسطة بني اإل
  مام مقام ، فقد نصب الفقيه اإل النيب



 

 ١١٩

مر بني األفقه نفسه، فيكون حاله حال من ال جيوز ألحد التخطي عن رأيه، مث يدور األ
  قه موجب لتقدمه على الفقيه.فن احتمال التعيني يف األأوالفقيه، ومن البديهي 

ن اتهد إواتهد، ف ذ فرق بني االمام إ ،ن هذا االستدالل ضعيفأوال خيفى 
نه يقطع إلو فرض، ف مام املخالف لألعلم، يرى خطأ األعلم، خبالف املخالف نظره لإل
  .؟تباعهاخبطأ نفسه واقعاً، وكيف يعقل تكليف من يرى خطأ غريه ب

استدل القائلون بوجوب تقليد األعلم  ،ين وجوب التقليد األعلم وعدمهعأاملقام الثاين: 
  بأمور:

صول، رشاد، واية األفعن املعارج، واإل ،مجاع املنقولالشهرة العظيمة، بل اإلاألول: 
والقواعد، والذكرى، واجلعفرية، وجامع املقاصد،  ،والتهذيب، واملنية للعميدي، والدروس

املعامل، والزبدة، وحاشية املعامل للصاحل املازندراين، وصاحب لثاين، واالشهيد  ومتهيد
الرياض، وجوب تقليد األعلم، بل عن علم اهلدى واحملقق الثاين يف الذريعة وحاشية الشرائع، 

  مجاع عليه.اإل
مجاع فمع قطع النظر عن كونه منقوالً ما اإلأما الشهرة فغري صاحلة للمستندية، وأوفيه: 

  يرد عليه: ،جيةوهو غري صاحل للح
  نه موهون بوجود املخالف كثرياً، فعن الشهيد الثاين إوالً: أ



 

 ١٢٠

  ومجاعة ممن تأخر عنه القول بالتخيري بينه وبني غري األعلم.
مجاع اىل األدلة اآلتية ـ اليت ادعيت داللتها على نه حيث حنتمل استناد اإلإ :وثانياً

ن يكون منقوالً.أعن  ال فضالًوجوب تقليد األعلم ـ ال يكون حجة ولو كان حمص  
  بناء العقالء، وتقريره من وجهني:الثاين: 
ذا مل يكن إىل األعلم إمورهم على الرجوع أنه قد استقر بناء العقالء يف كافة إاألول: 
  ىل غريه.إليه مؤونة زائدة على الرجوع إيف الرجوع 
   األخذ به عقال.قرب يتعنيأوكلما كان  ،ىل الواقعإقرب أعلم ن رأي األإالثاين: 

صل عقلي، الذي هو عبارة عن دوران األمر بني أن هذا دليل عقلي، ال أوال خيفى 
  التعيني والتخيري، فكم فرق بينهما. 

  وفيهما نظر:
تعطيل املفضول يف لزم  الإحراز بناء من العقالء على ذلك، كيف وإما األول: فلعدم أ

  نه ليس كذلك.أاملهن مع 
  ممنوع صغرى وكربى: ما الثاين: فألنهأو
ن أقرب، بل ميكن كثرياً أفلوضوح أن رأي األعلم ليس دائماً وال غالباً  :ما الصغرىأ

  قرب، بأن يطابق أعلم يكون رأي غري األ



 

 ١٢١

و يكون أحسن سليقة، أو أوثق أو يكون املفضول أو االحتياط، أفتواه فتوى املشهور 
قربية فتوى أحلي، أو غري ذلك مما يوجب علم اعلم من هذا األأفتواه مطابقاً لفتوى ميت 

  ىل الواقع.إاملفضول 
قربية يف نظرنا بل الالزم ن املعيار يف باب احلجية هو األأم ما الكربى: فألنا ال نسلّأو

الحتمال مالحظة الشارع جهة ال تصل  ،ا قد تعني ما هو أبعد بنظرناإف ،ىل األدلةإاملراجعة 
ن إف ،صابع املرأةأياً يف تعارض اخلرب والقياس يف مسألة قطع ليها عقولنا، كما ترى ذلك جلإ

قرب يف هذا املقام بل مظنون بظن قريب من العلم، ومفاد اخلرب موهوم أن كان إالقياس و
  م الشارع اخلرب على القياس. ومع ذلك فقد قد ،غاية الضعف

 ،روايات اآلتيةوال ،طالق اآلياتإ :مع ضعفه يف نفسه يرد عليه هوكيف كان فهذا الوج
  علم.الدالة على جواز التقليد مطلقاً حىت لغري األعلم يف ظرف وجود األ

خبار الكثرية املستفيضة الدالة على وجوب دلة وجوب تقليد األعلم األأمن الثالث: 
عدهلما أاحلكم ما حكم به «(عليه السالم):  : كمقبولة عمر بن حنظلة وفيها، قالتقليده

فقههما أىل إينظر «(عليه السالم):  ث. ورواية داوود بن حصني قالاحلدي )١(»فقههماأو
  ىل آخره، وما يف ج البالغة يف ، إ)٢(»علمهما بأحاديثناأو

                                                
  . ١٠كتاب فضل العلم، باب اختالف احلديث ح ٦٧ص ١ج :) الكايف١(
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ٩الباب  ٨٠ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ١٢٢

، )١(»فضل رعيتكأمث اختر للحكم بني الناس «ىل مالك االشتر رضي اهللا عنه: إعهده 
م قوماً وفيهم من هو أمن «(صلى اهللا عليه وآله) قال:  ىل آخره، وما يف الوسائل عن النيبإ
ىل غريها من الروايات املفيدة هلذا إ ،)٢(»ىل يوم القيامةإىل السفال إمرهم أعلم منه مل يزل أ

  املضمون.
  حد مقامني:أن هذه الروايات يف إوفيه: 

  األول: مقام احلكومة والقضاء.
  فيه.فال يصلح شيء منها لالستدالل مبا حنن  ،الثاين: مقام اإلمامة واخلالفة

  ليه.إذ املالك هو األخذ بالواقع وكلها طرق إنتعدى من موردها باملناط، ن قلت: إ
ىل مناط قطعي وال إىل الفتوى حيتاج إمامة سراء احلكم من باب احلكومة واإلإقلت: 
ن احلاكم جعل لفصل اخلصومة وال إذ فرق بني باب احلكومة وباب الفتوى، فإمناط هنا، 

ىل إال إنه ال حيتاج إفالبد من الترجيح، خبالف باب الفتوى فحيصل ذلك مع االختالف 
  كاف يف عدم جواز  ةاحلجة، بل احتمال خصوصية احلكوم

                                                
  . ٥٢٦) ج البالغة: ص١(
  . ١صالة اجلماعة ح أبوابمن  ٢٦الباب  ٤١٥ص ٥) الوسائل: ج٢(



 

 ١٢٣

  ىل األعلم حمل نظر.إالرجوع يضاً وجوب أسراء، بل يف باب احلكومة اإل
وذا كله ظهر  ،مامة مع الفارقواإلوكيف كان فقياس باب الفتوى، ببايب احلكومة 

  خبار لالستدالل ا على املطلب.ة األعدم صالحي
علم فالبد من الشك، نه لو مل تتم هذه األدلة على وجوب تقليد األإنه رمبا يقال: إمث 

  وحينئذ يدور األمر بني التعيني والتخيري، واألصل العقلي يف هذا املقام التعيني.
  واجلواب من وجهني: 

نه قد يعارض هذا التعيني بتعيني أع م ،األول: عدم تسليم كون األصل التعيني مطلقاً
  و غري ذلك مما تقدم.أىل غري األعلم، ملوافقته لفتوى املشهور، إالرجوع 

ن شاء اهللا إالثاين: وجود احلاكم على هذا األصل من اآليات والروايات كما سيأيت 
  تعاىل.

بني التعيني ن دوران األمر إىل حتقيق مقدمة، وهي: إوقد يقال يف اجلواب ما حيتاج بيانه 
  والتخيري يتصور يف موارد ثالثة:

حكام التكليفية الواقعية يف مرحلة اجلعل ووضع ن يكون الشك يف األأاألول: 
م جعل أالتكليف، كأن ال يعلم بأن الشارع جعل الوجوب التعييين لصالة اجلمعة يومها 

لتخيري يف موارد الوجوب التخيريي بينها وبني الظهر، وهذا دوران األمر بني التعيني وا
  ض كما رالتعا



 

 ١٢٤

  ى.فيخ ال
حد الغريقني حبيث أمهية أن يكون الشك يف باب التزاحم، كما لو شك يف أالثاين: 

شك يف و تعيينه، وليس هذا أاآلخر  قنقاذه تعييناً، فيشك يف التخيري بينه وبني الغريإجيب 
  جياب كما الخيفى.مقام اجلعل واإل
الطريق، كما لو علم  عيني والتخيري يف مقام احلجة وجعلتشك يف اللن يكون اأالثالث: 

و خمرياً بينه وبني الثقة فقط بدون ألكن ال يعلم بكونه معيناً  ،حبجية قول الثقة الفقيه قطعاً
  الفقاهة.

ما القسمان األوالن، فقد وقع اخلالف بني العلماء أوحيث عرفت األقسام الثالثة نقول: 
ن املقامني أىل إىل جريان الرباءة، نظراً إتغال فيهما، فمنهم من ذهب و االشأيف جريان الرباءة 

ىل االشتغال، إ، ومنهم من ذهب ةدلة الرباءأمما يكون بيد الشارع وضعه ورفعه فيشملها 
ما القسم الثالث، فال شبهة يف عدم جريان أصول، وىل بعض األمور املذكورة يف األإنظراً 

  والشك يف احلجية موضوع عدم احلجية. ،احلجية الرباءة فيه، وذلك ألنه شك يف
ليه، إن كان التعيني يف املقام لو وصلت النوبة إذا عرفت هذا قلنا يف اجلواب: األصل وإ

  طالقها ملا حنن فيه.إدلة التقليد تشمل بأولكن 
  نه قد يقال: على تقدير تسليم سالمة هذا األصل عن ورود إمث 



 

 ١٢٥

  رض بأمرين:الدليل االجتهادي عليه قد يعا
حدمها مث صار أد علم، وقلّأحد اتهدين أاالستصحاب، وذلك فيما لو مل يكن األول: 

علم ابتداًء بعدم القول نه يستصحب جواز تقليد غري األعلم، ويتم يف غري األإعلم، فأاآلخر 
  وبني تقليده استمراراً.  ًءعلم ابتداحد بني تقليد غري األأذ مل يفصل إبالفصل، 
  وفيه:

والً: عكس املطلب، بأن يقال: ال جيوز تقليد غري األعلم ابتداًء يف ظرف وجود أ
  علم استمراراً لعدم القول بالفصل.األعلم، ويتم يف غري األ

قل من الشك أذ انقطع بعدم املوضوع، وال إاالستصحاب ليس حبجة،  ان هذإوثانياً: 
ما مع وجود ألم يف البني، وعأمنا كان حيث ال إ ،ن جواز التقليد هذا الشخصإفيه، ف

ن إاألعلم، فدليل حجية التقليد املخصص بوجوب تقليد األعلم ـ لو كان ـ ال يشمله. و
  ح وهنا قد وجد الترجيح.منا كان فيما ال مرجإن احلكم العقلي بالتخيري إشئت قلت: 
  تقدمة.نه ال يستقيم فيما لو احتمل التعيني يف غري األعلم ألحد األسباب املإالثاين: 

قرب نه خمري بينه وبني األعلم ـ وهو األأعلم ود غري األيوقد استدل القائلون جبواز تقل
  ىل النظر ـ بأمور:إ
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اآلية، وقوله تعاىل:  )١(﴾فَلَوال نفَر﴿طالق اآليات والروايات، فإن قوله تعاىل: إاألول: 
﴿لَ الذِّكْرِأفَساحلديث،  )٣(»من كان من الفقهاء« :(عليه السالم) اآلية، وقوله )٢(﴾لُوا أَه

نه إن يقال ملن أخذ بقول املفضول: أنه يصح عرفاً أيشمل كالً من األعلم وغريه. أال ترى 
  نه قلّد من كان من الفقهاء كذا وكذا.إسأل أهل الذكر، و

  ورد عليه:أوقد 
ق من مشوهلا خذ الرواية. وفيه ما سبأبل يف مقام  ،صالًأبأا ال تدل على التقليد  والً:أ

  م بيننا وبني الطرف.للتقليد كما هو مسلّ
ما أىل العامل، إطالق هلا، بل كلها مسوقة ألصل جواز رجوع اجلاهل إا ال إوثانياً: 
ىل سائر شرائط إطالق هلا بالنسبة إعم من الفاضل واملفضول فال، كما ال أكون العامل 

ىل ما حنن بصدده من إيها ال جيدي بالنسبة فرادي املوجود فطالق األو اإلأاتهد، والعموم 
يدل على عموم احلكم لكل عامل،  كرم العلماء" مثالًأ" :ن قولهأ، فكما حوايلالعموم األ

  حواهلم، كذلك اآليات والروايات.أكرام يف كل حال من ولكن ليس يف مقام وجوب اإل
  ن مقدمات إ :وفيه

                                                
  . ١٢٢) سورة التوبة: اآلية ١(
  . ٧ء: اآلية واألنبيا ،٤٣) سورة النحل: اآلية ٢(
  . ٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج٣(
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» من كان من الفقهاء«(عليه السالم):  ىل كل منها تامة، أليس قولهإاحلكمة بالنسبة 
نه لو كان هناك شيء آخر وجب التنبيه أىل آخره ظاهراً يف بيان شرائط التقليد مطلقاً، حىت إ

مل يكن وجه  هىل دليل حبيث لوالإما سائر الشرائط فكل شرط منها حيتاج أعليه، و
 يسأل العبد العامل املوجود يف ن املوىل لو قال لعبده: "اسأل العامل" مث ملألالشتراط. أال ترى 

البلد، معتذراً باحتمال لزوم كون العامل حافظاً للمسألة مع عدم كون ذلك العامل كذلك، مل 
لموىل حق ليكن عند العقالء معذوراً، ولو سأله وعمل به مل يكن عندهم ملوماً ومل يكن 

القات مبثل هذه ططالق يشمل هذا. ولو نوقش يف اإلإاالعتراض بأنه مل يكن لكالمي 
  طالقات.عن حنوها، ولزم رفع اليد عن مجيع اإل طالق سليماًإاملناقشة، مل يبق 

طالق ال يشمل مورد التعارض، كما هو مفروض الكالم، فلو ا على تقدير اإلإوثالثاً: 
  . احدمهأطالق علم وغريه اختالف يف الفتوى مل يشمل اإلكان بني األ

  القات والعمومات ملورد التعارض شرعاً وعقالً.طوفيه: ما تقدم من مشول اإل
ىل يونس إ(عليه السالم)  مامرجاع اإلإن إدلة جواز تقليد املفضول ـ: أـ من الثاين: 

ورد أرجاع مطلقاً، حىت يف ظرف وجود األعلم منه. وقد وحنوه، يفهم منه يف العرف اإل
  بذكرها. يرادات الثالثة السابقة، وفيها ما عرفت فال نطيلعليه باإل

  ىل إ(عليه السالم)  مامرجاع اإلإن بعد إ ت:ن شئت قلإو
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صحاب واختالفه معه علم منه يف األأيونس، لو أخذ الشخص بقوله مع علمه بوجود 
  الواقع.خالف بل لو تركه مل يكن له عذر لو  ،يف احلكم، مل يكن مورداً لالعتراض عليه

م ال، علم أعلم أخذ مطلقاً، كان هناك ألن االمجاع مطلقاً دليل على جواز اإ :واحلاصل
  م ال.أباختالفهما 

جائزاً ملا ن تقليد املفضول لو مل يكن أما عن الفصول، من ـ ـ من األدلة الثالث: 
(عليه السالم) تقليد أصحابه، بل كان عليهم األخذ منه بال واسطة،  مامجاز ملعاصري اإل

وىل باالتباع عيناً من اتهد مع بداهة أم) (عليه السال مامن اإلإن قال ما مضمونه: أىل إ
عدم  ةومعلومي، والًأمام ورد عليه ببطالن قياس اتهد باإلأ. و)١( أخذهم من الصحابة

   .مام معهم ضرورة ثانياًهم باختالف اإلمىل الصحابة مع علإرجوعهم 
نه كما إ، فىل الواقع ال مانع منهإقرب ىل األإن التنظري جبامع وجوب الرجوع إ :وفيه

فضل كذلك حيتمل خمالفة الواقع األ دىل املفضول مع وجوإحيتمل خمالفة الواقع بالنسبة 
(عليه السالم) ـ  مام. نعم الفرق بني األعلم واإل مامىل الصحابة مع وجود اإلإبالنسبة 

ن اإلمام ال حيتمل يف قوله ما حيتمل يف قول أفيما ال ميت مبوضوع البحث بصلة ـ هو 
  لم كما ال خيفى.عاأل

ذ مع إىل الصحابة مع العلم مبخالفتهم، فهو قياس مع الفارق، إما قضية عدم الرجوع أو
  خمالفة الصحابة يقطع مبخالفة قوهلم 

                                                
  . ٢١س ١٣٩ص اجلزء الثاين :) الفصول١(
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نه حيتمل مطابقة قول كل منهما إللمفضول، فاملخالف للواقع، خبالف قول الفاضل 
يسقط قول املفضول عن احلجية، بل  رجح يف اجلملة، ال حبيثأو أللواقع احتماالً متساوياً، 

و لقول أموات علم يف األقربية قول املفضول، ملطابقته لرأي األعلم من األأرمبا احتمل 
  و حنو ذلك.أاملشهور 

ىل كل من الفاضل واملفضول يف إبناء العقالء على الرجوع ـ من األدلة ـ الرابع: 
  ىل املفضول النسد بابه.إال فلو مل يرجعوا إمورهم املهمة وغريها، وأمجيع 

  و تساويه.أفضليته أمنا يكون العتقاد املراجع إىل املفضول إال يقال: الرجوع 
ىل األطباء املختلفني بضرورة إألنا نقول: بل يرجعون مع قطعهم مبفضوليته. أال ترى 

منا إورد عليه بأم أىل الفاضل. ورمبا إالعرف، ومع ذلك يرجع إىل املفضول كما يرجع 
ىل الواقع. إقرب ال مل يرجعوا ألم يأخذون باألإجعون يف صورة عدم العلم باخلالف، وير

ىل املفضول حىت إم خالفه، فكثرياً ما نرى العرف يرجعون بل املسلّ ،من هذا غري مسلّإ :وفيه
  فضلية الفاضل.أمع العلم خبالف األفضل معه. نعم يرى العرف 

هل التقليد من اعتمادهم على أادعاء السرية بني  :ما يف التقريرات، ما حاصلهاخلامس: 
 مام ىل احلال، ومل يشر اإلإ(عليهم السالم)  كل فقيه جامع للشرائط، من زمن األئمة

  ىل األعلم.إىل وجوب تقليد األفضل، ولو كان واجباً أللزمهم بالرجوع إ
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و بعض أ  ممان اإلأين ثبت أندرية العلم به، ومن أورد عليه بندرة االختالف وأو
  ؟صحابه قد علم بتقليد املفضول، مع علم املقلد مبعارضة قوله مع قول األفضل منه ومل مينعهأ

عدم تسليم ندرة اخلالف، بل ميكن ادعاء استحالة الوفاق عادياً، كيف ومن  :وفيه
كثرة. البديهي اختالف احملدثني والفقهاء يف مسائل كثرية ال تعد  

ذ من إ ،و احلكامأحول اختالف الرواة   عن األئمةكثرة السؤال  :وتؤيد ذلك
طالقاً وتقييداً، وعاماً إحاديث، وهي خمتلفة غاية االختالف ىل األإالبديهي استنادهم 

(عليه  مامىل غري ذلك، فمع كثرة اخلالف وعدم تنبيه اإلإوخاصاً، وتقية وحكماً واقعياً، 
ن عدم الدليل دليل العدم، يف إعدمه، فدعاء إال يف بعض موارد احلكومة، ميكن إالسالم) 

  مثل هذه املوارد كما ال خيفى.
لزوم العسر واحلرج يف لزوم تقليد األعلم، وتقريره من  :دلة اوزينأمن السادس: 

  وجهني:
، مث ال ميكن والًأعلم ذ ال يعلم املراد باإلإعلم عسراً، ن يف وجوب تقليد األإاألول: 

جود فلالختالف يف معناه، فبعضهم فسره باألجود ملكة، وآخر باأل تعيينه ثانياً. أما األول
ما الثاين فألنه كيف أطالعاً باملسائل ونظائرها وضبطاً. وإكثر ي انتقاالً، وثالث باألإفهماً 

ن يكون الشخص مزاوالً هلما برهة غري قليلة من أال إنسان من تعيني األعلم يتمكن اإل
  الزمن.
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ولو  ،مر عريف ال خيفى على الفاضلأاألعلم، كمعىن االجتهاد ورد عليه بأن معىن أو
صعب من أما تشخيصه فليس أاعتين ذا النحو من االختالف مل يبق لفظ خال عنه، و

  تشخيص اتهد، فتأمل.
ليه، إلعدم وصول يدهم  ،ن يف إلزام الناس الرجوع اىل األعلم، عسراً عليهمإالثاين: 

بأنه ال عسر بعد ضبط  :ورد عليهأجابة مسائل اجلميع. وإ وعسراً عليه لعدم متكنه من
املسائل املبتلى ا يف رسالة وحنوها ال عليه وال عليهم، وعلى فرض العسر فهو يتقدر بقدره، 

  فتدبر.
ميت كأنبياء أعلماء « :(صلى اهللا عليه وآله وسلم) خرى، مثل قولهأوقد استدل بأدلة 

ذا مل يكن املفضول قابالً للتقليد كان إنه: "أالق، ومثل طنه يقتضي اإلإف )١(»سرائيلإبين 
   .ىل غري ذلكإ ،وقد دل الكتاب والسنة والعقل على نفي التساويمساوياً للجاهل" 

ولكن حنن يف غىن عنها بعد متامية ما تقدم من األدلة، ولو مل يطمئن الشخص بكل 
  واهللا العامل وهو اهلادي. واحد منها يف نفي وجوب تقليد األعلم ففي اموع كفاية.

  و يف بعض أمث على القول بوجوب تقليد األعلم فهل هو مطلق 

                                                
  .٢٢ص ٢نوار: ج) حبار األ١(
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  نه على ثالث صور:إالصور؟ تفصيل الكالم 
د باخلالف بينهما ن يعلم املقلّأاألعلم خمالفة، مبعىن ن يكون بينه وبني غري أاألوىل: 

دلة ال تشمل ن األأا تقدم من تفصيالً، وال شك يف وجوب تقليد األعلم يف هذه الصورة، مل
نه دليل ليب، إغريه، وبناء العقالء ـ لو قيل جبواز الرجوع إىل غري األعلم يف اجلملة ـ حيث 

صل فهو يقتضي ىل األإولو وصلت النوبة  ،كان القدر املتيقن منه صورة عدم التخالف
ن قلنا إنه وإف ن باب احلجج ليس مثل سائر األبواب،إالتعيني كما سبق بيانه مفصالً، و

  شتغال يف هذا الباب.ال باالإجبريان الرباءة عن التعيني يف غري باب احلجة ال نقول 
  ىل قسمني:إمجاالً، وهذا ينقسم إن يعلم املقلد بالتخالف بينهما أالثانية: 
مجايل منجزاً، بأن يكون يف التكاليف اإللزامية مع كون ن يكون العلم اإلأاألول: 
البتالء، وكون الشبهة حمصورة وعدم االحنالل بالعلم بالقدر املتيقن من املخالفة املسائل حمالً ل

يضاً تقليد األعلم لعني ما ذكر يف مورد العلم أوالشك فيما زاد، ويف هذا القسم جيب 
  التفصيلي، فتأمل.

مجاالً باملخالفة بينهما لكن حيتمل كون إمجايل، كأن يعلم الثاين: عدم تنجز العلم اإل
ن املخالفة يف اإللزاميات لكن بعض املسائل اليت هي أو يعلم أ ،لزامياتيف غري اإل ذلك

  مجايل طراف العلم اإلأ
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و يعلم بدخول اجلميع لكن كان من قبيل الشبهة غري أخارج عن حمل االبتالء، 
و كانت الشبهة حمصورة لكنه فحص وعلم بعشرة من موارد االختالف مثال وال أاحملصورة، 

جيب تقليد  ربعة الكثر من هذه، ففي مجيع هذه املوارد األأكون مورد اخلالف يعلم ب
  علم.األ

منا حيتملها، فهل جيب إن حيتمل التخالف بينهما، بأن ال يعلم وجود املخالفة وأالثالثة: 
  ن احتمال املخالفة ينقسم اىل قسمني:إم ال؟ تفصيل الكالم: أالفحص حينئذ 

  وياً.ن يكون احتماال بدأاألول: 
مجايل بأن كان له علم مجاالً مث احنل العلم اإلإما كان يعلم  ن يكون احتماالً بعدأالثاين: 

  مجاالً باملخالفة مث فحص وظفر بالقدر املعلوم وبقي الباقي مشكوكاً.إ
وىل دون الثانية. قال: حال عاظم وجوب الفحص يف الصورة األحكي عن بعض األ

حدمها حال العمومات واملطلقات أعلمية ألفهما بعد العلم بفتاوٰى اتهدين احملتمل ختا
ل الفحص، كذلك ال بىل اتهد، فكما ال جيوز للمجتهد التمسك بالعام واملطلق قإبالنسبة 

ن مناط وجوب إجيوز للمقلد األخذ بأحدمها قبل الفحص عن موارد املخالفة. وجه ذلك: 
ن مناط وجوب إ :ىل متهيد مقدمة، وهيإاج وبيانه حيت ،الفحص يف اتهد آت يف املقلد

  مرين:أحد أالفحص عن املقيد واملخصص للمجتهد هو 
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مثاهلا بني الظواهر الواردة، فال أمجايل بوجود املقيدات واملخصصات واألول: العلم اإل
  ميكن التمسك بالظواهر قبل الفحص.

خصصات واملقيدات (عليه السالم) االعتماد على امل الثاين: ملا كان دأب املتكلم
مجاال وال إن كان مل يعلم بوجودها ال إيوجب العقل الفحص و ،املنفصلة، بدون نصب قرينة

ذا إليه إن من وظيفة العبودية الفحص عن خصوصيات الكالم امللقى أتفصيال. واحلاصل 
  و حنومها.أو مقيد أاحتمل احتماالً عقالئياً بوجود خمصص 

جراء الرباءة يف الزائد عن العام واملطلق بالنسبة إريد ن املكلف يإن شئت قلت: حيث إو
و األدلة أذ مدرك الرباءة قبح العقاب إىل احلكم املقيد واملخصص، فالالزم الفحص، إ

  السمعية، وكالمها متوقفان على الفحص.
ما الوجه أذا عرفت هذه قلنا: الوجه األول لوجوب الفحص غري جار يف املقلد، وإ

ن الدأب على املخصصات املنفصلة أذ كما إىل اتهدين املختلفني، إبالنسبة الثاين، فهو جار 
فإنه وجب الفحص، كذلك جريان الدأب على االختالف بني اتهدين يوجب الفحص، أ

خذ باألعلم يف أو أذا فحص وعلم بعدم االختالف، إال إحد القولني، أال يعلم املقلد طريقة 
ما الصورة أل املقلد يف وجوب الفحص حال اتهد. ون حاأمورد االختالف. واحلاصل 

الثانية ـ وهي احتمال املخالفة بعد الفحص ـ فهو غري مضر، بل هو مثل احتمال اتهد 
  رادة خالف ظاهر العام بعد الفحصإ
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  وجيب الفحص عنه. ،حوطمكان على األمع اإل
  

  وعدم الظفر.
يرادات، ومن ال يقول بوجوب تقليد هذا، ولكن ال خيفى ما يف هذه الكلمات من اإل

األعلم ـ حىت يف مورد العلم بوجوده وخمالفته لغريه تفصيال كما مل نستبعده ـ فهو يف 
  فسحة عن هذه التشقيقات.

(رمحه اهللا): جيب تقليد األعلم {مع  ف كان فقد ظهر لك النظر يف قول املصنفيوك
لقول بعدم وجوب تقليد األعلم مع مكان على األحوط وجيب الفحص عنه} بل ال يبعد ااإل

طالقات مجاال، ملا تقدم من مشول اإلإالعلم به تفصيال، وال جيب الفحص عنه مع العلم به 
  والعمومات وبناء العقالء له حىت يف مورد التخالف.

ربعة، ألنه أل يف املقام قائال: احملتمالت يف املسألة ن بعض القائلني بتقليد األعلم، فصإمث 
ن يعلم بالتخالف بينهما أما إم ال، وعلى كل تقدير، فأعلم مجاال بوجود األإيعلم  نأما إ
  م ال.أمجاال إ

األعلم ويعلم باملخالفة، ويف هذه الصورة جيب ن يعلم بوجود أول: االحتمال األ
ال إخذ بقوله فهو، وأن إالفحص عن األعلم. مث بناًء على عدم لزوم األعلم يف موارد االتفاق 

ما وجوب الفحص عن أ ،فحص عن املوارد املختلف فيها فيأخذ بقول األعلموجب ال
ما ثبت تعني األخذ بفتواه يف اجلملة، كانت موارد االختالف من باب  األعلم فألنه بعد

فضل اشتباه احلجة بالالحجة، فيجب الفحص عن احلجة، وذلك يتحقق بالفحص عن األ
  ن شاء تقليد إوال. مث أ



 

 ١٣٦

عليه الفحص عن موارد التخالف ثانياً. والقول بأنه من باب تزاحم جيب فضل غري األ
بني، ومن باب اشتباه علم يف الأنه من باب التعارض لو مل يكن أاحلجتني ساقط، ملا عرفت 

ال كفى إو ،هذا بناًء على عدم لزوم تقليد األعلم يف موارد االتفاقكان. حجة لو احلجة بالال
  .الفحص األول عن الفحص الثاين

علم ومل جيد موارد االختالف لزم تقليد األعلم على القول ن فحص ووجد األإمث 
مكن أن وجد موارد االختالف ومل جيد األعلم لزم األخذ باالحتياط لو إبوجوبه مطلقاً، و

مكن أو أما لو مل ميكن االحتياط أومل نقل بثبوت االتفاق على عدم وجوب االحتياط. 
  تفاق على عدمه ـ كان احلكم التخيري بني قوليهما.ولكن مل نقل بوجوبه ـ لال

ال إراد فهو، وأا ن ظفر مبإنه مع العلم بالتفاضل واالختالف جيب الفحص، فأفتحصل 
قام االتفاق على عدم وجوب  وأذا كان دائراً بني املتباينني إال إلزم األخذ بأحوط القولني، 

  االحتياط فيتخري.
غري األعلم كاألعلم لبناء العقالء على األخذ بقول  ،ولكن رمبا يقال: ال جيب الفحص

م يأخذون بقول الطبيب أكما ترى  ،نه حمل االبتالءأو ما مل يعرفوا اخلالف تفصيالً
  مجاالً، فتأمل.إم يعلمون باالختالف بينهما أاملفضول مع وجود األفضل و

ختالف بل حيتمله، باالمجاالً، لكن ال يعلم إن يعلم بوجود األعلم أاالحتمال الثاين: 
  وهنا قوالن:



 

 ١٣٧

األول: وجوب الفحص عن األعلم وعن مورد اخلالف احملتمل ـ كما تقدم نقله عن 
  بعض األعاظم ـ وقد تقدم وجهه.

حدمها، وذلك ألن العمومات أالثاين: عدم وجوب الفحص وجواز األخذ بقول 
وهو استحالة مشوهلا ملورد يب، منا خصصت مبخصص لُإطالقات الدالة على حجية الفتوى واإل

اخلالف، إذ الظاهر وجوب التمسك بالعام يف التعارض، فال يشمل املخصص مورد احتمال 
  الشبهة املصداقية احلاصلة يف طرف املخصص.

فاسق،  مث قال: "ال تكرم الفاسق منهم" وعلمنا بأن زيداًكرم العلماء" أمثالً لو قال: "
كرامه كما إمر عمرو وجيب أفالالزم التمسك بالعام يف  م ال،أمراً فاسق ن عأوشككنا يف 

ن عموم حجية الفتوى خرج منه مورد التعارض أل ،قرر يف حمله. وما حنن فيه من هذا القبيل
  عين مورد احتمال التخالف ـ.أوال نعلم به يف ما حنن فيه ـ 

وحيث املخالفة ويشك يف التفاضل. عكسه، وهو أن يعلم بوجود االحتمال الثالث: 
دلة احلجية ال يشمل هذا املورد ـ ملا تقدم من عدم مشول األدلة مورد التعارض أطالق إن أ

ذ من املعلوم عدم سقوط إحدمها، أمجاع على جواز األخذ بـ فالالزم التمسك باإل
و أخذ بقوله أعلم أن وجد إمجاع قدره املتيقن بعد الفحص فيجب الفحص، فواإل ،التكليف

خذ بأحدمها ختيرياً إن قام االتفاق على عدم وجوب األخذ أن مل جيد إحوط القولني، وأ
  باألحوط.



 

 ١٣٨

  صل الرباءة عنه.ن قلت: ال نعلم بوجوب الفحص يف هذه الصورة، فاألإ
ىل إرشادي إذ وجوب الفحص ليس مولوياً بل إصل الرباءة ال جتري يف املقام، أقلت: 

ذ العقل ال يقبح عقاب من إعليه الفحص ـ دفع الضرر ـ كما تقدم متثيله باتهد الواجب 
  يقدر على الفحص ومل يفحص وخالف الواقع.

ذ وجوب الفحص عقلي ال شرعي، فتأمل. إالشرعية ال جتري،  ةن الرباءأ :واحلاصل
طالق األدلة ال تشمله فالالزم إن أمنا جتري بعد الفحص، وقد تقدم إوالرباءة العقلية 

  الفحص.
  تمسك بالتخيري العقلي.إن قلت: ال مانع من ال

رعي خمصوص ذ التخيري الشإقلت: ال ختيري يف هذا املورد املفروض التعارض فيه، 
ن األصل التساقط عند إباخلربين ألدلة العالج، والتخيري العقلي ال يكون يف هذا املقام، ف

  مجاع عدم التساقط حاكم بالتخيري لكن بعد الفحص.إالتعارض. نعم 
ن ال يعلم بالتفاضل وال االختالف، وال جيب الفحص على قول من أاالحتمال الرابع: 

  وبالعكس على قول من يرى وجوبه هناك. ،يرى عدم وجوب الفحص يف الصورة الثانية
هذا متام الكالم يف املقام، وقد ظهر من خالل ما ذكرنا أدلة القولني اآلخرين املفصلني 

  ن أاألعلم، وقد عرفت تقليد يف مسألة 



 

 ١٣٩

طالقات والعمومات والدليل العقلي لتقليد املفضول، حىت مع وجود ر مشول اإلالظاه
  األفضل والعلم به عيناً والعلم مبخالفة فتواه لفتوى املفضول. 

ن كثرياً مما ذكر يف هذه املقامات األربع وما قبلها ال خيلو عن مناقشة. واهللا أهذا مع 
  العامل.
  



 

 ١٤٠

  ن متساويان يف الفضيلة يتخري بينهما،ذا كان هناك جمتهداإ): ١٣(مسألة ـ 
  

حدمها أذا كان هناك جمتهدان متساويان يف الفضيلة} بأن مل يكن إ{): ١٣(مسألة ـ 
يهما شاء، ولو يف موارد االختالف بينهما: أما أعلم {يتخري} املقلد {بينهما} فيأخذ بقول أ

على مسلك القوم  على مسلكنا فلما تقدم من مشول األدلة حىت مورد االختالف، وأما
مهال للمكلف حينئذ ـ مجاع على عدم وجوب االحتياط، والضرورة على عدم اإلفلإل

. وقد سبق نقد قول من قال بوجوب االلتزام ابتداًء مقدمة للتقليد كالبهائم ـ فيتخري عقالً
  حني االختالف، فراجع.

عليهما يف صورة  ي تطبيق العملأنه جيوز للمقلد حينئذ االلتزام برأي كليهما ـ إمث 
نه أن يعمل بفتوى يعلم قطعاً أحدمها غري املعني كما سبق، مبعىن أالوفاق ـ واالستناد على 

(رمحه اهللا) من لزوم  خالفا ملا تقدم من املصنف ،ن مل يعلم املفيت بعينهإحدمها وأفتوى 
خرى، كما أ بقول اآلخر يف ذحدمها يف واقعة ويأخأن يأخذ بقول أيضاً أوجيوز له  ،التعيني

خذ بفتوى األول حني االبتالء أن يأخذ بفتوى الثاين يف عني املسألة املبتلى ا اليت أجيوز له 
ذا أخذ بفتوى األول يف جتاوز حد الترخص إذا مل يستلزم القطع مبخالفة الواقع، كما إاألول 

يعلم مبخالفة  نهإقبل العشرة القائل بقصر الصالة مث أخذ بفتوى الثاين القائل بتمامها، ف
مجايل إما يف مثل هذه الصورة، فلي فيها تأمل، وقد حيدث من ذلك علم أحدمها للواقع. وأ

  بأحد
  



 

 ١٤١

  إال اذا كان أحدمها أورع فيختار األورع.
  

  حدامها باطلة قطعا فيجب قضاؤها.إن أنه يعلم بعد الصالة الثانية إتكليفني، ف
شكال فيه يف صورة التساوي، بغي اإليهما شاء، ما ال ينأوكيف كان فاألخذ بفتوى 

ذا كان أحدمها أورع فيختار األورع} إال إأما صورة االختالف يف الورع فقال املصنف: {
وهو احملكي عن النهاية، والتهذيب، والذكرى، والدروس، واجلعفرية، واملقاصد العلية، 

أخري املتأخرين. واملسالك، والتمهيد، وشرح الزبدة، وقواه شيخنا املرتضى وكثري من مت
  وجوه مخسة: ،وما قيل أو ميكن أن يقال لالستدالل له

عين دوران األمر بني التعيني والتخيري عند الشك ـ أاألصل العقلي املتقدم ـ األول: 
  واألصل عدم احلجية. ،ه مشكوك فيهوبفتوى غري ،فإن األخذ بفتوى األورع جمز قطعاً

األصل، إذ ال سبب للشك، وهل الشك يف ال نشك يف ذلك فال جمال هلذا  إن قلت:
  ال كالشك يف تعني اهلامشي يف صورة دوران األمر بينه وبني غري اهلامشي؟إهذا 

ىل ذلك. وكيف كان إقلت: كفى يف منشأ الشك ذهاب مجلة من القدماء واملتأخرين 
  فدعوى القطع عهدا على مدعيها.



 

 ١٤٢

ن أأو حاكماً عليه، وقد عرفت  ن هذا األصل إمنا يتم لو مل يكن وارداًإ :وفيه
  العمومات واالطالقات ال مانع منها، فتشمل مورد الرتاع.

مجاع إال ما ميكن نا مل جند مدعياً لإلإ :أوالً :مجاع على تعيني األورع. وفيهاإلالثاين: 
  إن احملصل غري حاصل واملنقول غري حجة. :عن احملقق الثاين فتأمل. وثانياً

ال حتل الفتيا يف احلالل واحلرام بني اخللق إال ملن كان اتبع «رسلة: الرواية املالثالث: 
بضميمة أن األورع اتبع،  )١(»(صلى اهللا عليه وآله) اخللق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنيب

ذ لو عمل ا لكان إمجاع، ن ظاهرها خيالف اإلإ :صحاب. وفيهوإرساهلا جمبور بعمل األ
 عليه وآله)، وليس (صلى اهللا هل زمانه لهأرط اتهد كونه اتبع الالزم أن يقال بأن من ش

(عليه السالم):  مجاع، مضافاً إىل أا خمالفة لنص قولههذا الشرط من شرائط الفتوى باإل
 يكن اتبع بالضرورة مع وجود فإن الراوي مل )٢(»فت الناسأاجلس يف مسجد املدينة و«
ذ اجلرب إمنا يكون إذا علم االستناد، إرب فهو غري معلوم، (عليه السالم) فتأمل. وأما اجل ماماإل

  ال جمرد تطابق 

                                                
  . ١٢١ص ٢) حبار األنوار: ج١(
  .١٤القضاء ح أبوابمن  ١١الباب  ١٨٨ص ٣) مستدرك الوسائل: ج٢(



 

 ١٤٣

طالقات إفتوى العلماء مع مضمون الرواية. مث بعد ذلك كله فهي غري قابلة لتخصيص 
  أدلة التقليد وعموماا العقلية والنقلية على كثرا.

صوصية، إذ الظاهر كونه إجياب األخذ باألورع يف املقبولة بضميمة عدم فهم اخلالرابع: 
  من مرجحات النظر وال خصوصية لباب احلكم. 

ىل موضوع، مع كونه مع إنه من باب إسراء احلكم من موضوع أما تقدم من  :وفيه
باب العالج يف مسألة ن أحداً ال يقول جبريان مجيع مرجحات أالفارق. والدليل على ذلك 

  التقليد.
قال ما لفظه: [ويزداد قوة إذا فرض وثاقة بواسطة ما عن الشيخ يف التقريرات اخلامس: 

  . )١(شدة ورعه وبذل جهده]
ن مل يكن أعلم فال دليل على إلم فهو خارج عما حنن فيه، وعنه إن صار بسببه أإ :وفيه

ىل ما إوقد تقدم نقده. مضافاً  ،ال مسألة دوران األمر بني التعيني والتخيريإاألخذ باألوثق 
إذ قد يطابق فتوى غري األورع لألورع من األموات الذي هو أورع سبق من عدم الكلية، 

  أو يطابق فتواه لألعلم منهم. ،من هذا احلي
ورمبا زاد بعض دليالً سادساً، حاصله: كلما كان الدليل لبياً واحتملنا دخل خصوصية، 

شمل ختالف ال ين االإ، وحيث يبذ هو القدر املتيقن من الدليل اللإفالالزم األخذ ا، 
  دليل لطالق فااإل

                                                
  .٢٩سطر  ٢٧٧ص ) تقريرات الشيخ:١(



 

 ١٤٤

ما تقدم من  :وفيه ،عين األورع ـأم األخذ بقدره املتيقن ـ لزعلى جواز األخذ ليب، ي
النقض مبثله فيما لو احتملنا تعني غري األورع ملطابقته مليت  نمكاإىل إمضافاً  ،طالقمشول اإل

  أورع أو أعلم أو شبه ذلك.
أما يف صورة االتفاق بينهما يف الفتوى  ،اًومبا ذكرنا ظهر عدم تعني تقليد األورع مطلق

فظاهر، وأما يف صورة االختالف فلعدم ما يعينه بعد عدم متامية األدلة املتقدمة. واهللا العامل 
  وهو املوفق.

  



 

 ١٤٥

ذا مل يكن لألعلم فتوى يف مسألة من املسائل جيوز يف تلك املسألة األخذ من إ): ١٤(مسألة ـ 
  اط.مكن االحتيأن إغري األعلم و

  
من املسائل جيوز يف تلك املسألة علم فتوى يف مسألة ألذا مل يكن لإ{): ١٤(مسألة ـ 

ن أمكن االحتياط} أما عدم إاألخذ من غري األعلم} بشرط مالحظة األعلم فاألعلم {و
علم ىل غري األإمجاع عليه، وأما جواز الرجوع وجوب االحتياط فلما تقدم من دعوى اإل

دلة التقليد ال تشمل موضع التعارض فقط كما تقدم، وأما أذ إله،  فلشمول أدلة التقليد
مالحظة األعلم فاألعلم فألنه حيث قلنا بوجوب تقليد األعلم جيب مع عدم التمكن تقليد 
األعلم يف الباقني لتلك األدلة طابق النعل بالنعل، ولكن حيث عرفت عدم وجوب تقليد 

حدهم ولو مع أالباقني بل جيوز األخذ بقول  علم مناألعلم مطلقاً، ال جيب تقليد األ
  التعارض.

بل الالزم التفصيل.  ،ن ما ذكره املصنف ال يستقيم على مبىن من يرى تقليد األعلمإمث 
  مرين:أحد أن األعلم الذي ال يفيت يف املسألة ال خيلو عن أبيانه: 

ط يف املسألة، ففي نه مل ير املسألة، بأن مل تكن له فرصة الرجوع مثالً فيحتاأاألول: 
  ىل غري األعلم.إهذه الصورة جيوز الرجوع 

ن يكون األعلم رأى املسألة واجتهد فيها غاية اجلهد، ومل يقم عنده ظهور أالثاين: 
  يف املعىن الكذائي، وهلذا حيتاط  احلديث مثالً



 

 ١٤٦

ئه يف علم اعتقد الظهور فلذا يفيت مبا يوافق الظهور بزعمه، حىت أن األعلم خيطوغري األ
قامة ـ الواردة يف روايات هذا االستنباط وادعاء الظهور. مثالً غري االعلم يدعي ظهور اإل

ن أالسفر ـ يف البقاء عشرة أيام بال خروج عن حد الترخص ولو قدر ساعة، وهلذا يدعي 
نه لو خرج عن حد الترخص ولو دقيقة وجب عليه أقامة الشرعية هي ذلك فيفيت باإل

نه أنه راجع العرف واللغة وكلمات الفقهاء حىت أينكر الظهور املدعى، مع  علمالقصر، واأل
قامة، ال يف االستمرار وال من يدعي الظهور املذكور، بل يقول بعدم الظهور للفظ اإل ئخيطّ

يف انقطاع ساعة وحنوها، وعليه فيحتاط بوجوب اجلمع ملن خرج عن حد الترخص ولو 
ىل غري األعلم، بل الالزم القول إن يقال جبواز الرجوع أكن نه يف هذا املقام ال ميإساعة، ف

علم ليس فتواه باالحتياط من باب ال أدري، حىت يقال ذ األإد، بوجوب االحتياط على املقلّ
علم دراية عدم الظهور املوجب للتوقف، ال يعارضه قوله أدري من غري األعلم، بل كالم األ

علم، البد له وأن يقول بوجوب تقليده تقليد األ فهما يف طريف النقيض، فمن يقول بوجوب
  حىت يف احتياطه الذي هو من هذا القبيل.

وإن خفي ذلك عليك أوضحناه بالعرف فنقول: لو حضر عند املريض طبيبان أحدمها 
إن املرض "مطبقة" للعالئم الكذائية فيجب عالجه بالدواء الفالين،  :أعلم، مث قال املفضول

  هذا املرض بل يف على ئم املذكورة "للمطبقة" غري منطبقة العال :وقال الفاضل



 

 ١٤٧

املريض عالئم تصلح للعالمية "للمطبقة وللمحرقة"، فالالزم االحتياط باستعمال ادوية 
يف نه لو استعملت أدوية "املطبقة" فقط وكان املرض إ"املطبقة" وأدوية "احملرقة"، حبيث 

خذ بقول املفضول ألنه يقول يض على األالواقع "حمرقة" هلك املريض، فهل يقدم املر
  دري".أدري" ويترك االحتياط الذي يقول به الفاضل ألنه يقول: "ال أ"

علم ال ميكنه القول مطلقاً باألخذ إن من يقول بوجوب األخذ بقول األواحلاصل: 
علم فيما كان لألعلم احتياط. وعلى هذه املسألة تتفرع مسألة أخرى، وهي بفتوى غري األ

قول مبقالة املاتن يلزمه يىل غريه أم ال، فمن إرجاع يف عامة احتياطاته هل جيوز لألعلم اإل أنه
  جازة مطلقاً.اإل

من باب مل يكن رجاع فيما رجاع مطلقاً، بل جيوز اإلوعلى ما ذكرناه ال جيوز اإل
ن علم ففي سعة موال جيوز فيما كان من باا، ولكن من ال يرى وجوب تقليد األ ،الدراية

  هذه وأمثاهلا.
  



 

 ١٤٨

د جمتهداً كان جيوز البقاء على تقليد امليت فمات ذلك اتهد ال جيوز ذا قلّإ): ١٥(مسألة ـ 
  ىل احلي األعلم يف جواز البقاء وعدمه.إالبقاء على تقليده يف هذه املسألة، بل جيب الرجوع 

  
مليت فمات ذلك اتهد د جمتهداً كان جيوز البقاء على تقليد ا{إذا قلّ): ١٥(مسألة ـ 

د زيداً، وكان يقول جبواز البقاء على تقليد ال جيوز البقاء على تقليده يف هذه املسألة} فلو قلّ
ىل إويستند يف جواز هذا البقاء  ،ده أن يبقى على تقليدهامليت، مث مات زيد، فال جيوز ملقلّ

  فتوى نفس امليت جبواز البقاء، ألنه يلزم منه الدور املصرح.
ن صحة البقاء متوقفة على حجية رأيه على املقلد، إذ لو مل يكن رأي امليت إبيان ذلك: 

ذ لو مل إعلى صحة البقاء،  ةحجة مل يصح البقاء على رأيه، وحجية رأيه على املقلد متوقف
  يصح البقاء مل يكن رأيه يف مسألة جواز البقاء حجة.

خذ جواز البقاء على جواز األوإن شئت قلت: يتوقف جواز األخذ برأيه يف مسألة 
ىل قول العامي إبرأيه، وهو دور ظاهر، وليس هذا إال مثل أن يأخذ بقول العامي مستنداً 

  جبواز األخذ بقوله.
علم يف جواز البقاء وعدمه} فإن أفىت جبواز البقاء جاز ىل احلي األإ{بل جيب الرجوع 

ىل إن توقف يف املسألة لزم الرجوع إون أفىت حبرمته حرم، إن أفىت بوجوبه وجب، وإالبقاء، و
  األعلم فاألعلم كما تقدم تقريره يف املسألة السابقة.



 

 ١٤٩

علم املوجود ال ميكن له الفتوى جبواز البقاء مطلقاً، إذ لو كان ن األأولكن ال خيفى 
طالق القول جبواز إعلم من امليت، ومل يكن يرى احلي جواز تقليد املفضول مل جيز له أاحلي 
ن يطلق القول جبواز البقاء، بل البد أء، بل ال جيوز ملن يرى عدم جواز تقليد املفضول البقا

علم علم وكان احلي يرى وجوب تقليد األأما لو كان امليت أجلواز بالتساوي، ان يقيد أو
علمية يف مطلقاً ولو كان ميتاً ـ بأن مل جيعل احلياة من مرجحات تقليد احلي حىت تقابل باأل

  علمية يوجب البقاء.ن يقيد اجلواز بالتساوي ومع األأان عليه امليت ـ ك
علم يف مسألة جواز البقاء فواضح عند من يرى وجوب ىل األإما وجه لزوم الرجوع أو

ىل إعلم مطلقاً فالالزم الرجوع ما على ما سبق منا من عدم وجوب تقليد األأعلم، وتقليد األ
  ىل املفضول.إحد االحياء ولو أ

ن إتقل عقل املقلد بعدم وجوب تقليد احلي، جاز بقاؤه على تقليد امليت ونعم لو اس
ىل ما استقل عقله، وال إحياء على عدم جواز البقاء، وذلك الستناد تقليده امليت تفق األا

ن هذا أيلزم حينئذ الدور وال غريه، وهذه املسألة مصبها ما يستقل به عقل العامي، فال يرد: 
(رمحه اهللا) يف املسألة  هن هذه املسألة منافية ملا تقدم منأ د:كما ال يراالستثناء غري وارد، 

  التاسعة.
ىل هنا كان بناًء على ما هو ظاهر العبارة من املعىن، وقد حيتمل يف إ هن ما ذكرناإمث 

  نه لو قلّد الشخص أالعبارة معىن آخر، وهو: 



 

 ١٥٠

 مات، وقلد ثالثاً يسمى بكراً، جمتهداً يسمى زيداً مث مات، وقلد جمتهداً يسمى عمراً مث
ما بوجوبه، وعلى تقدير إن يقوال جبواز البقاء وإما حبرمته وأفكل من عمرو وبكر، إما 

ما عدل، فالصور إثنيت عشرة حاصلة من أإما بقي و هنأقوهلما جبواز البقاء ال خيلو احلال من 
مع العدول وجوازه مع ربعة للثاين من وجوب البقاء وحرمته وجوازه ضرب االحتماالت األ

  عدمه يف الصور الثالث للثالث من وجوب البقاء وحرمته وجوازه.
  وتفصيل الكالم يتم بعقد مسائل:

  ما البقاء تعني تقليد الثالث بديهة.لو حراألوىل: 
م الثاين البقاء، وأجاز الثالث فهل يبقى على تقليد الثاين ـ على فرض لو حرالثانية: 

يبقى على تقليد األول؟ قد يقال بتعني لزوم تقليد األول، ألن البقاء على  رادته البقاء ـ أمإ
نه لو قلده حىت يف مسألة أالثاين مستلزم للتناقض أو التخصيص بال خمصص. بيان ذلك: 

حرمة البقاء لزمت املناقضة، إذ الثاين قائل حبرمة بقائه عليه والثالث قائل جبواز بقائه، 
ولو قلد يف غري هذه املسألة لزم ختصيص قول الثالث يف جواز  واملفروض أنه مقلد هلما،

أن تقليد األول تقليد للميت ابتداًء، فعلى  :البقاء بغري هذه املسألة وهو بال خمصص. وفيه
نه ال أ :قول من ال جيوز تقليد امليت إبتداًء ال جيوز ذلك، وأما لزوم أحد احملذورين، ففيه

ذ من مشوله هلذه املسألة يلزم ختصيص األكثر، بيان ذلك: إة، يشمل قول الثالث هلذه املسأل
  أن قول الثالث 



 

 ١٥١

جبواز البقاء أمره دائر بني األخذ ذه املسألة فقط ـ بأن يقلد الثاين يف حترمي تقليد 
املسائل عن احلي ـ وبني األخذ بسائر املسائل ـ بأن يقلد الثاين يف  ةبقي ذامليت مث يأخ

هذه املسألة ـ فالقول بشمول قول الثالث هلذه املسألة يلزم منه ختصيص مجيع املسائل سوى 
األكثر، بل لنا أن نقول: إن من جيوز البقاء ليس معناه إال البقاء يف غري هذه املسألة. وكيف 
كان مقتضى القاعدة على مبناهم عدم جواز تقليد األول، بل إما تقليد الثاين يف مجيع 

  ىل الثالث.إما الرجوع إو ،اءاملسائل غري مسألة البق
فهل يبقى على تقليد األول أو  /لو حرم الثاين البقاء وأوجب الثالث البقاءالثالثة: 

نه ال جيوز العدول عن الثاين أالثاين؟ الكالم يف هذه الصورة كالكالم يف الصورة الثانية، غري 
تمام مسائل الثاين حىت كثر وضوحاً من تلك يف عدم مشول قول الثالث لأىل الثالث، وهذه إ

  مسألة حرمة البقاء.
مث أوجب الثالث البقاء أيضاً،  ،لو أوجب الثاين البقاء وبقي على تقليد األولالرابعة: 

ىل الثاين ألنه مل يقلده إال يف إوال إشكال يف وجوب البقاء على األول، وال جيوز العدول 
  مسألة واحدة.

ول كان قول الثاين، وحينئذ تبدل املستند األ ن املستند يف بقائه علىإوإن شئت قلت: 
إىل قول الثالث. ورمبا يقال جبواز العدول، وليس ذاك من تقليد امليت إبتداًء عند من يرى 

  جواز البقاء على تقليد امليت ولو مل يعمل إال مبسألة واحدة، فتأمل.



 

 ١٥٢

لزوم العدول إليه،  م الثالث، وال إشكال أيضاً يفالبقاء وحرلو أوجب الثاين اخلامسة: 
وال جيوز البقاء على األول وال على الثاين، لسقوط قول الثاين من احلجية مبوته وحجية قول 

  الثالث.
شكال حينئذ يف أن املكلف خمري إلو أوجب الثاين البقاء وأجاز الثالث، فال السادسة: 

ما أىل الثالث: إألول ىل قول الثالث ـ وبني عدوله عن اإبني البقاء على األول ـ مستنداً 
نه مل يقلد الثاين يف إذ يشبه ذلك التقليد اِإلبتدائي، فإجواز عمله مبسائل الثاين ففيه نظر، 

ال على ما عرفت يف املسألة إكان مقلداً لألول  دمسألة البقاء، وأما يف سائر املسائل فق
  الرابعة.

ىل إشكال يف لزوم العدول إنه ال م الثالث، فإجاز الثاين البقاء وبقي مث حرألو السابعة: 
  احلي.

شكال إم الثالث، وال ىل الثاين مث حرإجاز الثاين البقاء ومل يبق، بل عدل ألو الثامنة: 
  ىل احلي.إأيضاً يف لزوم العدول 

شكال يف بقائه على إول مث أوجب الثالث، وال وبقي على األ ينلو أجاز الثاالتاسعة: 
نه شبيه تقليد امليت ابتداًء، إال على ما عرفت أ ففيه ما تقدم من ىل الثاينإاألول. أما عدوله 
  يف املسألة الرابعة.

شكال يف إىل الثاين مث أوجب الثالث، وال إلو أجاز الثاين ومل يبق، بل عدل العاشرة: 
  مكان إما عدم أ ،لزوم تقليد الثاين فقط



 

 ١٥٣

  للميت كما سبق. ىل األول فهو تقليد ابتدائيإما العدول أالثالث فواضح، و
شكال يف البقاء على األول إلو أجاز الثاين وبقي مث أجاز الثالث، وال احلادية عشر: 

  ىل الثالث، ويف الثاين ما تقدم.إوالعدول 
جاز الثالث، فإنه يصح له البقاء على الثاين ألو أجاز الثاين ومل يبق مث الثانية عشر: 

  ول ففيه ما تقدم.وأما البقاء على األ ،ىل الثالثإوالعدول 
مكان تشعب بعض الفروض األخر من هذه الصور، على إهذا وال خيفى على الفطن، 

  و غري ذلك، فتأمل.أنه التزام أو عمل أاختالف القول يف التقليد و
  وسيأيت يف املسألة الواحدة ما ينفع املقام.

 يعلم مبخالفة فتاء بذلك حنيجواز البقاء أو وجوبه، اإل ىمث هل جيوز للمجتهد الذي ير
آراء امليت يف الفتوى ـ كأن يرى احلي وجوب صالة اجلمعة قطعاً وكان رأي امليت حرمة 
صالة اجلمعة ـ حبيث لو أجاز أو أوجب احلي على العامي البقاء علم باستلزامه ترك صالة 

زم نه مستلأنه يرى خمالفته للواقع؟ تنظر فيه بعض علمائنا املعاصرين، من جهة أاجلمعة مع 
وذلك مثل ما لو علم : زاحة علة املكلف. قالإحكام مع وجوب ضاعة األإغراء باجلهل ولإل

  وقعاه يف خالف الواقع، كما لو أزيد أنه لو بين للعامي حجية قول الشاهدين 



 

 ١٥٤

فىت العامي السائل عن أجنبية املرأة، أو ارتداد املسلم، وزيد يعلم بأنه لو أقاما على 
خذ بقوهلما املوجب لنكاح األم مثالً، أو نكاح زوجة املسلم فرضاً، أة حجية قوهلما باحلجي

ومن الواضح عدم الفرق بني الفتوى يف واقعة شخصية يعلم مبخالفتها للواقع، أو الفتوى 
  .جبواز البقاء كلياً مع العلم باستلزامه خلالف الواقع

أمر واقع جائز  لكن الذي يقرب يف النظر جواز ذلك، إذ ليس هذا إال إخباراً عن
نه يقتل بعض أليه" فيما لو علم إ"هذا طبيب جيوز الرجوع  :خبار به، فهو مثل قولهاإل

ن جتويز الشارع قبول الشاهد وحنوه موجب هلذا. واهللا العامل وهو إاملرضى باالشتباه، بل 
  املوفق.

قام، ن القضية الواحدة ال تتحمل اجتهادين، ال ربط هلا باملأن مسألة أمث ال خيفى 
ن هذه إىل بسط يف الكالم ال تسعه الرسالة. والذي ميكن أن يقال جممالً: إوتفصيلها حيتاج 

  املسألة ال تصح إال بشروط ثالثة:
ى مثالً باجتهاد جمتهد، مث مات والوقت جزاء، وإال فلو عمل وصلّن نقول باإلأاألول: 

  تيان ا على فتواه.عادة الصالة واإلإباق، وخالف فيه احلي اتهد األول، لزم 
ن يكون املكلف عمل باملسألة على فتوى األول، إذ لوال العمل مل يكن بأس يف أالثاين: 

 الرجوع، كما لو أراد الصالة بال سورة لفتوى احلي األول بصحتها مث مات، وهو مل يصلّ
تيان بالسورة.نه يلزم اإلإفىت احلي الثاين بوجوب السورة، فأو بعد  



 

 ١٥٥

ىل أفراد الكلي فال مانع، كما لو صلى إتكون القضية شخصية، أما بالنسبة  نأالثالث: 
د من يقول بوجوب السورة فال مانع من صحة كلتا برهة من الزمان بال سورة مث قلّ

  الطائفتني من الصالة.
ن قوهلم القضية الواحدة ال تتحمل اجتهادين صحيح بشرط كون القضية أ :واحلاصل

  وكان املكلف عمل ا، فتدبر. جزاءشخصية وقلنا باإل
  



 

 ١٥٦

ن كان مطابقاً للواقع، وأما اجلاهل القاصر إ): عمل اجلاهل املقصر امللتفت باطل و١٦(مسألة ـ 
ن كان مطابقاً لفتوى اتهد إأو املقصر الذي كان غافالً حني العمل وحصل منه قصد القربة، ف

ابقته لفتوى اتهد الذي كان جيب عليه الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً، واألحوط مع ذلك مط
  تقليده حني العمل.

  
{عمل اجلاهل املقصر} يف التعلم {امللتفت} حني العمل الحتمال ): ١٦(مسألة ـ 

ن كان مطابقاً للواقع} كما لو كانت السورة يف الواقع غري واجبة، إخمالفته للواقع {باطل و
حني الصالة بطالا كانت باطلة، كما  هاحتمال ى اجلاهل املقصر امللتفت بال سورة معمث صلّ

  خر.آهو صريح املنت وبعض 
أو كان متمكناً ومل  ،م وال االحتياط{وأما اجلاهل القاصر} بأن مل يتمكن من التعلّ

يكن ملتفتاً ببطالن العمل، بل كان جاهالً باجلهل املركب بأن قطع بصحة العمل {أو 
ىل احتمال وجوب إ} بأن كان قبل العمل ملتفتاً املقصر الذي كان غافالً حني العمل

السورة، وقادراً على السؤال فلم يسأل وشرع يف الصالة مث غفل ومل يقرأ السورة {وحصل 
ن كان مطابقاً لفتوى اتهد الذي قلده بعد ذلك كان إ{فمنه قصد القربة} يف التعبديات 

ق بفتوى اتهد الذي قلده بعد صحيحاً} مربًء للذمة {و} لكن {األحوط مع ذلك} التطاب
   .ذلك {مطابقته لفتوى اتهد الذي كان جيب عليه تقليده حني العمل}



 

 ١٥٧

  بأن يكون العمل مطابقاً لفتوى كال اتهدين.
  ويف املقام طرفان من الكالم:

يف العمل غري العبادي، إذ العمل على قسمني: التعبدي والتوصلي، والتوصلي األول: 
شكال وال شبهة يف التوصلي غري احملتاج إتاج إىل قصد االنشاء، وغريه. ال حم :على قسمني

نه لو طابق الواقع كان مربًء للذمة عن التكليف. مثالً: لو كان جاهالً أنشاء، ىل قصد اإلإ
مل جيتنب، وكانت يف الواقع حنائه بأنه جيب االجتناب عن الغسالة، مث أبأي حنو كان من 

خرى بني أقسام اجلاهل، أذاً يف ذلك بديهة. نعم هنا فرق من جهة نه ليس مأخوإطاهرة، ف
نه لو إن القاصر واملقصر غري امللتفت حني العمل ليسا معاقبني مطلقاً، أما املقصر امللتفت فإف

ىل قصد إاحملتاج  يوأما التوصل ،كان معاقباً من جهة، وإال فكقسميه ،قلنا حبرمة التجري
شكال يف عدم املعاقبة على الواقع إنشاء، فال ن متشى قصد اإلإواقع فنشاء مع املطابقة للاإل

شكال يف بطالن املعاملة، إنشاء فال والكالم يف التجري كسابقه، وأما لو مل يتمش قصد اإل
 ،غري القاصر لبناء العقالء على صحة مؤاخذة املقصروترتيب األثر عليها موجب للعقاب يف 

  غري التوصلي.ىل إن نظر املصنف على الظاهر إفتدبر. مث حىت لو مل يلتفت حال العمل، 
ن أيف العمل التعبدي. وبيان الكالم يف هذا القسم حيتاج إىل متهيد مقدمة، وهي الثاين: 

  ـ عند  هاملعيار يف صحة العمل وفساد



 

 ١٥٨

لواقع وعدمها، فلو طابق الواقع كان صحيحاً ولو مل يطابق الواقع ااملخطئة ـ مطابقة 
ن مل يطابق الواقع إو ،مارةن خالف مؤدى األإداً، فالعمل إذا طابق الواقع صح وكان فاس

  الصور املتصورة يف املقام أربعة: :ن وافق مؤدى األمارة. مث نقولإفسد و
  مارة.ن يطابق العمل للواقع واألأاألوىل: 
  ن خيالفهما مجيعاً.أالثانية: 
  مارة.ن يطابق الواقع وخيالف األأالثالثة: 

  بعة: عكس الثالثة.الرا
نه يصح بال إمارة، فلواقع واألاشكال فيما طابق العمل إنه ال إإذا عرفت هذا قلنا: 

ريب. نعم لو مل يكن مستنداً إليها ـ بأن عمل العامي على طبق نظره مع احتماله خمالفته 
ذا ن قلنا بثبوت العقاب على املتجري، حىت هإللواقع أو لقول اتهد ـ كان متجرياً، ف

القسم كان معاقباً من هذه اجلهة وإال فال عقاب أصالً. اللهم إال أن يدعي مدعٍ بوجوب 
ذا مل إنه رمبا يدعى بطالن العمل أنه يعاقب حينئذ على عدم التعلّم، كما إالتعلّم نفسياً، ف

 على منوالدالة  ،حكام بداللة ويل اهللان تكون األأخبار الدالة على لزوم يكن عن استناد لأل
ن القاضي الذي حيكم باحلق وهو ال يعلم أفأصاب فقد أخطأ، والدالة على  هر القرآن برأيفس

  ن داللتها غري تامة، إذ أوالثانية يف تفسري القرآن مع  ،يف النار، لكن األوىل تعريض بالعامة



 

 ١٥٩

ضافة باإلوالثالثة خاصة بباب القضاء، مع وجود االحتمال املتقدم  ،لعل اخلطأ للتجري
  حاديث حتسني من عمل عمالً مع عدم علمه بأنه الواقع.ن يف بعض األأ ىلإ

شكال يف البطالن، إذا خالف العمل كليهما وكان معاقباً قطعاً على الواقع إوكذا ال 
مارة، إال على قول ضعيف عمم حديث الرفع حىت فيما حنن فيه ومل خيص الواصل بسبب األ

العموم لو سلّم كان خمصصاً مبا دل على إبالس  نأ :القاصر. وجه الضعفالرفع باجلاهل 
  هال تعلمت. :علم يقال لهأنه يقال له هال عملت، فإن قال مل اكن إارم، ف

ى بال سورة وكان يف مارة، كأن صلّأما لو طابق العمل مع الواقع، وخالف مع األ
الن، واحلق عدم العمل أم ال؟ قوفهل يبطل  ،الواقع كذلك ولكن اتهد كان يفيت بوجوا
ضراا إال أمارة ومارة والطريق، بل ليست األالبطالن، إذ ال مصلحة ملزمة يف مؤدى األ

مرائياً للواقع، والواقع هو املطلوب حقيقة، فالعمل املطابق له ال وجه لبطالنه إال على قول 
  املصوبة.

  احتج القائلون بالبطالن بأمور أربعة:
ي منوطة بكون األمر حمركاً، فحيث ال يكون األمر طاعة، إذ هصدق اإلعدم األول: 

نه لو أتى العبد إطاعة فواضح، فطاعة. أما اعتبار حتريك األمر يف صدق اإلإحمركاً ال تكون 
  ىل إباملاء 
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كان املوىل فيما نه مطيع أاملوىل بدون علمه بطلب املوىل بل لغرض نفسه مل يصدق عليه 
تيان نه ال يريد اإلأكية األمر يف حمل البحث فألن املفروض طالباً للماء حقيقة. وأما عدم حمر

  مارة.بع األال التإمبا يقوله الشارع و
مر حمرك فيما حنن فيه، إذ فرق بني أن ن األإطاعة، فإنا ال نسلّم عدم صدق اإلوفيه: 

ه، ن يأيت بالفعل مع العلم بطلبه، وداعي طلبأصال، وبني أيأيت بالفعل بال علم بطلب املوىل 
مر للموىل يف هذا املقام، أنه لو علم بعدم ألكنه ال يتفحص عن خصوصياته، ويشهد لذلك، 

  مل يأت بالصالة بال سورة خبالف مثال املاء.
نعم هذا الشخص تارك لواجب عقلي وهو لزوم الرجوع. وأما كون فعله هذا ليس 

كثر الناس، حيث ال أليه، ومثل ما حنن فيه حال إن يصغى أا ال ينبغي مبداعي األمر فم
نفسهم وال يتركون احملرمات الصعبة مع ائتمارهم ببعض أيأتون بالواجبات الصعبة على 

ي وال يزكي، ويغتاب وال يشرب اخلمر، األوامر وانتهائهم عن بعض النواهي. مثالً: يصلّ
لكان  مر املوىل حمركاً لهأطاعاته ليس بطاعة، ألنه لو كان إن سائر إن يقال: أنه هل يصح إف

ن أظهر من أحمركاً له يف مجيع األوامر والنواهي. وكيف كان فصدق الطاعة على هذا الفعل 
  خيفى.

مجاالً مع بنائه على ترك البقية، فال وجه إطراف املعلوم أومثل ما حنن فيه اآليت ببعض 
  تيان األمر اإل لوأن أراد إللتفصيل بأنه 



 

 ١٦١

صرف الباقي صح املأيت به لو كان مطابقاً انتيان ببعضها طراف، مث بعد اإلع األيجبم
طراف مل تيان ببعض األراد من أول األمر اإلأن إكه األمر، وطاعة وحرللواقع ألنه قصد اإل

  يصح ولو طابق الواقع.
ىل اتهد ال يتمكن من قصد إلزوم قصد الوجه يف العبادة، وقبل الرجوع الثاين: 

عدم العلم بالصحة كيف يتمشى منه قصد الوجه.  ألنه ال يعلم بصحة ما يأيت، ومع ،الوجه
  ىل األصول.إعدم لزوم قصد الوجه كما تقدم شطر من الكالم فيه، وحتريره موكول  :وفيه

عدم اعتبار اجلزم كما  : العبادة وال جزم يف املقام. وفيهيفن اجلزم بالنية معترب إالثالث: 
  لنقض باالحتياط يف الشبهة البدوية.تقرر يف حمله، وقد تقدم يف بعض املباحث السابقة ا

فت من قصد التقرب يف تإذ ليس يتمكن املقصر امللعدم متشي القربة يف املقام، الرابع: 
ن املوىل حيب أنه ال يعلم بأن املأيت به موافق للمأمور به، مثالً: لو مل يعلم الشخص أظرف 

  .؟ىل املوىلإتيان به بداعي التقرب الشيء الفالين فهل يصح اإل
نه يقصد إمر صحيح عقالً، فأنه يقصد التقرب بداعي احتمال األمر، وهذا أوفيه: 

نه يأيت باحتمال مطابقته للواقع وال حمذور فيه. أىل املوىل لو كان موافقاً. واحلاصل إالتقرب 
تيان ذا شكال يف البطالن. وكيف كان فاإلإنعم لو مل يتمش من شخص قصد القربة ال 

  ال فلو علم عدم إال بداعي القربة، واحملتمل ليس إ
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  منا ترك غريه من احملتمالت بداعٍ نفساين كما ال خيفى.إمقربيته مل يأت به قطعاً، و
ىل التكليف الفعلي فنقول: إما بالنظر أىل الصحة والبطالن الواقعيني، وإهذا كله بالنظر 

وقد ال يكون، ال كالم  ،ومهاعادة وحنإبه، قد يكون لبطالنه أثر من قضاء ون العمل املأيت إ
ن العقل ال يكتفي باملأيت به ـ أي ال يؤمن اآليت به ـ إعلى الثاين، أما على األول فحيث 

من من العقاب من الرجوع إىل اتهد. مث هل املعترب وال يعذره لو خالف، فالبد حتصيالً لأل
هد الذي كان تكليفه تقليده مطابقة العمل لفتوى اتهد الذي يقلده فعالً، أو لفتوى ات

منا هو إذ الرجوع إىل اتهد الفعلي، إالرجوع حني العمل، أو لفتوى كليهما. الظاهر كفاية 
ن نظر امليت ال مدخلية أطها، ومن البديهي وعادة وحنومها أو سقللحكم بثبوت القضاء واإل

  د االبتدائي.على املشهور من عدم جواز التقلي ،ذ ليس فعالً حجة لهإله يف ذلك، 
راً فيما لو اكتفى مبا فعله حال اجلهل، ن امليت ليس طريقاً حىت يكون معذّأ :واحلاصل

عادة والقضاء وعدم كفاية ما فعله سابقاً، خبالف اتهد وال منجزاً فيما لو قال بوجوب اإل
  نه حجة، معذراً ومنجزاً، كما ال خيفى.إالفعلي ف

السابقة ألا قد مضت، عمال تهد الفعلي يف األىل اإوتوهم عدم فائدة الرجوع 
ىل إليه فال وجه للرجوع إىل احلجة واحلال ال يعقل استنادها إوليست يف تلك احلال مستندة 

  الفعلي، يف غاية البطالن، 



 

 ١٦٣

منا هو لتصحيح إليه، إوال استناده  ،إذ الرجوع ليس لتصحيح السابق مبا هو كذلك
  أو ثبوا، ال لتصحيح ما مضت من األعمال كما ال خيفى. اآلثار الفعلية مبعىن سقوطها

تهد بالصحة، أو أفىت بالبطالن، وقضى نه لو فرض بطالن العمل يف الواقع، وأفىت اإمث 
  عقاب أم ال؟ املكلف أو أعاد، فهل يكون عليه 

بق الواقع فىت بالبطالن كان معاقباً على العمل، ألنه مل يطاأيفصل مبا حاصله: أنه لو رمبا 
فىت بالصحة مل يكن معاقباً ألن تكليفه يف حني العمل كان هذا أىل احلجة، ولو إومل يستند 

مور أالطريق، فلم يصل حكم اهللا الواقعي حىت يكون معاقباً عليه، اذ يشترط يف حتقق املعصية 
  ثالثة:

  األول: وصول قول املوىل.
  الثاين: خمالفته.

  ملعذر. وهذه الشرائط مل جتتمع فيما حنن فيه.الثالث: أن ال تكون املخالفة 
نه لو خالف الواقع كان معاقباً، سواء أفىت اتهد فيما بعد إن يقال: أوالذي ميكن 

عذر، وال يوجد هنا حني بالصحة أو بالبطالن، إذ عدم العقاب يف صورة املخالفة منوط بامل
ىل إذا استند إله عذر، خبالف ما  مل يكن ؟نه لو سأله املوىل مل فعلت هذا الفعلإالعمل، ف

  م، ولكن اخلدشة يف احلجة. وما ذكر من شرائط املعصية مسلّ



 

 ١٦٤

مجايل كأن ن الوصول أعم من اإلإم عدم الوصول فيما حنن فيه، فالصغرى، إذ ال نسلّ
  والتفصيلي، والوصول باملعىن األول موجود يف املقام. ،يطلعه على نصب احلجة

رك الصالة مثالً بترك بعض مقوماا فهو معاقب بعقابني: نه لو تإن شئت قلت: إو
فىت اتهد بلزوم القضاء وقضى املكلف ارتفع أداء، وعقاب ترك القضاء. فلو األترك عقاب 

العقاب الثاين، وكذا لو أفىت بالصحة املقتضية لعدم العقاب. أما ارتفاع العقاب األول فال 
  وجه له.

مارة مع جهل املكلف ا من ما كان العمل موافقاً مع األن العقاب فيإلكن رمبا يقال: 
صالً، وما ليس بواصل ال ميكن أن الواقع غري واصل أن يعتذر أالعقاب بال بيان، إذ للمكلف 

ن الواقع غري الواصل ال يكون منجزاً حىت أن جترأ بعدم التعلم إال إنه وإالعقاب عليه عقالً، ف
  يصح عقاب من خالفه، فتدبر.

مارة ـ فمع االستناد لواقع ووافق األاالصورة الرابعة: ـ وهو ما خالف العمل  وأما
ليها معذور بال شبهة، وبدون االستناد معاقب ألنه خالف الواقع من غري عذر ويأيت فيه إ

  الكالم املتقدم.
ما لو طابق  :قسام األربعة ومهافتحصل من مجيع ذلك عدم العقاب يف قسمني من األ

خالف اتهد أم ال، وكذا ال بطالن ولو خالف الواقع، فالبطالن قطعي  ،اقعالعمل مع الو
  م أمارة طابق األ



 

 ١٦٥

م ال، وعلى أمارة ما يطابق األإألن العمل املخالف للواقع  ،ال، ويف العقاب تفصيل
م ال، ويف صورة عدم االستناد كصورة عدم مطابقة أن يكون مع االستناد أما إاألول ف

ال عقاب يف صورة االستناد  ،م ال، فالصور مخسةأيكون الشخص قاصراً  نأما إمارة األ
  شكال تقدم.إويف غريها العقاب على  ،وصور القصور

ىل اتهد الفعلي إىل احلكم الفعلي فالالزم الرجوع إما بالنظر أىل الواقع، وإهذا بالنظر 
تقليده حني العمل فال  ىل اتهد الذي كان يلزم عليهإفقط واألخذ بقوله، وأما الرجوع 

نه إمارة والطريق، فن يقول قائل بالسببية وتقييد الواقع مبؤدى األأوجه له كما تقدم، إال 
ىل اتهد السابق يف صحة األعمال السابقة، فاملدار يف القضاء إحينئذ يلزم عليه الرجوع 

ىل إيت، فال وجه للرجوع ىل ذلك الزمان هو اتهد املإعادة هو ذاك، ألن الواقع بالنسبة واإل
  صالً كما ال خيفى. ولكن من املعلوم خمالفة القول بالسببية ملبىن املخطئة.أاحلي الفعلي 

نظرية الشخص وكيف كان فاحلق ما تقدم، ويأيت مثل هذه الكلمات فيما لو خالف 
ملتفت حني ملتفتاً أو غري  ،و مقصراًأقاصراً  ،اجتهاداً يف الزمان املتأخر ملا عمله سابقاً

  العمل، فتأمل.
 ،وا باملالزمة ـ يف املقصر ـ بني البطالن والعقابلن القوم كما حكي عنهم قاإمث: 

وكلما صح مل يستحق. إال أن  ،والصحة وعدم العقاب، فكلما بطل العمل استحق العقاب
  م واجباً يقال بكون التعلّ



 

 ١٦٦

لتعلم ال على الواقع. أو يقال فيمكن الصحة مع وجود العقاب، لكنه على ترك ا ،نفسياً
نه يصح ـ لو طابق الواقع ـ مع وجود العقاب إف ،حبرمة التجري حىت يف هذه الصورة

  ولكنه على التجري ال على الواقع.
  وعلى كل حال، فقد استثين من هذا التالزم بني العقاب وعدم الصحة موردان:

  خفات والقصر.اإلاألول: 
  ن كان معاقباً.إتصح الصالة و نهإمتام واجلهر، فاإلالثاين: 

ذ الصحة معناها موافقة املأمور إوقد استشكل يف معقولية ذلك بأنه يلزم التناقض تقريباً، 
  صالً، كما ال خيفى.أومعها ال وجه للعقاب  ،به

  جيب عنه بوجوه:أو
نه ن الصحة هنا ليست مبعىن موافقة املأمور به، بل مبعىن استيفاء املالك أو قدر مإاألول: 

نه لو كان املوىل عطشانا أال ميكن استيفاء الباقي بعده. وقد ميثّل ذلك مبثال عريف، وهو 
نه يسقط التكليف، إسقائه املاء العذب، فأسقاه املاء اآلجن فإعلى اهلالك، فأمر عبده ب مشرفاً

  مور به.منا هو لعدم االتيان باملأإوالعقاب  ،عادة لعدم املالكن كان معاقباً، فال ملزم لإلإو
  ن إئت باجلهر فا " :ن التكليف بنحو الترتب، كأن يقول املوىلإالثاين: 



 

 ١٦٧

  خفات"، فالصحة للثاين والعقاب لألول، فتأمل.ت باإلائعصيت ف
مجاع إو أم العقاب رأساً، ألنه ال دليل عليه إال استحسان عقلي يالثالث: عدم تسل

  واهللا العامل. ،ثباتهمدعى، وكالمها ال يصلحان إل
بل هناك موارد كثرية يصح  ،ال خيص هذين املذكورين ،ن مورد االستثناءأ مث ال خيفى

  العمل املخالف مع املأمور به، كما يظهر ذلك ملن راجع كتاب احلج.
  



 

 ١٦٨

عرف بالقواعد واملدارك للمسألة، وأكثر اطالعاً لنظائرها أ): املراد من األعلم من يكون ١٧(مسألة ـ 
  لألخبار. جود فهماًأولألخبار، و

  
(رمحه اهللا) ومجاعة  {املراد من األعلم} الذي تقدم من املصنف): ١٧(مسألة ـ 

عرف بالقواعد واملدارك للمسألة} عقليها ونقليها {وأكثر أوجوب تقليده {من يكون 
ن مل نقل إللنظائر وأحكامها، دخالً يف فهم احلكم واالستنباط، ون إاطالعاً لنظائرها} ف

م ذاك. مثالً: أالعلم بكثرة النظائر، يوجب العلم بكون هذا الفرع نظري هذا بالقياس، إذ 
ة، أو حق الرهانة، أو حق يكون الزكاة من باب احلق، يفرق فيه بني كوا مثل حق اجلنا

حكام أحاطة بفروع ن احمليط بالفرق بني هذه احلقوق، بعد اإلإالغرماء، يف دين امليت، ف
الشارع هلا عليها، يتمكن من استخراج سائر الفروع غري  اليت رتب الزكاة، واآلثار

  املنصوص عليها، وهكذا غري هذه املسألة كما ال خيفى.
جود فهماً لألخبار} ويف أكثر اطالعاً {لألخبار} الواردة يف املسألة {وأن يكون أ{و} 

ا يدعي الغالب حتصل هذه اجلودة مبزاولة العرف، وتطبيق األحكام على الفهم العريف، فرمب
ن من زاول العرف يعرف عدم أنصراف اللفظ، واحلال امن ال خربة له باألمور العرفية ب

 ن الفقهاء املعاصرين يستحسنون مشرب الفقيه اهلمداينأوبدويته، وهلذا ترى  االنصراف
  (رمحه اهللا) يف مصباحه لكثرة تطبيقه املطالب على العرف.

  



 

 ١٦٩

  واحلاصل ان يكون اجود استنباطاً.
  

نه قد اختلف يف تعقل أوتفصيل الكالم يف املقام جود استنباطاً} أن يكون أاحلاصل {و
  وعدمه، وعلى تقدير التعقل فقد اختلف يف معياره أيضاً، فنقول:حكام ىل األإاألعلم بالنسبة 

عمن له ملكة علم، ألن اتهد عبارة مكان فرض األإما املقام األول: فرمبا يتخيل عدم أ
ذ إحكام، وهذا هو مالك التقليد فقط، فأمره دائر بني الوجود والعدم، ميع األاالستنباط جل

مما تقبل ن امللكة إ :تها. واجلوابما موجودة أو ال، وال معىن لكثرة وجود امللكة وقلّإامللكة 
ا تقبل الشدة والضعف كذلك أن حاهلا حال األلوان اخلارجية، فكما إالشدة والضعف، ف
رب عنها باللون النفساين، وذلك كالشجاعة والعدالة وغريمها من سائر هذه، وهلذا قد يع

نه قد تشتد ملكة العدالة مثالً إىل حيث العصمة، حىت لو أعطي األقاليم السبع مبا إامللكات، ف
وقد تضعف حىت تكون ختالف الشرع  )١(فيها ألن يأخذ جلب شعري من فم منلة مل يفعل

اع قد يقابل ألف فارس، كما يف الستني من املسلمني صرار صديق وحنوه، وكذا الشجإب
  الذين قابلوا ستني ألفاً من الكفار، وقد يقابل نفرين، وهذا واضح ال خفاء فيه.

وما ذكره  ،ن األعلمية عبارة عن قوة امللكة وشداأوأما املقام الثاين: فنقول: الظاهر 
  املصنف وغريه من عللها أو معلوالا، ال 

  

                                                
  السطر األخري. ٤٢٦ص (عليه السالم) فراجع ج البالغة: مري املؤمنني عليأو مضمون كالم ) وه١(



 

 ١٧٠

  يف تعيينه، أهل اخلربة واالستنباط.واملرجع 
  

إذ كثرة االطالع وجودة الفهم سببان لقوة امللكة، وحسن االستنباط متفرع  ،حقيقتها
  عليها.
ن قلت: ال مدخلية حلسن االستنباط، بل الالزم االستخراج الفعلي، إذ جمرد حسن إ

  استنباطه ال يكفي للتقليد.
مبعىن لزوم عرفانه احلكم فعالً أو عند  قلت: من البديهي لزوم فعلية االستخراج،

  ال كان من تقليد اجلاهل.إاالحتياج، و
نعم رمبا يقال: إن الالزم يف التقليد هو تقليد األدق، فرمبا يالحظ األقوى ملكة املسألة 

على حسن نظره، وغري  يف زمان قصري، ويستبد برأيه بال مراجعة كالم العلماء اعتماداً
  عالم.يع جهات املسألة يف زمان طويل مع مراجعة كلمات األاألقوى ملكة يالحظ مج

علم ـ ال احلكم ـ أعين ن الكالم اآلن يف املوضوع ـ أعين تشخيص األإوفيه: 
خرى، كما يقال يف أعلم على األعلم جلهة وجوب تقليده ـ وال مانع من تقدم غري األ

  مسألة تعارض األورع واألعلم.
ماً مطلقاً، إذ امللكة ـ كما قرر يف حملها ـ هي القوة ن بني القوة وامللكة عموإمث 

ال االلتفات، ويشكل زواهلا إالقريبة املشرفة على الفعل، حبيث ليس هلا حالة انتظارية 
  بسهولة، خبالف القوة، فإا أعم منها ومن جمرد االستعداد البعيد عن الفعل.

  ن أزم هل اخلربة واالستنباط} نعم ال يلأ{واملرجع يف تعيينه 



 

 ١٧١

هل اخلربة جمتهداً فعلياً، إذ أهل اخلربة عبارة عمن مييز، ومن املعلوم عدم لزوم أيكون 
  ن شاء اهللا.إاالجتهاد يف التمييز، وسيأيت تفصيل الكالم يف هذا الباب 

  



 

 ١٧٢

  فضل.): األحوط عدم تقليد املفضول حىت يف املسألة اليت توافق فتواه فتوى األ١٨(مسألة ـ 
  

{األحوط عدم تقليد املفضول} مطلقاً {حىت يف املسألة اليت توافق ): ١٨(مسألة ـ 
علم من طالق دليل عدم جواز تقليد غري األإن مستند ذلك أوالظاهر فضل} فتواه فتوى األ

  ا تشمل مورد الوفاق واخلالف.إاألدلة السابقة، ف
منا إن ذلك أمع  علم ـ كما تقدم،عين تعني تقليد األأعدم متامية املبىن ـ  :ولكن فيه

ما لو قلده أفقط، بأن يقلد املفضول يف املسألة  ،املفضول بشرط اليتم، لو عمل بفتوى 
خبار املتعددة يف وكان ذلك مبرتلة األليهما معاً ـ كان كافياً إعين استند أبشرط شيء، 

  ىل مجيعها.إىل بعضها جيوز االستناد إنه كما جيوز االستناد إاملسألة، ف
ليه ولو كان إن يقال: على فرض عدم حجية قول املفضول ال يصح االستناد أال إاللهم 

ىل إليه كان ضمه إنه لو كان هناك خرب ال يصح االستناد إخبار، فبشرط شيء، وكذلك األ
نسان، ورمبا مينع مشول أدلة وجوب تقليد ىل اإلإليه مثل ضم احلجر إخرب يصح االستناد 

  ورة املوافقة، فتأمل.األعلم ـ على فرض متاميتها ـ لص
  



 

 ١٧٣

نه جيب على غري أكما  ،هل العلمأن كان من إ): ال جيوز تقليد غري اتهد و١٩(مسألة ـ 
  هل العلم.أن كان من إاتهد التقليد و

  
ن كان من إ{ال جيوز تقليد غري اتهد} فيما ليس جمتهداً فيه {و): ١٩(مسألة ـ 

لى جواز تقليد غري اتهد، حىت لو كان مشكوك هل العلم} والفضل، وذلك لعدم الدليل عأ
مجاع ـ كما قيل و مظنونه، إذ الظن ال يغين من احلق شيئاً، وعلى ذلك انعقد اإلأاالجتهاد 

  ـ.
فعدم حجية قوله، مما تطابق عليه العقل والنقل، مع قطع النظر عن عدم  ،وكيف كان

  مشول أدلة احلجة له الكايف يف عدم صحة التقليد.
 :كله يف غري املتجزي، وأما املتجزي فسيأيت الكالم فيه، وهلذا قيدنا املسألة بقولناهذا 

  فيما ليس جمتهداً فيه.
ىل إما بالنسبة أوحال شرائط املقلد االُخر، حال االجتهاد يف عدم جواز تقليد فاقدها: 

ل بغري تقليد عمل نفسه فيفرق بني الشرائط، مثال: لو مل يكن جمتهداً مل جيز حىت لنفسه العم
  ما لو كان جمتهداً غري عادل جاز لنفسه أن يعمل بنظره.أ، 

هل العلم} والفضل، ولو مل يكن أن كان من إنه جيب على غري اتهد التقليد وأ{كما 
ن مل جيز لغريه تقليده، كما إعادالً مع االجتهاد مل جيز له التقليد، بل يعمل حسب رأيه و

   سيأيت يف شرائط املرجع.



 

 ١٧٤

ما إذا كان حمتاطا إذا مل يكن حمتاطاً، إن وجوب تقليد غري اتهد خمتص مبا أال خيفى و
  فال، كما تقدم.

  



 

 ١٧٥

): يعرف اجتهاد اتهد بالعلم الوجداين، كما إذا كان املقلد من أهل اخلربة ٢٠(مسألة ـ 
  هل اخلربة.أوعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلني من 

  
هل أعرف اجتهاد اتهد بالعلم الوجداين، كما إذا كان املقلد من {ي): ٢٠(مسألة ـ 

ن امللكة كسائر إاخلربة} والعلم {وعلم باجتهاد شخص} للمعاشرة املوجبة لذلك، ف
  مثل الشجاعة والعدالة واجلنب وغريها. ،الصفات النفسية تكشف عن آثارها

  طراف ثالثه:أبالتكلم يف هل اخلربة} وحتقيق املقام أ{وكذا يعرف بشهادة عدلني من 
  حجية شهادة البينة عاماً وخاصاً. األول: يف

  الثاين: يف لزوم التعدد فيها.
  هل اخلربة ـ يف مثل املقام ـ فنقول:أالثالث: يف لزوم كون البينة من 

  وهو حجية البينة مطلقاً، فألمور:ما الطرف األول: أ
  جة مطلقاً يف مجيع األمور.مجاع املدعى، بأن الشارع جعل البينة حاإلاألول: 

  احملكي عن الشيخ، والكاتب، والقاضي، املخالفة يف بعض صغريات املسألة.ن قلت: إ
  مور أىل إبعد العلم باستناد اخلالف  ،خالفهم غري مضرقلت: 



 

 ١٧٦

ن شاء اهللا تعاىل يف مسألة طريق ثبوت إليها، كما سيأيت عن قريب إال يصلح االستناد 
  النجاسة والطهارة.

مورهم، ومل يردع عنه الشارع بل أخذ بقول البينة يف مجيع بناء العقالء على األلثاين: ا
  مضاها مبا سيأيت.أ

ن حصل عن إذ العلم حجة بنفسه وإالبينة قد تورث العلم وال كالم لنافيه، ن قلت: إ
ذ إال يصح االعتماد على قوله، وقد ال تورثه وحينئذ فحجيته لبناء العقالء مشكل، قول من 

  اآليات واألخبار الناهية عن العمل بالظن تشمل املقام.
مور العقالئية، بل دلة الناهية عن العمل على الظن، منصرفة عن مثل هذه األاألقلت: 

  ىل الظنون غري العقالئية.إو أصول الدين أىل اتباع الظن يف إناظرة 
ن يقال: بعدم بناء أال إم، اللهم فال تصلح واردة على بناء العقالء املسلّوكيف كان 
  عم منه، فتدبر.والكالم اآلن يف األوجب الوثوق، أمنا هو فيما إالعقالء مطلقاً، بل 

و خصوصاً، وبعض اآليات الواردة يف أت الواردة يف املقام عموماً الرواياالثالث: 
  املقامات اخلاصة كما سيأيت.

كفاية الواحد إال ما خرج فنقول: الظاهر  ،وهو لزوم التعدد فيهاوأما الطرف الثاين: 
  بالدليل، وذلك لعدم الردع بعد استقرار طريقة 



 

 ١٧٧

بواب املتفرقة، مثل ما رواه هشام بن خبار الواردة يف األالعقالء، ويشهد له بعض األ
ذا وكل، مث قام عن إن الوكيل إ«(عليه السالم) يف حديث قال فيه:  سامل عن أيب عبد اهللا

و يشافهه ألوكالة ثابتة حىت يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، الس فأمره ماض أبداً، وا
  .)١(»بالعزل عن الوكالة

(عليه السالم) على ثبوت الوصية خبرب الثقة،  سحاق بن عمار عن أيب عبد اهللاإوخرب 
ن حدث يب حدث، إقال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانري وكان مريضاً فقال يل: 

ناراً واعط أخي بقية الدنانري، فمات ومل أشهد موته، فأتاين رجل فاعط فالناً عشرين دي
خي أن أقول لك انظر الدنانري اليت أمرتك أن تدفعها اىل أنه أمرين إمسلم صادق فقال يل: 

ن عندي شيئاً ـ فقال: أخوه أفتصدق منها بعشرة دنانري اقسمها يف املسلمني ـ ومل يعلم 
  ، انتهى.)٢(»رى أن تصدق منها بعشرة دنانريأ«

(عليه السالم) يف الرجل يشتري األمة من  يب عبد اهللاأوعن حفص بن البختري عن 
  .)٣(»ن وثق به فال بأس أن يأتيهاإ«ين مل أطأها فقال: إرجل فيقول: 

  

                                                
  .١حكام الوكالة حأ أبوابمن  ٢الباب  ٢٨٦ص ١٣) الوسائل: ج١(
  .١الوصايا ح أبوابمن  ٩٧الباب  ٤٨٢ص ١٣) الوسائل: ج٢(
  .١نكاح العبيد ح أبوابمن  ٦الباب  ٥٠٣ص ١٤) الوسائل: ج٣(



 

 ١٧٨

وعن مساعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو متتع ا فحدثه رجل ثقة، أو غري ثقة 
ن كان غري ثقة فال إن كان ثقة فال يقرا، وإ«بينة. فقال:  ن هذه امرأيت وليست يلإفقال: 

  .)١(»يقبل منه
م أشد شيء إاجلمعة بأذان هؤالء، ف صلّ«(عليه السالم):  وعن ذريح قال أبو عبد اهللا

ىل اآليات الواردة يف باب الشهادة إىل غري ذلك ـ مضافاً إـ  )٢(»مواظبة على الوقت
  الصادقة على الواحد.

يات الشهادة: [بل الظاهر من هذه اآليات عموم آالعناوين بعد نقل مجلة من قال يف 
يضاً مبقتضى العرف أحجية الشهادة، وهي تصدق على العدلني قطعاً، وعلى الواحد 

  . )٣(واللغة]
ما نص على خروجه أدلة حجية خرب الواحد  ومما يدل على كفاية الواحد يف غري

هلي الكلي ، قبول قول العدل الواحد يف احلكم اإلحملال عادةًبأسرها، ومن املستبعد جداً، بل ا
و حترميها وعدم قبوله يف املوضوع أباحة الفروج والدماء واألموال إالذي تترتب عليه 
  ن مل يصلح دليالً ملا قلنا ولكنه يصلح شاهداً ومؤيداً.إالشخصي، وهذا و

  نه أفكيف حتكمون يف باب الشهادة بلزوم التعدد مع ال يقال: 

                                                
  .٢عقد النكاح ح أبوابمن  ٢٣الباب  ٢٢٦ص ١٤ئل: ج) الوسا١(
  .١قامة حذان واإلاأل أبوابمن  ٣الباب  ٦١٨ص ٤) الوسائل: ج٢(
  .٨١ ، العنوان٢٥س ٣٧٩) العناوين: ص٣(



 

 ١٧٩

يأيت فيه هذا االستبعاد املذكور، فكيف يرتب الشارع احلكم على قول الثقة وال يرتب 
  ن احلكم أشد من املوضوع الشخصي كما ذكرمت؟أ عاملوضوع عليه، م
ن الدعوى مظنة التهمة بل الترافع تقابل دعويني البد وأن يؤكد إحيث ألنا نقول: 

ىل التأكد، خبالف باب اخلرب، لعدم مظنة ومة إشهاد، واملتعدد أقرب جانبه باإلاملدعي 
ىل توفر الدواعي يف باب الشهادات لغمط احلقوق، وأكل أموال الناس إضافة وتقابل فيه، باإل

  فيها مطلوب خبالف باب اخلرب، فتأمل. ناقبالباطل، فاالت
وكيف كان فصرف النظر عن بناء العقالء املستمر مبا ال يصلح للردع يف غاية 

ال، ولذا توقف مجع من الفقهاء، بل حكموا بترجيح قبول الواحد يف بعض املوارد، شكاإل
  كما يظهر ذلك للمتتبع.

  دل هلم بأمور:فقد است وأما من قال بلزوم التعدد مطلقاً
  األصل خرج من املتيقن.األول: 
  دلة حجية خرب الواحد.أطالق إصل منقطع مبا ذكر من بناء العقالء ون األإوفيه: 

  مجاع املدعي يف كالم بعض، قال يف العناوين بعد اإلاين: الث
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  .)١(التعدد يف الشهادة]اعتبار مجاع قام على ن اإلأال إالعبارة املتقدمة ما لفظه: [
ىل ما ادعى من االستقراء إن احملتمل استناده أمجاع املنقول غري مقبول، ون اإلأع موفيه: 

منا هو يف الشهادة يف باب إمجاع ن اإلأجة، واحلاكم باعتبار شهادة الشاهدين فليس حب
عالم منا الكالم يف غري باب الترافع وحنوه، خمالفة مجع من األإالشهادات، وال كالم لنا فيه و

  مجاع.يف املوارد اخلاصة مما يكشف عن عدم تسليمهم اإل
ا دل عليه الدليل باخلصوص كعزل مما حجية العدل الواحد ففيأ[وقال يف العناوين: 

كما لو دل الدليل فيه على اعتبار التعدد، وأما يف  ،الوكيل خبرب الواحد وحنو ذلك ال حبث
(رمحه اهللا) غالباً  صحاب كما اتفق ذلك من الشهيد الثاينموارد الشك فرمبا تردد فيه األ

  ، انتهى.)٢(حيث يقول: ويف قبول خرب الواحد وجه]
يف باب ما تثبت به النجاسة ما لفظه: (رمحه اهللا) يف مصباحه  وقال الفقيه اهلمداين

[وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم ال؟ قوالن، حكي عن املشهور العدم، وحكي 
  ، انتهى، وكذا عبارة غريه.)٣(قوى]عن بعض القول بالثبوت، وهذا هو األ

                                                
  .٨١ ، العنوان٢٦س ٣٧٩) العناوين: ص١(
  .٨١ ، العنوان٧س ٣٨٠ص :) العناوين٢(
  .٢٠س ٩٥ة صخري من كتاب الطهار) مصباح الفقيه: اجلزء األ٣(



 

 ١٨١

  و خصوصاً:أ خبار اخلاصة الدالة على املطلب عموماًاألالثالث: 
كل «(عليه السالم) قال:  ليين، والشيخ، بسنديهما عن الصادقفمن األول: ما عن الك

عينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب بنه حرام أشيء هو لك حالل حىت تعلم 
و خدع فبيع أو أو اململوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أيكون قد اشتريته وهو سرقة، 

هذا حىت يستبني لك غري ذلك أو  شياء كلها علىختك أو رضيعتك، واألأامرأة حتتك وهي 
  .)١(»تقوم به البينة

كل شيء لك «(عليه السالم) يف اجلنب قال:  ومن الثاين: ما عنهما أيضاً عن الصادق
  .)٢(»ن فيه ميتةأعندك حالل حىت جييئك شاهدان يشهدان 

إذ ما األخبار العامة ـ ومنها ما ذكر ـ فال داللة فيها على لزوم قيام شاهدين، أوفيه: 
ليس يف الرواية إال لفظة البينة، وهي عبارة عن احلجة وليس فيها لزوم كوا اثنني: ودعوى 

  نه كان املراد أصالة عدم النقل يتم املطلوب، وأثنني من لفظ البينة فبضميمة تبادر اال

                                                
  .٢كتاب املعيشة باب النوادر ح ٣١٣ص ٥) الكايف: ج١(
  . ٢كتاب األطعمة باب اجلنب ح ٣٣٩ص ٦) الكايف: ج٢(
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ن البينة يف اللغة ـ إمن البينة يف زمان صدور الرواية أيضاً ذلك، غري مسموعة، ف
ن أصالة عدم النقل، مع أحلجة مطلقاً، فكيف ميكن دعوى ا صفحنا ـ عبارة عنحسب ما ت

منا هو يف عرف الفقهاء ال عرف العرب كما ال خيفى على من إالتبادر مطلقاً ممنوع، بل 
  ا مبعىن احلجة كما ال خيفى.إراجعهم، ويدل على ذلك لفظة البينة الواقعة يف القرآن ف

  بني االستبانة وقيام البينة؟فما معىن التقابل ن قلت: إ
شياء كلها ن األأاالستبانة الظهور، مبعىن االطمئنان، والبينة قيام احلجة، مبعىن قلت: 

  حالل إال أن تعلم وتطمئن حبرمتها أو تقوم حجة شرعية على احلرمة.
خبار اخلاصة ـ ومنها ما ذكر ـ فال تشهد على املطلوب، بل هي كبعض وأما األ

شكاال من إن يف خرب اجلنب أىل إعلى كفاية الواحد يف بعض املوارد، مضافاً  خبار الدالةاأل
ة من امليتة طاهر حالل كما سيأيت يف حبث املستثنيات من حنفن األأخرى، وهي أجهة 

امليتة، فلعل احلكم بذلك للتشديد يف هذا األمر، خالفاً للعامة القائلني حبرمة مثل األنفحة، 
(عليه السالم) أراد أن يضيق الدائرة، ال ألن قيام الشاهدين موجب  ماملكوا من امليتة، فاإل

نه مل يقم عليه إنه لو قام شاهد واحد قال الشيعي: أشكال حىت لتحرميه، بل لضيق جمال اإل
  شاهدان، فتأمل.
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  ليه النفس.إوكيف كان فلم جند يف املسألة ما تطمئن 
الوسائل وغريه، يف باب القضاء خبار املذكورة يف كتاب نعم: يف كثري من األ

و شاهد وامرأتني، يف كثري من أو شاهد وميني، أوالشهادات، التصريح بلزوم الشاهدين، 
األحكام، ولكن ال ميكن االعتماد عليها يف احلكم الكلي، ألا استقراء ناقص ال يفيد علماً 

  وال عمالً.
  طالق.ىل السرية واإلإمستنداً فيما حنن فيه وبذلك كله تبني لك كفاية الشاهد الواحد 

  
  تتمة

ال بأس باالشارة اىل ما ذكر يف الرياض، يف بيان لزوم تعدد الشاهد مطلقاً، قال ما 
ن األصل يف الشهادة رجالن حبكم االستقراء واألصل يف اجلملة وظاهر اآليات ألفظه: [اعلم 

هما يف الذكر يف معرض ن االقتصار عليإف، ذَوي عدلٍواملأمور فيها باستشهاد رجلني 
قبل الواحد مطلقاً إال ما قيل يف هالل ترشاد يدل على االقتصار يف احلكم، وحينئذ فال اإل

  ، انتهى.)١(رمضان]
  نت خبري بأن االستقراء غري صحيح، كيف وشهادة أربعة أو

                                                
  .١٦س ٤٤١ص ٢) الرياض: ج١(
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ىل إمرأة واحدة، وامرأتان فقط ارجال ورجل وميني، ورجل وامرأتني، ورجل واحد و
ال الظن، والظن إن االستقراء لو كان كلياً ملا أفاد أمقبولة يف كثري من املوارد، مع  غري ذلك

ما األصل فهو مع عدم أال يغين من احلق شيئاً، والقول بالقطع باملناط عهدته على مدعيه، و
ال إيات فليس طالق املتقدمان. وأما ظاهر اآليف كل مورد يرد عليه بناء العقالء واإلجريانه 
جزئيات االستقراء. فذكره يف مقابله غري سديد، وليس يف اآليات ما هو يف صدد بيان بعض 

  واهللا العامل. ،احلكم الكلي
م يكفي كونه موثقاً؟ الظاهر كفاية الوثوق، لبناء أنه هل تعترب عدالة الشاهد إمث: 

  العقالء على االكتفاء خبربه، ومل يردع عنه الشارع.
اهللا) يف مصباحه يف باب ثبوت النجاسة خبرب العدل ما لفظه:  (رمحه قال الفقيه اهلمداين

حمترزاً عن  [بل األظهر عدم اشتراط العدالة املصطلحة، وكفاية كون املخرب ثقة مأموناً
خبار الثقات يف احلسيات اليت ال يتطرق أالكذب، الستقرار سرية العقالء على االعتماد على 

لديهم مما يتعلق مبعاشهم ومعادهم، وليست حجية خرب  فيها احتمال اخلطأ احتماالً يعتد به
خذ ألفاظ، ومن هنا استقرت سرية املتشرعة على الثقة لدى العقالء إال كحجية ظواهر األ

  معامل دينهم من الثقات، ومل يثبت من الشارع ردعهم عن ذلك بل 
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يف األصول عند البحث عن حجية خرب كما تقرر ذلك ثبت تقريرهم على ذلك 
  ، انتهى.)٢(ني]تاملتقدم )١( يل والوصية(رمحه اهللا) برواييت الوك واحد. مث استشهدال

فيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ عنه أ(عليه السالم) لقول الراوي:  ومنها تقريرهقول: أ
 . ومنها ما يف الوسائل يف كتاب الشهادات عن أيب عبد اهللا)٣(؟ليه من معامل ديينإما احتاج 

اهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته وال يسأل ظفإذا كان «يف حديث  (عليه السالم)
(عليه السالم) عن العالء بن سيابة قال:  . ومنها فيه أيضاً عن أيب عبد اهللا)٤(»عن باطنه

ال بأس إذا كان ال «(عليه السالم) عن شهادة من يلعب باحلمام؟ قال:  سألت أبا عبد اهللا
يف رواية علقمة الطويلة حني (عليه السالم) أيضاً عن الصادق  . ومنها فيه)٥(»يعرف بفسق

فمن مل تره بعينك يرتكب ذنباً أو مل «(عليه السالم):  سأله عن ميزان قبول الشهادة؟ قال
   ن كان يف نفسهإوشهادته مقبولة و هل العدالة والسترأيشهد عليه بذلك شاهدان فهو من 

                                                
  من هذا الكتاب. ١٦٣) تقدم ذكرمها يف ص١(
  .٩٥اجلزء األخري من كتاب الطهارة ص ١ج :) مصباح الفقيه٢(
  .٣٣صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٧ص ١٨) الوسائل: ج٣(
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٠ص ١٨) الوسائل: ج٤(
  .٦الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٥(
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  الكثرية الواردة ذه املضامني. ىل غري ذلك من األخبارإ، )١(»مذنباً
ن املراد منها الوثوق، كما أألقوى يف النظر اخبار اليت ظاهرها اشتراط العدالة، فوأما األ

  يشهد لذلك خرب علقمة وغريها.
حاديث الكثرية عدم وجوب من األسائل ما لفظه: [والذي يفهم وقال صاحب ال

ظبة على الصلوات وعدم ظهور الفسق]، ن األصل العدالة، لكن بعد ظهور املواإالتفحص و
  انتهى.

  واهللا العامل. ،خرآولتفصيل الكالم يف هذا املقام حمل 
هل اخلربة يف مثل املقام ـ أي مقام أوهو لزوم كون البينة من ما الطرف الثالث: أو

ن طريق ثبوت االجتهاد كسائر املوضوعات، وهي إالشهادة على االجتهاد وحنوه ـ فنقول: 
  ني:على قسم

عمال النظر كالشهادة بالنجاسة والطهارة وامللك والوقف إىل إما ال حيتاج األول: 
  وحنوها، ويكفي يف هذا القسم مطلق البينة لعموم أدلة البينة.

نه ال ميكن إعلمية، فعمال النظر كالشهادة باالجتهاد والعدالة واألإىل إما حيتاج الثاين: 
ال بآثارها، وال إمور باطنية ال تعرف أهل اخلربة، ألا أال ملن كان من إمور معرفة هذه األ
  يعرف اآلثار، 

                                                
  .١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨) الوسائل: ج١(
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ال من له حظ يف العلم وافر ومعاشرة، أو له دراية بالواجبات وغريها مع املعاشرة إ
هل العلم، أو الشهادة بالعدالة ملن أن ليس من فكيف ميكن الشهادة باالجتهاد مل الإأيضاً، و

  ال يعرف ما معناها.
دليل حجية البينة مطلق، فال وجه لتقييدها بأهل اخلربة، بل لو شهد عامي ثقة ت: ن قلإ

  كان حجة.باجتهاد شخص 
ال فيما كان الشاهد أهل اخلربة يف إما بناء العقالء وليس إدليل حجية البينة قلت: 

يمتها جناس، قوله يف قهل خربة األأىل النظر، فهل يقبل العقالء ممن ليس من إاألمور احملتاجة 
طالق من هذا احليث، إدلة حجية قول الثقة فليس هلا أما أو الترتل، وأا يف معرض الترقي أو
ن بناء العقالء إد يف البني، وحيث مضائيات، وال تعبإال إذ احلجج كما يقولون: ليست إ

ذ بناؤهم إال ذلك، إهل اخلربة فقط يف مثل هذه املوضوعات فاملمضي ليس أعلى حجية قول 
صابة صابة املوجبة للظن النوعي، ومن املعلوم عدم غلبة اإلمنا هو يف مورد غلبة اإلإاحلجية يف 

يف غري أهل اخلربة. ونظري ما حنن فيه عدم قبوهلم خرب من غلب عليه السهو والنسيان، مع 
  طالق ادلة حجية خرب الثقة.إ

ناؤهم على األخذ مضى الطريقة العقالئية، والعقالء ليس بأمنا إن الشارع أواحلاصل 
  بقول غري أهل اخلربة.

  البينة ليس منحصراً يف بناء العقالء،  ةوفيه تأمل، إذ دليل حجي
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ن عموم حجية البينة مما ال ريب فيه إىل التعدد، فإال مل يكن حيتاج إوخرب حجية الثقة، و
  يف اجلملة، فتأمل.

هل اخلربة، أولو مل يكن من طالق حجية خرب الثقة، إنه ال مانع من القول بأىل إمضافاً 
و و العدالة مينع عن التكلم والشهادة بال مدرك، فالشاهد يشهد حسب علمه أأن الوثوق إف

  م ال.أهل اخلربة أكان من  ما هو مبرتلة العلم لديه، سواء
والقول بأنه يتكلم عن مدرك يعرفه هو مدركاً وميكن عدم مدركيته لدينا لو عرفناه، 

  ربة أيضاً كذلك.هل اخلأمردود بأن 
ن مل يكن من إن الوثوق بعدم التخرص يف القول يكفي يف قبول الشهادة وأواحلاصل 

على قول من يكفي االعتماد  ال اعتماداًإن املوثق العامي ال يتكلم أهل اخلربة، إذ من املعلوم أ
ني ذ بإمضاء غري تام، ن كون احلجج من باب اإلأىل إعليه يف نظره، وهذا كاف. مضافاً 

  احلجج وبني بناء العقالء عموم من وجه كما ال خيفى.
هل اخلربة حىت أبناء العقالء أيضاً على قبول قول املوثق ولو مل يكن من  إنبل نقول: 

ذا إيقبلون قول من يثقون به يف كافة األمور ن العقالء أىل خربة، أال ترى إفيما حيتاج معرفته 
  عتماد عليه، فتأمل.اعتماد على من جيوز اإلو أنه يتكلم عن مشاهدة نفسية أعلموا 
حسن الظن سريع القبول، فينقسم  ، وهو عدم كون الثقةآخر ن بعضهم زاد قيداًإ :مث

  هل أما إىل أربعة: ألن املخرب إخبار األ
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أم ال، فالقدر املتيقن هو ن يكون سريع القبول، أما إم ال، وعلى كال التقديرين أخربة، 
  خرى فال.غري سريع القبول، أما الصور األ هل خربةأما لو كان 

ن صار إوباب خرب الواحد ن سرعة القبول وغلبة السهو والنسيان يف هذا الباب إقول: أ
  ال فال.إدلة حجية خرب الثقة فهو وأطالق إحبد ينصرف عنه 

ن أهل اخلربة، واحتمال أشكال يف لزوم التعدد والعدالة وكونه من وذا كله تبني اإل
يف  ن كان بعدإالنظر و ئيف ثبوت االجتهاد شخص واحد ثقة. هذا ما يقتضيه باديكفي 

  ذلك تأمل، ولعل املتتبع جيد ما يفيده اشتراط مجيع الشروط الثالثة، واهللا العامل.
هل اخلربة يف هذا الباب، أنه رمبا ينقل عن بعض، القول بعدم كفاية العدلني من إمث: 

منا تصح يف األمور احملسوسة، إن الشهادة أتحقق قائله ـ ن مل نإووجهه ـ على ما قيل و
وبعض  )١(»على مثلها، فاشهد«(صلى اهللا عليه وآله وسلم) ملن أراه الشمس:  لقول النيب

ن الشهادة مبعىن احلضور، فالالزم كون املشهود عليه حمسوساً. وحيث أخبار األخر، مع األ
  ن االجتهاد وحنوه من قبيل امللكة وهي غريإ

  
  

                                                
  . ٣الشهادات ح أبوابمن  ٢٠الباب  ٢٥٠ص ١٨ج) الوسائل: ١(



 

 ١٩٠

  هل اخلربة ينفيان عنه االجتهاد.أذا مل تكن معارضة بشهادة آخرين من إ
  

  فال تصح فيه الشهادة، فال تشمله األدلة املختصة باحملسوسات.حمسوسة 
عم منه ومما تكون آثاره أباحملسوس باملعىن املذكور، بل عدم اختصاص األدلة وفيه: 

  مقابل البديهة كما ال خيفى. حمسوسة كجميع امللكات، وهذا بديهي، فالشبهة يف
  ىل باب الشهادة وحنوها.إهذا بعض الكالم يف املقام، وتفصيله موكول 

ذا مل تكن إ(رمحه اهللا) اشترط قبول شهادة العدلني يف املقام بقوله: { ن املصنفإمث 
اخلربة ينفيان عنه االجتهاد} فيسقطان كما هو مقتضى هل أخرين من آبشهادة  معارضة

رق على القول بالطريقية ال السببية، واألخذ باملرجح مث التخيري خمتص بباب اخلرب تعارض الط
  خبار العالجية.صالة السقوط باألأاخلارج عن 
ن تعارض الطرق ال يقتضي أعمال املرجحات العقالئية يف املقام، ملا تقدم من إواحلق 

ف عدم طريق متيقن ولو مل يكن فالتخيري يف ظر ،عمال املرجح العقالئيإسقوطها، بل 
خذ باملرجح مث ختري، وهكذا أىل الطبيب فتعارض الثقات إنه لو كان مضطراً أال ترى أآخر، 

خذ أىل سلوك طريق فتعارض املخربون، هذا يعني طريقاً واآلخر يعني غريه، إ لو كان مضطراً
  باملرجح مث ختري، وهكذا أمثال ذلك، ففي 



 

 ١٩١

  خذ به.أعدداً كثر أحدى البينتني إاملقام لو كان 
نه طريق عقالئي. ويؤيد ذلك أوالقول بعدم االعتبار بكثرة العدد خمدوش، مبا تقدم من 

(عليه السالم) أتاه قوم  ن علياًإ«خبار الواردة يف بعض فروع الدعوى، كالصحيح: بعض األ
ـ  نتجوها على مذودهم ومل يبيعوا ومل يهبواأم أخيتصمون يف بغلة، فقامت البينة هلؤالء 

، )١(»(عليه السالم) ا ألكثرهم بينة واستحلفهم وقامت البينة هلؤالء مبثل ذلك ـ فقضى
خر، والعمدة يف املسألة هو بناء العقالء من غري ردع، خبار األاخلرب. ومثل هذا اخلرب بعض األ

يف تعارض البينتني (رمحه اهللا) يف اجلزء الثاين من العروة الوثقى يف باب  فىت املصنفأوقد 
ن األدلة الدالة على حجية البينة شاملة لصورة أ[مث الظاهر املسألة الثانية، قال ما لفظه: 

دلة حجية أن أما تتساقطان باملعارضة، كما أالتعارض، فالبينتان حجتان متعارضتان، ال 
يضا عدم أخرب الواحد كذلك شاملة لصورة التعارض، بل الظاهر من األخبار املذكورة 

ذا كان األمر إو األكثرية وال للقرعة، وأعدلية ال مل يكن وجه للترجيح باألإكيف والتساقط. 
ىل سائر إىل املرجحات املنصوصة... بل والرجوع إكذلك فمقتضى القاعدة الرجوع 

  قوى يف املرجحات كما هو األ
  

                                                
مع اختالف  ١ح ٤١٨ص ٧والكايف: ج ،١كيفية احلكم ح أبوابمن  ١٢الباب  ١٨١ص ١٨) الوسائل: ج١(

  بسيط.



 

 ١٩٢

  وكذا يعرف بالشياع املفيد للعلم.
  

  ىل آخره.إ، )١(خبار املتعارضة]األ
م ال؟ فيه أوبعده فهل هنا جمال للقرعة  ،كثر، أو بالعكسعدل بينة على األوهل يقدم األ

شكال، تأمل، والقول بلزوم العمل ا يف كل مقام يلزم تأسيس فقه جديد غري خال عن اإل
  ن شاء اهللا تعاىل مفصالً.إكما يأيت الكالم فيه 

  الم ال يسعه املقام.عمى وحنو ذلك كمث يف كفاية شهادة النساء وولد الزنا والطفل واأل
للطريق األول  {وكذا يعرف} اجتهاد اتهد {بالشياع املفيد للعلم} وهذا ليس قسيماً

  منا خصه بالذكر حلصول العلم منه غالباً.إسبابه ، وأعين العلم ـ بل هو من أـ 
  لشائع مطلقاً.اخذ باخلرب ن قلت: بناء العقالء على األإ

على شرعي نان ـ ومل يقم دليل ئعين االطمأعادي ـ إذا حصل العلم القلت: ممنوع بل 
دلة أذا كان فيهم ثقة تشمله إال إ ،حجيته مطلقاً، فهو داخل حتت عموم حرمة العمل بالظن

  حجية خرب الواحد، فيكون داخالً يف الطريق الثاين.
ال يف موارد خاصة، كالنسب، وامللك، إن الشياع مبا هو شياع ليس حبجة أواحلاصل 

  ، والزوجية، والوالء،والوقف
  

                                                
  .١٥١ص ٢) العروة الوثقى: ج١(



 

 ١٩٣

  غري املعارضةالو البينة أوكذا األعلمية تعرف بالعلم 
  

ن يف كون الشياع يف تلك أوالعتق، والرق، والعدالة، على اختالف يف بعضها، مع 
أورث العلم القطعي، وقال وفيه خالف: فبعضهم قال حبجيته يف ما  ،املوارد حجة مطلقاً

ن كان ال يبعد القول إبكفاية مطلق الظن. و :ال ثالثخرون بكفاية الظن املتآخم، وقآ
(عليه  )١(ن مل يورث علما وال ظناً، "لقصة امساعيل بن الصادق"إحبجية الشياع مطلقاً و

حىت «(عليه السالم):  ستبانة العرفية، فيشمله قولهن ذلك داخل يف االإالسالم)، و
  ن شاء اهللا تعاىل.إالزكاة والقضاء  ىل آخره، وسيأيت هلذا مزيد توضيح يف بابإ )٢(»يستبني

ن إىل االجتهاد، والفرق بينه وبني الشياع واضح، فإيضاً طريق أن التواتر بشرائطه إمث 
عم منه، فكل أالتواتر عبارة عن إخبار مجع ميتنع عادة تواطؤهم على الكذب، والشياع 

  فتدبر. ،متواتر شائع، وال عكس
دخال إن أغري املعارضة} ال خيفى الو البينة أاين {{وكذا األعلمية تعرف بالعلم} الوجد

ىل كتب إيف مثل هذه املواضع غري صحيح، وتفصيله موكول  )الغري(الالم على كلمة 
  األدب، وقد 

  

                                                
  .١ح احكام الوديعة أبواب من ٦الباب ٢٣٠ص ١٣ج ) الوسائل:١(
  .٤ح ما يكتسب به أبواب من ٤الباب ٦٠ص ١٢ج ) الوسائل:٢(



 

 ١٩٤

  
  و الشياع املفيد للعلم.أ
  

  يب البقاء فراجع.أتعرض لذلك مفصالً كليات 
هاد طابق النعل بالنعل، فال و الشياع املفيد للعلم} والكالم فيه كالكالم يف االجتأ{

  عادته.إنطيل الكالم ب
ىل حجية خرب الثقة، املخرب عن االجتهاد بوجه آخر غري إن بعض املعاصرين، ذهب إمث: 

خبار الثقة حجة يف احلكم أن أدلة احلجية للموضوعات، وغري بناء العقالء. وتوضيحه أمشول 
و التزامياً، فاملطابقي أمطابقياً  لوالًعم من أن يكون احلكم الكلي مدأ الفرعي الكلي، وهو

و وجوب كذا، وااللتزامي كأن خيرب عن موضوع خارجي يستلزم أكأن يقول حبرمة كذا 
خبار عن احلكم الكلي إخبار عن االجتهاد ن اإلإاحلكم الفرعي الكلي، كما يف ما حنن فيه، ف

الالزم. مثالً: لو قامت البنية خبار عن إخبار عن امللزوم ذ اإلإليه نظر اتهد، إالذي يؤدي 
  على السرقة كان إخباراً عن حرمة التصرف فيها.

ل يف املوضوعات بني ما كانت مستلزمة للحكم الكلي فقول الثقة وعلى هذا فيفص
دلة احلجية هلا بال خمصص، وبني ما كانت غري مستلزمة للحكم الكلي أحجة فيها، لشمول 

  ذا كان معه غريه، أي متت شرائط البينة.إة إال كاجلزئيات فال يقبل فيه قول الثق
  نه أخبار عن االجتهاد ليس حجة، من جهة ن اإلأفتحصل 



 

 ١٩٥

  خبار عن املوضوع، بل هو حجة من جهة مالزمته مع احلكم الكلي.إ
منا يتبع املدلول املطابقي، فلو كان إذ املدلول االلتزامي إوال خيفى ما يف هذا الكالم، 

علماً أو علمياً، ترتب عليه املدلول االلتزامي، ملا ثبت من حجية الطرق  هناك مدلول مطابقي
 ،ال علماً وال علمياً ،ما لو مل يثبت املدلول املطابقيأىل الالزم وامللزوم واملالزم، وإبالنسبة 

و علمياً، ترتب أما علماً إثبت االجتهاد فكيف ميكن ثبوت املدلول االلتزامي، ففي املقام إنْ 
ما يف مفروض الكالم فاالجتهاد غري ثابت ال علماً لعدم العلم به، وال علمياً أحلكم، عليه ا

ىل املوضوع، فكيف ميكن مع عدم ثبوت االجتهاد إلفرض عدم حجية قول الثقة بالنسبة 
  ثبات الزمه عليه؟إ

  مرين:أىل إخبار باالجتهاد منحل ن اإلإن يقال: أ إالّ
  يس حجة.خبار بأن هذا جمتهد ولاإلاألول: 

هلي، فيترك إخباره األول ويأخذ بالثاين. وهذا إحكم  هخبار بأن ما يقولاإلوالثاين: 
دلة حجية قول الثقة للموضوعات ومنها أمتحل واضح، فاألقوى ما تقدم من مشول 

ىل املوضوعات حىت يرفع اليد عنها. نعم رمبا إنه ال وارد عليها بالنسبة أاالجتهاد، وقد تقدم 
  لو قلنا باحلجية من باب بناء العقالء فالالزم حصول االطمئنان، فتأمل. يقال: بأنه

  
  



 

 ١٩٦

ن حصل إحدمها وال البينة، فأ): إذا كان جمتهدان ال ميكن حتصيل العلم بأعلمية ٢١(مسألة ـ 
ما أذا علم إكما يقدم، علمية حدمها احتمال األأحدمها تعني تقليده، بل لو كان يف أالظن بأعلمية 

  علميته.أحوط تقدمي من حيتمل علمية اآلخر، فاألأعلم، وال حيتمل أتساويان أو هذا املعني إما م
  

حدمها وال} قامت أعلم بأعلمية لذا كان جمتهدان ال ميكن حتصيل اإ{): ٢١(مسألة ـ 
حدمها} املعني {تعني أن حصل الظن بأعلمية إو خرب الثقة على ما تقدم عليها {فأ{البينة} 

ن مع الدوران يف باب احلجج جيب أني والتخيري، وقد تقدم بان األمر بني التعتقليده} لدور
حدمها احتمال األعلمية يقدم} أتقليد املعني، ألن األصل عدم حجية غريه {بل لو كان يف 

علم وال حيتمل أو هذا املعني أما متساويان} يف الفضيلة {إما أذا علم إعلى اآلخر {كما 
علميته} ملا تقدم من أط} يف صورة االحتمال {تقدمي من حيتمل علمية اآلخر، فاألحوأ

  دوران األمر بني التعيني والتخيري.
وىل احلاكم فيه بوجوب تقليد املظنون خبالف الثاين، وأما وجه الفرق، بني الصورة األ

ن الظن باألعلمية رجحان عقالئي، فلو أن الظن كاالحتمال يف عدم االعتبار شرعاً: أمع 
نه إتمال فحليد األعلم من باب بناء العقالء تعني لديهم املظنون األعلمية، خبالف االكان تق

  ال يقطع باعتمادهم على االحتمال.
  ىل بسط يف الكالم فنقول: إهذا، ولكن حتقيق املقام حيتاج 



 

 ١٩٧

و ال، أمجاال إعلم يف البني ن يقطع بوجود األأما إربع: ألنه أالصور احملتملة يف املقام 
ن يقطع بوجود األعلم أم ال، فاألوىل أحدمها املعني أعلمية أن يظن بأما إكل تقدير ف وعلى

نه زيد أو أن يقطع بوجود األعلم يف البني مث يشك يف أنه زيد مثالً، والثانية أيف البني، ويظن 
زيد مثال على تقدير وجوده، أنه عمرو، والثالثة أن حيتمل وجود األعلم يف البني ويظن 

  و عمرو.أنه زيد أن حيتمل وجود األعلم يف البني ويشك يف أعة والراب
، يشمل الصورة األوىل والثالثة، »حدمهاأال ميكن حتصيل العلم بأعلمية «وقول املصنف: 

ال تالئم مع قوله: ذ الصورة الثانية إمل نعرف املراد منه، » حدمهاأبل لو كان يف «وقوله: 
وال «ىل آخره، والصورة الرابعة ال تالئم مع قوله: إ» ما متساويانإما أذا علم إكما «

ىل آخر الصورة األوىل، ومن إ» ال ميكن«ن يريد من قوله: أال إاللهم » علمية اآلخرأحيتمل 
  ىل آخر الصورة الثالثة، فتأمل.إ» بال«قوله: 

وكيف كان فحكم الصور املذكورة على ما تقتضيه األدلة ـ بعد الغض عن عدم 
وىل جيب األخذ بأحوط القولني، ألنه من باب ن الصورة األأألعلم ـ وجوب تقليد ا

تعارض احلجة مع غري احلجة، وال دليل على اعتبار الظن، وبناء العقالء على األخذ باملظنون 
نه لو تردد األمر بني الطبيب وغريه ألزم العقل بأحوط أيف هذه املقامات غري معلوم، أال ترى 

مجاع على عدم وجوب االحتياط إن مل يقم إنون كونه طبيباً. هذا القولني ال األخذ باملظ
  كما ادعاه بعض املعاصرين، 



 

 ١٩٨

  ن كان فيه الظن فتدبر.إو
مث: لو بنينا على عدم لزوم التعيني وعدم لزوم االستناد كان ما ذكر من األخذ بأحوط 

يضاً أ، والصورة الثانية ال ففي صورة املوافقة جاز التقليد املطلقإالقولني يف صورة املخالفة، و
وىل، والصورة مجاع بالتفصيل املذكورة يف الصورة األجيب األخذ بأحوط القولني لوال اإل

علم ـ على أعلم، والظن بأن زيداً يعلم بوجود األ نه الخذ بأحدمها ألمنا جيب األإالثالثة 
ل اتهد علم ـ ال يفيد شيئاً، لعدم حجية هذا الظن، فأدلة حجية قوفرض وجود األ
  يشملهما مجيعاً.

فيجب األخذ بأحوط  ،ن يقال: بأن يف صورة التخالف، يسقط دليل احلجيةأال إ
خذ مجاع على عدم األنك قد عرفت ادعاء بعض اإلأال إو االلتزام مقدمة للعمل، أالقولني 

ن ضعف، لعدم الظأصال. والصورة الرابعة كالثالثة بل أزام ال دليل عليه حوط، وااللتباأل
  علم.حدمها املعني حىت على تقدير وجود األأبأعلمية 

خذ بأحدمها يف علم مطلقاً جاز األنك عرفت عدم الدليل على وجوب تقليد األإوحيث 
  دلة من النظر الظاهر.ىل ما يف بعض هذه األإضافة مجيع الصور، باإل

علم مع ربع املذكورة صورتان، ومها ما لو ظن بوجود األوقد يزداد على الصور األ
الشك يف تشخيصه، أو الظن بأحدمها ـ على التقدير ـ ومما ذكرنا يظهر حكمهما، وكذا 

  حكم بعض الفروض االُخر املمكنة يف املقام، فتدبر.
  



 

 ١٩٩

  مور: البلوغأ): يشترط يف اتهد ٢٢(مسألة ـ 
  

نه قد اختلف يف اشتراط أمور: البلوغ} ال خيفى أ{يشترط يف اتهد ): ٢٢(مسألة ـ 
ن القائل بعدم االشتراط شاذ. وكيف كان فما استدل به لكل أالبلوغ يف املرجع، والظاهر 

  ن يستدل به أمور:أو ميكن أمن القولني، 
ن الشك يف احلجية مقتض لعدم احلجية بعد عدم إصل، فدلتهم األأما املشترطون فمن أ

عدم املانع من مشول  كما استدل به يف الفصول وغريه. وفيه ما يأيت مندلة له، مشول األ
  طالقات.اإل

مية وىل. وفيه عدم مسلّأفال يقبل فتواه بطريق ن غري البالغ ال تقبل روايته إومنها: 
  املقيس عليه، وعلى تقدير التسليم فالقياس ال وجه له.

ن الفاسق مع ما فيه من احلاجز عن إفحوى ما دل على اعتبار العدالة، حيث ومنها: 
نه أ، مع وىل باملنعأ اجلملة ال جيوز تقليده، فالصيب العامل بعدم معاقبته معصية اهللا عز وجل يف

  خالله ببعض ما يعترب يف االستنباط.إال يؤمن من 
  ا فرعه. ن املستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه ألإومنها: 

جز وشرعاً وعرفاً على من ال حا ذ الصيب ذو احلاجز مقدم عقالًإوفيهما ما ال خيفى، 
ن العقل جيوز استيمان الصيب الثقة خبالف البالغ غري أحدمها باآلخر، أال ترى إله، فال يقاس 

  والعرف يستأمنه فيجعله على حانوته،  ،الثقة، والشرع قبل شهادته يف بعض املواطن



 

 ٢٠٠

  كاخلائن وحنوه.  ،دون غري الثقة
م ال؟ فعلى أفيها الوثوق  ما اشتراط العدالة يف املرجع فسيأيت الكالم فيها، وهل يكفيأو

صل، وهلذا تنظر فيه الفقيه اهلمداين يف مسألة أالقول بكفاية الوثوق، ال يبقى هلذا الفرع 
  مام اجلماعة.إاشتراط البلوغ يف 

نه ال إف )١(»يف حبنا كل مسن«(عليه السالم):  بعض الروايات املشعرة، كقولهومنها: 
  ن يكون مسناً.أذ ال يعترب يف املرجع إ نه غري شرط قطعاً،أ :يشمل الصيب. وفيه

نه كيف تصح مرجعيته يف مجيع األمور، مع كونه حمجوراً عن التصرف، إومنها: 
به يف الصالة وحنو ذلك. ئتمام عليه، وال جيوز االومولَّٰى  ،ومرفوعاً عنه القلم، وعمده خطأ

كالوصية، والعتق،  شعار بعض الروايات جبواز مثلهاإنه مع اخلالف يف بعضها وأ :وفيه
  .وال عمالً نه على تقدير التسليم قياس ال يفيد علماًأوالشهادة،  ،ذانواالئتمام، وكفاية األ

نه أ :مر بني التعيني والتخيري، حيث كان هناك جمتهد بالغ أيضاً. وفيهدوران األومنها: 
  دلة فال جمال له.شمول األبلو قلنا 

  ى عدم االشتراط فأمور:ما ما يدل علأدلة املشترطني، وأهذه 

                                                
  . ٤٥فات القاضي حص أبوابمن  ١١الباب  ١١٠ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٠١

ذ إطالق، ورد عليها بعدم اإلأطالقات األدلة الشرعية كآية الذكر وحنوها. وإمنها: 
مضاء إو أصل بيان التشريع أدلة يف مقام حوايل، وهذه األطالق األاملفيد ملا حنن فيه هو اإل

وحنو ذلك كذلك ميان والكفر العدالة والفسق واإلا ال تشمل حاليت أطريقة العقالء، فكما 
 :(عليه السالم) ليها، ومثل قولهإا غري ناظرة أال يشمل حاليت البلوغ وعدمه، مبعىن 

نه لو ادم أ :حوايل. وفيهأفرادي ال أطالق إمنا هلا إ )١(»ىل رواة حديثناإفارجعوا فيها «
و ﴿ىل: طالق لقوله تعاإصال. مثال نقول: ال أطالق إطالق ذه التشكيكات مل يبق لنا اإل

عيالْب لَّ اللَّهة البيع يف اجلملة مقابل حترمي الربا، وهو غري )٢(﴾أَحىل إ ناظر ألنه بيان حلي
قسام البيع كالسلف والنسيئة، أصيل والوكيل واحلر والعبد وحنوها، وال إىل قسام البائع كاألأ

موال وحنوها، وكذا واألقسام املبيع كالدار والبستان أىل إوالنقد وقبل القبض وحنوها، وال 
صالة أطالق كانت نه لو شك يف اإلأطالق اآلية على إمور فال يصح التمسك بغري هذه األ

ىل الطبيب" مث إطالق حمكمة، كيف وال يقبل العذر عند العقالء، فيما لو قال له: "ارجع اإل
نه أربته، مع طباء لقلة جتمل يرجع معتذراً بأنه احتمل عدم مشول كالم املوىل للشاب من األ

  كان الطبيب 

                                                
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٢٧٥) سورة البقرة: اآلية ٢(



 

 ٢٠٢

  منحصراً فيه.
ورد عليه بأنه دليل ليب، أهل اخلربة. وأخذ بقول طالق بناء العقالء على األإومنها: 

مجاع قد ذ اإلإمجاع، ضيق من اإلأنه أخذ بالقدر املتيقن ـ وهو البالغ ـ حىت فالالزم األ
ن سرية العقالء على أع طالقه خبالف الدليل الليب، مإيكون له معقد يصح التمسك ب

اخلالف، إذ ام ال يأخذون بقول الشاب فكيف بالصيب، كما يدل على ذلك نقاشهم يف 
مثال ذلك مما ال حيصى، وبعد هذا فكيف ميكن ادعاء بناء أياس وإسامة وقضاوة أمارة إ

  .؟العقالء
اط، فمن كان االستنب ذ املناط ملا كان هوإنه ال نسلم الشك حىت نأخذ باملتيقن، أ :وفيه

خرى ال ربط هلا أما القول بعدم الوثوق بالطفل فجهة أمستنبطاً كفى لكن مع الوثوق. و
(صلى اهللا عليه وآله) خرب خمرب صادق كالنيب أنه لو أباملقام كما ال خيفى، ويدل على ذلك 

ند فضل، مل يكن عأو أيف االستنباط والوثوق كغريه (عليهم السالم) بأن هذا الطفل  واألئمة
خذ بقوله بل يراه كغريه. نعم الكبري قد يأباه كما كان ذلك سبباً العقل مانع عن األ

  جزائه، والكالم يف غري البالغ ما تقدم.إمارة. وكيف كان فالبالغ ال شبهة يف للمناقشة يف اإل
 ن قولهأىل إمضافاً  ،دلة الشرعية عن مثلهنه ال يبعد القول بانصراف األأنصاف لكن اإل

  ن القلم يرفع عنإ«السالم):  (عليه
  



 

 ٢٠٣

  والعقل
  

طالقاً، وهذا هو إنه ال حكم على الصيب أيدل على  )١(»ثالثة عن الصيب حىت حيتلم و...
قوى صل يف الصيب خرج منه ما خرج ومل خيرج منه الفتوى، فال ميكن جعله حجة، فاألاأل

  ليه املشهور.إهو االشتراط كما ذهب 
  ملسألة مبتلى ا. واهللا العامل وهو املوفق. والذي يهون اخلطب عدم كون ا

  {والعقل} والكالم فيه من وجهني:
اشتراط العقل ابتداًء، مبعىن اشتراطه حال االستنباط، وهذا مما ال شبهة فيه وال األول: 

  هل اخلربة.أىل مجيع إولية بالنسبة خالف على ما يظهر منهم، بل هو من البديهيات األ
نه لو قلد جمتهداً جامعاً للشرائط مث جن، فهل جيب أدامة، مبعىن اشتراطه استالثاين: 

  م ال؟أوميكن األخذ منها  يف رسالة مثالً ةن آراءه وفتاواه مدونأالرجوع عنه واحلال 
طالق األدلة ال وجه إوعدم جواز البقاء، نوقش بأنه بعد قد يقال بوجوب الرجوع 

لو  هل اخلربة بعد اجلنون. مثالً:ألبقاء على آراء للرجوع مع معلومية بناء كافة العقالء على ا
  عمل شخص على

  

                                                
  .١١مقدمة العبادات ح أبوابمن  ٤الباب  ٣٢ص ١) الوسائل: ج١(



 

 ٢٠٤

  ميانواإل
  

عطاه حال أطباء مث جن الطبيب فهل يالم على البقاء على دستوره الذي حد األأدستور 
  صحته.

من كان من «(عليه السالم):  مجاعاً مسلماً وال ظهوراً لقولهإوال نرى يف املسألة 
ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما برويه عنا «ال لقوله: ىل آخره، وإ )١(»الفقهاء
  خره يف لزوم العقل حال التقليد، ولذا لو روى الرواية مث جن يعمل بروايته.آىل إ )٢(»ثقاتنا

ال إن حفت جبنونني، إفاقة ونه يعمل بنظره املستنبط حال اإلإدواري، فوكذا انون األ
  .جب لصحة استنباطه بني اجلنونني مشكلن االطمئنان بكمال عقله املوأ

و غلبة نسيان أو حنومها كالكالم يف اجلنون أوالكالم يف زوال امللكة بسبب مرض 
  ىل التقليد االستمراري.إبالنسبة 

ن كان القول بانصراف األدلة قوياً، إشكال، وإومع ذلك فاملسألة حمل توقف و
  ال حسب رأيه السابق، فتدبر.إوليس هذا حجة  ،ن املرجع حجةأخصوصاً مبالحظة 

  ميان} واملراد به كونه اثىن عشرياً، فيخرج بذلك طوائف {واإل

                                                
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٤٠ت القاضي حصفا أبوابمن  ١١الباب  ١٠٨ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٠٥

، )٢(، والناووسي)١(كالفطحي ،الكافر واملخالف وصاحب املذهب الباطل :ثالث
  ، وحنو ذلك.)٣(والواقفي

  وقد استدل باألدلة االربعة على ذلك: فمن الكتاب آيات:
ن االعتماد يف مجيع أومن املعلوم  )٤(﴾ركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمواوال ت﴿قوله تعاىل: منها: 

هواء ظامل ن صاحب هذه األأمع  ،ظهر مصاديق الركونأمور الدين والدنيا على اتهد من أ
  قطعاً.
خبارهم، أض بالعمل بقداللة اآلية على املطلب يف كمال الظهور، لكنه قد ينتقول: أ

  العامة يف اخلرب  نه جيوز االعتماد علىإف

                                                
ىل زعيمها إيضاً (العمارية) نسبة أىل فرقة تسمى (الفطحية) وهي فرقة من فرق الشيعة، وتسمٰى إ) الفطحي: نسبة ١(

  ىل ولده عبد اهللا.إ(عليه السالم)  مامة من بعد اإلمام جعفر الصادقاإل نعمار، وهم يسوقو
هل البصرة أقة زعيمها رجل يسمٰى عجالن بن ناووس من ىل فرقة تسمى (الناووسية) وهي فرإ) الناووسي: نسبة ٢(

  مره وهو القائم املهدي.أ(عليه السالم) حي بعد ولن ميوت حىت يظهر فيظهر  ن اإلمام الصادقأومن عقائدها 
الواقفية الباقرية،  مومنه،  وهم من توقفوا على اإلمام الكاظم ىل مذهب يسمى (الواقفية) إ) الواقفي: نسبة ٣(

 (عليه السالم) ومن قال بتوقفها على اإلمام الصادق من قال بتوقف اإلمامة على اإلمام الباقروهم قفية اجلعفرية، والوا
  (عليه السالم) ولذلك مسيت بالواقفية.

  .١١٣) سورة هود: اآلية ٤(



 

 ٢٠٦

نه أ(عليه السالم)  عواز النص، فعن الصادقإعند (عليه السالم) عن علي  رووهالذي 
 ىل ما رووه عن عليإال تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا حادثة إذا نزلت بكم «قال: 

كري، ن الطائفة عملت بأخبار الفطحية، كعبد اهللا بن بأولذا  )١(»(عليه السالم) فاعملوا به
 نيخبار بين فضال، والطاطريأوالواقفية كسماعة بن مهران، والناووسية كأبان بن عثمان، و

خذ أخذ الرواية وأن يفرق بني أال إن اآلية غري قابلة للتخصيص ظاهراً. اللهم أوغريهم، مع 
  الفتوى، فتدبر.

خذ أفتاء ـ أي اآلية تشمل اإلف )٢(﴾إِنْ جاَءكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا﴿قوله تعاىل: ومنها: 
  ن صاحب هذه األهواء فاسق.أومن املعلوم الفتوى ـ كما تشمل اخلرب، 

هل أىل إنه لو متت داللة اآليات كما هو الظاهر، فهي خمصصة آليات الرجوع إمث 
ا خمصصة لبناء العقالء وحنوه ما دل على جواز الرجوع أاخلربة، كآية السؤال وحنوها، كما 

ن املراد بالفاسق غري الثقة، واملنصرف من آية سؤال إن يقال: أال إاخلربة مطلقاً،  هلأ إىل
  الثقة لبناء العقالء فال ختصيص. ،هل الذكرأ

  ومن السنة روايات:
  بو احلسن األول أيل إما عن علي بن سويد قال: كتب منها: 

                                                
   .٤٧صفات القاضي ح أبوابمن  ٨الباب  ٦٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٦) سورة احلجرات: اآلية ٢(



 

 ٢٠٧

معامل دينك  نذوأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معامل دينك، ال تأخ«وهو يف السجن: 
خذت دينك عن اخلائنني الذين خانوا اهللا ورسوله وخانوا أن تعديتهم إنك إعن غري شيعتنا، ف

فعليهم لعنة اهللا ولعنة رسوله ولعنة  ،م ائتمنوا على كتاب اهللا فحرفوه وبدلوهإمانام، أ
  .)١(»ةىل يوم القيامإمالئكته ولعنة آبائي الكرام الربرة ولعنيت ولعنة شيعيت 

بأن املانع من األخذ عن غري الشيعة هو عدم االئتمان كما يدل عليه ذيل  :واملناقشة فيه
ذ الظاهر التالزم يف غري الشيعة بني دينه وبني عدم ائتمانه، ال إ ،احلديث، بعيد عن االنصاف

  ن املراد هو مدارية عدم االئتمان يف عدم القبول.أ
عامة الذين يعتمدون على القياس مدفوع، بأنه لو ىل قضاة الإوادعاء انصراف احلديث 

نه ليس إص، فكيف وذ املورد ال خيصإذكر فيه القضاة مث محلناه على املورد كان مردوداً، 
  كان فهو غري مضر بعد العمل.ن إما ضعف السند أمنهم فيه ذكر. و

(عليه  لثبا احلسن الثاأليه ـ يعين إمحد بن حامت بن ماهويه قال: كتبت أعن ومنها: 
فهمت «ليهما: إيضاً بذلك، فكتب أخوه أسأله عمن آخذ معامل ديين؟ وكتب أالسالم) ـ 

  فاصمدا يف  ،ما ذكرمتا

                                                
  .٤٢صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٩ص ١٨وسائل: ج) ال١(



 

 ٢٠٨

ن شاء اهللا إم كافوكما إدينكما على كل مسن يف حبنا وكل كثري القدم يف أمرنا، ف
  .)١(»تعاىل
(عليهم  ليهمإامليل يف احلب، الكثري القدم، الثابت يف احلب و ناملراد باملسقول: أ

مجاع على سقاطه عن درجة االعتبار لإلإالسالم) ال املعمر، وعليه فحمله على االستحباب و
  خالف ظاهره مبعزل عن التحقيق.

ما من أف«ـ وسيأيت تفصيله ـ قال: (عليه السالم) ما عن أيب حممد العسكري ومنها: 
ن ألى هواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه خمالفاً ع

ـ احلديث ـ وصراحة احلديث يف  )٢(»ال بعض فقهاء الشيعةإيقلدوه، وذلك ال يكون 
  ن يذكر، وال ضعف يف السند كما عرفت.أظهر من أاملطلب 
مجاع ال يصح التعويل جد فيه خالفاً، لكن اإلأمجاع فقد ادعي على ذلك ومل ما اإلأو

ىل ما ذكر ثانياً، وقد بني يف موضعه عدم صحة إ، وحمتمل االستناد والًأعليه ألنه منقول 
  مجاع عمدة املستند.ىل مثله، فال وجه جلعل اإلإاالستناد 

                                                
ولكن النسخ خمتلفة، فمنها ما ذكرت  )فاصمدا يف دينكما( :طبعة مشهد. واملذكور فيه ٧ح ٤ص :) رجال الكشي١(

  فراجع. )فاعتمدا يف دينكما(الرواية هكذا: 
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٠٩

ىل املخالف يف إبالنسبة  اجلواز الوثوق، وال يرى وثوقاً طفألنه حيث يرى مناما العقل أو
  العقيدة غالباً ال يرى احلجية.

ن ما يقوله هو أن علم من القرائن جده يف االستنباط، ونعم: لو حصل الوثوق، بأ
  لكنه مردوع مبا تقدم. .مؤدى نظره فال يرى مانعاً عن األخذ بقوله

قال يف الفصول يف بيان وجه هذا االشتراط ما لفظه: [لألصل وعدم ما يدل على حجية 
  ، انتهى.)١(ليه]إطالق البواقي إنظره، الختصاص بعض األدلة باملؤمن، وانصراف 

ميان يف املرجع هو املتعني، لكن يبقى يف املقام سؤال الفرق بني وباجلملة اشتراط اإل
ن أال إن دليل حجيتهما شيء واحد ألما من واد واحد، اللهم أالرواية والفتوى، وقد تقدم 

خذ الرواية عن كل موثق، ومل جييزوا االعتماد إال على الشيعي، أجيز أنه إيقال بالفرق، ف
  كما يف املقبولة وغريها.

م ال؟ أنه لو كان مؤمناً مث عرض له االحنراف، فهل جيوز البقاء على فتاواه السابقة إمث: 
  .)٢(»وذروا ما رأوا ،خذوا مبا رووا« :قد يقال بالعدم، ملا ورد يف بين فضال

  
  

                                                
  يف الشرائط املعتربة يف املفيت. ١٠س ١٣٥ص ٢ل: ج) الفصو١(
  .٧٩صفات القاضي ح أبوابمن  ٨الباب  ٧٢ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢١٠

  والعدالة
  

جتهادية، هم االؤصول الدين، ال آراأن الظاهر من احلديث ترك رأيهم يف : أوفيه
  فتأمل. )١(»يريبك دع ما يريبك إىل ما ال«(عليه السالم):  حوط الترك لقولهاألو

والفرق بني اجلنون االستمراري وعروض االحنراف، حيث نوقش يف األول جبواز البقاء 
ن اجلنون ال دليل على اشتراطه استمراراً دون هذا، خصوصاً الستبعاد احلجية أدون الثاين: 
ن صدر منه القول حال االستقامة مبعىن بعد جعل قوله مرجعاً وهو ذه إف، ولقول املنحر

  املكانة، فتدبر.
يضا غري جائز، لشمول أىل املذاهب املبتدعة إمامية ىل املنحرفني من اإلإن الرجوع إمث: 

من  )خذ العلم منه ومن ال جيوزأباب من جيوز (ىل إبعض األدلة املتقدمة له، ومن رجع 
  شواهد ومؤيدات قطعية على املطلب. ىلرأ )نوارار األحب(كتاب 

  مور:أ{والعدالة} والدليل على االشتراط 
ذ إن اآلية تشمل الفتوى، أاآلية، بضميمة  )٢(﴾إِنْ جاَءكُم فاسق﴿قوله تعاىل: األول: 
خباراً عن مفاد الدليل الوارد عن املعصوم، وال وجه خلروجه عن مطلق إال إليس الفتوى 

  .اخلرب

                                                
  .٤٧صفات القاضي ح أبوابمن  ١٢الباب  ١٢٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٦) سورة احلجرات: اآلية ٢(



 

 ٢١١

طالق الظلم يف قوله إبضميمة  )١(﴾ال تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمواوالثاين: قوله تعاىل: ﴿
  .)٢(﴾فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماِء بِما كانوا يفْسقُونَتعاىل: ﴿

ة مطلق هوى النفس ذ الظاهر من خمالفة اهلوى خمالفإاالحتجاج املتقدمة،  ةروايالثالث: 
امللحق بالزهد، أو خمالفتها يف احملرمات املوجبة للعدالة. والقول بأن العدالة ملكة ال االجتناب 
الفعلي، وهذا اخلرب يدل على الثاين ال األول، غري تام ألنه رمبا كان املستفاد من هذا اخلرب 

  فوق امللكة كما ال خيفى على املتدبر.
ن يكون أن احلجة ال ميكن أببيان  )٣(»م حجيت عليكمإف«م): قوله (عليه السالالرابع: 

ن يكون أالبد ون حجة احلجة أذهان املتشرعة من أفاسقاً من جهة املناسبة املركوزة يف 
  كاحلجة.

و تقصريه يف االجتهاد فال ميكن االستناد أجواز قول الفاسق خبالف معتقده اخلامس: 
  والدنيا.الدين  مور مما يتوقف عليههم األأليه يف إ

                                                
  .١١٣) سورة هود: اآلية ١(
وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذابٍ بئيسٍ بِما كانوا ﴿ :١٦٥ية ، ويف سورة األعراف اآل٥٩) سورة البقرة: اآلية ٢(

  ﴾.يفْسقُونَ
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢١٢

  مر بني التعيني والتخيري، املقتضي للتعيني.دوران األالسادس: 
  مجاع املدعى يف املسألة.اإلالسابع: 
  السرية القطعية.الثامن: 

  ما من قال بعدم اشتراط العدالة، فالذي استدل له وجوه:أو
رب الوثوق املوجب نه ال يفرق فيه بني العادل والفاسق. نعم املعتإبناء العقالء، فاألول: 

هل اخلربة مطلقاً إذا اطمأنوا إتقام يف اجلهة أىل إلالطمئنان، كما نرى من رجوع العقالء 
  املطلوبة عنهم.

طالق اآليات والروايات الدالة على جواز التقليد كآييت النفر والسؤال وبعض إالثاين: 
  خر.الروايات األ

  صالة عدم اشتراط العدالة. أالثالث: 
دلة القول باالشتراط وشيء منها ال أدلة عدا الوجوه املذكورة يف د على هذه األوال وار

  يصلح للركون.
  ما آية النبأ فلوجهني:أ

ما تقدم من العموم، وال وجه للتخصيص ألن  :ا يف اخلرب ال يف الفتوى. وفيهإاألول: 
  ى.فخبار كما ال خييضا نوع من اإلأفتاء اإل

الوثوق اعتبار سليم فمقتضى اجلمع بينهما وبني ما دل على نه على تقدير التإالثاين: 
  وكفايته يف حجية اخلرب محل التبني فيها على 



 

 ٢١٣

(عليهم السالم) ال  ن االكتفاء بالوثوق يف اخلرب املروي عن األئمةأ :الوثوق. وفيه
 مكان الفرقيوجب محل التبني على الوثوق مطلقاً، بل بقدر ما دل الدليل على كفايته، إل

ن اآلية تشمل أكما  ،حدمها دون اآلخرأبني اخلرب الروائي والفتوائي بكفاية الوثوق يف 
  شخص آخر.بالشهادة مع اشتراطها 

خر ـ كالشهادة فيما حنن آفراد والتضييق يف بعض ن التوسعة يف بعض األأواحلاصل 
املوجب لترك فراد على ذلك، فاآلية الدالة على لزوم التبني فيه ـ ال توجب محل سائر األ

ن جاز يف اخلرب، كما إاخلرب بدونه على حاهلا يف خرب الفاسق بعنوان الفتوى، فال جيوز قبوله و
كرم أ" :ىل شيء آخر، وذلك مثل ما لو قال املوىلإن العدالة ال تكفي يف الشهادة بل حتتاج أ

وعدالة علماء اللغة  ن موثقية علماء الفقه مبرتلة العدالة،أالعلماء العدول" مث قام الدليل على 
ىل علماء إنه ال يعين ببقاء العام على ظاهره بالنسبة إغري كافية بل يلزم معها شيء آخر، ف

ن الفاسق هنا بقرينة احلكم واملوضوع مقابل الثقة ال مقابل إن يقال: أال إالكالم. اللهم 
  العادل، فتدبر.

ن يكون أيبني وجهه، وميكن ما آية الركون فقد تنظر يف داللتها صاحب الفصول ومل أو
الفاسق ﴿مبا كانوا يفسقون﴾ ذ املنصرف من قوله تعاىل: إمية الصغرى، وجهه عدم مسلّ

نه ليس يف نظر العرف مما يضر باالعتماد إن من يرتكب ذنباً، فأالذي يعد فاسقاً عرفاً ال 
  ليه. وفيه عدم قبول االنصراف، وال مدخلية للعرف يف هذا األمر إ



 

 ٢١٤

  الشرعي.
نه مع ضعفه يف نفسه إشكل فيه املستمسك مبا لفظه: [فأما رواية خرب االحتجاج فقد أو

صول الدين أن مورده أظاهر يف اعتبار األمانة والوثوق، كما يظهر من مالحظته بتمامه، مع 
اليت ال جيوز فيها التقليد وال يقبل فيها اخلرب تعبداً، فالبد من محله على غري التقليد الذي هو 

  ، انتهى.)١(الكالم] حمل
مانة األ رما اعتباأنه منجرب بالعمل، وأىل إضافة ما ضعف السند ففيه ما تقدم باإلأ :وفيه

ن إن املستفاد منها فوق العدالة، فأوالوثوق فقط دون العدالة اليت هي حمل الكالم فقد تقدم 
الوثوق كما يف كفاية  ةظاهرخر فقراا األبعض ن كان إهذه الفقرة مفيدة للمطلوب و

ن كان صدر احلديث يف باب النبوة والوالية ـ إنه ـ وإصول الدين فأن مورده أما أو ،ذكر
إىل آخره ال وجه  )٢(»فأما من كان من الفقهاء«ذ عموم قوله: إولكن املورد غري خمصص، 

  لتخصيصه.
ذ هو يف فأورد عليه تارة بأنه ال يعلم املراد منه، إ )٣(»م حجيت عليكمفإ«ما قوله: أو

ن خصوص السؤال على فرضه ال أ :جواب السؤال عن حوادث مل يعلم املراد منها. وفيه
  يضر عموم اجلواب، وكون 

                                                
  .٤٣ص ١) املستمسك: ج١(
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢١٥

نا حجة أو«(عليه السالم) بعد هذه الفقرة:  الالم للعهد خالف الظاهر، ويؤيده قوله
ستلزم خرى بأن احلجية ال تأنه كما كان حجة يف مجيع األمور كذلك الفقيه. وإف» اهللا

ن مل يكن عادال. وفيه بطالن القياس، للفرق بني إن قول الراوي الثقة حجة وأالعدالة، كما 
  وخصوصاً بقرينة احلكم واملوضوع. ،احلجية املطلقة واحلجية اخلاصة

ىل آخره، فأورد عليه بأن ذلك نزاع يف إما جتويز قول الفاسق خبالف معتقده أو
منا فسقه من سائر إبأنه صادق مع االجتهاد التام وذ نفرض الكالم فيما قطع إالصغرى، 

  اجلهات. نعم يقل العلم بذلك.
وأما دوران األمر بني التعيني والتخيري، فأورد عليه بأن ذلك يف مقام الشك، وبعد مشول 

  طالقات ال شك.اإل
ىل إكما يف الفصول، وباحتمال استناده  والًأمجاع فغري تام لوجود املخالف ما اإلأو
  عن قول املعصوم ثانياً، وبأنه منقول وهو غري مقبول ثالثاً.ه املذكورة فال يكشف والوج

  ما السرية فال يعلم اتصاهلا بزمان املعصوم فال تكون حجة.أو
دلة املشترطني تبني عدم استقامة األدلة أيرادات اليت وردت على جوبة اإلأومبا ذكرنا من 

صل طالقات مقيدة مبا ذكر، واأللعقالء مردوع، واإلذ بناء اإالثالثة للقول بعدم االشتراط، 
  ال جمال له بعد الدليل على االشتراط.

  



 

 ٢١٦

  والرجولية.
  

مث هناك شواهد الشتراط العدالة من الروايات اليت رواها يف البحار يف باب ذم علماء 
قطع ظهري رجالن من «نه قال: أكما عن اخلصال عن أمري املؤمنني (عليه السالم)  ،السوء

 ،الدنيا: رجل عليم اللسان فاسق، ورجل جاهل القلب ناسك، هذا يصد بلسانه عن فسقه
  احلديث. )١(»واجلاهل من املتعبدين ،وهذا بنسكه عن جهله، فاتقوا الفاسق من العلماء

العلماء «(عليه السالم):  مري املؤمننيأخرى تؤيد املطلب كقول أويف هذا الباب روايات 
 وقوله ،)٢(»تارك لعلمه فهذا هالكعامل بعلمه فهذا ناج، ورجل رجالن: رجل عامل آخذ 

وعن احملاسن عن  ،)٣(»ال من املتعبدين والفجار من العلماءياكم واجلهإ«(عليه السالم): 
وال دين ملن دان بطاعة من عصى «ن قال ـ: أىل إ(عليه السالم): يف حديث ـ  علي
  ىل غري ذلك. إـ احلديث ـ  )٤(»اهللا

  فالقول جبواز تقليد الفاسق إذا كان ثقة مما ال وجه له. وباجلملة
  {والرجولية} ويف اشتراطها خالف، واستدل ملن قال جبواز 

                                                
  .١٠٣ح ٦٩) اخلصال: ص١(
  .٦٣ح ٥١) اخلصال: ص٢(
  .٢٠٧ص ١والبحار: ج ،٣٤) قرب االسناد: ص٣(
  .٩كتاب القرائن باب الثالثة ح ٥ص ١ج :للربقي ،) احملاسن٤(



 

 ٢١٧

  نثى واخلنثى باالطالقات والعمومات وعموم بناء العقالء من غري رادع.تقليد األ
  وأما دليل القول باالشتراط فأمور:

 ) ـ على ما رواه يف املسالك واجلواهر ـ(صلى اهللا عليه وآله وسلم قول النيباألول: 
  .)١(»ال يفلح قوم وليتهم امرأة: «

  مجاع على ما نقله يف الفصول عن الشهيد الثاين.اإلالثاين: 
كنتم جند «(عليه السالم) ألهل البصرة:  مري املؤمننيأذم اتباع املرأة يف قول الثالث: 

  .)٢(»املرأة
  مطلق اتباع املرأة.  د فال يدل على ذمهال يقال: الالم للع

واتباع «(عليه السالم):  ىل قرينية قولهإألنا نقول: جعل الالم للعهد ينايف الذم، مضافاً 
  ن الذم التباع البهيمة مبا هو اتباع.إ، ف)٣(»البهيمة

فتاء والقضاء، مع معلومية اشتراط الرجولة يف القضاء يف بايب اإل طوحدة املناالرابع: 
يف (صلى اهللا عليه وآله) ىل رسول اهللا إاخلاصة، فعن املفيد بسنده مجاع والروايات لإل

  ولو خلقت حواء من كله جلاز «حديث: 

                                                
  .١٤ص ٤٠) اجلواهر: ج١(
  .٥٣ص ١) ج البالغة: ج٢(
  .٥٣ص ١) ج البالغة: ج٣(



 

 ٢١٨

ويف خرب حيكي قول اهللا تعاىل حلواء ملا  ،)١(»اء يف النساء كما جيوز يف الرجالالقض
  ىل غري ذلك.إ )٢(»بعث منكن نبياًأجعل منكن حاكماً ومل أومل «خرجت من اجلنة: 

فاتقوا «(عليه السالم) يف ذم النساء، ويف آخرها:  ما يف خطبة أمري املؤمننيس: اخلام
وكونوا من خيارهن على حذر، وال تطيعوهن يف املعروف حىت ال يطمعن يف  ،شرار النساء

ن ال يأيت الشخص باملعروف صادراً عن جمرد أيف املعروف  طاعتهنإومعىن عدم  )٣(»املنكر
ن احلذر من اخليار ينايف أتى به ألنه معروف وسنة. ووجه الداللة: ن يؤأ، بل يلزم طاعتهنإ
  خذ الفتوى منهن على ما هو مركوز يف األذهان.أ

  مقتضى دوران األمر بني التعيني والتخيري، إذ ال أقل من الشك.السادس: 
  السابع: السرية.

  
  

                                                
  .١صفات القاضي ح أبوابمن  ٢لباب ا ١٧٢ص ٣) مستدرك الوسائل: ج١(
  .٢صفات القاضي ح أبوابمن  ٢الباب  ١٧٢ص ٣) مستدرك الوسائل: ج٢(
  .١٣٤ص ١) ج البالغة: ج٣(



 

 ٢١٩

  واحلرية على قول،
  

لعقالء مردوع، خصوصاً بعد كثرة وبناء ا ،فاالطالقات منصرفة :دلة من يشترطأما أو
دخاهلا يف الشؤون العامة، إالشواهد واملؤيدات املشعرة بعدم اعتناء الشارع للمرأة، مبعىن عدم 

  و ساقطة كما يف باب اهلالل.أن شهادا على النصف وحنوه أحىت 
هم من القضاء أيف بعض روايات الباب، وكون الفتوى  الرجلوأما وجود كلمة 

ا موغري ذلك. فم ةجيوز للمرأة، واجلماعة اليت ال يصح ائتمام الرجل ا يف الصالالذي ال 
ن من راجع كتاب القضاء ظفر أيؤيد املطلب ويصلح لالستيناس وال يصلح للدليلية، كما 

  و مؤيداً.أعلى ما يصلح دليالً 
  ن يذكر يف املسألة، ولعل املتتبع جيد غري ذلك. أهذا ما ذكروه أو ميكن 

  واهللا العامل. ،دلتهأقوى لقوة أن االشتراط أال إن كانت خمدوشة. إدلة من الطرفني وواأل
كما ادعاه الشهيد الثاين على ما نقله عنه يف الفصول.  ،{واحلرية على قول} مشهور

طالق اآليات والروايات وعموم بناء العقالء، وليس ما يرد على ورمبا يقال بعدم االشتراط إل
  مور:أن ذلك عدا ما ذكر م

  وفيه:  )١(﴾ٍء شي  عبداً مملُوكاً ال يقْدر علىاألول: قوله تعاىل: ﴿

                                                
  .٧٥) سورة النحل: اآلية ١(



 

 ٢٢٠

فتاء على الفرض، وعليه فلو منا هو حمجور يف اإلإو ،بالعبدن جواز التقليد ال يرتبط إ
  مل يكن وجه للمنع لعدم مشول اآلية.فتاء جازة املوىل لإلإفرض 

  العظيم ألنه مشغول حبق املوىل.  قصور العبد عن هذا املنصبالثاين: 
  ذن املوىل وليس مثل الصغري مسلوب العبارة.إمكان إعدم املنافاة، ملا تقدم من  :وفيه

  .ن العبد ال يقدر على شيءأالروايات الواردة على الثالث: 
  عدم املالزمة بني عدم القدرة وبني عدم حجية الفتوى.  :وفيه

منا يكون سبباً لعدم إن االنصراف إ :احلُر، ففيهىل إما ادعاء انصراف االطالقات أو
ن العريف حىت يكون هطالق حبسب الذالشمول، حيث كان موجباً خلروج الفرد عن حتت اإل

  ىل غري هذا الفرد، وأما االنصراف البدوي فال.إوجهة اللفظ 
  طالق.فال وجه له بعد اإل ،وأما مسألة دوران األمر بني التعيني والتخيري

حوايل هلا، فقد أطالق إصل جواز التقليد وال أطالق ألا يف مقام ول بعدم اإلوأما الق
  عرفت منعه.

القن، واملدبر، واملكاتب، واملهايا، بل هو  :قسام العبدأوعلى ما ذكرنا فال يفرق بني 
  فتائه يف نوبته، واملبعض. إمكان شكال إلوىل بعدم اإلأ

  لرواة مث املؤيد لعدم االشتراط، رِقّية بعض ا
  
  



 

 ٢٢١

  .وكونه جمتهداً مطلقاً
  

فتاء والرواية من باب واحد إال ن اإلأخبار، بضميمة ما تقدم من املعتمد عليهم يف األ
  فيما دل الدليل على خالف ذلك. 

(قدس سره) وطريق  هذا ولكن الفتوى بذلك مشكل، بعد الشهرة كما ادعاها الشهيد
  االحتياط واضح.

قبال املتجزي كما سيأيت. وتفصيل الكالم يف املقام يتوقف {وكونه جمتهداً مطلقاً} يف 
  مور ستة:أعلى بيان 

  ووقوعه. ،مكان اتهد املطلقإول: يف مرحلة األ
  الثاين: جواز عمله لنفسه.

  ليه يف الفتوى.إالثالث: جواز رجوع الغري 
  الرابع: نفوذ قضائه.

  اخلامس: جواز تصديه لألمور احلسبية.
  عامة.السادس: واليته ال
وبعضها اآلخر ليس هنا حمله لكن آثرنا ذكرها مجعاً  ،ن تقدم بعضهاإوهذه املطالب و

  للمطلب.
مكان إىل بعض، عدم إمكان اتهد املطلق، فنقول: رمبا نسب إيف األمر األول: 

فحول (عليه السالم)، ولذا ترى  حكام لغري املعصومحاطة جبميع األاالجتهاد املطلق لتعذر اإل
  والشهيدين، وغريهم خيرجون من بعض  ء كالشيخ، واحملقق، والعالمة،علماال



 

 ٢٢٢

اتهد املطلق من كان له (املسائل مترددين، ولذا عرف االجتهاد يف الفصول مبا لفظه: 
  ىل آخره، مث بني وجه عدم اعتبار الكل.إ )١()حكامملكة حتصيل الظن جبملة يعتد ا من األ

له، ألنه لو كان االجتهاد عبارة عن استحضار مجيع  قول: هذا الكالم مما ال وجهأ
دلة، كان ىل األإحكام فعالً، أو كان عبارة عن ملكة حتصيل احلكم الواقعي عند الرجوع األ

منا هو إىل غري املعصوم، وإبالنسبة مكان ذلك إمكاناً، لوضوح إاحلق مع من نفاه وقوعاً ال 
نه عبارة عن ملكة أا االجتهاد سابقاً من ما على ما فسرنأحسب اطالعنا. وشيء مل يقع 

صاغر أىل إبالنسبة مكانه ووقوعه إىل املدارك، فإيتمكن ا من حتصيل احلجة عند الرجوع 
ما تردد الفقهاء يف بعض املسائل أشكال فيه. وإاتهدين ـ فكيف بكربائهم ـ مما ال 

  الظاهري كما ال خيفى.فلشدة تورعهم ال النسداد الطريق 
يف جواز عمله لنفسه على طبق اجتهاده، وكأنه ال إشكال هنا إال من ر الثاين: األم

إذ قلما حيصل القطع للفقيه يف املسألة،  ،حيث حترمي العمل بالظن الشامل للظنون االجتهادية
  و السند.أالبتناء االجتهاد على ما هو ظين الداللة 

و أهلما خارج عن العموم ختصيصاً مثاأذ الظواهر وخرب الواحد وإولكن ال خيفى ما فيه، 
  كما حقق يف األصول، فأدلة حجية  ،ختصصاً

                                                
  طالق.يف التجزي واإل ٢٠س  ١١٧ص ٢) الفصول: ج١(



 

 ٢٢٣

ىل كل من قدر على فهم احلكم منها باستجماعه للشرائط مع إاملدارك عام بالنسبة 
  عرفانه طرق العالج عند املعارضة وغري ذلك.

ن أ، وليه يف الفتوى، وقد تقدم الكالم فيه مفصالًإجواز رجوع الغري األمر الثالث: 
مجاع خباريني ال يضر باإلىل العامل مما قامت عليه األدلة األربعة. وخالف األإرجوع اجلاهل 

منا اخلالف يف كيفيته، وتقدم اجلواب عما يذكرونه من إصل الرجوع وأألم متفقون يف 
  الكيفية.

ه لتواتر يف نفوذ قضائه شرعاً حبيث ال جيوز خمالفته، وهذا ما ال شبهة فياألمر الرابع: 
من ينظران قال: قلت فكيف يصنعان؟ عمر بن حنظلة وفيها: الروايات بذلك: منها مقبولة 

حكامنا فلريضوا به حكماً أكان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف 
حبكم اهللا وعلينا منا استخف إذا حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإ، فين قد جعلته عليكم حاكماًإف
  .)١(الشرك باهللا نا الراد على اهللا، وهو على حدعلي د، والرادر

قل «صحابنا فقال: أىل (عليه السالم) إما عن أيب خدجية قال: بعثين أبو عبد اهللا ومنها: 
ىل إن حتاكموا أو تداري يف شيء من األخذ والعطاء أذا وقعت بينكم خصومة إياكم إهلم 

ين قد جعلته إينكم رجالً قد عرف حاللنا وحرامنا، فحد من هؤالء الفساق، اجعلوا بأ
  عليكم 

                                                
  .١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ٩٩ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٢٤

  .)١(»قاضياً
ما احلوادث الواقعة أو«(عجل اهللا فرجه) قال:  التوقيع عن صاحب الزمانومنها: 
  .)٢(»نا حجة اهللاأم حجيت عليكم وإىل رواة حديثنا، فإفارجعوا فيها 
ي أ«(عليه السالم):  بد اهللابو عأمحد بن الفضل الكناسي قال: قال يل أعن ومنها: 

قلت: نعم قال: » قعدمت قاضياً بالكناسةأنكم أبلغين «قلت: ما هو؟ قال: » شيء بلغين عنكم
وهو رجل له حظ من عقل جنتمع عنده فنتكلم جعلت فداك، رجل يقال له عروة القتات 

  .)٣(»ال بأس« :ليكم. قالإونتساءل مث يرد ذلك 
علمهما أفقههما وأىل إينظر «(عليه السالم):  ن قالأ ىلإعن داود بن حصني... ومنها: 
  .)٤(»ورعهما فينفذ حكمهأبأحاديثنا و

  .)٥(»فقههما يف دين اهللا فيمضي حكمهأعدهلما وأىل إينظر «خرب النمريي وفيه: ومنها: 

                                                
  .٦صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٠ص ١٨: ج) الوسائل١(
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٣١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٧ص ١٨) الوسائل: ج٣(
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ٩الباب  ٨٠ص ١٨) الوسائل: ج٤(
  .٨٤٤ح ٣٠١ص ٦) التهذيب: ج٥(



 

 ٢٢٥

القضاء، وتفصيل الكالم يف هذه يف كتاب ذكروه ذلك الذي مثال أإىل كثري من 
  ىل حمله.إاالت واجلواب عنها موكول شكالروايات وذكر اإل

جواز تصديه لألمور احلسبية، واملراد ا األمور اليت ال ويل هلا األمر اخلامس: 
مواهلم وما أىل إدارة شؤون القصر والغيب بالنسبة إباخلصوص، كتويل األوقاف العامة، و

جازة جتهيز إفلس، وجراء النفقة على زوجة انون واحلجر على السفيه واملإيتعلق م، ك
مور ن الدليل على تصدي الفقيه هلذه األإمثال ذلك، حيث أال ويل هلم، و ناألموات الذي

مشترك بينها وبني املرتبة السادسة. فنذكر الدليل املختص ههنا مر أمر خمتص ا وأمران، أ
ز شكال يف جواز تصدي الفقيه هلذا، وللجواإواملشترك يف األمر السادس، فنقول: ال 

  مسلكان:
رادة وجوده يف اخلارج، أال ترى إنه من باب املعروف الذي علم من الشارع إاألول: 

سبيل  ين خيلأن يكون الشارع معطال للميت الذي ال ويل له حىت يننت، أو أنه ال يعقل أ
مام ف احلكمة القطعية. وقد استدل اإلنه خالإانون والسفيه والصغري حىت يفسدوا، ف

نا ال جند فرقة إ«ه: ظالصالة والسالم) الحتياج الناس اىل اإلمام بعلل منها ما لف (عليه الرضا
ال بقيم ورئيس ملا ال بد هلم منه يف أمر الدين إمن الفرق وال ملة من امللل بقوا وعاشوا 

  قوام هلم  نه ال بد هلم منه والأن يترك اخللق مما يعلم أوالدنيا فلم جيز يف حكمة احلكيم 



 

 ٢٢٦

نه أنه لو شك إن هذه العلة كما تراها صرحية يف املطلب. مث إفـ احلديث ـ  )١(»إال به
حد أو من شخص خاص وهو الفقيه فمقتضى دوران األمر بني أمطلوب وقوعه من كل 

  التعيني والتخيري يقتضي الثاين، ألن األصل عدم نفوذ التصرف، فتأمل.
شرعاً للفقيه اجلامع للشرائط، كما  مور من فروع القضاء املأذون فيهن هذه األإالثاين: 

ىل احلكام والقضاة، بل قد ادعي إزمنة وما قبلها نرى من رجوع هذه األمور يف هذه األ
 وصياء(صلى اهللا عليه وآله وسلم) واأل نه كان كذلك يف زمن النيبأطباق التواريخ على إ

ن الوايل كان أكما  ،رمون القاضي املنصوب من قبلهم كان بيده هذه األإ(عليهم السالم)، ف
مر السادس. وعليه فحيث ثبت يف األمر مور السياسية كما سيأيت توضيحه يف األبيده األ

كان من فروعه جواز تصديه لألمور احلسبية، وهذا املسلك الرابع جواز القضاوة للفقيه 
  قوى يف النظر. وكيف كان فجواز التصدي مما ال ينبغي الشك فيه.أ

(عليه الصالة  ماميته العامة يف مجيع األمور الدينية واألخروية كاإلوالاألمر السادس: 
  ن الوالية العامة على قسمني:إوالسالم). مث 

واألموال، حىت يتمكن  جطابق النعل بالنعل، يف الدماء والفرو األول: الوالية كاِإلمام
  (عليه السالم) بيع  راد عليأمن بيع احلر كما 

                                                
  .٩ح ١٨٢باب ٢٥٣ص ) علل الشرائع:١(
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» من يشتري مين هؤالء األعبد«كما روي ـ حيث قال: هل الكوفة ـ أوالد أبعض 
نه مل أتتبع تاماً لكن املظنون أن مل إمثال ذلك. وهذه الوالية وأ، ومفتوسطوا حىت عفى عنه

  حد.أيقل ا للفقيه 
الثاين: املرتبة النازلة من تلك الوالية وما فوق األمور احلسبية، كالوالية على اجلهاد 

(صلى اهللا عليه وآله) واخللفاء والوالة من  وها مما كانت بيد النيبواحلدود والسياسات وحن
لكن األقوى يف النظر  لن كثرت فيها الكلمات واختلفت فيها األقواإقبلهم، وهذه املرتبة و

جواز تصدي الفقيه هلا إال ما خرج بالدليل اخلاص، وذلك للروايات املتواترة الدالة على 
والروايات يف مثل اجلهاد وصالة اجلمعة والعقوبات  طالق اآلياتإاملطلوب بضميمة 

  وحنوها.
وجه  ،)١(»سرائيلإميت كأنبياء بين أعلماء «(صلى اهللا عليه وآله وسلم):  قولهمنها: 

سد، قوى حنو زيد كاألأوجه الشبه أحد أن يكون أن الظاهر من التشبيه العموم، إال أالداللة 
هي الشجاعة كان التشبيه ظاهراً فيه، خبالف احلديث سد ملا كانت ن الصفة الظاهرة يف األإف
شكال بأنه لعل الترتيل كان نه ليس هناك ظهور خاص حىت مينع من التمسك بالعموم. واإلإف

نبياء بين اسرائيل ـ غري وارد، لعدم الظهور أغلب أحكام ـ كما هو شأن بلحاظ تبليغ األ
  العريف 

                                                
  .٣١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٨٩ص ٣) مستدرك الوسائل: ج١(
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  املوجب لصرف الظاهر عن ظهوره.
(عليهم السالم) نبياء ، إذ التشبيه باأل(عليهم السالم) لعل املراد بالعلماء األئمةن قلت: إ

  من مراتب األئمة ال العلماء.
(عليهم السالم) فضل من األنبياء أ(عليهم السالم) إذ األئمة  ،بل األمر بالعكسقلت: 
  ن العموم ال وجه لرفع اليد عنه.أمع  ،بال خالف
ال داللة له على  )١(»حنن العلماء وشيعتنا املتعلمون«لسالم): (عليه ا يب عبد اهللاأوقول 
ن كل أوجبت اختصاص العلماء م، ال أإذ قرينة املقابلة يف احلديث » ميتأعلماء «املراد من 

  (عليهم السالم). يراد به األئمة ءمالطالق للفظ العإ
مناء علماء باهللا، األيدي الأحكام على جماري األمور واأل«(عليه السالم):  قولهومنها: 

ن مجيع األمور أن اجلمع املضاف يفيد العموم فاملعىن أوجه الداللة  ،)٢(»على حالله وحرامه
العلم باهللا واألمانة  ،يدي العلماء املتصفني ذين الوصفنيأاملرتبطة بالدين والدنيا جمراه على 

  يف األحكام.
  ) بدليلني:(عليهم السالم وأورد عليه بأن املراد منه األئمة

                                                
  .١٨صفات القاضي ح أبوابمن  ٧الباب  ٤٦ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٦صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٨٨ص ٣) مستدرك الوسائل: ج٢(
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ن املراد من أومل يقل العلماء بأحكام اهللا، ومن املعلوم » العلماء باهللا«قوله: األول: 
ن معىن العلماء باهللا إ :. وفيه(عليه السالم) مامالعامل باهللا العامل جبميع املعارف وهو خمتص باإل

  من يعرف اهللا، وليس يف احلديث العلماء جبميع املعارف.
األمانة يف األحكام الواقعية، إذ  :مناء اهللا على حالله وحرامهأهر من ن الظاإالثاين: 

ميناً، وكثرة اشتباهات اتهدين مما ال خيفى، فاألمانة أمانة ال يسمى داء األأاملشتبه حاله يف 
داء ما أمانة ن معىن األإ :وفيه(عليه السالم). مام رام واحلالل الواقعيني خمتص باإلعلى احل

مانة، ويدل ما االشتباهات املتعارفة فال يضر باألأن دون زيادة وال نقيصة ـ وليه مإيصل 
ىل زكريا بن آدم: إ(عليه السالم) بالنسبة  على هذا ما ورد يف بعض الروايات من قول الرضا

  مع بداهة عدم خلوه عن االشتباهات الالزمة للبشرية. )١(»املأمون على الدين والدنيا«
اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول اهللا؟ « عليه وآله وسلم): (صلى اهللا قولهومنها: 

ورد عليه بأن أ. و)٢(»قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنيت ؟ومن خلفاؤك
ن رواية إ :الظاهر من التفسري اخلالفة يف رواية احلديث والسنة ال اخلالفة املطلقة. وفيه

  نه كما إلراوي عنهما فاحلديث والسنة عالمة اخلالفة، كما سأل ا
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 ٢٣٠

الذي و أ الذي جيلس على منربي(صلى اهللا عليه وآله وسلم) بعد الترحم:  لو قال
  ال العالمية ال اختصاص اخلالفة به.إنه ال يفهم من ذلك إ، فجياهد الكفار
ن كثر لكنه مع عدم إشكال فيه وىل آخره، واإلإ ما احلوادث الواقعةأالتوقيع ومنها: 

نه لو إ، ف»نا حجة اهللاأهم حجيت عليكم و«(عليه السالم):  لظهور مدفوع بقولهقدحه با
ىل من إليه مجيع األمور مث سأل بعض عن الوكيل إكان هناك وكيل عن السلطان مفوض 

ال  )نا وكيل السلطانأزيد وكيلي و(يرجع يف الواقعة الفالنية، أو يف مجيع الوقائع فقال: 
  طلقة.يرتاب العرف يف الوكالة امل

شكل عليها بأا يف باب القضاء فال تشمل أاملتقدمة. وعمر بن حنظلة مقبولة ومنها: 
بالقاضي يف الرواية األعم من الوايل والقاضي، بقرينة صدرها وهو جيب بأن املراد أالوالية. و

صحابنا يكون بينهما منازعة يف دين أو مرياث فتحاكما اىل أعن رجلني من قول الراوي 
ليهما وجعل إ(عليه السالم) ردع عن املراجعة  مامن اإلإف ،احلديث )١(ىل القضاةإان والسلط

مضاء إ(عليه السالم)  ىل القاضي الشرعي، فما كانا ميضيانه جوراً أجازإمكاما املراجعة 
  الشرعي له حقاً، فتدبر.
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معلومية  واالشكال فيها بعدم ،)١(»جعلته عليكم قاضياً«أيب خدجية: مشهورة ومنها: 
  ن مل تصلح لالستناد.إصحة سندها، ال يدفع كوا مؤيدة و

  (عليه السالم)، وقد تقدم وجه الداللة. ما تقدم من رواية العلل عن الرضاومنها: 
ضربنا أإىل غري ذلك مما جيده املتتبع يف مظانه. وحيث مل يكن هذا موضع ذكر املطلب 

  ألخبار يف كتاب العناوين، فراجع.وقد ذكر مجلة من ا ،عن التكلم حوهلا مفصال
  شكالني:إن هنا إمث 

نه لو فرض العموم فيما أليه الشيخ يف كتاب املكاسب بقوله: [مع إشار أما األول: 
رادة اجلهة املعهودة املتعارفة من وظيفته من حيث كونه إخبار وجب محلها على ذكر من األ

موال الناس ألعدم سلطنة الفقيه على فراد العام أكثر أال لزم ختصيص إرسوالً مبلغاً، و
  ، انتهى.)٢(ال يف موارد قليلة]إنفسهم أو

ن الوالية كما تقدم هلا مرتبتان، فحيث قطع بعدم املرتبة العالية للفقيه ال وجه إوفيه: 
إذ ليس األمر دائراً بني الوالية املطلقة وبني  ،ىل املرتبة الضعيفةإلرفع اليد عن العموم بالنسبة 

  احلسبية  األمور
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ن شئت إدلة السابقة عليها. وال بد من القول ا لداللة األ ،فقط، بل بينهما واسطة
مجاع، وهو الوالية قلت: بعد عموم األدلة ال بد من ختصيصها بالقدر اخلارج بالضرورة واإل

ليل على ما غري ذلك وهو املرتبة الثانية من الوالية فال دأ(عليه السالم)،  العامة كوالية اإلمام
  خروجها عن العام.

ن إلصالة اجلمعة، وكالمه وعند التعرض ما أشار اليه الفقيه اهلمداين يف مصباحه الثاين: 
ىل الوالية، وتقريبه إشكال عام بالنسبة إىل صالة اجلمعة لكن يفهم منه إكان خاصاً بالنسبة 
اس تويل شخص غري معني جياب الشارع احلكم على كافة النإنه يقبح أبتغيري ما يف العبارة: 

نه ال يكاد يتفق آراء اجلميع على واحد، مع ما يف نفوس أرادم، مع إىل إويوكل تعيينه 
جلّهم من اإلباء عن تويل من يراه مثله أو دونه يف األهلية للوالية العامة، ما مل ميكن له ملزم 

تهدين اجلامعني ذ املفروض تعدد اإمع جمبولية كل نفس حبب الرئاسة لنفسه، شرعي، 
للشرائط، فليس مثل هذا احلكم إال تأسيس مادة اجلدل والرتاع، فيمتنع صدوره من 

ن جيعل لتعيني من جيب توليه طريقاً ال يبقى معه موقع للخصومة، وليس ذلك أالشارع، إال 
نه لو كان إن شئت قلت: إخاص حىت يتعني فيه وجيب على غريه اتباعه. ووال إال بنصب 

ذ هذا حيكم باجلهاد ألنه يراه صالحاً، إد من الفقهاء والية عامة صار منشأً للرتاع، لكل واح
  وذاك حيكم بعدمه ألنه يراه غري صالح.
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  ال يقال: حيرم نقض احلكم الثاين.
تزلزل يوجب ما يراه خاطئاً مبا إألنه يقال: إما ال يرى الثاين اجتماع األول للشرائط، و

  .)١(ض حكمهبيضة اإلسالم حبيث جيب نق
ىل الوالية العامة اليت حنن بصددها اآلن، إهذا الوجه العقلي منظور فيه بالنسبة قول: أ

للنقض جبواز تصدي الفقيه لألمور احلسبية، الذي هو حمل الوفاق بينهم ظاهراً، إذ يلزم 
قض التشاجر طابق النعل بالنعل، ألنه لو نصب الفقيه قيماً على الصغري، جاز للفقيه اآلخر ن

ما ألنه ال يرى القيم إو ،هال للتصديأما ألنه ال يراه إحد الوجهني السابقني، أقيمومته ب
تالف مال الصغري بل فساد نفسه، فريى وجوب نقض إث يوجب بقاؤه يللقيمومة، حب

  األول ونصب قيم آخر، فما يقال يف األمور احلسبية هو الذي نقوله يف الوالية العامة.احلكم 
شد حمذوراً من هذه احملاذير أنه حيث كان عدم النصب إعن الكل:  واجلواب حالً

ن استلزم مثل هذه األمور النادرة، كما إاملستلزمة للنصب، جاز للشارع احلكيم النصب، و
شد أحياناً بأن عدم اجلعل أو أمارات والطرق املخالفة للواقع كثرياً، استدلوا بذلك حلجية األ

  حمذوراً من اجلعل.
  

                                                
  .٤٣٧) مصباح الفقيه: كتاب الصالة ص١(
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  ئز تقليد املتجزفال جيو
  

منا موضعه كتاب املتاجر فاألوىل إن مسألة الوالية العامة ليس هنا حمل ذكرها وإوحيث 
  ىل حمله. واهللا املوفق وهو العامل.إيكال التفصيل إ

 فقد ذهب املصنف ئما املتجزأوكيف كان فال كالم يف جواز تقليد اتهد املطلق، و
} والالزم هنا التكلم يف ئبقوله: {فال جيوز تقليد املتجزىل عدم جواز تقليده إ(رمحه اهللا) 

  املراحل الست اليت تقدمت يف اتهد املطلق فنقول:
 ئمكان املتجزإىل عدم إ، فنقول: ذهب بعض ئمكان املتجزإيف املرحلة األوىل: 

  لوجهني:
علوم حكام، وامللكة بسيطة، ومن اململكة استنباط األ :ن االجتهاد كما عرفوهإاألول: 

مره دائر بني االجتهاد املطلق وعدم أفالشخص  ،عيضبن البسيط غري قابل للتجزي والتأ
  االجتهاد مطلقاً، وال يعقل الواسطة.

يف سائر امللكات،  ن امللكة ختتلف حبسب اختالف املتعلق بالقوة والضعف كماإوفيه: 
اً، فقد يكون له ملكة شخاص الذين هلم ملكة الشجاعة مثال خيتلفون اختالفاً كثرين األإف

هل العامل، كما أاملقابلة مع رجل واحد، وقد يكون له ملكة مقابلة مجيع العرب، أو مجيع 
(صلوات اهللا عليه) حيث ذكر نفسه بالثبات، واالجتهاد ليس  يف بعض كالم أمري املؤمنني

  بدعاً من سائر امللكات، بل هذا وجداين 
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ن بتبعيض امللكة مبعىن اختالفها كماً، بل نقول ىل اتهدين، وال نقول حنإبالنسبة 
  باالختالف كيفاً.

حاطة له باجلميع جيوز جتويزاً مساوياً إن من ال (إما ذكره يف الفصول مبا لفظه: الثاين: 
ن يكون يف مجلة ما ال حييط به من أيف كل مسألة يقف على مداركها ودالئلها الظنية، 

و يترجح عليها، فال أاليت وقف عليها على وجه يساويها الدالئل، ما يعارض تلك الدالئل 
  ، انتهى.)١()حيصل له ظن منها

من مثالً: ن كثرياً ما يقطع أو يطمأن بعدم ذلك، وذلك مبراجعة مظان املطلب. إوفيه: 
اجتهد يف كتاب الصالة، وطالع اجلواهر، ومصباح الفقيه، واحلدائق، والوسائل، واملستدرك، 

ن اتهد إقل من االطمئنان وهو كاف، فأد معارضاً يقطع بعدمه، وال واملستند، ومل جي
  كثر من هذا القدر ضرورة.أاملطلق ال يفعل 

ن أن كل جمتهد مطلق ال بد وإل نقول: بوباجلملة فاحلق إمكان التجزي ووقوعه، 
دارك، دلة الفقه واملأال لزم الطفرة، لبداهة تدرج العلم، واختالف إيكون مسبوقاً بالتجزي و

 ئمن حيث اخلفاء والظهور، وقد جعل بعض من قارب عصرنا ـ كما حكي ـ للمتجز
  مراتب وقال بتقدم بعضها على بعض، فقال: 

                                                
  مكان التجزي.يف إ ١٤س  ١١٨ص ٢) الفصول: ج١(
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صولية واختيار املسلك، وبعد ذلك يستنبط االجتهاد يف املسائل األاملرتبة األوىل: 
ىل علمي إحيتاج حينئذ  خبار املتواترة وظواهر الكتاب، والحكام من األدلة القطعية كاألاأل

  الدراية والرجال.
ن يرى حجية أال إىل العلمني املذكورين إاالجتهاد يف املظنونات، وحيتاج املرتبة الثانية: 

  صوليني.خباريني واألىل مالحظة السند، كما يقوله ثلة من األإما يف اجلوامع حبيث ال حيتاج 
ملرتبطة بباب املعامالت وحنوها، مما خلت االجتهاد يف القواعد الغامضة ااملرتبة الثالثة: 

ىل فعلية النظر إمنا حيتاج إذا متت هذه املرتبة حصلت له امللكة، وإعن النصوص يف الغالب، و
  حكام.لعرفان األ

احنصار طريق االجتهاد بذلك ال خيلو من نظر بل منع، بل نقول بعدم وقوع هذا قول: أ
والً، مث أألزمنة قراءة األصول واملعامالت سطحاً ن الغالب يف هذه اإالترتيب يف اخلارج، ف

اً حىت تشتد امللكة، ئصول واملعامالت أو العبادات، وبه حيصل التجزي شيئاً فشيخارج األ
طبق أووقوعه كما  ئمكان املتجزإىل االجتهاد، وكيف كان فال ينبغي الشك يف إوتنتهي 

  عليه احملققون على ما يف الفصول.
 ،على طبق اجتهاده يف املسائل اليت اجتهد فيها ئيف جواز عمل املتجزاملرحلة الثانية: 

  دلة أطالق إقد حيتمل عدم اجلواز لعدم 
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، احلق اجلواز بل حرمة العمل على رأي ئالعمل على طبق النظر حىت يشمل املتجز
بة دلة حجية املدارك لكل من استنبط وفهم، وهذا فهم بالنسأصل اجلواز فلشمول أما أالغري: 

ىل تلك اجلملة اليت اجتهد فيها، وأما حترمي العمل على رأي الغري فلعدم مشول أدلة التقليد إ
نه ليس جباهل بل عامل يرى خطأ غريه، مثالً: من اجتهد يف مسألة بطالن املعاطاة، إله، ف

نه ليس معذوراً إف جيوز له ترك نظر نفسه وتقليد من يقول بصحتها وبناء العمل عليها، فيك
أ طخ ورأىن هذا طريق بغداد أدرك أشبه شيء مبن اجتهد حىت أ عقال وال شرعاً، وهذا ال

  من يقول بأن الطريق ليس هذا بل ذاك مث عدل عما رآه وسلك طريق غريه.
طالق اآليات حجية قوله للغري، وقد اختلفوا يف ذلك، والظاهر اجلواز إلاملرحلة الثالثة: 

  والروايات وبناء العقالء.
 )٢(﴾إِنْ جاَءكُم فاسق﴿اآلية، وقوله تعاىل:  )١(﴾فَلَو ال نفَر﴿آليات فقوله تعاىل: ما اأ

. والقول ئاملتجزا تشمل بعمومها إاآلية، ف )٣(﴾فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ﴿اآلية، وقوله تعاىل: 
  حوايل هلا ـ أطالق إصل اجلواز وال أطالق ـ ألا مسوقة لبيان بعدم اإل
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قد رد.  
ن قال ـ أىل إن العلماء ورثة األنبياء ـ إ«(عليه السالم):  ما الروايات فقول الصادقأو
 ،ن اآلخذ بشيء من العلم يعد عاملاًأيدل على  )١(»خذ حظاً وافراًأخذ بشيء منها فقد أفمن 
(صلى اهللا عليه وآله وسلم):  ن اآلخذ جبزء من املال يعد وارثاً، فيدخل حتت قولهأكما 

وحنوه الذي تقدمت داللتها على الوالية العامة فكيف » سرائيلإميت كأنبياء بين أء علما«
  ىل غري ذلك من الروايات املتقدمة.إبالتقليد. 

ن إىل النجار فيما يعرفه، وإم يرجعون إىل البيان، فإفبديهي ال حيتاج  ،وأما بناء العقالء
اك جناران متساويان يف صنع كثر منه. مثالً: لو كان هنأكان هناك شخص آخر يعرف 

ال الباب فقط، رجع إحدمها ال يعرف أقسام النجارة، وأحدمها يعرف مجيع أالباب، لكن 
ىل األول، وكذلك البناء، والطبيب، وغريهم، فريجعون إىل الثاين مثل ما يرجعون إالعرف 

  ىل طبيب مجيع البدن.إىل طبيب العني فقط كما يرجعون إ
خذ بقدره املتيقن، غري تام، إذ ال نه دليل ليب، يلزم األإعقالء حيث شكال بأن بناء الواإل

  حدهم.أ ئىل سائر أهل اخلربة، فليكن املتجزإشك ألحد من العقالء بالنسبة 
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وعدمه، مبين على عدم  ئىل املتجزإن االختالف يف جواز الرجوع أنه رمبا توهم إمث 
شكال يف عدم جواز الرجوع إعلم فال وجوب تقليد األعلم، أما من يقول بوجوب تقليد األ

  علمية اتهد املطلق.ألوضوح  ،ليهإ
ىل املسألة املرجوع فيها، بل إقول: ليس األمر كذلك، بل املناط يف األعلمية بالنسبة أ

األعلم من املطلق يف  ئىل املتجزإحسنية الرجوع أنقول: ال شك ألحد من العقالء يف 
م ال أطباء مع ىل األخصائيني من األإ كثرياًأى من رجوعهم كما نراملسألة اليت استنبطها، 

وعدمه،  ئىل املتجزإن االختالف يف جواز الرجوع أال موضوعاً واحداً. واحلاصل إيعرفون 
نه ال ربط لسائر املسائل أيأيت على كال املبنيني من وجوب تقليد األعلم وغريه، لوضوح 

حسن على ما اخترناه من عدم أليه إها، كان الرجوع علم فيأ ئذه املسألة، فلو كان املتجز
  وجوب تقليد األعلم.

ما لو مل أمكان تقليد املطلق، إ، خصص ذلك بئن بعض من مل جيوز تقليد املتجزإمث 
منا تكون يف حال االختيار كاشتراط الصالة إقال: ألن الشرطية  ئكن جاز تقليد املتجزمي

يات والروايات ال ميكن التفكيك فيها بالقول بشموهلا طالق اآلإن إبالطهارة املائية، وحيث 
  ىل بناء العقالء.إهذا املفصل حال االضطرار وعدم مشوهلا له حال االختيار، التجأ  ئللمتجز

  حال  ئورمبا قيل، بأنه نشك يف مشول االطالقات للمتجز



 

 ٢٤٠

  حال االضطرار. ، وال نشك يف الشمول صل عدم الشمولاالختيار، واأل
حال  ئن نقول بعدم جواز تقليد املتجزأما بناء العقالء فله وجه ـ على تقدير أأقول: 

  طالقات ففيه نظر واضح.ما التفصيل يف اإلأاالختيار ـ و
. ئالقول جبواز تقليد املتجز ،قوى يف النظر، بل املتعنين األأفقد عرفت  ،وكيف كان

ال إال يشمل اجلواز من مل يستنبط نعم: رمبا يقال بأنه ال يبعد لزوم صدق الفقيه وحنوه، ف
  ن مشول بناء العقالء ملثله حمل منع.أمسألة واحدة أو مسألتني أو حنومها، كما 

 :ىل املنع، قالواإفذهب مجاعة  ،، وفيه خالفئيف نفوذ قضاء املتجزاملرحلة الرابعة: 
ر من قولهذ الظاهإ، ئألن عمدة دليل القضاء مقبولة عمر بن حنظلة وهي ال تشمل املتجز 

  عرفان مجيع األحكام، إذ اجلمع املضاف يفيد العموم. )١(»حكامناأوعرف «(عليه السالم): 
ن أياكم إ«(عليه السالم):  ال يقال: هذه معارضة مبشهورة أيب خدجية عن الصادق

ىل رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا إولكن انظروا  ،هل اجلورأىل إحياكم بعضكم بعضاً 
  .)٢(»ليهإين قد جعلته قاضياً فتحاكموا إكم ففاجعلوه بين

                                                
  .١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ٩٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٥صفات القاضي ح وابأبمن  ١الباب  ٤ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٤١

  ألم يقولون: املشهور ال تقوى على معارضة املقبولة لوجوه:
  ا ضعيفة السند بأيب خدجية كما ال خيفى على من راجع الرجال.أول: األ

  صحاب عنها كما قيل، ألم يشترطون يف القضاء االجتهاد املطلق.عراض األإالثاين: 
  م اهلرج لو كان كل من يعلم شيئاً من القضايا قاضياً.الثالث: لزو

على القول بكفاية االستغراق العريف  ،للتعظيم شيئاًن يكون تنوين أالرابع: احتمال 
  يف جواز القضاء.
علم أىل ورود خرب خاص يدل على عدم جواز القضاء يف حضور من هو إهذا مضافاً 

ذا كان احلاكم يقول ملن عن ميينه وملن عن إ«ل: (عليه السالم) قا منه. فعن أيب عبد اهللا
ن يقوم من جملسه أمجعني إال أس ايساره: ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة اهللا واملالئكة والن

  .)١(»وجيلسهم مكانه
ما أىل ما عرف، إحكام بالنسبة قول: الظاهر جواز القضاء ملن عرف شيئاً من األأ
ن إحكامهم، فأنه يعرف أففي كمال الوضوح، لصدق الذي يعرف غالب األحكام  ئاملتجز

  الظاهر من حنو هذه 

                                                
  .١اداب القاضي ح أبوابمن  ٤ الباب ١٥٨ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٤٢

الذي يعرف بعض  ئما املتجزأ، و)الصاغةمري مجع األ(اجلملة االستغراق العريف كما يف 
(عجل اهللا فرجه)،  نالزماصاحب طالقات جواز القضاء له، كتوقيع إاألحكام فلشمول 

صحابنا أليه السالم): رمبا كان بني الرجلني من (ع وقول احلليب قال: قلت أليب عبد اهللا
منا هو الذي جيرب الناس على إليس هو ذاك «املنازعة يف الشيء فيتراضيان برجل منا؟ فقال: 

اللهم ارحم «(صلى اهللا عليه وآله وسلم):  . وقول النيب)١(»حكمه بالسيف والسوط
تفيضة اليت ذكرها صاحب اجلواهر ىل غري ذلك من اآليات والروايات املسإاملتقدم، » خلفائي

  نا عن ذكرها صفحاً.بضرأوغريه يف كتاب القضاء، وإذ ليس هنا حمل التفصيل 
ن التعارض بني املقبولة واملشهورة غري وارد، إما ما ذكره املستدل لعدم اجلواز، ففيه: أو

ات احلكمة اليت طالق يف مقام التحديد املتوقف على متامية مقدمال باإلإذ ال داللة للمقبولة إ
ذ ال إمنها عدم البيان، واملشهورة صاحلة للبيان، والقول بضعف الرواية بأيب خدجية خمدوش، 

صحاب أيب اخلطاب يف أنه ثقة، وكونه من أ(رمحه اهللا)  خيفى على من راجع رجال املامقاين
  مره ال يضر بروايته بعد ثبوت توبته.أول أ

  مل بن مكرم بن عبد اهللا با خدجية هذا يسمى: ساأن أوال خيفى 

                                                
  .٨صفات القاضي ح أبوابمن  ١الباب  ٥ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٤٣

وليس سامل بن سلمة أيب خدجية الرواجين الكويف اهول، وذلك لرواية أيب جهم عنه، 
  وكيف كان وعلى فرض ضعفها فالشهرة جابرة هلا.

جد شاهداً له، بل يف اجلواهر يف كتاب القضاء اختار أصحاب عنها فلم األعراض إما أو
وال خيفى (ى جمتهده، قال بعد االستدالل على ذلك: جواز كون القاضي عامياً يقضي بفتو

وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب اموعة يف الوسائل وغريها، بل كاد يكون 
ن كثرياً من هذه الشرائط للعامة كما ال خيفى على من أخصوصاً مع احتمال  ،من القطعيات
  ، انتهى.)١()الحظ كتبهم

مجاع على عدم جوازه، ورده يف اجلواهر بعدم إلىل العامي اإورمبا ادعي بالنسبة 
  مجاع.اإل

  زمنة.فقد تقدم رده والنقض مبا لو تعدد اتهدون كما يف غالب األ ،ما لزوم اهلرجأو
  للتعظيم، فال يدفع الظهور كما هو واضح. شيئاًن يكون تنوين أما احتمال أو
ال على عدم جواز احلكم ملن إيدل  (عليه السالم) فال ما اخلرب املتقدم عن أيب عبد اهللاأو

   ال يعرف حكم املسألة ال من عرف املسألة

                                                
  .١٩ص ٤٠) اجلواهر: ج١(



 

 ٢٤٤

وفيه نظر ظاهر  .بأن اللعنة ال تدل على التحرمي :نه رمبا يقالأومل يعرف غريها، مع 
  خصوصاً يف املقام.

حكام وغريه، غالب األ يعرفالذي  ئنه رمبا يظهر من بعض، التفصيل بني املتجزإمث: 
عرف «(عليه السالم):  ن الظاهر من قولهأدون الثاين، ملا تقدم من  ،ز يف األولفقال باجلوا

  قوى ما تقدم.ىل آخره االستغراق العريف ال احلقيقي، واألإ» حكامناأ
أم  ،حكاممن األ ءن مل يكن مستحضراً لشيإمث هل يكفي صرف امللكة يف القضاء و

وعرفان  ،امللكة قادر على الرجوعن من له أاستحضارها يف اجلملة؟ وجهان: من يشترط 
لظهوره يف  حكامناأعرف نه ال يصدق عليه أحكام مقدمة ال واجب نفسي، ومن األ

حكام وعرفان مجلة منها النظر التالزم بني امللكة يف األ ئالفعلية، والذي خيطر بالبال يف باد
  كون الشخص معها متجزياً، فتدبر.ي

ىل إقوى اجلواز بالنسبة لألمور احلسبية، واأل ئزجواز تصدي املتجة: ساملرحلة اخلام
مور ن تصدي األأبضميمة ما تقدم من  ،املسائل اليت اجتهد فيها، ملا تقدم من جواز قضائه

مر بني التعيني والتخيري العدم لو ما لو شك فمقتضى دوران األأاحلسبية من فروع القضاء. و
  قوى عدمه.كان هناك جمتهد مطلق، ولكن األ

  ثبوت الوالية العامة له فيما اجتهد فيه، ولنا فيه تأمل. واهللا اهلادي.حلة السادسة: املر
  



 

 ٢٤٥

   .واحلياة، فال جيوز تقليد امليت ابتداًء. نعم جيوز البقاء كما مر
  فضل.حوط ـ تقليد املفضول مع التمكن من األعلم، فال جيوز ـ على األأن يكون أو
  

{احلياة، فال جيوز تقليد امليت ابتداًء} وقد  :فيت{و} من األمور اليت اعتربوها يف امل
ن كان مشهوراً {نعم جيوز البقاء} على تقليد امليت إفيما سبق و عرفت الكالم فيه مفصالً

  {كما مر} مفصال.
بقاء، فلو قلد طفل مث مات اتهد نه هل يعترب التقليد الصحيح على القول جبواز الإمث: 

نه تقليد فيعمه ما دل على جواز أكفي مطلق التقليد، وجهان: من م يأوبلغ مل جيز له البقاء، 
  ول.قوى األن تقليد الطفل صوري ال مغزى له، واألأالبقاء، ومن 

حوط ـ تقليد املفضول علم، فال جيوز ـ على األأن يكون أ{و} من شرائط املرجع {
لي على ذلك، فضل} وقد عرفت عدم االشتراط، لعدم دليل عقلي وال نقمع التمكن من األ

ىل اهل اخلربة على عدم االشتراط. نعم قام الدليل على االشتراط يف إبل بناء العقالء بالنسبة 
  بعض فروع القضاء وحنوه، وال ربط له باملقام.

ن مل نقل جبواز تقليده مطلقاً، إن وافق املفضول لالحتياط جاز، وإما التفصيل بأنه أو
نه لو مل يكن حجة مل يكن أيظهر مستنده، ملا عرفت من  فلم ،ن مل يكن موافقاً له مل جيزإو

حوط آخذ فلرمبا كان الواقع خالفهما، فاآلخذ باملفضول األ باحلجة آخذاًاآلخذ بقوله 
  كان احلكم يف الواقع وجوب الغسل بغري الواقع وغري احلجة. مثالً: لو

  



 

 ٢٤٦

  ن ال يكون متولداً من الزنا،أو
  

مل  ،خذ املقلد باملفضولأو ،ضل بكفاية املرة واملفضول باملرتنيففىت األأمن البول ثالثاً و
  ن احلجة منحصرة يف قول األفضل.أيأخذ ال بالواقع وال باحلجة، لفرض 

فضل يف ومنه: يظهر حال تفصيل آخر يف املقام بني جواز األخذ باملفضول مع تطابق األ
ألنه لو خالفا الواقع مل يكن وذلك  ،خذ به يف مورد ختالفهماالفتوى، وبني عدم جواز األ

  خذاً بالواقع وال احلجة.أخذ باملفضول األ
ن ممنقل عن شاذ و .ن ال يكون متولداً من الزنا}أمور املعتربة يف املرجع {{و} من األ

  مور:أن يتمسك له أقارب عصرنا عدم اشتراطه يف املرجع، والذي ميكن 
  تهد.ىل اإطالق اآليات الدالة على الرجوع إاألول: 
  طالق الروايات.إالثاين: 

هل اخلربة، ولذا قال بعض الشراح: ال أطالق، كما نراه يف بناء العقالء على اإلالثالث: 
  صل احملكوم ببناء العقالء.ال األإدليل على اعتبار طهارة املولد 

  جواز االعتماد عليه يف الرواية، واالجتهاد سنخ من نقل الرواية.الرابع: 



 

 ٢٤٧

من حيث الشرائط من املرجعية لو مل عم مطلقاً ألوالية العامة اليت هي ن اإاخلامس: 
(عليه الصالة والسالم)  مري املؤمننيأاملولد مل تشترط املرجعية ا، وجعل بطهارة تشترط 
  يدل على اجلواز. ،بيه والياًأزياد ابن 

نه لو أا صالة عدم االشتراط، ألنه شرط زائد تنفيه الرباءة لدى الشك، كمأالسادس: 
  شك يف اشتراط السن يف املرجع نفته الرباءة.

صل التشريع ال أذ مها يف مقام إطالق هلما، إما ال طالقان فبأما اإلأورد عليها: أو
ن يقال: بعدم وضوح حال ولد الزنا عند الشارع ـ ملا أصح يف اجلواب خصوصياته، واأل

نصراف، الق له لو مل نقل باطالشك يف مشول اإللقل من اأسيجيء من الروايات ـ ال 
  والشك يف احلجية موضوع عدم احلجية كما حقق يف حمله.

ما بعد ورودها فال أن كان ـ لوال الروايات اآلتية ـ حقاً، إما بناء العقالء فهو وأو
  يبقى لبنائهم اعتبار.

ضافاً لعدم قبول شهادته ملا سيجيء، م ،ما جواز االعتماد يف الرواية عليه، فغري معلومأو
  ىل عدم التالزم.إ

(عليه  مري املؤمننيأبيه، فأورد عليه بأنه مل يكن والياً من قبل أما قضية زياد ابن أو
  السالم) بل من قبل بعض والته.

  (عليه السالم) له على ذلك، كما  مري املؤمننيأقرار إل ،وفيه نظر



 

 ٢٤٨

(عليه  ولو كان ال يقر )١(ليه املذكور يف ج البالغةإ(عليه السالم)  يظهر من كتابه
  لعزله.السالم) توليته 

بأنه مل يكن حمكوماً شرعاً بكونه ولد زنا، ألنه كان ألمه زوج  :ورمبا يقال يف اجلواب
 ، وقول احلسن)٢(»الولد للفراش وللعاهر احلجر«ن إبو سفيان وغريه، فأن زىن ا إو

املراد منه كونه ولد زنا، ن أمل يعلم » الدعي ابن الدعي« :(صلوات اهللا وسالمه عليه)
و ما جعلَ أَدعياَءكُم ﴿بو سفيان. قال اهللا تعاىل: أرادة معناه اللغوي ألنه ادعاه إالحتمال 

ناَءكُماآلية.  )٣(﴾أَب  
  ليه هو كونه ولد زنا.إ(عليه السالم)  ن الظاهر من كتاب اإلمام احلسنإ :وفيه

حواله يف أيب سفيان، فراجع أبيه، وأمه، وأبيه، وأن شئت تفصيل حال زياد بن إو
ما قبله شامل  ن اإلسالم جيبإ :، وكيف كان فال تتم احلجة بوالية زياد، ورمبا قيل)٤(البحار

(عليه السالم) مري املؤمنني ألّغت تدرجيية، ومل يكن يف زمان اإلمام ن االحكام بإملثل هذا، أو 
  هذا احلكم واجب العمل به، فتأمل.

                                                
  .٤٥٧ص ٣) ج البالغة: ج١(
  .١والد ححكام األأ أبوابمن  ٧٣الباب  ٦٢٩ص ٢) مستدرك الوسائل: ج٢(
  .٤: اآلية حزاب) سورة األ٣(
  .٥٨٠ص ١ج :وسفينة البحار ،الطبعة احلجرية ٤٩٦وص  ٤٦٠) البحار: الد الثامن ص٤(



 

 ٢٤٩

صل عدم احلجية، والنقض بالسن غري صحيح ألصل فهو معكوس، إذ األما قضية اأو
  للعلم بعدم اشتراطها.

مجاع الذي حكاه صاحب الفصول ن يستدل لالشتراط: اإلأمث الذي استدل به أو ميكن 
  و تصرح باملطلوب.أخبار تشعر ىل طوائف من األإعن الشهيد الثاين، مضافاً 

 سألت أبا جعفره مجلة منها: فعن أيب بصري قال: ما ورد يف باب الشهادات، وهذمنها: 
  احلديث. )١(»ال«جتوز شهادته؟ فقال: أ(عليه السالم) عن ولد الزنا 
  . )٢(»ال جتوز شهادة ولد الزنا«(عليه السالم):  بو عبد اهللاأويف حديث آخر قال 

زنا ربعة شهدوا عندي بالأن ألو «(عليه السالم):  بو عبد اهللاأويف حديث آخر قال 
  . احلديث.)٣(»على رجل وفيهم ولد زنا حلددم جيمعاً ألنه ال جتوز شهادته

(عليه السالم) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا. فقال:  وعن احلليب عن أيب عبد اهللا
  .)٤(»ال«

                                                
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٥ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٦ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٤الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٦ص ١٨) الوسائل: ج٣(
  .٦الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٧ص ١٨ائل: ج) الوس٤(



 

 ٢٥٠

 من الكلب واخلرتير، فعن احلليب عن أيب عبد اهللا سوء حاالًأنه أما يدل على ومنها: 
ي ولد الزنا ـ نوح يف السفينة أمل حيمله ـ « :ن قالأىل إساق احلديث (عليه السالم) و

ن نوحاً محل إ«(عليه السالم) قال:  . ويف حديث آخر عنه)١(»وقد محل فيها الكلب واخلرتير
  .)٢(»الكلب يف السفينة ومل حيمل ولد الزنا

(عليه السالم)  ما يدل على عدم جواز االقتداء به يف الصالة. فعن أيب عبد اهللاومنها: 
  . )٣(»مخسة ال يؤمون الناس على كل حال.. ـ وعد منهم ـ انون وولد الزنا«قال: 

  .)٤(»حدكم خلف انون وولد الزناأال يصلني «(عليه السالم) قال:  وعن أمري املؤمنني
مخسة ال يؤمون الناس وال يصلون م صالة «(عليه السالم) قال:  وعن أيب جعفر

  .)٥(»منهم ـ ولد الزنا اعة... ـ وعدفريضة يف مج
ىل الصدوق والسيد واحللّي القول بكفره، فعن إما يدل على جناسته، بل نسب ومنها: 
  نه كره إ(عليه السالم): " أيب عبد اهللا

                                                
  .٩الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٧ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٠الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٧ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .١صالة اجلماعة ح أبوابمن  ١٤الباب  ٣٩٧ص ٥ج ) الوسائل:٣(
  .٢اعة حصالة اجلم أبوابمن  ١٤الباب  ٣٩٧ص ٥) الوسائل: ج٤(
  .٤صالة اجلماعة ح أبوابمن  ١٤الباب  ٣٩٧ص ٥) الوسائل: ج٥(



 

 ٢٥١

  . )١(وسؤر اليهودي والنصراين واملشرك"سؤر ولد الزنا 
اليت جيتمع فيها غسالة احلمام،  ال تغتسل من البئر«(عليه السالم) قال:  وعن أيب عبد اهللا

  . )٢(»ىل سبعة اباءإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو ال يطهر إف
وال تغتسل من البئر اليت جتتمع فيها ماء «(عليه السالم) قال:  وعن أيب احلسن األول

  .)٣(»هل البيتأفانه يسيل ما يغتسل به اجلنب وولد الزنا والناصب لنا  ،احلمام
  .)٤(»دية ولد الزنا دية اليهودي، مثامنائة درهم«ن أمن ما ورد ومنها: 
لنب «(عليه السالم) قال:  سوء من الكفار، فعن أيب جعفرأنه أما يدل على ومنها: 

  .)٥(»اليهودية والنصرانية واوسية أحب ايل من ولد الزنا
ولد الزنا  ال خري يف«(عليه السالم) قال:  ما ورد من نفي اخلري فيه، فعن الباقرومنها: 

  وال يف بشره وال يف شعره وال يف حلمه وال 

                                                
  .٢سئار حاأل أبوابمن  ٣الباب  ١٦٥ص ١) الوسائل: ج١(
  .٤املاء املضاف ح أبوابمن  ١١الباب  ١٥٩ص ١) الوسائل: ج٢(
  .١املاء املضاف ح أبوابمن  ١١الباب  ١٥٨ص ١) الوسائل: ج٣(
  .١ديات النفس ح أبوابمن  ١٥الباب  ١٦٤ص ١٩) الوسائل: ج٤(
  .٢والد ححكام األأ أبوابمن  ٧٥الباب  ١٨٤ص ١٥) الوسائل: ج٥(



 

 ٢٥٢

  .)١(»يف دمه وال يف شيء منه
خلق اهللا اجلنة «(عليه السالم):  نه ال يدخل اجلنة، فعن أيب عبد اهللاأما ورد يف ومنها: 

  .)٢(»طاهرة مطهرة فال يدخلها إال من طابت والدته
نت رجس ولن أو«د الزنا ما لفظه: (عزوجل) ول (عليه السالم) فيما خياطب اهللا وعنه

  .)٣(»يدخل اجلنة إال طاهر
حد من ولد الزنا جنا، لنجى سائح بين أن كان إ« :(عليه السالم) قال وعنه

  ، احلديث. )٤(»سرائيلإ
ال يدخل اجلنة إال من خلُص من «(عليهما السالم) قال:  وعن علي بن احلسني

  .)٥(»آدم
  .)٦(»من طهرت والدته دخل اجلنة«قال:  (عليه السالم) وعن أيب جعفر

مهام، مما يدل على أنه يدعى الناس بأمساء أصرح يف املطلب، ما ورد يف باب أومما هو 
  ن ولد الزنا ليس بشيعة، فعن أ

                                                
  .١٠٠ح ٤٨الباب  ١٠٨ص ١) احملاسن: ج١(
  .٢٩ح ٩الباب  ١٣٩ص ١) احملاسن: ج٢(
  .٥ح ٢٨٥ص ٥) البحار: ج٣(
  .١٠٠ح ٤٨الباب  ١٠٨ص ١) احملاسن: ج٤(
  .٢٧ح ٩الباب  ١٣٩ص ١) احملاسن: ج٥(
  .٢٨ح ٩الباب  ١٣٩ص ١سن: ج) احملا٦(



 

 ٢٥٣

مهام سوى أذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمساء إ«(صلى اهللا عليه وآله وسلم):  النيب
  . )١(»م لطيب مولدهمم يدعون بأمساء آبائهإشيعتنا ف

ائهم ذا كان يوم القيامة يدعى الناس مجيعاً بأمسإ« :(عليه السالم) قال وعن أيب عبد اهللا
م يدعون بأمسائهم إ(عليه السالم) ف ال شيعة عليإمهام ستراً من اهللا عليهم، أمساء أو
  . )٢(»ن ليس فيهم عهارأمساء آبائهم وذلك أو

ذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأمسائهم إال شيعيت إ« (عليه السالم) قال: وعن علي
  .ىل غري ذلكإ، )٣(»م يدعون بأمساء آبائهم لطيب مواليدهمإوحميب ف

بعض فقهاء الشيعة ال : (عليه السالم) يف خرب االحتجاج خبار بضميمة قولهوهذه األ
  مثبت للمطلوب. كلهم

  احلاً؟ال يقال: كيف ال يدخل اجلنة إذا كان مؤمناً ص
ذ ليس حتما إلكن ال يعاقب يف النار، وألنا نقول: ميكن عدم دخول ولد الزنا اجلنة 

بل الذي يقتضيه العدل قبح عقاب  ،دخال كل مؤمن اجلنةإعلى اهللا تعاىل بقواعد العدل 
يب بكر قال: أيوب بن حر، عن أعن  ،فعن حيىي احلليب ،احملسن، وهناك خرب يدل على ذلك

(عليه السالم) ـ ومعنا عبد اهللا بن عجالن، فقال عبد اهللا بن  عند الصادق يأكنا عنده ـ 
  معنا رجل يعرف ما نعرف  :عجالن

  

                                                
  .٣ح ٢٣٨ص ٧) البحار: ج١(
  .٣٤ح ١٤١ص ١) احملاسن: ج٢(
  .٩ح ٢٤١ص ٧) البحار: ج٣(



 

 ٢٥٤

  ن الإو
  

ن كان ذلك إ«ن ذلك ليقال له. فقال: إ؟ فقلت: »ما تقول«ويقال له ولد زنا، فقال: 
وهج كذلك بين له بيت يف النار من صدر ـ والظاهر من صرب وهو اجلمد ـ يرد عنه 

  .)١(»جهنم
وكتاب الطهارة للفقيه  ،مجعناها من بايب الشهادات والصالة من الوسائل وهذه األخبار

خر أخبار أوسيأيت بعض  ،ليهاإفلريجع راد التفصيل أ، فمن ٣وكتاب البحار ج ،اهلمداين
  ذه املضامني يف كتاب الزكاة.
خبار قهاء، وهذه األمجاع وعدم وجود قائل معلوم بني الفوكيف كان فبعد نقل اإل
ميكن الفتوى باجلواز، بل وال القول باالحتياط، بل ال بد  ال ،املشعرة باملطلوب، بل املصرحة

  من االشتراط.
 ،عماله الصاحلة سبباً لدفع العقاب عنهأنعم جيوز عمله لنفسه حبسب اجتهاده، وتكون 

ن إو ،ن عمل خرياً جزي بهإن ولد الزنا يستعمل، إ«(عليه السالم) قال:  فعن أيب عبد اهللا
  .)٢(»عمل شراً جزي به

وتصديه لألمور احلسبية، وواليته لألمور العامة، فيظهر حاهلا من حال  ،واما قضاؤه
  واهللا اهلادي. ،ا ال جتوزأفتاء واإل

  ن الأ{ :(رمحه اهللا) {و} من الشرائط اليت اعتربها املصنف
  

                                                
  .١٢ح ٢٨٧ص ٥) البحار: ج١(
  .١٤ح :) نفس املصدر٢(



 

 ٢٥٥

من كان من « :جمداً يف حتصيلها، ففي اخلرب ،عليها مكباً ،طالباً هلا ،يكون مقبال على الدنيا
  ».ن يقلدوهأفللعوام  ،مر موالهمطيعاً أل ،حافظاً لدينه، خمالفاً هلواه /الفقهاء صائناً لنفسه

  
ففي اخلرب} جمداً يف حتصيلها،  ،مكباً عليها ،طالباً هلا ،يكون} املرجع {مقبالً على الدنيا

من كان من الفقهاء صائناً {«(عليه الصالة والسالم):  مام العسكرياملروي عن تفسري اإل
ن يقلدوه} وذلك ال يكون إال أفللعوام  ،مطيعاً ألمر مواله ،خمالفاً هلواه ،حافظاً لدينه ،لنفسه

ن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة، إبعض الفقهاء الشيعة ال كلهم، ف
  ، احلديث.)١(»ا منهم عنا شيئاً وال كرامةوفال تقبل

شكال يف سنده، ويف داللته على جواز التقليد املصطلح، بل هو وهذا اخلرب ـ بعد اإل
شكالني ـ قد اختلف فيه: ن كان األظهر عدم صحة اإلإصول الدين، وأتقليد يف ليف باب ا

 :ن تكون ملكة الفقيه فوق العدالة، وبعضهم قالأن املستفاد منه اشتراط أىل إفبعضهم ذهب 
املستفاد منه دون العدالة ألنه قابل الفقيه اجلائز تقليده، مبن يركب القبائح والفواحش، ن إ

والقبائح، وبعض قال: املستفاد  شومن املعلوم الواسطة بني العادل وبني من يركب الفواح
  منه العدالة.

  نه لو مل يكن املستفاد منه اشتراط ما فوق العدالة فال أواالنصاف 

                                                
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج :) الوسائل١(



 

 ٢٥٦

  اشتراط العدالة. قل من استفادةأ
خذ بظاهر الفقرة من اشتراط الزهد، كاألوىل وكيف كان فاألخذ بظاهر الفقرة األ

حد فيما أمفهوماً من اشتراط عدم ركوب الفواحش والقبائح كالعامة مما مل يقل به  ،الثانية
  علم.أ

نه حيث كان من احملتمل جعله أال إن كان يظهر منه األول إ(رمحه اهللا) و واملصنف
  ليه، فتدبر.إنه جعله شرطاً آخر أفسرياً للعدالة فال وجه لنسبة ت

  



 

 ٢٥٧

  ): العدالة عبارة من ملكة إتيان الواجبات وترك احملرمات٢٣(مسألة ـ 
  

  تيان الواجبات وترك احملرمات}.إ{العدالة عبارة عن ملكة ): ٢٣(مسألة ـ 
  الكالم يف العدالة يقع يف مقامني:قول: أ

  دالة.األول: بيان مهية الع
  ومالك الصغرية والكبرية، فنقول وعلى اهللا التوكل: ،الثاين: بيان الذنوب املضرة ا

  قوال فيه على وجوه.فقد اختلفت األ ما األول:أ
أو على مالزمة  ،ا عبارة عن كيفية نفسانية راسخة باعثة على مالزمة التقوىإاألول: 

خرى، أبلفظ الكيفية تارة، واحلالة املعىن  التقوى واملروة، وقد اختلفوا يف التعبري عن هذا
  كة ثالثة، واهليئة رابعة، ولكن املراد باجلميع هو املعىن الواحد.لوامل

والنقوض بأا عبارة عن  ،ول بالغموضورد على األأما  الثاين: ما اختاره بعض، بعد
  رك احملرمات.تدينه يف العادة على فعل الواجبات وت هكون الرجل مبالياً بدينه حبيث يبعث

ا عبارة عن االستقامة الفعلية لكن عن ملكة. والفرق بينه وبني األول واضح، إالثالث: 
  وهذا عبارة عن استقامة جارحية. ،ن األول عبارة عن صفة نفسيةإف



 

 ٢٥٨

  صرار على الصغائر.ا عبارة عن اجتناب الكبائر وترك اإلإالرابع: 
  ور الفسق.سالم وعدم ظها عبارة عن اإلإاخلامس: 

  السادس: حسن الظاهر.
  دلة األقوال:أىل إمث نشري  والًأخبار ن نذكر األأوىل واأل

مب تعرف عدالة  :(عليه السالم) صحيحه ابن أيب يعفور قال: قلت أليب عبد اهللافمنها: 
ن تعرفوه بالستر والعفاف أ«الرجل بني املسلمني حىت تقبل شهادته هلم وعليهم؟ فقال: 

وعد اهللا عليها النار من أالفرج، واليد، واللسان ويعرف باجتناب الكبائر اليت وكف البطن، و
ر من الزحف، وغري ذلك، والداللة شرب اخلمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرا

راً جلميع عيوبه، حىت حيرم على املسلمني ما وراء ذلك من تن يكون ساأعلى ذلك كله 
ظهار عدالته يف الناس، ويكون إوراء ذلك، وجيب عليهم تزكيته وعثراته وعيوبه، وتفتيش ما 

ن أذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن حبضور مجاعة املسلمني وإمنه التعاهد للصلوات اخلمس 
الزماً ملصاله عند حضور ذا كان كذلك إف ،ال من علةإال يتخلف عن مجاعتهم يف مصالهم 

وحملته قالوا: ما رأينا منه إال خرياً، مواظباً على ئل عنه يف قبيلته ذا سإالصلوات اخلمس، ف
ن ذلك جييز شهادته وعدالته بني املسلمني، وذلك إالصلوات، متعاهداً ألوقاا يف مصاله، ف

  ن الصالة ستر أ



 

 ٢٥٩

ذا كان ال حيضر مصاله إوكفارة للذنوب، وليس ميكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي 
ىل الصالة لكي يعرف من يصلي إاجلماعة واالجتماع عل منا جإويتعاهد مجاعة املسلمني، و

ن يشهد أحداً أومن حيفظ مواقيت الصالة ممن يضيع، ولوال ذلك مل ميكن  ،ممن ال يصلي
(صلى اهللا  ن رسول اهللاإعلى آخر بصالح، ألن من ال يصلي ال صالح له بني املسلمني، ف

هم احلضور جلماعة املسلمني، وقد كان بأن حيرق قوماً يف منازهلم لترك عليه وآله وسلم) هم
و عدالة بني املسلمني ممن أفيهم من يصلي يف بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة 

(عز وجل) ومن رسوله (صلى اهللا عليه وآله وسلم) فيه احلرق يف  جرى احلكم من اهللا
املسلمني إال من  ال صالة ملن ال يصلي يف املسجد مع :جوف بيته بالنار، وقد كان يقول

 الّإال غيبة «(صلى اهللا عليه وآله وسلم):  . وزاد يف بعض النسخ: وقال رسول اهللا)١(علة
ملن صلى يف بيته ورغب عن مجاعتنا، ومن رغب عن مجاعة املسلمني وجب على املسلمني 

ن إف ،نذره وحذرهأمام املسلمني إىل إذا رفع إغيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، و
حرق عليه بيته، ومن لزم مجاعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت أال إحضر مجاعة املسلمني و

  .)٢(»عدالته بينهم
  (عليه  خرب يونس عن بعض رجاله عن أيب عبد اهللاومنها: 

                                                
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٤الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٢ح :نفس املصدر )٢(



 

 ٢٦٠

ن يقضي بقول البينة؟ أللقاضي حيل أعلى احلق عن البينة اذا أقيمت قال: سألته السالم) 
ناكح، املعلى الناس األخذ فيها بظاهر احلكم: الواليات، وشياء جيب أمخسة «فقال: 

ذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته وال إنساب. فوالذبايح، والشهادات، واأل
نساب "املواريث".. ويف بعض النسخ ذكر بدل األ)١(»سأل عن باطنهي  

 ،اس فلم يظلمهممن عامل الن«(عليه السالم) قال:  خرب مساعة عن الصادقومنها: 
وظهر  ،كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته ،وواعدهم فلم خيلفهم ،وحدثهم فلم يكذم

  .)٢(»خوتهأعدله، ووجب 
يف من صلى مخس صلوات يف اليوم والليلة  :(عليه السالم) ما عن الصادقومنها: 

  .)٣(جيزوا شهادتهأمجاعة فظنوا به خرياً و
وجبت له أثالث من كن فيه «(عليه السالم):  بد اهللاما عن اخلصال عن أيب عومنها: 

  ربعاً على الناس: من إذا حدثهم مل أ

                                                
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٠ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٩صالة اجلماعة ح أبواب من ١١الباب  ٣٩٣ص ٥) الوسائل: ج٢(
  .١٢الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢٦١

ن يظهروا يف الناس أيكذم، وإذا وعدهم مل خيلفهم، وإذا خالطهم مل يظلمهم. وجب 
  .)١(»خوتهأب عليهم ن جتأن حترم عليهم غيبته، وأوتظهر فيهم مروته، و ،عدالته

(عليه السالم) يف أربعة شهدوا على رجل حمصن   عبد اهللاصحيحة حريز عن أيبومنها: 
إذا كانوا أربعة من املسلمني ليس يعرفون «فعدل اثنان ومل يعدل اآلخران. فقال:  ،بالزنا

ن أمنا عليهم إقيم احلد على الذي شهدوا عليه، أجيزت شهادم مجيعاً وأبشهادة الزور 
ن يكونوا معروفني أجييز شهادم إال ن أبصروا وعلموا وعلى الوايل أيشهدوا مبا 

  .)٢(»بالفسق
ـ يا بن رسول اهللا عليه السالم ي الصادق أرواية علقمة قال: قلت له: ـ ومنها: 

يا علقمة كل من كان على فطرة اإلسالم «خربين عمن تقبل شهادته ومن ال تقبل؟ فقال: أ
يا علقمة لو مل «ال: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فق :قال: فقلت له». جازت شهادته

(عليهم السالم) ألم  نبياء واألوصياءتقبل شهادة املقترفني للذنوب ملا قبلت إال شهادة األ
املعصومون دون سائر اخللق، فمن مل تره بعينك يرتكب ذنباً، أو مل يشهد عليه بذلك 

  شاهدان فهو من أهل 

                                                
  .١٦الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٣ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٨الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٣ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٦٢

  ، احلديث.)١(»ن كان يف نفسه مذنباًإالعدالة والستر وشهادته مقبولة و
ن املسلمني عدول أواعلم «نه قال: أ(عليه السالم)  ما روي عن أمري املؤمننيومنها: 

  .)٢(»ظنني أو معروف بشهادة الزور أو ،ال جملوداً يف حد مل يتب منهإبعضهم على بعض، 
(عليه السالم) عن شهادة من  با عبد اهللاأرواية العالء بن سيابة قال: سألت ومنها: 

  .)٣(»ال بأس به إذا كان ال يعرف بفسق«باحلمام؟ قال: يلعب 
مام إإىل غري ذلك من الروايات اليت ذكرها يف الوسائل يف باب الشهادات وباب 

  اجلماعة وغريمها اليت سيأيت بعضها يف طي املبحث.
  مرين:أوقبل الشروع يف االستدالل ال بد من بيان 

  ر الواردة يف ذلكخبان الالزم يف كل باب مراجعة األإاألول: 
  

                                                
  . ١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص١٨) الوسائل: ج١(
  .٢٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٥ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٦الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢٦٣

ق عليه احلكم. مثالً: لو كان و املراد باملوضوع الذي علّأثبات احلكم أو نفيه لباب إلا
كان الالزم  ،احلكم يف الشهادة معلقاً على العدالة، وكان احلكم يف باب اجلماعة كذلك

ىل إرجوع خبار باب الشهادة يف معىن العدالة املعتربة يف ذلك الباب، وكذا الأىل إالرجوع 
مامة يف معىن العدالة املعتربة يف ذلك، وال جيوز اجلمع بني تلك الروايات ومحل خبار باب اإلأ

ن هذا أشبه إبعضها على بعض وجعل اموع واحداً معلقاً عليه احلكم يف مجيع األبواب، ف
  شيء بالقياس.

باب  هذا القبيلنعم إذا قطع بوحدة املناط جاز ذلك، ولكنه ال يفيد غري القاطع، ومن 
مامة اجلماعة معلق على العدالة، إ ن جوازإمامة اجلماعة، وباب الشهادة، فإالفتوى، وباب 

آخر، وشهادة مامة، وقبول الشهادة معلق عليها مبعىن باملعىن الذي ذكر هلا يف باب اإل
ع الطالق معلق عليها مبعىن ثالث، وبني املعاين عموم من وجه كما ال خيفى ذلك ملن راج

  بواب، فال يصح عطف بعضها على بعض.هذه األ
نعم كثري من الفقهاء فهموا الوحدة، ولذا جعلوا العدالة املعلق عليها تلك األحكام مبعىن 

سهل منها يف باب أمامة العدالة يف باب اإل ى، ورأىل االختالفإن ذهب بعضهم إواحد، و
  .سهل منها يف باب الفتوىأوهي يف باب الشهادة  ،الشهادة

بواب واتباع دليل كل باب، وقد وكيف كان فاألقرب يف النظر التفكيك بني األ
  (رمحه اهللا) يف  نصاريظفرت على كالم للشيخ األ



 

 ٢٦٤

حراز العدالة يف باب الشهادة وبني إكتاب الصالة يدل على التفكيك بني طريق 
  مامة، فراجع.حرازها يف باب اإلإ

ىل إن يرجع ذلك الشرط أيف مسألة ال يصح  ذا ورد دليل على اشتراط معىنإالثاين: 
خذ بنفس املعىن األول واتباع ظهوره معىن آخر مث الرتاع يف ذلك املعىن الثاين، بل الالزم األ

نه مل يرد يف باب الفتوى رواية تدل على اشتراط إالعريف، ومن هذا القبيل ما حنن فيه، ف
فأما من كان من الفقهاء « :مثل رواية الّإقام بل ليس يف هذا امل ،العدالة يف املرجع ذا اللفظ

وخمالفته س، وحفظ الدين، نة النفااحلديث، والشرط الذي تضمنها وهو صي )١(»صائناً لنفسه
مور مبينة عند العرف أطاعة املوىل، وغري ذلك مما اشتمل عليه سائر فقراا إاهلوى، و
العدالة، مث تفسري العدالة باملعىن الذي ىل إرجاعها إاشتراطها يف املرجع ال فالالزم  ،والشرع

  و غري ذلك.أو حسن الظاهر أ ا ملكةأو باب اجلماعة، مث الرتاع يف أورد يف باب الشهادة 
رجاع باب الفتوى واألدلة الواردة يف لزوم حتفظ املرجع على جهاته إن إواحلاصل 

شعارات الواردة االستدالل ببعض اإلىل العدالة، مث تفسري العدالة بامللكة أو غريها، مث إالدينية 
ن يفهم من أال إحلاق باب بباب بال جامع إشبه شيء بأمامة والشهادة وحنوها يف باب اإل

  تلك املضامني العدالة كما ليس ببعيد.

                                                
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٦٥

  إذا عرفت هذا فلنشرع يف االستدالل على طريقة الفقهاء فنقول:
ا يظهر من حمكي املبسوط والسرائر، العدالة لغة االستواء، كم((رمحه اهللا):  قال الشيخ

أو االستقامة كما عن جامع املقاصد وجممع الفائدة، أو مها معاً كما عن الروض واملدارك 
  .)١()وكشف اللثام

االستقامة  ةوأما مهية العدالة فهي عرفاً ولغ(وقال الفقيه اهلمداين يف مصباحه: 
تشرعة هي االستقامة على جادة طالقات الشارع وعرف املإواالستواء، واملراد ا يف 

منا يطلق إالشرع، فرجل عدل أي مستقيم على اجلادة غري خارج عنها بارتكاب املعاصي، و
نه، نظري قولنا "هذه اخلشبة عدلة" لقاً له ناشئاً من تديذا صار صفة االستقامة خإذلك فيما 

بقسر الوصف له ولو  طالق جمرد عروض هذانه ال يكفي يف اتصافها ذه الصفة على اإلإف
  ، انتهى.)٢()قاسر

ن العدالة عبارة عن كيفية نفسانية راسخة باعثة أنه قد استدل للقول األول ـ وهي إمث 
  على مالزمة التقوى املعرب عنها بامللكة ـ بأمور:

املعلقة ن األحكام أ(رمحه اهللا) وتقريره  ن تأمل فيه الشيخ األعظمإاألول: األصل، و
املوضوع كان الالزم ذا مل يعلم بوجود إيتمام وقبول الشهادة وحنومها على موضوع كاال

  ن أال إخصوصاً يف األمور املهمة. اللهم عدم ترتيبها عليها ما مل حيرز وجود املوضوع 

                                                
  .١س ٣٢٦ص ،كاسب: رسالة العدالة) امل١(
  .٣٢س ٦٦٨) مصباح الفقيه: كتاب الصالة ص٢(



 

 ٢٦٦

صل، فاملرجع على اجتناب الكبائر وحنوه مدفوع باأل ن اعتبار امللكة زائداًأيقال: ب
  الرباءة ال االشتغال.

ذكره الشيخ من االتفاق املنقول املعتضد بالشهرة احملققة، بل عدم اخلالف بناًء  الثاين: ما
  ىل املشهور كما ال خيفى. إرجاع كالم احللي إنه ال يبعد أعلى 

عدم متامية االتفاق املذكور بعد هذا االختالف العظيم كما يظهر من مراجعة  :وفيه
  قوال.األ

ن الوثوق ال حيصل أمام اجلماعة وورعه، مع إ الثالث: ما دل على اعتبار الوثوق بدين
  مبجرد تركه املعاصي يف مجيع ما مضى من عمره ما مل يعلم أو يظن فيه ملكة الترك. 

خص من املدعى، أىل اختصاص ذلك بباب اجلماعة ال مطلقاً فالدليل إنه مضافاً أ :وفيه
(عليه  : قلت أليب جعفرسناده عن علي بن راشد قالإذ روى الشيخ بإب الرواية اىل اضطرإو

خلف من تثق  ال تصل إالّ«صلي خلفهم مجيعاً؟ فقال: أقد اختلفوا فن مواليك إالسالم): 
  .)١(»مانتهأبدينه و

  ».مانتهأو« :سقاط قولهإوعن الكايف نقلها ب
(عليه  وتؤيد رواية الكايف رواية يزيد بن محاد املروية عن رجال الكشي عن أيب احلسن

  (عليه السالم):  لت لهالسالم) قال: ق

                                                
  . ٧٥٥ح ٢٦٦ص ٣) التهذيب: ج١(



 

 ٢٦٧

  . )١(»خلف من تثق بدينه إالّ ال تصلّ«عرف؟ فقال: أصلي خلف من ال أ
إذا «(عليه السالم) يقول:  القصري قال: مسعت أبا جعفرىل معارضتها خبرب عبد الرحيم إو

ا ال تدل إفتأمل،  )٢(»كان الرجل ال تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فال تقرأ واعتد بقراءته
عم من امللكة والعدالة قطعاً، ولذا ترى أمانة، ومها يف عرف املتشرعة على الوثوق واأل إالّ

(قدس سره)  الفقهاء ال يبالون يف التوثيق مباالم يف التعديل، ولذا جعل الفقيه اهلمداين
رسال إرساهلم له إمجاع وعمدة مستند اشتراط عدالة اإلمام عدم اخلالف يف اجلملة بل اإل

  على وجه كاد يعد لديهم من ضروريات الفقه. ماتلّاملس
الرابع: ما دل على اعتبار املأمونية، والعفة، والصيانة، والصالح، وغريها مما اعترب يف 

مجاع على عدم اعتبارها زيادة على العدالة مع اإل ،خبار من الصفات النفسانية يف الشاهداأل
ء امللكة ـ بأن كانت العدالة جمرد اجتناب مراً وراأمام، ولو كانت العدالة فيه ويف اإل

  موراً زائدة على العدالة. أخواا أاحملرمات ـ كانت املأمونية و
خص من املدعى وعدم اعتبارها يف باب الشهادة مطلقاً بل أنه أمع ما تقدم من  :وفيه

نرى يف عرف نا أعم من امللكة، لبداهة أا أ ،تقبل شهادة غري املتصف ا يف كثري من املوارد
  املتشرعة يصفون بعض 

                                                
  .٩٥١ح ٤٩٦ص :) رجال الكشي١(
  .٤صالة اجلماعة ح أبوابمن  ١٢الباب  ٣٩٦ص ٥) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٦٨

و الطلبة بأنه مأمون عفيف صائن صاحل ومع ذلك ال يصفونه بالعدالة، بل نرى أ ةالكسب
وصاف تصدق على غري املؤمن، بل غري املسلم، إذا كان كذلك، خصوصاً مع ن هذه األأ

قدمة، بل يف التصريح يف بعض الروايات باالعتناء بشهادة مقترف الذنوب كرواية علقمة املت
  بعضها جواز شهادة الناصب يف باب الطالق إذا كان يعرف منه خري.

ىل إطالقات الشارع ـ إواملراد ا يف (اخلامس: ما تقدم عن الفقيه اهلمداين من قوله: 
ا كيفية نفسانية باعثة على أنه عقبه بقوله: ـ ومن هنا اشتهر بني املتأخرين إآخره، ف

ن اختلفوا يف التعبري عنها بلفظ الكيفية أو احلالة أو إا مع املروة. ومالزمة التقوى أو عليه
  ، انتهى.)١()اهليئة أو امللكة

ن أن الالزم مراجعة الروايات املفسرة للعدالة املعتربة يف موضوع احلكم، ال إ :وفيه
ىل العرف يف معناها. نعم لو وقعت العدالة شرطاً للحكم مطلقا بال تفسري لزم إنرجع 

  ىل العرف، ولكن األمر ليس كذلك.إجوع يف تفسريها الر
(رمحه اهللا)  طال الشيخ األعظمأ، وقد )٢(السادس: صحيحة ابن أيب يعفور املتقدمة

  الكالم حوهلا، وحاصل االستدالل ا، 

                                                
  . ٣٢س ٦٦٨ص ،) مصباح الفقيه: كتاب الصالة١(
  .١الشهادات ح أبواب من ٤١الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٦٩

ىل العدالة لقوله: "مب تعرف عدالة إن كان ظاهراً يف كونه عن الطريق إن السؤال فيها وأ
(عليه  ، ولكن يتعني محله على السؤال عن مفهومها بقرينة جواب اإلمامىل آخرهإالرجل" 

م إن الستر والعفاف من امللكات ال من األفعال، وهذا شائع يف العرف، حيث إالسالم) ف
  ة.ييعربون باملعرفة ويريدون امله
ال عن مهيته. وعلى هذا فجواب ن الرجل مثري، ويريدون السؤأمثالً: يقال مب يعرف 

(عليه السالم) عن السؤال عن مهية العدالة بكوا الستر والعفاف اللذين مها يف  ماماإل
ن العدالة من أنه ال يقال رجل ستري أو عفيف، إال إذا كان له ملكة يدل على امللكات، أل

  قبيل امللكات وهو املطلوب.
ىل إخص من املدعى، وأىل ماتقدم من اختصاصها بباب الشهادة فهو إوفيه: مضافاً 

التنايف بني جعل العدالة الستر والعفاف الظاهرين يف امللكة ـ كما قالوا ـ وبني جعلها 
ذ الستر والعفاف إصال، أعدم ظهورها يف امللكة  ،كف البطن والفرج الظاهرين يف الفعلية

ن املتشرعة يصفون الشخص بأنه ستري عفيف وال أال ترى أمن األمور اخلارجية العرفية، 
 عدالة، ولذا جعل الستر يف حديث جنود العقل واجلهل املروي عن أيب عبد اهللايصفونه بال

(عليه السالم) يف مقابل التربج الذي هو من سنخ األفعال قطعاً، وكذا جعل العفة يف مقابل 
  فراجع. ،التهتك

  يب يعفور أار امللكة مبوثقة ابن ومبا ذكرنا خيدش االستدالل العتب



 

 ٢٧٠

تقبل شهادة املرأة والنسوة إذا كن مستورات «ليه السالم): خيه عن أيب جعفر (عأعن 
ىل إتاركات للبذاء والتربج  ،مطيعات لألزواج ،هل البيوتات معروفات بالستر والعفافأمن 

  .)١(»نديتهمأالرجال يف 
كثر من حصول العدالة أحة ابن أيب يعفور ال تدل على ين صحأنه ال يذهب عليك إمث 

كثر العدول، ألو دلت على احنصار العدالة يف مفادها لزم خروج ذ إباألمور املذكورة، 
  يف العدالة. من تعاهد اجلماعة يف الصلوات، وذلك ليس شرطاًوذلك ملا تضمنت 

(عليه  تيان بالصالة املشروطة ا العدالة لقولهصل اإلوالقول بأنه جعل ذلك عالمة أل
(عليه  ، مدفوع بعدم جعله عالمة لقوله)٢(»لكي يعرف من يصلي ممن ال يصلي«السالم): 
كما يظهر ذلك ملن تدبر الرواية. وكيف كان » قد كان فيهم من يصلي يف بيته«السالم): 

كثر من عدالة املتصف ذه الصفات، وكوا يف مقام التحديد أفالرواية ال تدل على 
  املقتضي لالحنصار ال بد من رفع اليد عنه.

ىل املشهور، إتربته هذه الرواية يف العدالة، وبني املعىن املنسوب ن بني املعىن الذي اعإمث 
د على هحراق البيت شاإن االهتمام بإن يقال: أ الّإعموماً من وجه، واملتبع مفادها. اللهم 

  نفاق الذين مل 

                                                
  .٢٠الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج٢(
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ال فليس عدم حضور اجلماعة من احملرمات قطعاً، فالرواية تفيد ما ذكره إحيضروا، و
  املشهور.

و مطلق، أالعدالة عموم من وجه وكذلك بني هذه الرواية وبني سائر روايات  ن قلت:إ
  فيقع التعارض، فال ميكن اجلزم بشيء منها إال بعد الترجيح. 

قل أدناها ما ذكر يف أن هلا مراتب إن كلها مبينة ملصاديق العدالة، فأقلت: الظاهر 
هي. نعم لو قيل بأا يف مقام فق العصمة أو هي أعالها ما هي يف أالروايات اشتراطاً و

  شكل األمر، والذي يهون اخلطب عدم فهم التحديد منها عرفاً.أالتحديد 
فاحملكي عن احملقق يف الشرائع، والنافع،  ،ن اعتبار املروة يف العدالة خمتلف فيهاإمث 

ن تأخر عدم اعتبار املروة، واملشهور بني م ،يضاحرشاد، وفخر احملققني يف اإلوالعالمة يف اإل
  شاذ منهم. (رمحه اهللا) اعتبارها كما حكي، ومل يذكرها املتقدمون إالّ عن العالمة

للمفاهيم ن كانت مساوية إإذ أن هذه اللفظة ن اعتبارها مما ال حمل له، أوال خيفى 
ن مل تكن إفال وجه لتبديل لفظ بلفظ آخر، و ،الواردة يف الروايات كالستر والعفاف وحنومها

ظهر عند العرف أن هذه اللفظة ليست أو األخصية، مع أالغرض لألعمية مساوية فات 
  و مصداقاً من األلفاظ الواردة يف الروايات حىت تبدل ا طلباً أمفهوماً 
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  للوضوح.
و مادة مما ينايف الستر والعفة الواردين أنسانية عرفاً ن كثرياً من املوهنات مبقام اإلإنعم 

أو صارع يف السوق مع سوقي  ،لو ركب الفقيه احلمار مقلوباًيف روايات العدالة. مثالً: 
و هرول بني الناس كما يفعله اانني بال داع معتد به، مل يكن يصدق أظهار شجاعته، إل

احملرمات التستر والتعفف عن  ،و عفيف. والقول بأن املراد بالستر والعفةأنه ساتر أعليه 
  فقط، خالف متفاهم العرف.

  استدل العتبار املروة بأمور:وكيف كان فقد 
  صحيحة ابن أيب يعفور ـ وحمل الداللة منها فقرات:األول: 
ن يكون املراد منه ستر العيوب أعلى » بأن يعرفوه بالستر«(عليه السالم):  قولهاألوىل: 

  الشرعية والعرفية، ومن األمور العرفية ارتكاب منافيات املروة.
، بناًء على مشوهلا »ف البطن والفرج واليد واللسانوك«(عليه السالم):  الثانية: قوله

  للكف عن منافيات املروة كشموهلا للمحرمات الشرعية.
نه إف» ن يكون ساتراً جلميع عيوبهأوالداللة على ذلك كله «(عليه السالم):  الثالثة: قوله

  يشمل العيوب الشرعية والعرفية كما تقدم.
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والعفاف عرفاً كان معترباً  املروة ما ينايف الستر نه لو كان منايفأويف الكل ما تقدم من 
  مل يكن معترباً. الّإو

ىل إن املراد بالستر ليس هو الستر الفعلي، مضافاً أ(رمحه اهللا) من  ما ما أجاب الشيخأو
فمخالف ملا يستفاد يف  ،ىل غري ذلكإن املتبادر بالستر تعلقه بالعيوب الشرعية دون العرفية، أ

  ليه.إشارة ا تقدمت اإلالعرف منها كم
ن املنقول ليس إ :كما يف اجلواهر عن بعض الكتب. وفيه ،مجاع املنقولاإلالثاين: 

  دلة اللفظية املذكورة.ىل األإحبجة، فضال عن مثل هذه املسألة املختلف فيها احملتمل استناده 
م اجلواب صل امللكة يف العدالة، وقد تقدأكما تقدم تقريره يف اعتبار  ،األصلالثالث: 

  عنه.
ال دين ملن ال مروة له، وال «(عليه السالم) يف حديث هشام:  قول الكاظمالرابع: 

ويؤيده ما تقدم من خرب مساعة عن  بضميمة لزوم تدين العادل، )١(»مروة ملن ال عقل له
ال فلو فرض اجتناب املعاصي إن املراد نفي الدين الكامل، وإ :(عليه السالم). وفيه الصادق

ما املؤيد فليس املراد من املروة أتيان بالواجبات كذلك كان ممن له الدين ضرورة، وواإل كافة
  فيها ما هو املصطلح 

                                                
  . ٢٨٧) حتف العقول: ص١(
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  لديهم قطعاً.
نه أن املقدار الذي تقدم إ :يف العدالة للمروة. وفيهاملشروطة قوى تالمالزمة اخلامس: 

مل يكن وجه معتمد  وهو مشروط يف العدالة، والزائد عليهمناف للستر مالزم للتقوى 
  للمالزمة بينها وبني التقوى.

(صلى اهللا عليه وآله وسلم) كان  نهأبل روي (قال يف اجلواهر بعد نفي اعتبار املروة: 
ىل الصالة مبجمع من الناس يف إنه كان يأكل ماشياً أ، وهويردف خلفيركب احلمار العاري 

يف (عليه السالم)  عن أمري املؤمننينه ورد أنه كان حيلب الشاة وحنو ذلك. مع أاملسجد، و
للمروة باملعىن الذي ذكروه، مثل ما عظم مناف أما لو وقع يف مثل هذا الزمان لكان الزهد 

  ، انتهى.)١()ورد يف رقع جبته حىت استحٰىي من راقعها
ص؛ فرب زمان يكون فيه وال شخص بشخ ،نه ال يقاس زمان بزمانأولكن ال خيفى 

ىل إن منافياً للستر والعفة وليس كذلك يف زمان آخر، وهكذا بالنسبة حبيث يكو عمل عيباً
(عليه السالم) يشتري من السوق الطعام ويضعه  شخاص، ولذا كان أمري املؤمننيبعض األ
بقاء كم، إ(عليه السالم) الثوب وقطع كم و ىل البيت، ويظهر من حديث اشترائهإيف كمه 

  (عليهم السالم) ميتنع  حدهمأوكان 

                                                
  يف عدم اعتبار املروة يف العدالة. ٣٠٣ص ١٣) اجلواهر: ج١(
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  وعلله بأن أهل املدينة يعيبون ذلك. ،ن ذلكع
  حكومة الرباءة كما ال خيفى. :ن قاعدة االحتياط قاض بذلك. وفيهإالسادس: 

ن منها ما ينايف العدالة أبني منافيات املروة، ونه قد يشكل ما ذكرنا من التفصيل إمث 
  وهي اليت ال تنايف الستر، ومنها ما ينافيها وهي اليت تنافيه بأمرين:

و مل يشهد عليه أذنباً  بفمن مل تره بعينك يرتك«األول: رواية علقمة املتقدمة اليت فيها 
  . )١(»مقبولةهل العدالة والستر وشهادته أبذلك شاهدان فهو من 

ن الستر أن مفادها إن هذه الرواية حاكمة على األدلة املعتربة للستر، فأ :وجه االشكال
  عدم تظاهره بالفسوق والعصيان. ة ليس إالّوالعفاف املأخوذ يف تعريف العدال

مت حكومتها لكن ال بد من تقيدها مبا ال ينايف الروايات املستفيضة ن سلّإا وإ :وفيه
ىل صحة سند األوىل خبالف إاملعتربة للستر الظاهر يف منافاة بعض العيوب العرفية له، مضافاً 

  هذه، فتأمل.
شعار بشرطية إدة يف باب الشهادة اليت ليس فها طالق مجلة من الروايات الوارإالثاين: 

االجتناب عن منافيات املروة يف قبول الشهادة، مثل ما ورد من نفي البأس عن شهادة 
  اجلمال واملكاري 

                                                
  .١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨) الوسائل: ج١(
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  ذا كانوا صلحاء.إاملالح و
ي القدر املالزم من املروة للستر والعفاف ـ على أخبار املعتربة هلا ـ حكومة األ :وفيه
  قات.طالهذه اإل

  فتحصل يف املسألة احتماالت ثالثة:
  ول: اعتبار املروة مطلقاً.األ

  الثاين: عدم اعتبارها مطلقاً.
وبني غريه فال يعترب، وهذا هو الذي  ،للستر فيعترب الثالث: التفصيل بني ما كان مالزماً

  هللا العامل.وا ،يضا ال خيلو من وجه، فتدبرأن كان القول الثاين إاخترناه مجعاً بني األدلة، و
  مور:أوالدليل للقول الثاين الذي فسر العدالة باملباالة بالدين 

 ا الشتماهلا على الستر والعفاف تدل على كوماإاألول: صحيحة ابن أيب يعفور، ف
ذا كان مبالياً بستره إنه ال يقال رجل ستري أو عفيف، إال إحالته ال وقوعهما عنه اتفاقاً، ف

ستر والعفاف قد يكون ناشئاً عن عدم االبتالء خبالفهما، وقد يكون وعفافه، وذلك ألن ال
ن أدائمي، ومن املعلوم لدى العرف عن داع نفساين  مر اتفاقي، وقد يكون ناشئاًأناشئاً عن 

منا يتم بعد إيف القسم الثالث دون األولني، وهذا  الّإاالتصاف بالستر والعفاف، ال يكون 
  صحيحة.بطالن استفادة امللكة من ال
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فادا لالستقامة الفعلية بدون إفادا للملكة، وبني إمر الصحيحة دائر بني أن أواحلاصل 
ىل مباالة نفسانية، وحيث إفادا لالستقامة الفعلية املستندة إىل حالة نفسانية، وبني إاستنادها 

الف والثاين خ ،ن األول غري مستفاد منها ملا تقدم من ورود النقوض والغموض عليهأ
  تعني الثالث وهو املطلوب. ،متفاهم العرف من لفظي الستر والعفاف

ن الروايات األخر الدالة على كفاية أ ن الستر والعفاف ولو كان كذلك إالّإ :وفيه
االستقامة الفعلية ـ كرواية علقمة وغريها ـ تدل على عدم احنصار العدالة يف مفاد 

  أيب يعفور. ابنصحيحة 
  االكتفاء بأقل من هذا القدر يف األمور الشرعية املتوقفة على العدالة.  صالة عدمأالثاين: 

النفسانية على هذا األصل، مضافاً  ةصالة عدم شرط املباالأما تقدم من حكومة  :وفيه
  ن األصل ال جمال له بعد ظهور األدلة االجتهادية يف املطلوب.أىل إ

عة املشتملة على اعتبار الوثوق يف مام اجلماإالثالث: بعض الروايات الواردة يف باب 
ال تصل خلف «مام اجلماعة، منها رواية علي بن راشد املتقدم، ومنها ما يف الفقه الرضوي: إ

  ، ومنها خرب )١(»حدمها من تثق به وتدينه بدينه وورعهأأحد إال خلف رجلني 

                                                
وفيه  ،٢صالة اجلماعة: ح أبوابمن  ٩الباب  ٤٩٠ص ١مستدرك الوسائل: ج ،١٤س ١٤) فقه الرضا: ص١(
   ».وتدين بدينه«
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  .)١(»ذا كنت خلف اإلمام تواله وتثق بهإ« :املرافقي
تها يف موردها خبرب عبد الرمحن القصري املتقدمة، وخرب خلف، ا مع معارضإ :وفيه

كذلك املفهوم منها جواز  ،الناهي عن الصالة خلف ااهر بالفسق، ومرسلة الصدوق
على الوثوق بالدين اتمع مع ترك  الصالة خلف غريه بال اشتراط للوثوق، ال تدل إالّ

ون ولو ال حلالة نفسانية وال للخوف من اهللا ن من ال خيإاملعاصي ولو دون مباالة نفسانية، ف
  تعاىل يوثق به وهكذا، فتأمل.

  مور:أوالدليل للقول الثالث الذي فسر العدالة باالستقامة عن ملكة 
األول: صححية ابن أيب يعفور، ألا مجعت بني الستر والعفاف اللذين مها عبارة عن 

ن يكون أ«ي هو الفعلية، وكذا قوله: وبني كف البطن والفرج واليد واللسان الذ ،امللكة
  ». ساتراً جلميع عيوبه

ن الستر والعفاف ظاهران يف الفعلية ال امللكة، بشهادة العرف حني أما تقدم من  :وفيه
ىل قرينة املقابلة بينها وبني التربج والتهتك يف حديث جنود إطالق هذين اللفظني، مضافاً إ

  السالم) كما سبق. (عليه العقل واجلهل املروي عن الصادق
  ن الورع أالثاين: الرواية املتقدمة عن الفقه الرضوي، بتقريب 
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 ٢٧٩

  
فمن كانت له امللكة ولكن مل يتفق  ل،عن كيفية نفسانية، فهو ملكة وعم الّإال يكون 

ن أدلة القول الثاين أا مع معارضتها مبا تقدم يف إ :له عمل ال يسمى ورعاً كالعكس. وفيه
  االجتناب اخلارجي ولو ال مللكة، فتأمل. الورع عبارة عن

ن العدالة عرفاً ولغة االستقامة، بضميمة ما فهم أالثالث: ما تقدم عن الفقيه اهلمداين من 
خبار لذلك، بل الظاهر فادة األإعدم تسليم  :خبار من اشتراط كوا عن ملكة، وفيهمن األ

 اذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناًف«(عليه السالم):  من كثري منها نفس االستقامة كقوله
  ورواية علقمة وغريمها. )١(»جازت شهادته وال يسأل عن باطنه
ا االجتناب عن الكبائر وترك اإلوالدليل للقول الرابع الذي فسصرار على ر العدالة بأ

  ا عبارة عن االستقامة الفعلية من دون اعتبار امللكة بأمور:أالصغائر، وظاهره 
نت مع أذا دخلت من باب املسجد فكربت وإ«عض الروايات، كرواية األذان: األول: ب

سألته عن رجل كان يصلي فخرج  :. مساعة)٢(»جزأكأىل الصالة إمام عادل مث مشيت إ
  ماماً عدالً إن كان إ«اإلمام وقد صلى الرجل ركعة من صالة فريضة قال: 
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  .٩قامة حذان واإلاأل أبوابمن  ١٣الباب  ٦٥٣ص ٤) الوسائل: ج٢(
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  ، احلديث.)١(»خرى وينصرفأفليصل 
(رمحه اهللا) يف مسألة صالة اجلماعة مبا لفظه:  ره الشيخ األعظموجه الداللة ما ذك

فعدم عدالته قد يكون من جهة  ،وفروعاً صوالًأالعادل يف دينه  :واملراد بالعادل يف الروايتني(
... وقد يكون من جهة فسقه يف فروع الدين كاملؤمن  صول الدين كاملخالفأفسقه يف 

صحابنا من امللكة اخلاصة، وحينئذ أعىن غري ما اصطلح عليه الفاسق جبوارحه، والعدالة ذا امل
وفروعاً ـ وال  صوالًأعين االستقامة الفعلية أعلى اعتبار العدالة ـ  فال تدل الروايتان إالّ

يدل على اعتبار العدالة مبعىن امللكة حىت ال جتوز الصالة خلف املؤمن الذي مل تصدر منه 
  ، انتهى.)٢()صالأار عدم املعصية بل ظاهره اعتكبرية ومل حتصل له ملكة بعد، ب

شري فيها أومما ذكرنا يعرف الكالم يف بعض األخبار األخر اليت (وقال يف موضع آخر: 
(عليه السالم) يف علل الفضل يف علة كون صالة  مام، مثل قولهإىل اعتبار العدالة يف اإل

  ، انتهى.)٤())٣(»فقهه وعدالتهمه ولمت لعأألن الصالة مع اإلمام «اجلمعة ركعتني قال: 

                                                
  .٢صالة اجلماعة ح أبوابمن  ٥٦الباب ٤٥٨ص ٥) الوسائل: ج١(
  .١٠س ٣٦٣ص ي:لألنصار ،) كتاب الصالة٢(
ن الصالة مع اإلمام أمت وأكمل لعلمه إذكر الرواية هكذا:  ٣٤الباب ٤س ١١٠ص ٢ج :خبار الرضاأ) عيون ٣(

  .وعدله وفضله
  . ١٠س ٣٦٤ص :لألنصاري ،) كتاب الصالة٤(
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ال وثوق  ذإ(عليه السالم) بأن اعتبار الوثوق يف بعض الروايات ظاهر يف امللكة،  وردأو
  مبن ال ملكة له.

فلو علمنا من شخص  ،جيب بأن الوثوق حيصل مبجرد عدم املعصية ولو ال عن ملكةأو
يتمان ظهر ذلك من تنظري االنه ال يعصي ولو من باب االتفاق، حصل لنا الوثوق به، كما يأ

ولو علمنا بعدم حصول  ،نه ال خيون ولو ال عن ملكة نأمتنهأن علمنا ن مإف ،به مبا حنن فيه
  امللكة له، فتأمل.

ألا الظاهرة  ،ن املراد بالستر والعفاف الفعليةأالثاين: صحيحة ابن أيب يعفور، بتقريب 
ىل إ» وكف البطن«(عليه السالم):  قوله ينة على ذلك عطفرمنهما عرفاً ال امللكة، والق

نه لو أخره يراد به آىل إ» ويعرف باجتناب الكبائر«(عليه السالم):  آخره عليه، ويكون قوله
كان جمتنباً عن املعاصي الظاهرة للناس كشف ذلك عن اجتنابه عن مجيع املعاصي حىت اخلفية 

  منها كوطء احلائض والرياء يف العبادة.
ىل العدالة فالستر والعفاف واجتناب إالسؤال ملا كان عن الطريق  ورد عليه بأنأو

ال لزم احتاد الطريق وذي إو ،ليها، فليس اجتناب املعاصي نفس العدالةإاملعاصي كلها طرق 
  الطريق.
جيب بأن السؤال ليس عن طريق العدالة، بل السؤال عن نفس العدالة، ومثله شائع أو

  ق احلكم نه يقال ـ فيما علّإيف العرف، ف



 

 ٢٨٢

على وصف جمهول ـ ما الدليل على هذا الوصف؟ يراد به السؤال عن الوصف، 
  فتدبر.

موثقة ابن أيب يعفور  ،ليهاإن الستر والعفاف نفس العدالة ال الطريق أويدل على 
ىل إ» ذا كن مستوراتإتقبل شهادة املرأة والنسوة «(عليه السالم):  املتقدمة، حيث قال

نه أن املوضوع للحكم هو الستر ال ألقبول بالستر دون غريه يدل على ن تعليق اإآخره، ف
  ليه.إشيء آخر يكون الستر طريقاً 

وما ذكره بعض املعاصرين تبعاً للمحدث السي (شار اليه الشيخ بقوله: أالثالث: ما 
ن استغراب أن التصريح باشتراط ملكة العدالة مل يقع يف األخبار ال خيلو عن وجه، وأمن 

، انتهى. )١()عض آخر من املعاصرين لصدور ذلك عن مثل احملدث املذكور ال خيلو عن نظرب
  ما ال خيفى. :وفيه

  والدليل للقول اخلامس الذي هو عبارة عن اإلسالم وعدم ظهور الفسق بأمور:
مجاع القويل على ما ادعاه الشيخ يف حمكي اخلالف حيث قال: إذا شهد عند األول: اإل
سالمهما، وال يعرف فيهما جرحاً، حكم بشهادما وال يقف على إيعرف  احلاكم شاهدان

  ن أىل إالبحث ـ 

                                                
  .١٨س ٣٦٣ص :لألنصاري ،) كتاب الصالة١(



 

 ٢٨٣

ورد عليه بأنه ال أن االمجاع منقول، ورمبا إ :هيخبارهم. وفأمجاع الفرقة وإقال ـ دليلنا 
مجاع إن هذا ليس خدشاً يف أمجاع يف املقام مع هذا اخلالف العظيم، ولكن ال خيفى إ

بعد الشيخ  ممنا هإمجاع، وذلك ألن املخالفني ىل هذا اإلإو خدش يف االستناد منا هإالشيخ، و
مجاع ما قبل الشيخ مل يعلم خمالف، ولعله كان إىل زمانه اإلأحسب ما حكي لنا كلمام، 

  حمققاً.
ىل إمجاع بالنسبة مجاع املتقدم باخلالف املتأخر. نعم يسقط اإلنه ال ينفى اإلأوذا تبني 

مجاع ن يكون مستند اإلأال إللهم أليه. إمجاع بالنسبة احلجية لعدم وجود اإل املتأخر عن
مجاع على ذا انعقد اإلإال إ ،مجاع يف زمان كاف لالستنادن انعقاد اإلإقاعدة اللطف، ف

  خالفه بعده، فتدبر.
نه ما كان أيضا حنن نعلم أمجاع العملي كما ادعاه الشيخ بقوله احملكي، والثاين: اإل

منا إيام التابعني، وأيام الصحابة وال أ(صلى اهللا عليه وآله وسلم) وال يف  يف أيام النيبالبحث 
عصار على هل األأمجع أولو كان شرطاً ما  ،حدثه شريك بن عبد اهللا القاضيأهو شيء 

  تركه. 
ما السرية العملية يف عصر الصحابة أو((رمحه اهللا) مبا لفظه:  ما قاله الفقيه اهلمداين :وفيه

والتابعني لو حتققت فهي غري ناهضة للحجية لعدم كون قضائهم يف تلك األعصار غالباً 
لم (صلى اهللا عليه وآله وسلم) ف ما يف عصر النيبأمضائه بل خبالفه، وإمنوطاً برضى احلجة و

  تثبت، بل املروي عن حال النيب



 

 ٢٨٤

نه أ، ملي مرسالًعلى ما عن هداية الشيخ احلر العا ه(صلى اهللا عليه وآله وسلم) خالف
ذا جاؤوا بشهود ال يعرفهم خبري وال شر إن قال ـ وأىل إليه رجالن ـ إذا اختصم إكان 

صحابه يسأل كل منهما من حيث ال يشعر اآلخر عن حال الشهود أبعث رجلني من خيار 
ن مل إن قال ـ وأىل إذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على املدعى عليه ـ إيف قبائلهم وحمالم، ف

، )١()ال خرياً أنفذ شهادماإن قال ما علمت منهما إعرف هلم قبيله سأل عنهما اخلصم في
  انتهى.

(رمحه اهللا) يف حمكي عبارته بقوله:  ليه الشيخإشار أصالة عدم الفسق، وقد أالثالث: 
  .)٢()ٰىل دليلإوأيضاً األصل يف املسلم العدالة، والفسق طارٍ عليه حيتاج (

ىل إدالة امللكة فاألصل عدمها ال وجودها، ألا أمر حادث حيتاج ريد بالعأن إقول: أ
ـ فاألصل  )والفسق طارٍ عليه(ريد منها عدم الفسق ـ كما يشعر بذلك قوله أن إدليل، و

خبار الدالة على كونه سترياً عفيفاً صاحلاً وحنوها حاكمة ن األأن كانت هي العدالة ال إو
  عليه كما ال خيفى.

صالة عدم أصالة عدم الفسق، فال يتم أعدم فعل الواجب حاكم على صالة أن قلت: إ
  املعصية.

                                                
  .٢٧س ٦٧١) مصباح الفقيه: كتاب الصالة ص١(
  .٢١س ٣٢٦ص ،) املكاسب: رسالة العدالة٢(



 

 ٢٨٥

  هي مثبتة فال تفيد، فتأمل.قلت: 
ظهور حال املسلم بقواهلم، وهي املعرب عنها أفعال املسلمني وأصالة الصحة يف أالرابع: 

قم دليل على ريد بالعدالة امللكة فال ظهور حلال املسلم فيها ومل يأن إ :يف عدم الفسق. وفيه
 نريد بأصالة الظهور ظهور احلال ألأريد ا ترك املعاصي وأن إ، ورهذا النحو من الظهو

ال إنه ال دليل على هذا الظهور أ :ففيه ،الظاهر من حال املسلم وقوفه على احلدود الشرعية
  ذ الغالب فيهم عدم وقوفهم على احلدود كما ال خيفى.إالغلبة، والغلبة بالعكس، 

نه قال لشريح: أ(عليه السالم)  مام عليعن اإل س: بعض الروايات، مثل ما روياخلام
و معروف أال جملوداً يف حد مل يتب منه إن املسلمني عدول بعضهم على بعض أواعلم «

  .)١(»بشهادة الزور أو ظنني
سالم جازت كل من كان على فطرة اإل«(عليه السالم) لعلقمة:  وقول الصادق

  .)٢(»شهادته
من املسلمني ليس يعرفون بشهادة كانوا أربعة إذا «املتقدمة وفيها:  زحة حريوصحي

  ىل غري إ، )٣(»جيزت شهادم مجيعاًأالزور 

                                                
  .٢٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٥ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .١٨الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٣ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢٨٦

  ذلك.
خاص عن عام، لزم حني  ذا استثينإ(عليه السالم) فبأنه  ما رواية عليأورد عليه: أو

دودة ذه الثالثة، فالالزم سالم، بل العدالة حمثر الفحص، فال يكفي مطلق اإلرادة ترتيب األإ
ما رواية علقمة فبأن الظاهر من ذيلها اعتبار أالفحص حىت يثبت عدم كون الشاهد منهم. و

ا ال تقاوم الروايات اليت اشترطت الستر والعفاف وحنومها. وأما أحسن الظاهر، مع 
  فتأمل. ،صحيحة حريز ففيها ما أورد على األول

اإلسالم وعدم ظهور الفسق، عدم كفاية وع الروايات ن املستفاد من جممأنصاف واإل
يضاً، بل املستفاد أمر متوسط بني أن مل يكن املستفاد منها امللكة واجتناب مجيع الذنوب إو

  قوال.هذه األ
  .مورأوالدليل للقول السادس وهو حسن الظاهر 

يف رسالة  رك(رمحه اهللا) ذ ن الشيخأمر، وهو أل بيان املطلب من التنبيه على بوال بد ق
منا هو طريق إن يكون عدالة وأقل عن حسن الظاهر وكذا عدم ظهور الفسق ال يأالعدالة 

و حسن الظاهر أنه ال يعقل كون عدم ظهور الفسق أمع (للعدالة، واستدل لذلك مبا لفظه: 
نفس العدالة، ألن ذلك يقتضي كون العدالة من األمور اليت يكون وجودها الواقعي عني 

مراً واقعياً ال دخل للذهن أعين الفسق ـ ألذهين، وهذا ال جيامع كون ضده ـ وجودها ا
  فيه، وحينئذ فمن 



 

 ٢٨٧

ن يكون عادال يف أكان يف علم اهللا مرتكباً للكبائر مع عدم ظهور ذلك ألحد يلزم 
ما بطالن أن وجودها الواقعي عني وجودها الذهين. وأالواقع فاسقاً يف الواقع، ألن املفروض 

ن شخصاً كان يف الزمان السابق مع اتصافه أفغين عن البيان، وكذا لو اطلع على الالزم 
حد مصراً على الكبائر يقال كان فاسقاً ومل يطلع وال يقال كان عادالً أحبسن الظاهر لكل 

  ، انتهى.)١()فصار فاسقاً عند اطالعنا
حنومها من األمور و عن اجتناب املعاصي، أو أن كانت العدالة عبارة عن امللكة، إقول: أ

ن كانت العدالة عبارة عن حسن الظاهر، إما أ(رمحه اهللا)، و الواقعية، كان األمر كما ذكره
و عن اإلسالم مع عدم ظهور الفسق، كان ضدمها عبارة عن عدم حسن الظاهر، وعدم أ

نه لو أسالم مع ظهور الفسق. واحلاصل سالم مع عدم ظهور الفسق أو ظهور اإلظهور اإل
ضد ذلك ن ضد العدالة هو عبارة عن عدمها ـ فكل معىن اعترب للعدالة كان ضدها إقيل 

(رمحه اهللا)، من  وضدها الفسق حىت يلزم ما ذكرهن العدالة هي حسن الظاهر أاملعىن، ال 
حكاماً بالعدالة ذا املعىن أق اجتماع العدم وامللكة أو شبهه ـ مل يكن به بأس، فالشارع علّ

  ، ومل يرتب تلك األحكام على ضده.كثر وال أقلأال 
  نعم لو كان الفسق الذي هو ضد العدالة هو عبارة عن اقتراف 

                                                
  .٢٥س ٣٢٦ص ،) املكاسب: رسالة العدالة١(



 

 ٢٨٨

ن من يعترب العدالة مبعىن حسن الظاهر أو إالذنب كان ملا ذكر وجه، ولكن الكالم فيه، ف
نا مل جند يف أىل إحنوه، يفسر الفسق بأنه عبارة عن عدم حسن الظاهر وشبهه، مضافاً 

و ما يراد أما قابل فيه العدالة بالفسق، بل املوجود هو تعليق احلكم على العدالة خبار األ
نه مجع بني العدالة املفسرة إشكال، فالظاهر ال يبقى جمال هلذا اإل نفيها، وبعد تفسريها حبس

  خبار وبني الفسق املفسر بالعصيان يف لسان العلماء.حبسن الظاهر يف األ
خبار: منها صحيحة ابن أيب على ذلك، وهو عدة من األنعم يقع الكالم يف الدليل 

عضاء األربعة، ا فسرت العدالة بالستر والعفاف وكف األأيعفور املتقدمة، وجه الداللة 
ومن املعلوم عدم التنايف بينه وبني العصيان واقعاً، فمن كان حسن الظاهر بسبب هذه األمور 

  قبلت شهادته للمسلمني وعليهم. كان عادالً
منا سأل إىل العدالة بشهادة السؤال، ألن الراوي إورد عليه بأا يف مقام بيان الطريق أو

دلة القول الرابع أجيب بعدم تسليم ذلك كما تقدم يف أىل آخره، وإمب تعرف عدالة الرجل، 
  وغريه. بل يف هذا اخلرب مواضع للداللة على املطلب كما قاله الفقيه اهلمداين.

مأموناً جازت شهادته  ذا كان ظاهر الرجل ظاهراًإف« :املتقدم، وفيه خرب يونس :ومنها
  .)١(»وال يسأل عن باطنه

                                                
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٠ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٨٩

من عامل الناس فلم «حيث قال:  ،(عليه السالم) املتقدم عن الصادق ةخرب مساع :ومنها
  .)١(»وظهر عدله«ىل قوله: إ» وواعدهم فلم خيلفهم ،وحدثهم فلم يكذم ،يظلمهم

  املتقدم املشبه خلرب مساعة. (عليه السالم) عن أيب عبد اهللا خرب اخلصال :ومنها
من صلى مخس صلوات يف اليوم : «(عليه السالم) ما عن األمايل عن الصادق :ومنها

  .)٢(»جيزوا شهادتهأوالليلة يف مجاعة فظنوا به خرياً و
القرآن  ئتمام الناس بشخص يقرأان أاملصرح ب )٣(خرب عبد الرحيم القصري املتقدم :ومنها

  نه ظاهر يف كفاية هذا القدر من حسن الظاهر. إف ،كاف يف االقتداء به
  غري ذلك مما تقدم بعضها يف دليل القول اخلامس. :ومنها

بني امللكة واجتناب  طن املستفاد من جمموع الروايات هو شيء متوسأوقد تقدم 
اقتصرنا يف هذا املبحث  والثاين تفريط، وقد ،طفراإسالم، فاألول ظهور اإل احملرمات وبني

  مامإض ما يتعلق باملطلب يف مبحث على رؤوس املطالب خوفاً من التطويل، وسنذكر بع
  

                                                
  .٩صالة اجلماعة حأبواب من  ١١الباب  ٣٩٣ص ٥) الوسائل: ج١(
  .١٢الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .١١٨ملساجد واجلماعة حباب فضل ا ٢٧٥ص ٣) التهذيب: ج٣(



 

 ٢٩٠

و ظناً، وتثبت بشهادة العدلني، وبالشياع املفيد أرف حبسن الظاهر الكاشف عنها علماً وتع
  للعلم.

  ن شاء اهللا تعاىل.إاجلماعة 
  {وتعرف} العدالة بأي معىن كانت بأمور:

ن تكون العدالة مبعىن امللكة أو حسن الظاهر أالعلم الوجداين، من غري فرق بني األول: 
  أو غريمها.

ليه املصنف بقوله: {حبسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً} وهذا إما أشار الثاين: 
ما لو أ، و حنومهاأو امللكة أىل العدالة، لو كان املراد منها اجتناب الكبائر إمنا يكون طريقاً إ

كانت العدالة عبارة عن حسن الظاهر ـ كما ال يستبعد استفادته من النصوص املتقدمة ـ 
  فال يكون حينئذ طريقاً، بل يكون نفس العدالة.

  ليه بقوله: {وتثبت بشهادة العدلني} ملا تقدم من حجية البينة.إما أشار الثالث: 
  لم} ملا تقدم أيضاً.ما أشار إليه بقوله: {وبالشياع املفيد للعالرابع: 

كما لو قام عنده خرب ثقة بدون حدمها، أىل إ ن مل يكن مستنداًإالوثوق واخلامس: 
  حصول العلم وحنوه.

ىل العدالة إنصاري يف كتاب الصالة من كون امللكة طريقاً ما ذكره الشيخ األالسادس: 
  اليت هي اجتناب املعاصي.



 

 ٢٩١

  هذا جممل الكالم يف املقام وتفصيله:
ىل العدالة، فيجوز ترتيب آثار إوهو العلم الوجداين فال شك يف كونه طريقاً األول: ما أ

جزاء على مسألة اإل مركباً ابتين العدالة على من علم عدالته، ولو ظهر بعد ذلك كونه جهالً
لزم  الّإوعدمه لو مل تكن يف املسألة رواية خاصة، كما وردت يف مسألة صالة اجلماعة، و

  ها.احلكم مبقتضا
وهو حسن الظاهر فهو مبين على القول بعدم كون العدالة هو حسن ما الثاين: أو

  ليها، والدليل على طريقيته الروايات املتقدمة: إال مل يعقل جعله طريقاً إالظاهر، و
ىل إ» والداللة على ذلك كله«(عليه السالم):  ن قولهإصحيحة ابن أيب يعفور، ف :منها

لستر والعفاف اللذين مها من قبيل امللكة ـ كما قالوا ـ ومن ىل اإآخره، بيان للطريق 
  خرى عن حسن الظاهر.أن الساترية للعيوب عبارة أاملعلوم 

ن هذا ليس إال حسن إىل آخره، فإ» من عامل الناس فلم يظلمهم«خرب مساعة: ومنها: 
  الظاهر.

لصريح يف كا» ذا كان مل يعرف بفسقإ«ن قوله: إرواية عالء بن سبابة، فومنها: 
  املطلب.

ىل غري ذلك من (عليه السالم) إرواية علقمة وما روي عن أمري املؤمنني ومنها: 
  (عليه السالم) يف خرب يونس:  الروايات املتقدمة خصوصاً قوله



 

 ٢٩٢

  ».نهطذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته وال يسأل عن باإف«
و الظن، أو أ ،و الوثوقأفادته العلم، إ ن حسن الظاهر كاف يف العدالة بشرطأمث هل 

  عدم الظن باخلالف، احتماالت.
ن إحكام على املوضوعات العلم ا، وحيث استدل لألول، بأن املعترب يف ترتب األ

دىن مراتب العلم جعله الشارع طريقاً، أحسن الظاهر يف الغالب يورث االطمئنان الذي هو 
س حسن الظاهر يىل ما جرت العادة، فلإرشاد إل تنبيه وويف احلقيقة ليس هذا طريقاً شرعياً ب

  طريقاً جمعوالً.
نه مل أىل إن حسن الظاهر ال يوجب يف الغالب العلم، مضافاً إن األمر بالعكس، فإوفيه: 

  كما ال خيفى على املتتبع. ،يظفر بقائل به
 ن قولهإوللثاين بأن املستفاد من النصوص بعد اجلمع حسن الظاهر املوجب للوثوق، ف

شبهه صريح يف اعتبار الوثوق، أوكذا ما » خلف من تثق بدينه الّإال تصل «(عليه السالم): 
واجلمع بينه وبني ما دل على حسن الظاهر يقتضي القول بكفاية حسن الظاهر مبوجب 

  صل اعتباره.للوثوق، ولو شك يف اعتبار الوثوق كان مقتضى األ



 

 ٢٩٣

وتوهم (بعد اختيار اكتفاء حسن الظاهر بقوله:  )١(بعض األعاظم هليإما أشار  :وفيه
فادة حسن الظاهر الوثوق بالعدالة، مدفوع بأن إخبار جمرى الغالب من جري هذه األ

و حسن املعاشرة مع الناس بعدم أخبار من حضور اجلماعة ليها يف األإمارات اليت اشري األ
ظاهره بالفسق وحنوها ال و عدم تأالتعدي عليهم يف املعاملة وخلف الوعد وكذب احلديث 

يضاً، ولكن الشارع اعتربها أمارات نوعية قد ال تفيد الظن أزيد من الظن، فهي أتفيد غالباً 
ن مل تفد الظن يف خصوص إدلته، وأطالق إطريقاً للحكم بالعدالة مطلقاً على ما يقتضيه 

سالم) يف خرب (عليه ال ىل ذلك ـ قولهإاملورد فضالً عن الوثوق، ويشهد لذلك ـ مضافاً 
جيزوا أى مخس صلوات يف اليوم والليلة يف مجاعة فظنوا به خرياً ومن صلّ«مايل: األ

  .)٢(»شهادته
من صلى مخس صلوات يف اليوم والليلة يف مجاعة فظنوا به كل «ويف خرب آخر: 

ال فنفس الظن عند إن املراد به األمر باملعاملة معه معاملة الظن، وأذ الظاهر إ ،)٣(»خري
  ، انتهى.)٤()ألن يتعلق به التكليف مراً اختيارياً قابالًأصول هذا السبب ليس ح

  خبار حسن الظاهر حاكمة على األخبار املعتربة أن أفتحصل 

                                                
  ) هو الفقيه اهلمداين.١(
  .١٢الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٣صالة اجلماعة ح أبوابمن  ١١الباب  ٣٩٢ص ٥) الوسائل: ج٣(
  . ١٨سطر ٦٧٢) مصباح الفقيه: كتاب الصالة ص٤(



 

 ٢٩٤

  للوثوق، فال وجه للجمع مبا ذكر، بل الالزم تقدميها عليها.
ليه (ع ، وقوله»فظنوا به كل خري«(عليه السالم):  وللثالث بأن املستفاد من قوله

ال فلو مل يعترب إن املعترب هو حصول الظن، وأ» جيزوا شهادتهأفظنوا به خرياً و«السالم): 
  ثر العدالة.أن يقال فرتبوا أحىت الظن مل يكن وجه لذكره بل لزم 

وقد استدل العتبار مطلق الظن يف مقابل من اعترب الوثوق ال يف قبال من مل يعترب حىت 
  الظن، باالنسداد.

ويشهد لألول ـ أي اعتبار مطلق الظن ـ انسداد باب العلم ((رمحه اهللا):  قال الشيخ
كثر أال بطل إصالة عدمها وأىل إبالعدالة وعدم جواز الرجوع يف مجيع موارد اجلهل ا 

ىل الظن كما يف نظائره من إ الرجوع فيها وق، بل ما قام للمسلمني سوق، فتعنياحلق
ة عند القائل بعدم وفاء الظنون املعتربة باخلصوص حكام الشرعيكثر األأاملوضوعات، بل 

  ، انتهى.)١()حكامكثر األأب
واحلاصل تشكيل مقدمات انسداد صغري يف خصوص باب العدالة، كتشكيلهم هلا يف 

  باب الرجال وحنوه.
  خذ يف رده وتقوية القول باعتبار الوثوق.أ(رمحه اهللا) بعد ذلك  ن الشيخإمث 

  يضاً، بل هذا القول أر الظن وكيف كان فال وجه العتبا

                                                
  .٢١س ٣٣٧) املكاسب: رسالة العدالة ص١(



 

 ٢٩٥

  دلة كفاية حسن الظاهر.أطالق إف، ملا تقدم من يولني ضعكالقولني األ
ن أفتلخص مما ذكرنا ((رمحه اهللا) بعد عبارته املتقدمة ما لفظه:  قال الفقيه اهلمداين

ن مل حتصل إليه املشهور من كفاية حسن الظاهر يف احلكم بالعدالة وإقوى ما ذهب األ
م يكفي مطلقاً؟ وجهان بل أفادته للظن إق ا حىت يف باب اجلماعة، وهل يشترط الوثو

طالق الروايات الدالة عليه، بل ظهور بعضها باخلصوص يف ذلك شبههما الثاين إلأقوالن، 
  ، انتهى.)١()كما عرفته آنفاً

قوى هو كفاية حسن الظاهر ولو مع الظن باخلالف. نعم ينبغي ن األأوذا كله ظهر 
ن من األمور املذكورة يف لسان األدلة كحضور اجلماعة وعدم التعدي يف الوعد إن يقال: أ

  ن املعرفة منحصرة ا.أفادة حسن الظاهر إواملعاملة واحلديث وحنومها من طرق 
ن يف أال فقد عرفت إىل العدالة، وإهذا كله بناًء على اعتبار كون حسن الظاهر طريقاً 

ذلك، كجواز االيتمام مبن يأمت به الناس ويقرأ القرآن، ورواية عم من أالروايات ما هو 
  علقمة املتقدمة وحنومها.

  وفيه جهتان من الكالم: ،وهي شهادة العدلنيوأما الطريق الثالث: 

                                                
   .٣٢س ٦٧٢اب الصالة ص) مصباح الفقيه: كت١(



 

 ٢٩٦

دلة، يف الشهادة القولية، وال شك يف اعتبارها يف اجلملة ملا تقدم من األاجلهة األوىل: 
تربة تعبداً حىت لو كان الظن مستنداً على خالفها، أو يشترط ا هل هي معأمنا الكالم يف إ

ذا كان احتمال كونه إفادا الظن، أو التفصيل بني ما أعدم الظن على خالفها، أو يشترط 
ىل إىل تعمد كذبه فال اعتبار به ولو كان مظنوناً، وبني كونه مستنداً إخمالفاً للواقع مستنداً 

  .ظن به؟ وجوهاشتباهه وحنوه فيعترب عدم ال
مضاء نه من باب اإلأدلة حجيته جتعله حجة مطلقاً، وال نسلم أألن  ،األول :واالقوى

ال فلو كان من باب إمنا يعتمدون على ما ال حيصل الظن باخلالف، وإحىت يقال بأن العقالء 
غري  نهأىل ما حيصل الوثوق هلم، مع إال إذ العقالء ال يستندون إاالمضاء لزم اعتبار الوثوق، 

  معترب يف الشهادة قطعاً.
مضاء فلم تقولون بسقوط قول كثري السهو عن االعتبار ن قلت: لو مل يكن من باب اإلإ

  دلة الشهادة له.أمع مشول 
فهمها يفراد العادية اليت من األدلة هي األن املنصرف إقلت: ذلك لالنصراف، ف

  املفامهة عند احملاورة.فراد النادرة اخلارجة عن طريق املخاطب من اللفظ، ال األ
لو  م ال؟ مثالًأيف الشهادة الفعلية، وهل هي معتربة كالشهادة القولية اجلهة الثانية: 

 و حنو ذلك والشيخ املرتضىأقا عنده و طلّأى عدالن خلفه مع انتفاء احتمال الضرورة صلّ
  ذا إذلك  ولكن االعتماد على(شكل يف ذلك واعترب الوثوق فقال ما لفظه: أ(رمحه اهللا) 



 

 ٢٩٧

شكال، لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه مل يفد الوثوق بالعدالة يف غاية اإل
  ، انتهى.)١()تعبداً
ئل العدالن فأشارا قوى االعتبار مطلقاً حىت مثل الكتابة ومثل ما لو ساألقول: أ

  برأسيهما وحنو ذلك، ألمور:
ن الناس يكتبون يف ذيل األوراق أى ن الشهادة تشمل الشهادة الفعلية، كما نرأاألول: 

  بِاللَّه شهيداً بيين  قُلْ كَفى﴿ :صال، قال اهللا سبحانهأ ظنه مل ينطق بلفأالشاهد فالن مع 
كُمنيبن أذ ال ميكن إ(صلى اهللا عليه وآله)،  ن شهادة اهللا عبارة عن عدم ردعه للنيبإف )٢(﴾و

  نكار.ذ كان موضعاً لإلقواله القرآنية، إأيكون املراد بشهادته 
  عموم ما دل على تصديق العادل بل املؤمن الشامل لتصديق قوله وفعله.الثاين: 
عما يف الضمري، وليس له  ئبنه منإال من حيث إن القول ليس معترباً إ الثالث:

ن الشهادة الفعلية أيف موارد خاصة ليس املقام منها، ومن املعلوم  الّإموضوعية بنظر العقالء 
  بئة كالشهادة القولية.من

بعض الروايات اليت تظهر منها كفاية الفعل يف االستناد، كخرب عبد الرحيم الرابع: 
  با جعفرأقصري املتقدم قال: مسعت ال

                                                
   .٣س ٣٣٧) املكاسب: رسالة العدالة ص١(
  .٤٣) سورة الرعد: اآلية ٢(



 

 ٢٩٨

ذا كان الرجل ال تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فال تقرأ خلفه إ«(عليه السالم) يقول: 
  .)١(»واعتد بصالته

حد يف العمل بتعديالت أنه مل يتأمل أما ذكرنا ويؤيد (لة: قال الشيخ يف رسالة العدا
ن اخلرب والنبأ ال يصدق على الكتابة، مع ذهاب أجل أهل الرجال املكتوبة يف كتبهم من أ
املودعة يف كتب احلديث خبار ن التعديالت من باب الشهادة، وال يف العمل باألأىل إكثرهم أ

شاع منهم االستدالل على ذلك بأدلة حجية اخلرب من دون مساعها مشافهة عن احملدث، وقد 
ن أوالنبأ، ويعتربون العدالة فيمن مجع الروايات يف كتابه من جهة آية النبأ وحنوه. ودعوى 

خذ منه احلديث، تكلف أالعمل ا باعتبار تلفظ املؤلف ا ونقلها مشافهة ملن كان 
  ، انتهى.)٢()ضعيف

مث كتب زيد شيئاً ومل يعمل به العبد معتذراً بأنه مل  مر املوىل بقبول قول زيدأوهلذا لو 
  حيصل له الوثوق مل يقبل عذره وعوقب عليه.

دلة خاصة تدل على حجية الشهادة فيه، فال أن يف باب العدالة أمث ال يذهب عليك 
توقف له على األدلة العامة الدالة على اعتبار الشهادة مطلقاً، فمن تلك األدلة اخلاصة 

  ن أيب يعفور صحيحة اب

                                                
   .٤صالة اجلماعة ح أبوابمن  ١٢الباب  ٣٩٦ص ٥) الوسائل: ج١(
  السطر ما قبل األخري. ٣٣٦ص ،) املكاسب: رسالة العدالة٢(



 

 ٢٩٩

  .)١(»ال خرياًإما رأينا منه  :ئل عنه يف قبيلته وحملته قالواذا سإف«

فمن مل تره بعينك يرتكب ذنباً ومل يشهد عليه بذلك «مفهوم رواية علقمة:  :ومنها
  .بضميمة عدم الفرق بني العدالة والفسق )٢(»هل العدالة والسترأشاهدان فهو من 

(صلى اهللا عليه وآله) كان يبعث رجلني من خيار صحابته  ن النيبأما روي من  :ومنها
  ىل غري ذلك.إكما تقدم، 

ن اعتباره من باب كونه من االستبانة، أفقد تقدم  ،وهو الشياعما الطريق الرابع: أو
خرى أنه حجة يف املقام من جهة إ، بل نقول: »حىت يستبني«(عليه السالم):  فيشمله قوله

ن لبعض الروايات اخلاصة منها صحيحة ابن أيب يعفور، ومنها ما ولو مل يفد العلم وال الظ
هل احمللة والقبيلة كاف أن الشياع بني أما دال على إ(صلى اهللا عليه وآله) ف روي عن النيب

القصري املتقدم الدال على جواز االستناد يف يف ترتيب آثار العدالة، ومنها خرب عبد الرمحن 
  ، فإنه شياع عملي كما ال خيفى.االيتمام بايتمام الناس به

  مور:أوهو الوثوق فيدل على اعتباره وأما الطريق اخلامس: 
  ليه.إنه طريق عقالئي، فحيث مل يرد من الشارع ردعه جاز االستناد إاألول: 

  الثاين: بعض الروايات الواردة يف املقام، منها رواية علي بن 

                                                
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٣ح الشهادات أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨ائل: ج) الوس٢(



 

 ٣٠٠

، ومنها ما عن الفقه الرضوي )١(»مانتهأوال خلف من تثق بدينه إ ال تصلّ«راشد وفيها: 
حدمها من أخلف أحد إالَّ خلف رجلني  وال تصلّ«(عليه السالم) قال:  عن العامل مرسالً

خلف  الّإ ال تصلّ«، ومنها خرب محاد املتقدم وفيه: ىل آخرهإ )٢(»تثق به وتدينه بدينه وورعه
خر خبار األريه، ومنها بعض األبضميمة عدم الفرق بني باب الصالة وغ )٣(»من تثق بدينه

  املتقدمة اليت منتهى داللتها اعتبار الوثوق.
خبار املذكورة يف باب خرب الواحد الدالة على كفاية الوثوق يف قبول الثالث: بعض األ

خبار لوجوب قبول خرب هذا الثقة وترتيب مام مشله تلك األخرب الثقة بعدالة اإلأنه لو إاخلرب، ف
  دىن من الوثوق فالوثوق كاف قطعاً.أ. وكيف كان فحيث تقدم كفاية ثره عليه، فتأملأ

ن يقال بعد أال إاللهم ((رمحه اهللا) مبا لفظه:  فقد ذكره الشيخوأما الطريق السادس: 
ن السؤال يف أعلى اعتبار امللكة (يب يعفور أأي صحيحة ابن  )تسليم داللة الصحيحة

ن االستقامة الفعلية بترك إاالستقامة الفعلية، ف منا هو عما به تعرف العدالة: هيإالصحيحة 
  حرازها بأصالة الصحة يف إمكن أن إاحملرمات وفعل الواجبات و

                                                
  .٢صالة اجلماعة ح أبوابمن  ١٠الباب  ٣٨٨ص ٥) الوسائل: ج١(
  .١٤س ١٤) فقه الرضا: ص٢(
  .١صالة اجلماعة ح أبوابمن  ١٢الباب  ٣٩٥ص ٥) الوسائل: ج٣(



 

 ٣٠١

ن الشارع مل يكتف ا يف مقام الشهادة، بل اعترب أ الّإمور املسلم كما سيجيء، أ
يف مرحلة  انكشافها ولو ظناً، فجعل امللكة اليت هي املقتضية لالستقامة الفعلية عالمة هلا

مامة فلو حتققت من دون ملكة كفت، فالعدالة املعتربة يف اإل ،ذا شك يف حتققهاإالظاهر 
منا جعل الشارع امللكة دليالً عليها يف مقام إوالشهادة هي االستقامة الفعلية ال ملكتها، و

  انتهى.، )١()ليها عند الشك يف حتقق االستقامة الفعلية ال عند القطع اإالشهادة، فيحتاج 
ن يقول الشارع العدالة هي االستقامة أخرى عن أورمبا يستغرب هذا الكالم ألنه عبارة 

  الفعلية، والدليل عليها امللكة والكاشف للملكة االستقامة الفعلية.
ن العدالة هي االستقامة الفعلية والكاشف عنها امللكة، والكاشف إن يقال: أال إاللهم 

قدام يف حربني من قائد كشفنا عن ملكة ذا رأينا اإلإنا إملة، فعن امللكة االستقامة يف اجل
قدام يف مجيع احلروب، فيصح لنا االعتماد عليه إذ الشجاعة فيه، وهي بدورها كاشفة عن اإل

  أردنا احملاربة.
  

                                                
  السطر األخري. ٣٦٣ص :لألنصاري ،) كتاب الصالة١(



 

 ٣٠٢

ىل إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط جيب على املقلد العدول إ): ٢٤(مسألة ـ 
  غريه.
  

ن صار أ{إذا عرض للمجتهد} املقلَّد {ما يوجب فقده للشرائط} ك: )٢٤(مسألة ـ 
ىل إو حنو ذلك {جيب على املقلد العدول أأو فاسقاً أو كافراً أو ميتاً أو مفضوالً  جمنوناً

  غريه} وقد تقدم الكالم فيه سابقاً مستوىف.
عدول عن ذ تقدم عدم وجوب الإ(رمحه اهللا) يف غري املوت،  ن مراد املصنفأوال خيفى 

امليت، وحيث عرفت سابقاً عدم الدليل على لزوم استمرار ما دل على اشتراط بعض 
  الشرائط يف اجلملة فاألمر هني.

ن تكون الواسطة بني أيستبعد جواز التقليد مع انتفاء الشرط، بأنه كيف ميكن وقد 
ل نه ليس يف هذا احلال واسطة بل يف حاأ :الشخص وبني اهللا سبحانه كذلك، وفيه

من باب بناء العقالء  الّإن التقليد ليس إخبار بين فضال، فأاستقامته، ويؤيده ما ورد يف 
واألدلة اللفظية والقدر املتيقن منها االشتراط حال اإلفتاء ال بعده،  ،طالق قطعاًالذي له اإل

  فتأمل.
  



 

 ٣٠٣

مل يقلد  ): إذا قلد من مل يكن جامعاً، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن٢٥(مسألة ـ 
  صالً، فحاله حال اجلاهل القاصر أو املقصر.أ

  
ذا قلد من مل يكن جامعاً} للشرائط ـ بأن مل يكن جمتهداً أو إ{): ٢٥(مسألة ـ 

عادالً أو غري ذلك ـ {ومضى عليه برهة من الزمان} كان يعمل على طبق نظره {كان 
و أو كان بالقطع أمعيته حراز جاإىل إده بدون الطريق صال} سواء كان قلّأكمن مل يقلد 

و غريمها من سائر الطرق {فحاله حال اجلاهل القاصر} فيما مل يكن مقصراً يف أالبينة 
ر} فيما و املقصأو غافالً عن ذلك {أىل جامعيته للشرائط إالتقليد، بأن كان له طريق معترب 

اهلما مستوىف، مل يكن له طريق معترب ومل يكن غافالً بأن تساهل وقلد رجاًء، وقد تقدم ح
  فراجع.

  



 

 ٣٠٤

ن أذا قلد من حيرم البقاء على تقليد امليت، فمات وقلد من جيوز البقاء، له إ): ٢٦(مسألة ـ 
  ال مسألة حرمة البقاء.إيبقى على تقليد األول يف مجيع املسائل 

  
كما لو قلد زيداً {فمات {إذا قلد من حيرم البقاء على تقليد امليت} ): ٢٦(مسألة ـ 

ليه فعال إن من جيب الرجوع أن جيوز البقاء} كعمرو، فهل جيوز له البقاء مبالحظة د موقلّ
جازة هذا احلي مستلزم لعدم البقاء وما يلزم من إن البقاء بأز ذلك، أم ال جيوز مبالحظة جيو

ن جواز البقاء مستلزم للجواز يف مجيع املسائل، واجلواز إوجوده عدمه حمال؟ بيان الشرطية: 
املسائل يقتضي عدم اجلواز يف اجلميع، ألن منها مسألة حرمة البقاء، أم يفصل يف يف مجيع 

ن يبقى على تقليد األول يف مجيع املسائل إال مسألة حرمة البقاء} ألن أاملسألة فيجوز {له 
والبقاء فيها يستلزم حماال فال جيوز؟  ،البقاء يف غري هذه املسألة ال يستلزم حماال فيجوز

ىل الثاين، ومنه يعلم إخري، فيجوز له البقاء على تقليد األول والعدول قوى األاألاحتماالت، و
  أو احلي جيوز البقاء وامليت يوجبه. ،حكم ما لو كان احلي يوجب البقاء وامليت حيرمه

  



 

 ٣٠٥

): جيب على املكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماا، ولو مل ٢٧(مسألة ـ 
ن مل يعلمها إجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح ون عمله واجد جلميع األأعلم إمجاالً يعلمها لكن 

  .تفصيالً
  

{جيب على املكلف العلم بأجزاء العبادات} بل املعامالت يف اجلملة ): ٢٧(مسألة ـ 
ن يقال بأن أ الّإ )مقدماا({وشرائطها وموانعها ومقدماا} الظاهر االستغناء عن قوله: 

وفساداً، كالفحص  ال دخل له يف العمل صحةًمن املقدمات ما جيب مقدمة للعمل واملراد 
  ذا قلنا بصحة الصالة من دونه، فتأمل.إعن املاء غلوة سهم أو سهمني 

 دجزاء والشرائط وفاقن عمله واجد جلميع األأ مجاالًإ{ولو مل يعلمها، لكن علم 
من العلم التفصيلي غري تام، وقد  للموانع صح} والقول بعدم صحة االحتياط مع التمكن

 ن مل حيصل العلم بالفراغإنه لو مل يعلم ذلك ولكن طابق عمله الواقع كفى، وأتقدم ويأيت 
يضاً يف أوكان يف نظر العقل غري فارغ الذمة، وما ذكره بعض من الكفاية  ،مجاالًإولو 

واقع حسب الفرض، فال ذ ليس العمل مطابقاً للإ صورة مطابقته لرأي جمتهده يف غري حمله،
ىل قول احلجة فال معذورية، فلو قيل له يوم القيامة مل عملت هذا إوال مستنداً  ،صحة
  ىل ذلك.إشارة ن يقول لفتوى جمتهدي، وقد سبقت اإلأمل ميكن له  ؟العمل

  .مجاالًإن مل يعلمها تفصيالً} وال إذا طابق الواقع {وإنه يصح العمل أفتحصل 
  



 

 ٣٠٦

  ب تعلم مسائل الشك والسهو باملقدار الذي هو حمل االبتالء غالباً،): جي٢٨(مسألة ـ 
  

من صغريات املسألة األوىل، فكان  يضاًأن هذه املسألة أال خيفى ): ٢٨(مسألة ـ 
  األوىل تركها خصوصاً مع بعض اخللل فيها كما سيأيت.

و الفطري من أوكيف كان فنقول: {جيب} بالوجوب العقلي من باب شكر املنعم، 
م مسائل الشك والسهو} م {تعلّلألدلة الدالة على التعلّباب دفع الضرر احملتمل، أو الشرعي 

 ،م مسائل الصالة عامة مبقدار االبتالءمنا خص هذه املسائل بالذكر مع وجوب تعلّإو
صل أمها خبالف مسائل ومسائل الصوم وحنومها، ألن هذه املسائل يف الغالب معرض عن تعلّ

  وحنومها.الصالة والصوم 
ذا إن االبتالء ا غالباً يكون يف الصالة، وأبأن وجه التخصيص بالذكر هو  :قيلورمبا 

  مرين حمرم، فتأمل.و أتى مبا خيالف الشرع وكال األأمل يعلم املسألة قطع الصالة 
منا جيب تعلم هذه املسائل {باملقدار الذي هو حمل االبتالء غالباً} بل إوكيف كان ف

ن مقدار حمل االبتالء غري ألالبتالء بقاعدة دفع الضرر احملتمل، والفرق  ا حمالًباحملتمل كو
  نسان ا.ن يبتلى اإلأن يقيد مبا حيتمل أمعلوم، فالالزم 

  
  

  



 

 ٣٠٧

  ن مل حيصل العلم بأحكامها.إصح عمله و ،بتلى بالشك والسهونه ال يأنعم لو اطمأن من نفسه، 
  

ن يقال: لو أه} الالزم لى بالشك والسهو صح عمنه ال يبتلأ{نعم لو اطمأن من نفسه 
ذ ال ربط لصحة العمل باالطمئنان وعدمه، إصح عمله،  :ن يقالأال  ،اطمأن مل يلزم التعلم

بل صحة العمل الظاهرية متوقفة على مطابقة العمل للحجة، وصحة العمل الواقعية متوقفة 
قاطعاً بابتالئه بالشك والسهو ومل  ن كانإعلى مطابقته للواقع، فلو طابق عمله الواقع صح و

  بعدم ابتالئه. ن كان قاطعاًإيطابق الواقع بطل و ن ملإيتعلم، و
ن قلنا بعدم إتى بالعبادة فاسدة كان معذوراً أ، ويذا قطع بعدم االبتالء مث ابتلإنعم 

  .يضاًأكان معاقباً  الّإم نفسياً، ووجوب التعلّ
ما عرفت يف املسألة األوىل من   مورده، بعدطالق وجوب تعلم املسائل يف غريإن إمث 

فلو علم وجه االحتياط يف مسائل الشك والسهو كفى ومل جيب التعلم ال  ط،ياتكفاية االح
ذا منع مانع عن االحتياط للوجوه املتقدمة يف املنع عنه مع التمكن إال إاجتهاداً وال تقليداً، 

  عن االمتثال التفصيلي فراجع.
ن مل حيصل العلم إذا طابق الواقع {وإن العمل صحيح أ فتحصل من ما ذكر،

  منا دخله يف العقاب وعدمه يف اجلملة.إبأحكامهما} وال دخل ملسألة االطمئنان وعدمه و
  



 

 ٣٠٨

): كما جيب التقليد يف الواجبات واحملرمات جيب يف املستحبات واملكروهات ٢٩(مسألة ـ 
  واملباحات.

ي غري احملتاط {التقليد يف الواجبات {كما جيب} على العام): ٢٩(مسألة ـ 
واحملرمات} غري اليقينيات والضروريات {جيب} عليه التقليد {يف املستحبات واملكروهات 

ن مل يكن يف كل من فعلها إن هذه الثالثة وإدلة التقليد، فأواملباحات} وذلك لشمول 
ل ـ لكن حيث حيتمل وجوب املستحب ـ كالدعاء عند رؤية اهلال ،وتركها عقاب

يلزم حبكم العقل  ،وم ـ ووجوب املباح أو حرمتهسوحرمة املكروه ـ كالدخول يف ال
الترك يف حمتمل الوجوب، لكن وعن عقاب  ،احلرمةعن عقاب الفعل يف حمتمل  مناًأالتقليد 

  من العقاب. أو ترك مقطوع الوجوب كان مأموناً ،إذا أتى مبقطوع عدم احلرمة رجاًء
نه ال يبعد القول بكفاية العمل على طبق كتب ألتنبيه عليه، وهو وههنا أمر ال بد من ا

 ،قبال للسيدواإل ،بواب كاملصباح للشيخيف هذه األ ة(رضوان اهللا عليهم) املدون صحاباأل
وغريها فيما تضمنها من املستحبات واملكروهات بدون تقليد  ،وزاد املعاد واحللية للمجلسي

دلة ة املتدينني خلفاً عن سلف، وذلك لشمول األد كما جرت على ذلك سريفيها للمقلّ
وغري  )١(»اال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتن«(عليه السالم):  كقوله

  ن إذلك، ف

                                                
   .٤٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٨ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٣٠٩

على  ضرام ال شك يف كون كل واحد منهم ثقة ومأموناًأالشيخ، والسيد، والسي، و
فيكون العمل  ،تبوا هذه الكتب للعمل ال لالجتهادم كأالدين والدنيا، وكذلك ال شك يف 

  و البلوغ.أقطعاً ثواب الواقع  على طبقها جائزاً، بل العامل يكون مثاباً
  مور:أن يقال على ذلك أوما ذكرنا أمر ارتكازي للمتدينني بال شبهة، والذي ميكن 

نه مل أيت من ما تقدم يف باب تقليد امل :نه تقليد للميت وهو غري جائز. وفيهإاألول: 
نان وهو كاف يف ئنه حيصل غالباً من هذه الكتب االطمأىل إيقم عليه دليل معتد به، مضافاً 

صحاب الكتب للعمل، فيشمل أخبار دونتها أب بل عمالً ،ن هذا ليس تقليداًأاالستناد، على 
  ، فتأمل.من بلغالعامل حديث 

و ضعيف ال أ مبا كان يف السند غالالرجال، فر د ال علم له بأحوالن املقلِّإالثاين: 
دلة أىل التسامح يف إىل املؤلف الذي كتب للعمل، مضافاً إكفاية االستناد  :يعتمد عليه، وفيه

  السنن.
خبار املتضمنة لالستحباب د غري قادر على عالج املعارضة الواقعة يف األن املقلِّإالثالث: 

خصوصاً لو قيل مبقالة  ،بات واملكروهاتعدم لزوم العالج يف باب املستح :والكراهة. وفيه
  الكليين من التخيري.

  حدى تلك إىل إرجاع اتهد املقلد إوذا كله تبني جواز 
  



 

 ٣١٠

  و العاديات.أو املعامالت أبل جيب تعلم حكم كل فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات 
  

ل اخلربة بدون ىل اهإرجاعه إن يكون طالعها واجتهد فيها، وذلك مثل أالكتب بدون 
  دلتهم ونظريام.أىل إن يكون ناظراً أ

  تتمة
و أ(صلى اهللا عليه وآله)  قال رسول اهللا :ىل املنع عن نقل احلديث بلفظإذهب بعض 

ىل الكتاب الذي نقل عنه أو إسناد مثال ذلك، بل الالزم اإلأ(عليه السالم) و قال الصادق
  . صلى اهللا عليه وآله) مثالً( ، بأن يقول روى السي عن رسول اهللاهمؤلف

  .و املؤلفأىل الكتاب إسناد ابتداًء بدون اإلسناد اإلجواز ىل إوذهب بعض آخر 
مع ليه إسناده إ(صلى اهللا عليه وآله) قاله، فيكون  ن النيبأواستدل األول بأنه ال يعلم 

د العرف عن ذ املتبادر عنإليه اوز، إو شبيهاً به، والظاهر عندي ما ذهب أالشك كذباً 
نه مل يشاهد أو حنوه يف النقل، ملعلومية أىل كتاب إن القائل يستند أشباهها أهذه اللفظة و

  املروي عنه.
و أو املعامالت أمنه سواء كان من العبادات يصدر م حكم كل فعل {بل جيب تعلّ

فصيل وقد عرفت ت ،ىل اللباس وحنوه الحتمال كونه تشبهاً حمرماًإالعاديات} حىت بالنسبة 
  الكالم يف معىن الوجوب.

  



 

 ٣١١

و مستحب أو مباح أنه واجب أن الفعل الفالين ليس حراما ومل يعلم أذا علم إ): ٣٠(مسألة ـ 
نه ليس بواجب ومل أذا علم إن يأيت به الحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب. وأو مكروه جيوز له أ

  ن يتركه الحتمالأله  ،و مكروه أو مباحأنه حرام أيعلم 
  

و مباح أنه واجب أيعلم  ن الفعل الفالين ليس حراماً وملأذا علم إ{): ٣٠(مسألة ـ 
  ن يأيت به الحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب}.أجيوز له  ،و مكروهأو مستحب أ

مجايل حىت يف صورة التمكن ال خيفى عدم استقامة هذا احلكم ولو قلنا جبواز االمتثال اإل
، وذلك ألن العبارة تعطي جواز كل من الفعل والترك، مع عدم جواز من االمتثال التفصيلي

جراء الرباءة حىت يف الشبهة الوجوبية قبل الفحص، ومن املعلوم عدم متكن املقلد من إ
مجايل مع بناًء على جواز االمتثال اإل تى بالفعل بقصد القربة كان كافياًأالفحص. نعم لو 

ن ما حيتمل كونه مبغوضاً إخرى، حيث أتأمل من جهة ن كان فيه إالتمكن عن التفصيلي، و
ن يريد من قوله: أال إن يؤتى به رجاء التقرب. اللهم أللموىل من جهة الكراهة كيف ميكن 

حد أن املكلف حينئذ خمري بني أ"جيوز" اجلواز مقابل التعلم والتقليد، بأن يكون املراد 
  كال عدم صحة التقرب مبحتمل املبغوضية.شإتيان، ولكن يبقى فيه و اإلأم التعلّ :مريناأل

و مستحب ـ ومل أو مباح} أو مكروه أنه حرام أنه ليس بواجب ومل يعلم أذا علم إ{و
  ن يتركه الحتمال أسقاطه ـ {له إنعلم وجه 

  



 

 ٣١٢

  كونه مبغوضاً
  

نه ال أال إىل التقليد، والكالم يف هذه كالكالم يف سابقتها، إكونه مبغوضاً} وال حيتاج 
مكان التقرب مبحتمل املبغوضية. ومنه يظهر حكم ما لو علم بأنه إشكال عدم إهنا يأيت 

  نه جيوز له كل من الفعل والترك.إليس حبرام وال واجب وشك يف الباقيات، ف
  



 

 ٣١٣

  ذا تبدل رأي اتهد ال جيوز للمقلد البقاء على رأيه األول.إ): ٣١(مسألة ـ 
  

د البقاء على رأيه األول} هذه  جيوز للمقلِّتبدل رأي اتهد الذا إ{): ٣١(مسألة ـ 
ن كان إن قول الفقيه أوالدليل عليه  ،ق عليهار من علّأوهلذا مل  ،شبه شيء بالضرورةأاملسألة 

ن كان موضوعياً ـ بناًء على القول بسببية بعض إو طريقياً فهو ساقط عند تبدل رأيه،
  م التبدل.منا هي يف صورة عدإمارات والطرق ـ فاملوضوعية األ

فكما جيوز تقليد  ،جواز البقاء ألن رأييه مبرتلة رأي فقيهني متساويني :وتوهم بعض
ن رأي كل واحد حجة عند إ :وفيهيهما شاء كذلك جيوز اتباع كال رأيي الفقيه الواحد. أ

نه إالعقالء ـ بناًء على عدم تساقط الطريقني املتعارضني ـ خبالف الرأي األول للمجتهد، ف
  صال.أة له ال حجي

نه لو مل نقل بعدم إطالقات له، مدفوع بالقطع بعدم الشمول، فوتوهم مشول اإل
  فال أقل من االنصراف القطعي. صالًأطالق هلا اإل

فلم كان الفقهاء املتقدمون يثبتون آراءهم األوىل يف الكتب الفقهية مع تبدل ن قلت: إ
  .رأيهم

صدر وانتشر، ومل يكونوا متمكنني من بل ألنه شيء  ،ثبات للتقليدمل يكن اإلقلت: 
  ن أحموه، مع ما حكي عن فخر الدين من 



 

 ٣١٤

ف كان فهذه املسألة مما ال يمجاع يف ذلك الزمان. وكاد اإلقبقاء كان إعالماً لعدم انعاإل
  شبهة فيها.

  



 

 ٣١٥

جيب على املقلد االحتياط،  ،ىل التوقف والترددإذا عدل اتهد عن الفتوى إ): ٣٢(مسألة ـ 
  ىل األعلم بعد ذلك اتهد.إالعدول أو 

  
ىل التوقف والتردد} كما لو كان إ{إذا عدل اتهد عن الفتوى ): ٣٢(مسألة ـ 

مث تردد يف  ،ذا خرج عن حمل الترخصإقامة والً البقاء على حكم التمام يف قاصد اإلأفتواه 
علم بعد ذلك اتهد} ىل األإالعدول  وأاملسألة واحتاط باجلمع {جيب على املقلد االحتياط 

ما أفلما تقدم يف املسألة السابقة العتراف املرجع خبطئه، و ،أما عدم البقاء على فتواه األول
ىل إما وجوب العدول أو االحتياط فألما طريقان للعامي كما تقدم، وأوجوب التقليد 

ما بناًء أبقاً، وعلم كما استظهرناه ساعلم فهو غري الزم، بناًء على عدم وجوب تقليد األاأل
ىل غري إال جاز الرجوع إو ،علم واجبن قلنا بأن مطلق األإيتم  مناإعلى وجوبه فنقول: هذا 

  علم.علم املطابق فتواه لألاأل
علم يف املسألة اليت توقف فيها املرجع ـ ىل األإن هذا احلكم ـ وهو جواز الرجوع إمث 

كون ألجل عدم علمه باملسألة، وقد يكون ن األعلم املتردد قد يأفيه مناقشة، ملا تقدم من 
ألجل علمه بعدم متامية األدلة الدالة على طريف املسألة، وحينئذ فهو يرى خطأ من يفيت بأحد 

  شكال بنظرهم؟.إىل احلي الذي فيه إنه رجوع من احلي أالطرفني، فكيف جيوز الرجوع مع 
  علم يف ىل األإوكيف كان فهذا احلكم ـ أي وجوب الرجوع 



 

 ٣١٦

  ىل كل واحد من الباقني.إال جاز الرجوع إعلم، وذا وجد األإمنا يتم إلباقني ـ ا
  



 

 ٣١٧

  يهما شاء.أذا كان هناك جمتهدان متساويان يف العلم كان للمقلد تقليد إ): ٣٣(مسألة ـ 
  

يهما أكان للمقلد تقليد  ،{إذا كان هناك جمتهدان متساويان يف العلم): ٣٣(مسألة ـ 
  م ال.أحدمها لالحتياط أوافق فتوى  ،و متخالفنيأن يكونا متوافقني أشاء} من غري فرق بني 

ورد عليه بأن التخيري يف صورة التعارض ال وجه له، ألن الطريقني املتعارضني أو
شكل تعدي حكم اخلربين أذا دل الدليل عليه كما يف باب األخبار، ولذا إما  الّإيسقطان، 

  مجاعني والشهرتني وحنومها.ىل اإلإ
بضميمة  ،على عدم وجوب االحتياط حينئذ ،مجاع من القائلني جبواز التقليدباإل ورد

نظر ملا عن بعض احملشني، من وجوب االحتياط حينئذ  :ضرورة عدم سقوط التكليف. وفيه
  مجاع من طائفة خاصة ليس كاشفاً حدساً عن قول املعصوم.ن اإلأمجاع، على إفال 

املتعارضني، لضرورة بناء العقالء على سلوك  قد مر منا عدم سقوط الطريقنيقول: أ
  دلة التقليد لقول كل واحد منهما.أحدمها، مع مشول أ

ذ لو قال هذا بوجوب صالة اجلمعة، إدلة التقليد مستلزم للتناقض، أمشول ن قلت: إ
  هذا واجب وحرام. :دلة التقليد مستلزم ألن يقول املوىلأفشمول  ،وذاك حبرمتها
  ىل إتناقض، ألن احلكم بالوجوب بالنسبة ال يستلزم القلت: 

  



 

 ٣١٨

و الورع أو حنو ذلك أخر يف العدالة حدمها أرجح من اآلأذا كان إوجيوز التبعيض يف املسائل، و
  حوط اختياره.فاألوىل بل األ

  
ىل ذلك ومقلده، فحاله حال مشول االستصحاب إهذا املرجع ومقلده، وباحلرمة بالنسبة 

ناءين فيما مل يتنجز التكليف على ل الرباءة لكل طرف من اإلومشو ،لكل من واجدي املين
  كل من صاحبهما.
بل جيوز تقليد  ،حدمها معيناًأنه مع التوافق بني اتهدين ال يلزم تقليد أمث ال خيفى 
حدمها أد، بأن يأخذ رسالة يعلم بأا رسالة حدمها غري معني عند املقلّأكليهما أو تقليد 

  ويعمل على طبقها.
وجيوز التبعيض يف املسائل} بأن يأخذ بعض املسائل من هذا وبعضها من ذاك، لكن {
مت الصالة بعد خروجه عن حمل أنه حيث ال يستلزم العلم مبخالفته للواقع، كما لو أتقدم 

رجح أحدمها أذا كان إفطر بفتوى ذاك {وأو ،ىل حمل االقامة بفتوى هذاإالترخص مث عاد 
و حنو ذلك} كالوثاقة {فاألوىل بل أو الورع أمن {العدالة من اآلخر يف} غري العلم 

يهما شاء فراجع، والظاهر أفيجوز له تقليد  ،حوط اختياره} وقد عرفت سابقاً عدم تعينهاأل
 )بل(ن كان ظاهر كلمة إن االحتياط استحبايب ـ يف املنت ـ لكونه مسبوقاً بالفتوى وأ

  (رمحه اهللا)، فتأمل. على مذاق املصنف رجحية يف العلممنا استثنينا األإينافيه، و
  



 

 ٣١٩

علم من ذلك أ دمث وج ،ىل األعلمإد من يقول حبرمة العدول حىت ذا قلّإ): ٣٤(مسألة ـ 
  ول بعدم جوازه.ن قال األإىل ذلك األعلم وإحوط العدول فاأل ،اتهد
  

ن علم مأعلم مث وجد ىل األإذا قلد من يقول حبرمة العدول حىت إ{): ٣٤(مسألة ـ 
  ن قال} اتهد {األول بعدم جوازه}.إعلم وىل ذلك األإحوط العدول ذلك اتهد فاأل

و ال حيرم، فعلى الثاين فهو أرم العدول ن يكون جمتهده حيألو احلال من ال خين قلت: إو
جمال  خارج عن مفروض املسألة، وعلى األول فهو غري مقلد ملن يقول بوجوب العدول، فال

  .الًصأهلذه املسألة 
منا بني إليس كل مسألة يبني حكمها بالنسبة اىل العامي احملض، فهذه املسألة قلت: 

  هل الفضيلة.أىل املقلد الذي هو من إحكمها بالنسبة 
ن التقليد نفس العمل، فاملقلد يف هذه املسألة مل أنه بناًء على إوقد يقال يف اجلواب: 

ذا أفىت بوجوب الرجوع رجع إهذه املسألة، ف ن يقلد غري جمتهده يفأيقلد بعد، فال مانع من 
  شكال.فال يرد اإل اعلم، وعلى هذىل األإ

تقليد غري جمتهده يف هذه املسألة مستلزم للرجوع عن جمتهده يف سائر املسائل، قلت: 
ما بناًء على قول أن مل يكن بنفسه رجوعاً ولكنه مستلزم له، وإفاألخذ بقول اتهد الثاين و

  ن أمن يقول 



 

 ٣٢٠

وضح، ألنه مقلد تهده يف مجيع املسائل اليت منها مسألة أمر التقليد هو االلتزام فاأل
  علم.ىل األإحرمة العدول 

 ،ىل األعلم لفتوى جمتهده بالتحرمي مستلزم للدورإبأن عدم الرجوع نه رمبا يقال: إمث 
متوقفة على علم متوقف على حجية فتوى جمتهده، وحجية فتوى جمتهده ألن عدم اعتبار األ

  علم، فلو قيل بلزوم عدم الرجوع باستناد فتوى جمتهده كان مستلزماً للدور.عدم اعتبار األ
بل ألجل  ،بأن عدم الرجوع ليس ألجل فتوى جمتهده بالتحرميورد عليه: أو

االستصحاب، ألنه بعد وجود األعلم يشك يف لزوم الرجوع وعدمه، فاستصحاب جواز 
  ال مانع منه. البقاء على تقليد جمتهده

مقدم على  ،ابتداًء واستمراراً ،جوب تقليد األعلم مطلقاًوورد بأن بناء العقالء على 
  االستصحاب.

نظر لعدم  :مجاع على حرمة العدول مطلقاً وارد على بنائهم، وفيهبأن اإل :جيب عنهأو
ىل إملساوي ىل العدول من اإمنا هو بالنسبة إم ف، ولو سلّصالًأمجاع يف املسألة وجود اإل

  ىل األعلم.إاملساوي ال مطلقاً حىت 
علم وال خيفى ما يف مجيع هذه الكلمات من النظر، ملا تقدم من عدم وجوب تقليد األ

  وعدم حرمة العدول مطلقاً، فللمقلد  ،مطلقاً



 

 ٣٢١

مجاع واالستصحاب وبناء العقالء على لزوم واإلىل الثاين. إول والعدول البقاء على األ
  كلها خمدوش. علمتقليد األ
طالق قول املصنف {فاألحوط العدول} يتم على تقدير لزوم تقليد األعلم إن إمث 

  ما من يفصل يف املسألة بني صورة املوافقة واملخالفة فال يلزم على تقدير املوافقة.أمطلقاً، و
صل مسألة تقليد أما مبين على االحتياط يف إن االحتياط يف العدول يف هذه املسألة إمث 

ما مبين إ(رمحه اهللا) من عدم جزمه بوجوب تقليد األعلم، و كما تقدم عن املصنف ،ألعلما
صل املسألة أعلم وحرمة العدول، فالقائل بالوجوب يف على تعارض دليلي وجوب تقليد األ

  ن حيتاط يف هذه الصورة.أله 
فعلى الثاين ال  ،ن ال يتوجهأما إىل مسألة العدول والبقاء، وإن يتوجه أما إن املقلد، إمث 

ذا كان من األفاضل، من إكالم، وعلى األول فهو ما يستقل عقله، أو قام لديه الدليل 
  و البقاء.أو الرجوع أو العمل بأحوط القولني أاالحتياط 

فيقول األعلم بعدم وجوب فتوى األعلم  ،ىل األعلمإنه يرجع أوهنا فرض آخر، وهو 
  فيبقى على تقليد األول.

  



 

 ٣٢٢

متساويني يف الفضيلة ومل  نانه زيد، فبان عمرواً، فان كاأذا قلد شخصاً بتخيل إ): ٣٥(مسألة ـ 
  ال فمشكل.إيكن على وجه التقييد صح و

  
خذ رسالة أنه زيد فبان عمرواً} كما لو أذا قلد شخصاً بتخيل إ{): ٣٥(مسألة ـ 

لفضيلة ومل ن كوا لعمرو {فان كانا متساويني يف اأزعمها لزيد وعمل على طبقها مث ب
ظهر الصحة مطلقاً، سواء ال فمشكل} واألإو ،يكن} تقليده لزيد {على وجه التقييد صح

م ال، وسواء كان على وجه التقييد أو اخلطأ يف التطبيق، وسواء كانا متفقني أكانا متساويني 
يف الفتوى أم خمتلفني، وذلك ألن قول كل واحد منهما حجة، والتقييد غري مضر لعدم دخل 

 ،تيانهإنه مسن وقد كان كل منهما مأموراً بأقيد يف املأمور به، فهو كمن يأيت باملاء بزعم ال
  ع وعدم لزوم االتفاق يف الفتوى.جكما عرفت عدم لزوم األعلمية يف املر

  فيقال: الصور أربعة: ،هذا ورمبا يفصل يف املسألة
لعمل سواء كان من باب ما كانا متساويني يف الفضيلة والفتوى، وحينئذ يصح ااألوىل: 

قلد زيداً ـ لكونه من عشرييت ـ ال عمراً ـ لكونه من عشرية أين إالتقييد، بأن يقول 
قلد اجلامع للشرائط وبزعمه زيداً أين إأم من باب اخلطأ يف التطبيق بأن يقول  ،عدوي ـ

  ده أيضاً.حىت لو كان عمراً لقلّ
ىل القول إيف الفتوى، فمن يذهب  ما كانا متساويني يف الفضيلة خمتلفنيالثانية: 

  باالحتياط يف صورة االختالف، يلزم االحتياط 



 

 ٣٢٣

م على وجه التقييد، فيلزم عليه تدارك ما فات منه، أمطلقاً سواء كان خطأ يف التطبيق 
ىل القول بالتخيري يرى صحة العمل على وجه اخلطأ يف التطبيق، ويشكل فيما إومن يذهب 

  كان على وجه التقييد.
و أسواء كان خطأ يف التطبيق  ،شكالإعلم مع االتفاق فال أحدمها أما لو كان لثالثة: ا

تقييد، بناًء على عدم وجوب تقليد األعلم يف صورة االتفاق، وال يفرق حينئذ على وجه ال
  ليه.إو املعدول أعلم أبني ما لو كان املعدول عنه 

علم ئذ فمن يرى وجوب تقليد األعلم مع االختالف، وحينأحدمها أما لو كان الرابعة: 
ذا كان إعلم، وصحيحاً أذا كان املعدول عنه إيف هذه الصورة، كان عمله غري صحيح 

و التقييد، ومن ال يرى وجوب تقليد أعلم، من غري فرق بني اخلطأ يف التطبيق أليه إاملعدول 
  شكال فيه عنده.إعلم حىت مع االختالف ال األ

كثر مبالحظة قول أن الشقوق أري من هذه الكلمات، كما نت خبري مبا يف كثأوقول: أ
شكال يف مجيع صح ما تقدم من عدم اإلو التزام وغري ذلك، واألأمن يقول بأن التقليد عمل 

  علم.أالصور. واهللا سبحانه 
  



 

 ٣٢٤

  ): فتوى اتهد يعلم بأحد أمور:٣٦(مسألة ـ 
  ن يسمع منه شفاهاً.أ :األول

  
  مور: أهد يعلم بأحد {فتوى ات): ٣٦(مسألة ـ 

ن يسمع منه شفاهاً} وال شبهة يف هذا، واحتمال السهو والنسيان والغلط أ :األول
  يضاً غري معتىن به.أم، واحتمال التقية يف مظاا صل العقالئي املسلّمدفوع باأل

صال أو كثرت التقية، حبيث ال يعترب يف العرف أذا غلب على اتهد السهو وحنوه، إنعم 
ن السماع شفاهاً من الطرق العقالئية املمضاة من قبل مل ميكن االعتماد، وذلك أل عدمها

  و التقية وحنومها.أالشارع، وليس من طريقهم االعتماد على املشافهة ممن يغلب عليه السهو 
راف، والالسلكي، والشريط، واملكربة، وحنوها حبكم غمث هل التلفون، والراديو، والتل

ذا تيقن بكون املتكلم هو املفيت، لبناء العقالء املقطوع به، إوى ذلك فيما قم ال؟ األأالشفاه 
عراض، بل يف مثل احلرب وحنوها، مما هو يف موال واألنفس واألم يعتمدون عليها يف األإف

ىل الصوت إمث القوة  ةىل القوإا من قبيل حتويل الصوت أمهية بنظرهم، فالوسوسة بكمال األ
  يها يف مقابل البديهة.وال يؤمن الصواب ف

 ،ليهاإمضاء الشارع، ومل يعلم االمضاء بالنسبة إن حجية بناء العقالء منوطة بإن قلت: إ
  موراً حادثة مل يكن يفأبل عدمها لكوا 

  



 

 ٣٢٥

  ن خيرب ا عدالن.أ :الثاين
ن مل يكن إخبار شخص موثق يوجب قوله االطمئنان وإخبار عدل واحد، بل يكفي إ :الثالث

  .عادالً
  

  زمان الشارع.
ذا اطمأن الشخص بكون املتكلم هو اتهد ـ كما هو املفروض ـ حصل إقلت: 

شكل أذا مل حيصل االطمئنان إصول. نعم وحجيته بنفسه كما تقرر يف األالقطع بالفتوى، 
(عليه  ا من االستبانة العرفية، فيشملها قولهإن يقال: أال إاللهم االعتماد كما ال خيفى. 

ن يكون كالمه نصاً يف أكاف يف األخذ، فال يلزم  رن الظهوإمث  .»حىت يستبني): «السالم
  املطلب.

  ن خيرب ا عدالن} وقد تقدمت حجية البينة ومعىن العدل.أ :{الثاين
ن إخبار شخص موثَّق يوجب قوله االطمئنان وإخبار عدل واحد، بل يكفي إ :{الثالث
مصار، من زمن عصار واألكان املدار يف مجيع األ} على األقوى، وعلى هذا مل يكن عادالً

ىل زماننا هذا، وهو مع كونه طريقاً عقالئياً ممضاة من قبل إ(صلى اهللا عليه وآله)  النيب
  الشارع مورث لالطمئنان غالباً.

م أ ،مع الشك، بل مع الظن باخلالف مث هل هو طريق تعبدي جيوز األخذ به، حىت
ول، ال لبناء قوى األواأل ،عدم الظن باخلالف؟ احتماالتم أيشترط فيه الظن بالوفاق، 

  ذ رمبا خيدش إالعقالء 



 

 ٣٢٦

ن كان فيه تأمل، بل يستفاد من إذا حصل االطمئنان، وإفيه بأن بناءهم على العمل 
ال عذر ألحد من موالينا يف «(عليه السالم):  الروايات من حجية قول الثقة مطلقاً، كقوله

 ،»عليك باألسدي« :و ،»عليك بزكريا بن آدم« :وقوله ،»ثقاتناالتشكيك فيما يرويه عنا 
مثال ذلك مما تقدم أىل كثري من إ، الذكر ةآي: و ،»أفيونس بن عبد الرمحن ثقة« :و

  شطر منه.
وبااللتزام خيرب  ،ىل احلكم الكلي، والناقل لقول اتهد خيرب عن رأيهإبالنسبة ن قلت: إ

 ال بعدلني، لقولهإي اتهد موضوع واملوضوع ال يثبت عن احلكم، وال حجية له، إذ رأ
. )١(»شياء كلها على هذا حىت يستبني لك غري ذلك أو تقوم به البينةواأل«(عليه السالم): 

ن الداللة املطابقية خلرب الواحد، هو كون رأي اتهد كذا، وهو موضوع والزمه أواحلاصل 
ن الداللة االلتزامية أال إـ يثبت خبرب الثقة،  ن كان حكماً كلياًإـ وهو كون احلكم كذا و

  تتبع الداللة املطابقية، فحيث مل يثبت املوضوع ال وجداناً وال شرعاً، مل يثبت الزمه.
 مامال لزم كون احلاكي لقول اإلإو ،ن تضمنهإهذا ليس من املوضوع و: والًأقلت: 

عن كيف خبار إل كذا، وهذا ن اإلمام قاإ(عليه السالم) أيضاً من املوضوع، ألنه يقول 
  مامن اإلإحمسوس، أو 

                                                
  . ٤ما يكتسب به ح أبوابمن  ٤الباب ٦٠ص ١٢) الوسائل: ج١(



 

 ٣٢٧

ما الوضع كاالتكاء على اليد أومها من األعراض،  ،أوقرر كذا ،(عليه السالم) فعل كذا
الوضع األويل حال عمل حالة األكل، أو األين كالكون يف احلمام حال الصالة، أو بقاء 

  و غري ذلك من املقوالت املختلفة.أغريه عمال، 
نه مما يرتبط باحلكم الشرعي يقبل فيه قول إم كونه موضوعاً فحيث نه لو سلّإ وثانياً:

خبار أيب إن إ(عليه السالم)، ف قال كذا عن اإلمام يب بصري بأن محاداً مثالًأالواحد، كإخبار 
خبار عن املوضوع وهو قول محاد، ومع ذلك يقبل ملدخليته يف إن محاداً قال كذا، أبصري 
خباراً عن املوضوع إنه لو كان أشاهد آخر على كون محاد قال كذا، مع وال يطلب  ،احلكم

قرار محاد إثبات ىل شاهد ثان إلإارد ـ كأن يقول قال محاد هذه الدار لزيد ـ احتيج 
بذلك، ولذا ترى الفقهاء يعتمدون على الواحد يف باب الرجال وليس ذلك من باب 

منا هو شيء إثر، وأ لذلك يف كالم القدماء وال ذ ال عنيإاالنسداد الصغري كما رمبا يقال، 
  حدث يف كالم مجلة من املتأخرين.

ن املوضوعات كلها يف غري مقام الشهادات وحنوها اليت نص على لزوم أوثالثاً: ال نسلم 
» حىت يستبني«(عليه السالم):  ذ قولهإباثنني.  الّإربعة ال تثبت عم من االثنني أو األأالتعدد 

الثقة قطعاً، ولذا لو حذر ثقة شخصاً عن فعل، مث فعله ووقع يف احملذور معتذراً شامل خلرب 
علم ذلك مل يعذره العقالء، وقالوا بعد شهادة الثقة األمر معلوم. وكيف كان أبأين مل 

  فاعتماد العقالء على الثقة بضميمة 
  



 

 ٣٢٨

  ن تكون مأمونة من الغلط.أالوجدان يف رسالته، وال بد  :الرابع
  

نه ال يشترط حصول أكاف يف املطلب. فتحصل » حىت يستبني« :(عليه السالم) قوله
  ن االطمئنان كاف ولو من غري الثقة.أاالطمئنان من قول الثقة، كما 

ن تكون مأمونة من الغلط} وليس هذا إال أال بد من والوجدان يف رسالته،  :{الرابع
(عليه  تبانة عليه، فيشمله قولهمن باب االطمئنان املعول عليه عند العقالء وصدق االس

شعار املكاتبات اليت كانت إال إال فليس دليل خاص على ذلك إ، و»ن تستبنيأإال «السالم): 
  صحام على حجية الكتابة يف اجلملة.أ(عليهم السالم) وبني  بني األئمة

  صالة عدم اخلطأ العقالئية.أن الظاهر كفاية إمث 
رة، الشتمال الكتب وخصوصاً املطبوعة منها على صالة املذكوال جتري األن قلت: إ
  اخلطأ.

حكام الكثرية املوجودة يف الرسالة، كيف ىل األإاليسري من اخلطأ ال يضر، بالنسبة قلت: 
فىت اتهد شفاهاً مبثل هذه الكثرة من األحكام ألخطأ يف بعضها مبقتضى الطبيعة أولو 

  البشرية.
  



 

 ٣٢٩

عمال هلية الفتوى مث التفت وجب عليه العدول، وحال األأ ): إذا قلد من ليس له٣٧(مسألة ـ 
ىل إالعدول  طحوعلم وجب على األذا قلد غري األإالسابقة حال عمل اجلاهل غري املقلد. وكذا 

  علم،األ
  

ىل ذلك {وجب عليه إهلية الفتوى مث التفت} أذا قلد من ليس له إ{): ٣٧(مسألة ـ 
  ذ هو يف احلقيقة تقليد ابتدائي للجامع للشرائط.إال صورة، إ العدول} وهذا ليس عدوالً

ن أعمال السابقة حال عمل اجلاهل غري املقلد} وقد تقدم الكالم فيه، إال {وحال األ
  ذا كان تقليده له على حسب املوازين الشرعية.إجزاء، نقول باإل

علم} عند من يرى ىل األإعلم وجب على األحوط العدول ذا قلد غري األإ{وكذا 
بأن  :علمعلم، ولكن قد يستشكل حىت عند من يرى وجوب تقليد األتقليد األ وجوب

مر بني التعيني والتخيري وحنوه، ودليل حرمة علم هو دوران األعمدة دليل وجوب تقليد األ
علم، مجاع الحتمال التعيني يف غري األعلم ال يقاوم اإلمجاع املدعى، ودليل األاإل العدول هو

ذ بني تعيني األعلم والتخيري بينه وبني غريه، بل حيتمل تعيني كل واحد فال يدور األمر حينئ
  مجاع حباله.منهما، فاإل

مجاع هو صورة التساوي، فال دليل على حرمة ن القدر املتيقن من اإلإن يقال: أإال 
  العدول يف هذه الصورة. ولكن قد عرفت 

  



 

 ٣٣٠

  حوط.ىل الثاين على األإعلم وجب العدول أعلم مث صار بعد ذلك غريه ذا قلد األإو
  

ىل إنه خمتار بني البقاء على تقليد غري األعلم والعدول أقوى اخلدشة يف اجلانبني، فاأل
ا مثل ما لو مات أو ،شكال يف صحتهاما حال األعمال السابقة فال ينبغي اإلأعلم، واأل

  ل.ىل التدارك، فتأمألاتهد فقلد غريه يف صحة تقليد األول وعدم االحتياج 
علم أذا قلد األعلم مث صار بعد ذلك غريه إومن هذه املسألة يعرف احلال يف قوله: {و

علم السابق، ولكن ا استصحاب تعني األنحوط} ويزيد هىل الثاين على األإوجب العدول 
  علمية فمع انتفائه ال جيري االستصحاب.ن موضوعه األأفيه 
  



 

 ٣٣١

مكن االحتياط بني أن إني ومل ميكن التعيني فعلم منحصراً يف شخصن كان األإ): ٣٨(مسألة ـ 
  ال كان خمرياً بينهما.إحوط، والقولني فهو األ

  
علم منحصراً يف شخصني ومل ميكن التعيني} فعلى ن كان األإ{): ٣٨(مسألة ـ 

علم من يوجب تقليد األ ما على مبىنأمر واضح، وعلم األاملختار من عدم وجوب تقليد األ
  حوط}.ني القولني فهو األمكن االحتياط بأن إ{ف

و السرية على ذلك، أورمبا يقال من االتفاق على عدم وجوب االحتياط على العامي 
ن هذه املسألة غري معنونة يف كالم إم العدم، فن مل يكن مسلّإم ففيه: أما االتفاق فغري مسلّ

غري  مضاء املعصوم، وذلكإال من حيث إما السرية فحجيتها ليست أمجع من العلماء، و
  علم.ىل عدم لزوم تقليد األإاد ذلك ىل احتمال استنإمضافاً  ،ثابت

ن مراده التخيري يف خصوص املسألة اليت ال ميكن أال كان خمرياً بينهما} والظاهر إ{و
ذ ال وجه للتخيري إنه لو مل ميكن االحتياط يف بعض املسائل ختري مطلقاً، أاالحتياط فيها، ال 

مكان االحتياط، للتضاد وحنوه، وذلك يقتضي االقتصار إو عدم أ، ال قاعدة العسر واحلرجإ
مكن يف باب صالة امليت أو على مورده، فلو مل ميكن االحتياط يف باب صالة اجلمعة مثالً

  دلة.كثر من االثنني حال االثنني فيما ذكر، لعموم ما تقدم من األن حال األإلزم وهكذا. مث 
  
  



 

 ٣٣٢

و عروض ما يوجب عدم جواز أاتهد، أو يف تبدل رأيه،  ): اذا شك يف موت٣٩(مسألة ـ 
  ن يتبني احلال.أىل إتقليده، جيوز له البقاء 

  
و يف تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب أذا شك يف موت اتهد، إ{): ٣٩(مسألة ـ 

أو  ،ن يتبني احلال} الستصحاب جواز التقليدأىل إعدم جواز تقليده، جيوز له البقاء 
نه كان تكليفه صالة الظهر يوم اجلمعة، فيشك يف تبدل تكليفه أكم، مبعىن استصحاب احل

ن كان إبأن املراد منه  :صل البقاء، ولكن قد تقدمت املناقشة يف استصحاب احلكمفاأل
عذار، ال إمنا هو تنجيز وإظاهر، ومبىن من يقول بعدم احلكم يف ال ىالتكليف الظاهري فعل
ن صالة أذ ال يعلم إليف الواقعي فال يقني بذلك، ن كان التكإو ،حكم حىت يستصحب

  الظهر يف يومها هو التكليف الواقعي، فتأمل.
، أما الشك الساري فانسحاب احلكم السابق فيه مبين على ئشك الطارلهذا كله يف ا

ذا كان األمر مورداً للفحص العقالئي مل يكف إحجيته وهو حمل اخلالف. هذا، ولكن 
  فحص حىت يف الشبهات املوضوعية على املختار، فتأمل.للزوم ال ،االستصحاب

  



 

 ٣٣٣

ن علم إنه كان يف عباداته بال تقليد مدة من الزمان ومل يعلم مقداره، فأذا علم إ): ٤٠(مسألة ـ 
  ليه فهو.إبكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى اتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع 

  
ته بال تقليد مدة من الزمان ومل يعلم اادنه كان يف عبأذا علم إ{): ٤٠(مسألة ـ 

و لفتوى اتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع أن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع إف ،مقداره
ليس عادة والقضاء، أما يف صورة املطابقة للواقع فألن املطلوب ىل اإلإليه فهو} ال حيتاج إ
صابة، تهد طريق صرف منجز عند اإلذ اإم ال، أكثر منها، سواء طابق فتوى اتهد أ

مارات، واحتمال البطالن ألنه كسائر الطرق واأل صالًأومعذر عند اخلطأ، وال موضوعية له 
ئمة يف مقابل ذ املراد األإ ،ن يكون العمل بداللة ويل اهللا، وال داللة هنا، يف غري حملهأيلزم 

  عداء، وقد تقدم البحث حول ذلك فراجع.األ
  فيقع الكالم فيه يف مقامني: ،لتطابق لفتوى اتهدما يف صورة اأو

ة، فنقول: الظاهر ـ يف املعيار يف اتهد الكايف لصحة عمله يف صورة املطابقاألول: 
ن ىل ذلك ال حني العمل، ألإرار الشرائط ـ هو اعتبار اتهد حني االلتفات عند معترب استم

منا هو حلكم القضاء إ ىل اتهد فعالًإحجة، والرجوع  اتهد حني العمل ليس فعالً
نه بناًء على جواز تقليد أعادة، كما تقدم يف املسألة السادسة عشرة، ولكن ال خيفى واإل

  ىل إامليت ـ ولو ابتداًء ـ يكفي الرجوع 



 

 ٣٣٤

  و ثبوما.أعادة كل واحد منهما يف سقوط القضاء واإل
نه لو كانت صالته أثر يف الواقع، مبعىن عادة مل يؤفىت بسقوط القضاء واإلأنه لو إالثاين: 

ىل إتيان مل يكن مطابقاً للواقع وال مستنداً ألنه حني اإل ،صل الصالةأباطلة عوقب على 
  احلجة، وقد تقدم تفصيل ذلك هناك.

 بمارة كاف يف عدم وجوو األأتيان للواقع مث هل احتمال مطابقة عمله حني اإل
  م ال؟ قوالن:أ ،عادة والقضاءاإل

نه بالنسبة أىل إو الفراغ ال اعتبار به، مضافاً أبعد الوقت  كن الشأالكفاية حبجة ول: األ
داء من ن القضاء واألإن يقال: أال إصالة العدم، ألن القضاء بأمر جديد. أىل القضاء جتري إ

ف العباد باب تعدد املطلوب، كما دل على ذلك بعض الرويات يف باب الصوم، بأن اهللا كلّ
تيان به يف شهر رمضان يأيت به يف ن مل يتمكن من اإلإرمضان يف متام السنة، فصوم شهر 

تيان غريه. وعليه فالعلم بأصل املطلوبية حاصل ويشك يف املسقط، فاألصل عدمه ويلزم اإل
  به، فتأمل.

ىل الرباءة اليقينية، ولكن األقوى هو إعدم الكفاية، ألن االشتغال اليقيين حيتاج الثاين: 
بواب الفقه أمة املعمول ا يف مجيع صالة الصحة، اليت هي من القواعد الكلية املسلّول ألاأل

  مجاع املنقول مستفيضاً، وسرية املتشرعة بل ىل اإلإاليت تدل على صحتها ـ مضافاً 



 

 ٣٣٥

كلما شككت فيه مما قد مضى «(عليه السالم):  ة مساعة عن الباقرموثقوغريهم ـ 
(عليه  ها يف خصوص باب الطهارة والصالة قول الصادقويدل علي ،)١(»مضه كما هوأف

عادة إمضه وال أفذكرته تذكراً ف ككلما مضى من صالتك وطهور«السالم) يف خرب مساعة: 
  . فإن عمومها يشمل مجيع الصور اليت منها ما حنن فيه.)٢(»عليك فيه

مدفوع بالدليل،  صلن األإ :ىل الرباءة اليقينية، ففيهإ جن االشتغال اليقيين حيتاأما أو
نه كان خمالفاً أما لو علم وعرف أ ،تاهأنه كيف أذا مل يعلم وجه العمل وإولكن ذلك فيما 

  مارة جيب اتباعها كما ال خيفى.ذ األإمل يكف  ،مارة، واحتمل موافقته للواقعلأل
  تتمة

يف  عماله مطابقة لفتوى اتهد، لكن يعلم بعدم مطابقتها للواقع، مل يكفألو علم بأن 
ن فتوى اتهد أليه من إشارة خبالف العكس، ملا تقدمت اإل ،عادةاحلكم بعدم القضاء واإل

منا هو ما مل ينكشف اخلالف خبالف الواقع، فلو عمل بال تقليد، مث قلد إطريق، فحجيته 
  جمتهداً يقول بصحتها مث اجتهد بنفسه، ورأى 

  

                                                
  .٣اخللل ح أبوابمن  ٢٣الباب  ٣٣٦ص ٥) الوسائل: ج١(
  .٦الوضوء ح أبوابمن  ٤٢الباب  ٣٣١ص ١) الوسائل: ج٢(



 

 ٣٣٦

ن كان ال يبعد جواز االكتفاء بالقدر إحوط، واأل ال فيقضى املقدار الذي يعلم معه بالرباءة علىإو
  املتيقن.

  
  عادة.خمالفتها للواقع لزم عليه القضاء واإل

املقدار الذي  يال} يعلم مطابقتها للواقع أو لفتوى اتهد، ومل حيتمل ذلك {فيقضإ{و
النه، أما ن كان ال يبعد جواز االكتفاء بالقدر املتيقن} بطإحوط، ويعلم معه بالرباءة على األ

، وكون أو تقليداً، فمورد القضاء ينحصر مبوارد العلم مبخالفة املأيت للواقع ولو ترتيالً علماً
يعلم مبخالفته للواقع مل ما لو أليه فعال، إتلك املخالفة موجبة للقضاء بنظر من جيب الرجوع 

قال جمتهده بعدم  و كان خمالفاً ولكنأ ،د من يقول باملطابقةو قلّأـ بأن علم مطابقته له ـ 
  وجوب القضاء مل جيب القضاء، فالصور مخسة: 

ولني للفتوى، أو يشك، وعلى التقديرين األ ةللواقع، أو باملخالف ةن يعلم مبخالفأما إألنه 
ن علم مبخالفته إال، ف أو ن تكون املخالفة موجبة للقضاء بنظر من جيب تقليده فعالًأما إ

   .وجب القضاءأن علم باملخالفة لفتوى اتهد وإذا وجب جمتهده القضاء، وكأللواقع و
شكال يف إو لفتوى اتهد ومل يوجب اتهد القضاء، فال أن علم باملخالفة للواقع إو

والظاهر عدم لزوم منا الكالم يف صورة الشك يف كيفية ما عمل، إعدم القضاء أيضاً، و
  س الشخص.عمال نفأصالة الصحة اجلارية حىت يف أالقضاء لقاعدة 

ن العمدة من مدار إوحيث ((رمحه اهللا):  صفهاينقال املرحوم الشيخ حممد حسني األ
  هذا األصل هي السرية اليت ال خيتص 



 

 ٣٣٧

بل من كل ذي دين فهي غري خمتصة خبصوص عمل الغري، بل السرية قائمة  ،باملسلمني
حد ، وقلّما يتفق ألقبالًذا تعلق بعباداته ومعامالته الصادرة منه إعلى عدم االعتناء بالشك 

  ، انتهى.)عماله املاضيةأعدم الشك يف 
مجاع عليها، وتقتضيها ىل قاعدة الفراغ املعول عليها، بل استفاض نقل اإلإهذا مضافاً 

عمها صحيحة حممد بن أخبار الواردة يف باب الوضوء والصالة وحنومها اليت مجلة من األ
  اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير االلتفات.وسيأيت عدم  ٤٥ مسلم اآلتية يف املسألة

و أن القضاء بأمر جديد ومل يعلم األمر، أما كون الوجه يف عدم لزوم القضاء هو أو
ن القضاء أما تقدم من  :صل، ففيهحرازه باألإكون موضوع القضاء فوت الواجب وال ميكن 

ات باب الصوم فيجري داء شيء واحد بنحو تعدد املطلوب، كما يدل عليه بعض روايواأل
نه عنوان وجودي أن الفوت املأخوذ موضوعاً جمرد ترك الواجب، ال أاالستصحاب، مع 

  صل.حرازه باألإحىت ال ميكن 
ذا كان الشك مقارناً للعمل فال إما أذا شك بعد العمل، إوكيف كان، فهذا كله فيما 

تجاوز، كالصالة والغسل يف موارد جريان قاعدة ال الّإصل الصحة وقاعدة الفراغ، أجيري 
  والتيمم، وكالوضوء 



 

 ٣٣٨

  ن مل يقل به املشهور.إعلى ما يستفاد من بعض األخبار و
تيان بأصل العمل ذا علم اإلإمنا هو فيما إن ما تقدم من عدم لزوم القضاء أوال خيفى 

تيان به ـ كما لو كان غري مبال صل اإلأذا شك يف إما أوكان الشك يف صحته وبطالنه، 
تى بالصالة والوضوء أم أتى يف رمضان بالصيام أنه ال يعرف هل أات الدينية حىت باجله

و األخذ أتيان به، وال يكفي الظن بالفراغ، تيان بكل ما شك يف اإلوهكذا ـ فالالزم اإل
بالقدر املتيقن، ألنه علم بتنجز التكليف ومل يعلم بالفراغ، وقد عرفت جريان االستصحاب 

ن يقال بكفاية املتيقن على ما يأيت يف كتاب الصالة يف مسألة الشك، أ الّإيف مثله، اللهم 
  انتهى.

ن بلوغه أنعم لو كان الشك يف القضاء ناشئاً من الشك بالتكليف ـ كما لو شك يف 
ال ريب يف ( :ربع عشرة ـ فقد قال يف املستمسكأم يف سن أكان يف سن مخس عشرة، 

ولكن فيه تردد، الحتمال كون احتمال التكليف ، )١()عدم وجوب القضاء ألصالة الرباءة
ىل إىل بلوغه، وأما لو مل يلتفت إذا كان ملتفتاً حني التكليف إاملنجز منجزاً، ولكن هذا فيما 

  بلوغه فأصل الرباءة مانع منه، وسيأيت يف املباحث اآلتية بعض ما يرتبط باملطلب.
  

                                                
   .٦٨ص ١) املستمسك: ج١(



 

 ٣٣٩

ا كانت عن تقليد أالتقليد، لكن ال يعلم  عماله السابقة كانت معأن أذا علم إ): ٤١(مسألة ـ 
  بىن على الصحة. م الأصحيح 

  
ا أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن ال يعلم أن أ{إذا علم ): ٤١(مسألة ـ 

ذا قلد شخصاً مث بعد إم ال بىن على الصحة} ويتصور ذلك فيما أكانت عن تقليد صحيح 
م ال، ولكنه يف احلال احلاضر جامع أاً للشرائط نه هل كان حني التقليد جامعأمدة شك يف 

د شخصاً مث اجتهد هو بنفسه وخالف فتواه ذا قلّإللشرائط وقد خالف فتواه األول، وفيما 
ذا قلد شخصاً إم ال، وفيما أن تقليده لألول كان تقليداً صحيحاً أفتوى جمتهده مع الشك يف 

ذا عدل عنه اختياراً إخر مع املخالفة، وفيما د آمث خرج عن قابلية التقليد بالفسق وحنوه وقلّ
علم. مث ىل األإبناًء على جوازه كما هو املختار، أو صار غريه أعلم بناء على وجوب العدول 

ن تقليده كان صحيحاً، فال تبعة عليه من حيث أنه حني الشك بيين على الصحة، مبعىن أ
  مة.بطالن التقليد ألصالة الصحة املسلّ

  



 

 ٣٤٠

  م ال وجب عليه الفحص.أنه جامع للشرائط أذا قلد جمتهداً مث شك يف إ): ٤٢(مسألة ـ 
  

م ال وجب عليه أنه جامع للشرائط أد جمتهداً مث شك يف ذا قلّإ{): ٤٢(مسألة ـ 
مر، ول األأذا كان الشك سارياً، بأن قلد مث شك يف اجتماعه للشرائط من إالفحص} 

الشك االبتدائي واالستمراري، فكما جيب  وذلك ألن الشك يف احلجية، ال يفرق فيه بني
  الفحص يف مشكوك احلجية ابتداًء جيب يف مشكوكها بعد التقليد.

ن مل يكن من إذا كان الشك طارئاً فال مانع من االستصحاب والبناء على بقائها إما أو
  قالئي.عمورد الفحص ال

ن إحال من مل يقلد  ىل األعمال السابقةإمث يف مورد الشك الساري يكون حاله بالنسبة 
  هليته.أتبني بعد الفحص عدم 

  



 

 ٣٤١

  فتاء.هال للفتوى حيرم عليه اإلأ): من ليس ٤٣(مسألة ـ 
  

  فتاء} يقع الكالم يف مقامني:للفتوى حيرم عليه اإل هالًأ{من ليس ): ٤٣(مسألة ـ 
  .فتائهإيف جواز األول: 
  خذ بفتواه.يف جواز األوالثاين: 

حكام للفتوى من جهة عدم علمه باأل هالًأمن ليس قد يكون اما األول فنقول: 
  ن طابق الواقع.إفتائه وإشكال يف حرمة إالشرعية، وهذا ال 

  وتدل على ذلك روايات مستفيضة:
فىت الناس بغري علم وال هدى أمن «(عليه السالم):  فعن أيب عبيدة قال: قال أبو جعفر

  .)١(»ه وزر من عمل بفتياهمن اهللا لعنته مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، وحلق
اك عن خصلتني فيهما أ«(عليه السالم):  بو عبد اهللاأوعن مفضل بن يزيد قال: قال 

  .)٢(»ن تدين اهللا بالباطل، وتفيت الناس مبا ال تعلمأاك أهلك الرجال: 
  فىت الناس بغري علم أمن «(صلى اهللا عليه وآله):  وعن النيب

                                                
   .١صفات القاضي ح أبوابمن  ٤الباب  ٩ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٢صفات القاضي ح أبوابمن  ٤ الباب ١٠ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٣٤٢

  .)١(»فليبتوأ مقعده من النار
فىت الناس بغري علم لعنته أمن «(عليه السالم):  بو احلسنأوعن موسى بن بكر قال: قال 

ىل غري ذلك من االخبار الكثرية اليت ذكروها يف إ، )٢(»مالئكة األرض ومالئكة السماء
  كتاب القضاء.

وقد يكون من جهة عدم اجتماعه لبعض الشرائط األخر، كما لو كان ما الثاين: أو
  ليه.إامرأة، أو غري بالغ، أو حنو ذلك، وظاهر بعض احلرمة حىت بالنسبة فاسقاً، أو 

مام من بعده، (صلى اهللا عليه وآله) واإل فتاء منصب للنيبمبا يستدل لذلك، بأن اإلرو
  ذن مع فقد بعض الشرائط.إذما، وال إوال جيوز بغري 

لى جوازه يف اجلملة فتاء يف اجلملة، والدالة عدلة الدالة على حرمة اإلن األإوفيه: 
فتاء بغري علم أو بعلم، وليستا يف مقام احلرمة واحللية من سائر ىل اإلإكلتيهما ناظرتان 

(عليه السالم) غري مناف  مام(صلى اهللا عليه وآله) واإل فتاء منصب النيباجلهات. وكون اإل
حد مسألة أعلم و باهلدى، فلو أجازة القول بالعلم إجازما، واملفروض إلغريمها ب هجلواز

  واحدة، أو كان على هدى من اهللا 
  

                                                
  .٣٣ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١٦ص ١٨ج ) الوسائل:١(
   .٣١ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١٦ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٣٤٣

  هالً للقضاء حيرم عليه القضاء بني الناس،أوكذا من ليس 
  

ن مل يكن يعرف غريها، وكذلك جيوز للمقلد نقل فتوى جمتهد إن يقوهلا وأتعاىل جاز 
  .غراء باجلهل يف شيءذ هو طريق فعلي وليس من اإلإقسام اهلدى، أجامع للشرائط ألنه من 

نه جامع أغراًء باجلهل، بأن ظن املستفيت إوهنا قول بالتفصيل بني ما لو كان الفتوى 
نه إفهو غري جائز، ألن املفيت يوقع املستفيت فيما ال جيوز له، ف ،للشرائط فيسأله مث يعمل بقوله

  ال جاز، وفيه تأمل.إو ،يعمل بقوله وهو غري جائز بعدم جواز تقليد غري اجلامع للشرائط
باع ما تحلرمة ا ،شكال يف حرمة اتباع فتوى غري العامل باحلكمإأما األخذ بفتواه فال و

ما اتباع فتوى غري أو، )١(﴾ال تقْف ما لَيس لَك بِه علْمو﴿ليس بعلم وال مبرتلته، قال تعاىل: 
نع منه نه ال ماأدلة فالظاهر ن ما يقوله مطابق ملدلول األأن اطمأن صدقه وإجامع الشرائط ف

ال فال جيوز إو ،ال فال. هذا كله يف غري من يفقد شرط كونه اثين عشرياًإملكان االطمئنان و
  دلة املنع.أطالقات إل ،بأي حال كان

هليته أذا كان عدم إما أللقضاء حيرم عليه القضاء بني الناس}  هالًأ{وكذا من ليس 
  ليه.إلترافع خرى يف األعدم علمه، فيقع الكالم تارة يف قضائه بنفسه و

  مجاع، شكال، وادعي عليه اإلإما قضاؤه بنفسه فيحرم بال أ

                                                
  . ٣٦سراء: اآلية ) سورة اإل١(



 

 ٣٤٤

  ويدل عليه مستفيض الروايات:
وواحد يف اجلنة:  ،ربعة ثالثة يف النارأالقضاة «(عليه السالم) قال:  فعن أيب عبد اهللا

رجل قضى جبور وهو يعلم فهو يف النار، ورجل قضى جبور وهو ال يعلم فهو يف النار، 
ل قضى باحلق وهو ال يعلم فهو يف النار، ورجل قضى باحلق وهو يعلم فهو يف ورج
  .)١(»اجلنة

منا هي إن احلكومة إاتقوا احلكومة، ف«(عليه السالم) قال:  وعن سليمان بن خالد عنه
  ىل غري ذلك.إ )٢(»و وصي نيبأمام العامل بالقضاء العادل يف املسلمني لنيب لإل

(عليهم السالم)، وال ينايف جواز  للعلماء ألم نواب األئمةمنا جيوز القضاء إوأقول: 
  قضائهم احلصر املذكور يف هذا اخلرب وغريه.

نه ال يسعكم إ«(عليه السالم) يف خرب ابن طيار:  قال الصادق ،ليه فال جيوزإما الترافع أو
حيملوكم فيه  ئمة اهلدى حىتأىل إال الكف عنه، والتثبت والرد إفيما يرتل بكم مما ال تعلمون 

  ن إهل الذكر أ﴿فسئلوا على القصد وجيلو عنكم فيه العمى، قال اهللا تعاىل: 

                                                
  .٦ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١١ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٣ح صفات القاضي أبواب من ٣الباب ٧ص ١٨ج سائل:) الو٢(



 

 ٣٤٥

  .)١(»كنتم ال تعلمون﴾
ن كان من جهة عدم كونه اثين عشرياً، فال إن كان لفقده سائر الشرائط، فإما أو

د سحاق بن عمار عن أيب عبإفعن  :ليه، أما حرمة قضائهإشكال يف حرمة قضائه والترافع إ
لساً جميا شريح قد جلست «(عليه السالم) لشريح:  مري املؤمننيأ(عليه السالم) قال: قال  اهللا

ىل غري ذلك، وهو من الضروريات فال حيتاج إ ،)٢(»و شقيأو وصي نيب أنيب  الّإال جيلسه 
  ىل التطويل.إ

عن أيب  مجاع: فعن أيب بصريىل اإلإمضافاً  ،ليه فلروايات مستفيضةإما حرمة الترافع أو
ىل رجل من إيف حق فدعاه  ةخ له مماراأ(عليه السالم): يف رجل كان بينه وبني  عبد اهللا

(عز  كان مبرتلة الذين قال اهللا« :ىل هؤالءإن يرافعه أ الّإخوانه ليحكم بينه وبينه فأىب إ
نزل من قبلك يريدون أليك وما إنزل أم آمنوا مبا أىل الذين يزعمون إ﴿أمل تر وجل): 

، إىل غري ذلك من )٣(»اآليةن يكفروا به﴾ أىل الطاغوت وقد أمروا إن يتحاكموا أ
منا إو باطل فأليهم يف حق إمن حتاكم « :الروايات الكثرية، كمقبولة عمر بن حنظلة وفيها

  وغريها. )٤(»ىل طاغوتإحتاكم 

                                                
  .١٤ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١٢ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢ح صفات القاضي أبواب من ٣الباب ٦ص ١٨ج الوسائل:) ٢(
  .٢ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ٣(
  .٤ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ٤(



 

 ٣٤٦

والترافع،  نه كفقده االنثي عشرية يف حرمة القضاءأن كان لفقده العدالة، فالظاهر إما أو
ذا إمتنا أوكذلك عوام «(عليه السالم) وفيها:  وتدل عليه رواية االحتجاج عن العسكري

 عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها
... فمن قلد من عوامنا مثل هؤالء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم اهللا بالتقليد لفسقة 

مطيعاً ألمر  ،خمالفاً على هواه ،حافظاً لدينه ،فقهائهم، فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه
، احلديث. )١(»بعض فقهاء الشيعة ال مجيعهم الّإن يقلدوه وذلك ال يكون أفللعوام  ،مواله

   .عم من الترافع، كما يكون يف اليهود كذلكأن التقليد يف هذه الرواية أوالظاهر 
لفقد الرجولية، فكذلك مل جيز، ملا دل على عدم قضاء املرأة مما تقدم يف  ن كانإو

  شرائط التقليد.
نه ال مانع من أقده الفقاهة املطلقة عند مشترطها، أو حنو ذلك، فالظاهر فن كان لإما أو

ولكن انظروا «(عليه السالم):  يب خدجية عن أيب عبد اهللاأليه، فعن رواية إقضائه والرجوع 
ين قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فىل رجإ
ن شاء اهللا تعاىل جواز قضاء املقلد على طبق إ. بل قد تقدم ويأيت يف كتاب القضاء )٢(»ليهإ

  اتهد واهللا العامل.  ىفتاو
  

                                                
  . ٢٦٣ص ٢ج ) االحتجاج:١(
  .٥ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٤ص ١٨ج الوسائل:) ٢(



 

 ٣٤٧

ن إذي يؤخذ حبكمه حرام وليه وال الشهادة عنده، واملال الإوحكمه ليس بنافذ وال جيوز الترافع 
  كان اآلخذ حمقاً.

  
عدم النفوذ {وال جيوز  لص{وحكمه ليس بنافذ} لعدم نصبه عمن له النصب، واأل

ن حضوره يف أىل إعانة، مضافاً نه نوع من اإلليه} ملا تقدم {وال الشهادة عنده} ألإالترافع 
  ذا كان من العامة.إالس حمرم 

نا جالس عند أالسالم) و ما(عليه جعفر أو أبو عبد اهللا قال حممد بن مسلم: مر يب أبو
 :فقلت :؟ قال»ا جملس رأيتك فيه أمسم«قاض باملدينة، فدخلت عليه من الغد فقال يل: 

ن ترتل أوما يؤمنك «فقال يل:  ،ليهإم فرمبا جلست رن هذا القاضي يل مكإجعلت فداك 
  .)١(»اللعنة فتعم من يف الس

  لتحاكم املنهي عنه، فيكون حاله حال الترافع.نه من اأىل إمضافاً 
م أكلياً  ،ن كان اآلخذ حمقاً} ديناً كان أم عيناًإ{واملال الذي يؤخذ حبكمه حرام و

منا إليهم يف حق أو باطل فإمن حتاكم «(عليه السالم):  جزئياً، ملقبولة عمر بن حنظلة قال
  ن إمنا يأخذ سحتاً وإف ىل اجلبت والطاغوت املنهي عنه، وما حكم له بهإحتاكم 

                                                
  .١٠ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٥ص ١٨ج الوسائل:) ١(



 

 ٣٤٨

، )١(»ه حبكم الطاغوت ومن أمر هللا عز وجل أن يكفر بهذكان حقه ثابتاً له، ألنه أخ
  مجاع.احلديث. بل رمبا ادعي عليه اإل

ما املال فهو حالل جائز أن احملرم هو الترافع واألخذ حبكمه، أىل إوذهب بعض 
ميا مؤمن قدم مؤمناً أ«اهللا بن سنان:  (عليه السالم) يف خرب عبد التصرف فيه، لقول الصادق

  .)٢(»مثعليه بغري حكم اهللا فقد شركه يف اإل ىىل قاض أو سلطان جائر فقضإيف خصومة 
يب احلسن الثاين وقرأته خبطه، أىل إيب األسد أوعن علي بن فضال قال: قرأت يف كتاب 

م بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُ﴿تعاىل:  سأله ما تفسري قوله
نه ظامل أن يعلم الرجل أهو «مث كتب حتته: » احلكام القضاة«فكتب خبطه:  )٣(﴾الْحكَّامِ

نه أذا كان قد علم إخذه ذلك الذي قد حكم له أفيحكم له القاضي فهو غري معذور يف 
  .)٤(»ظامل

هل أاهللا عزوجل وحكم احلكم حكمان حكم «(عليه السالم):  يب عبد اهللاأوعن 
  اجلاهلية فمن أخطأ حكم اهللا حكم حبكم 

                                                
  .١٠٦ص ٢ج ) االحتجاج:١(
  .١ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٢ص ١٨ج الوسائل:) ٢(
  . ١٨٨) سورة البقرة: اآلية ٣(
   .٩ح صفات القاضي أبواب من ١بالبا ٥ص ١٨ج الوسائل:) ٤(



 

 ٣٤٩

  إال إذا احنصر استنقاذ حقه بالترافع عنده
  

  ليه حكم اهللا تعاىل.إن وصول مال الشخص أن من املعلوم أ. بضميمة )١(»اجلاهلية
خذه، أمؤول باملصدر أي  فإمنا يأخذ(عليه السالم):  جيب عن املقبولة بأن قولهأو
  ن األخذ حرام، ولكن الكالم يف املال املأخوذ.أم سلّوحنن ن

ذ األخذ إيدل على كون املال سحتاً، » سحتاً«(عليه السالم):  ن قولهأولكن ال خيفى 
ن السحت كما يفسره امع وغريه مبعىن إن يقال: أ الّإال يصدق عليه سحت. اللهم 

ن املراد بكون املال أرد على املقبولة نه يإشكال فيه. مث إخذ ال احلرام، ومحل احلرام على األ
ن يكون املال احلالل الطاهر كاخلمر بعد حكم احلاكم أفيلزم  ،نه سحت بقول مطلقأ سحتاً

  ن شاء اهللا تعاىل.إحد. ويف الكالم طول، يأيت يف كتاب القضاء أاجلائر، وهو مما مل يقل به 
هر عموم احلكم لكل قاض فاقد ن الظاأال إن كان قضاة العامة، إن مورد املقبولة وإمث 

(عليه السالم)  مامسالم، لتعليل اإل بغري قوانني اإلنيللشرائط، فيشمل قضاة الشيعة احلاكم
  ».ن يكفر بهأمر اهللا أخذه حبكم الطاغوت ومن أألنه «ذلك بقوله: 

  {إال إذا احنصر استنقاذ حقه بالترافع عنده} ولو المتناع خصمه 

                                                
  .٧ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١١ص ١٨ج الوسائل:) ١(



 

 ٣٥٠

فيكون للممتنع حراماً وهلذا حالالً، ويدل على اجلواز حينئذ ترافع  ليهم،إال إمن املرافعة 
 حد الباقرينأوترافع  ،ىل وايل املدينةإ(عليه السالم) مع زوجته اخلارجية  مام السجاداإل

  (عليه السالم): ىل القاضي وفلجه يف الدعوى وقولهإمواله أ(عليهما السالم) مع بعض مدعي 
  »وكانت النعل هلا حاضرة         ن عادت العقرب عدنا هلاإ«

(صلى اهللا  ىل شريح، وترافع النيبإ(عليه السالم) مع اليهودي  بل ترافع أمري املؤمنني
ا م﴿و:  ،ال ضرردلة أىل إىل أيب بكر وعمر، إىل غري ذلك، مضافاً إعليه وآله) مع املدعي 

اللَّه بِكُم الْيسر وال يريد بِكُم يريد ﴿ :و )١(﴾جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ
رسليه:إشعار إبل يف مجلة من النصوص ، )٢(﴾الْع  

ىل قضاة اجلور مرتلة الذين قال إال إففي رواية أيب بصري املتقدمة نزل اإلباء عن الترافع 
  .)٣(ىل حاكم العدلإاآلية. دون من يريد التحاكم ﴿أمل تر...﴾ اهللا تعاىل: 

  نه لو كان إبا حممد أيا « :(عليه السالم) يف حديث لهوكذلك قو

                                                
  . ٧٨) سورة احلج: اآلية ١(
  . ١٨٥) سورة البقرة: اآلية ٢(
  .٢ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ٣(



 

 ٣٥١

ن يرافعك إىل حكام أعليك إال  لك على رجل حق فدعوته إىل حكام أهل العدل فأىب
ولذا ذهب  ،إىل غري ذلك ،احلديث )١(»ىل الطاغوتإلكان ممن حاكم  ،أهل اجلور ليقضوا له

جلماعة، بل عن األكثر املنع عنه  ىل اجلواز يف هذه الصورة خالفاًإغري واحد من الفقهاء 
ن هذه املسألة ال ترتبط باملقام مل نطل إدلة احملرمة، وقد عرفت ما فيها. وحيث طالق األإل

  الكالم حول خصوصياا.
  

                                                
  .٣ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ١(



 

 ٣٥٢

  ): جيب يف املفيت والقاضي العدالة.٤٤(مسألة ـ 
  

ه اشتراط ما املفيت فقد تقدم وجأ{جيب يف املفيت والقاضي العدالة} ): ٤٤(مسألة ـ 
  فلبعض الروايات:ما القاضي أالعدالة فيه، و

ن إاتقوا احلكومة، ف«(عليه السالم) قال:  عن سليمان بن خالد عن أيب عبد اهللامنها: 
  .)١(»و وصي نيبألنيب [كنيب]  ،مام العامل بالقضاء العادل يف املسلمنيمنا هي لإلإاحلكومة 

فقههما أعدهلما وأما حكم به  احلكم«مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها: ومنها: 
عدلية يدل على كون العدالة مفروغاً ن ذكر األإ، احلديث، ف)٢(»صدقهما يف احلديثأو

  صدقية كذلك.فقهية واألن األأعنها، كما 
نه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة إف«رواية االحتجاج قال: ومنها: 

هل البيت أمنا كثر التخليط فيما يتحمل عنا إو العامة فال تقبلوا منا عنه شيئاً وال كرامة،
شياء على غري وجهها لذلك، ألن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره جبهلهم ويضعون األ

 الّإن كانت يف مورد الفتاوى إا وإ. ف)٣(»لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا
  ن العلة عامة وهي منصوصة،أ

  

                                                
  .٣ح صفات القاضي أبواب من ٣الباب ٧ص ١٨ج الوسائل:) ١(
   .١ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٧٥ص ١٨ج الوسائل:) ٢(
  .٢٦٤ص ٢ج ) االحتجاج:٣(



 

 ٣٥٣

و االطمئنان ا، وبالشياع املفيد أدلني، وباملعاشرة املفيدة للعلم بامللكة وتثبت العدالة بشهادة ع
  للعلم.
  

  خبار املشعرة.ىل غري ذلك من األإفيجوز التعدي عنها، 
  ه غري واحد على اشتراط العدالة يف القاضي.امجاع الذي ادعىل اإلإهذا كله مضافاً 

و االطمئنان ا، أللعلم بامللكة  {وتثبت العدالة بشهادة عدلني، وباملعاشرة املفيدة
  وبالشياع املفيد للعلم} وقد تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة الثالثة والعشرين فراجع.

  



 

 ٣٥٤

عماله كانت عن تقليد أن أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك يف إ): ٤٥(مسألة ـ 
  قة جيب عليه التصحيح فعال.عماله السابقة، ويف الالحأم ال، جيوز له البناء على الصحة يف أصحيح 

  
عماله كانت عن أن أ{إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك يف ): ٤٥(مسألة ـ 

عماله السابقة} ألصالة الصحة {ويف أم ال، جيوز له البناء على الصحة يف أتقليد صحيح 
الصحيح، وال يتمكن منه } ألنه مكلف يف احلال بالعمل الالحقة جيب عليه التصحيح فعالً

تيان ، فيجب عليه تصحيح العمل باإلو االحتياطأو التقليد أ ما االجتهادإال باحلجة اليت هي إ
  حناء الثالثة.به بأحد األ

صحة األعمال السابقة تالزم صحة األعمال الالحقة، فالتفكيك بينهما بالتزام ال يقال: 
  بني املتالزمني.عمال الالحقة تفكيك الصحة يف األعمال السابقة ووجوب التصحيح يف األ

ن الدليل دل على أال إمقتضى القاعدة األولية هو البطالن يف اجلميع، ألنا نقول: 
(عليه السالم)  ضية: ففي الصحيح عن حممد بن مسلم عن أيب جعفرالصحة يف األعمال املا

ىل الروايات الواردة يف إ. مضافاً )١(»كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو«قال: 
  ىل التصحيح.إعمال اآلتية ـ حمتاجاً وهي األ وغريمها، فيبقى الباقي ـ ءلصالة والوضومر اأ

                                                
  .٣ح اخللل أبواب من ٢٣الباب ٣٣٦ص ٥ج ) الوسائل:١(



 

 ٣٥٥

ىل اآلخر، فلو شك يف النكاح إ، ترتيب آثار الصحة انعم الظاهر من الصحيحة وغريه
جيب عليه النكاح ثانياً، وقد تقدم يف املسألة ال م ال مثال، أنه كان عن صيغة صحيحة أو

  ملقام فراجع.األربعني ما ينفع ا
صل أن ههنا يشك يف أن الفرق بني هذه املسألة، واملسألة الواحدة واألربعني، إمث 

ن الصالة اليت صالها هل أشك يف يقد  :التقليد، وهناك يعلم بالتقليد ويشك يف صحته، مثالً
ن تقليده كان أنه كانت مع التقليد لكن يشك يف أم ال، وقد يعلم أكانت مع التقليد 

  م كان تقليداً عمن مل جيمع الشرائط، فتأمل.أ، صحيحاً
  



 

 ٣٥٦

و عدم أعلم يف مسألة وجوب تقليد األعلم ن يقلِّد األأ): جيب على العامي ٤٦(مسألة ـ 
  علم،ذا افىت بعدم وجوب تقليد األإوجوبه، وال جيوز أن يقلد غري األعلم 

  
و أتقليد األعلم علم يف مسألة وجوب د األن يقلّأ{جيب على العامي ): ٤٦(مسألة ـ 
ذا استقل عقله بعدم لزوم تقليد األعلم، وقلنا بأن مسألة التقليد حىت من إال إعدم وجوبه} 

  هذه اجلهة من املسائل العقلية ال الشرعية.
ن يرجع يف هذه املسألة أذا شك يف جواز تقليد األعلم وعدم جوازه، لزم إنه أ لواحلاص

فتاه بعدم وجوب تقليد األعلم، فقلّد غري األعلم، أعلم وىل غري األإذا رجع إىل األعلم، ألنه إ
ن خالفت الواقع إعماله صادرة عنه بغري حجة، فأعلم، كانت وكان يف الواقع جيب تقليد األ

  صح عقابه.
ذا مل يقلد األعلم يف هذه املسألة وقلده يف سائر املسائل ابتداًء صح قطعاً، بل هو إنعم 

و غريه طريقي أذ مسألة تقليد األعلم إصل جواز التقليد، أامية من املستقالت العقلية بعد مت
  ال موضوعي كما ال خيفى.

فىت بعدم أذا إن يقلد غري األعلم أ{وال جيوز} للشاك يف جواز تقليد غري األعلم {
د غري األعلم، أما إذا قلده يف هذه املسألة فأجاز طرفيها فقلد وجوب تقليد األعلم} فقلّ

  ذ هو بالنتيجة تقليد األعلم.إن كان عن تقليده لكنه صحيح، إنه وإاألعلم ف
  



 

 ٣٥٧

فىت األعلم بعدم وجوب تقليد األعلم يشكل جواز االعتماد عليه، فالقدر املتيقن للعامي أبل لو 
  علم يف الفرعيات.تقليد األ

  
شكال إوجوب تقليد األعلم يشكل جواز االعتماد عليه} ال  مفىت األعلم بعدأ{بل لو 

ي فرق بني هذه املسألة أ يف فرض شك العامي، كما عن غري واحد من املعلقني، وصالأفيه 
(رمحه اهللا) اجلزم به  ومسألة تقليد احلي يف جواز البقاء على تقليد امليت الذي قد سبق منه

  نه تقليد يف حكم التقليد.أمن 
هذه املسألة ف ،نعم لو استقل عقل العامي بعدم اجلواز، مل ينفعه فتوى األعلم باجلواز

وتقليد امليت وعدمه، وجواز الرجوع  ،كسائر مسائل حكم التقليد من تقليد األورع وعدمه
كلها غري مرتبطة يف مرحلة التقليد وعدمه باملسائل الفرعية  ،ىل احلي وغريهاإعن احلي 

ن مل يستقل إجمتهده يف ذلك، و ةالتقليدية، فلو استقل العامي بأحد الطريقني جازت خمالف
  زم عليه اتباعه. نعم لو كان دليل شرعي يف البني مل ينفع االعتماد على العقل كما ال خيفى.ل

ن شئت إيف الفرعيات} وومبا ذكر يشكل قوله: {فالقدر املتيقن للعامي تقليد األعلم 
ن إىل آخره، وإفىت} أن كانت من الفرعيات فال معىن لقوله {بل لو إن املسألة إقلت: 

  ىل آخره.إ} جيب على العامي{ ت فال معىن لقولهكانت من العقليا
حد أعلم وجواز األخذ بقول م وجوب تقليد األنك قد عرفت فيما سبق عدإمث 

  اتهدين مطلقاً، ومنه يعلم احلال يف املسألة اآلتية.
  



 

 ٣٥٨

علم يف املعامالت، أحكام العبادات، واآلخر أعلم يف أحدمها أذا كان جمتهدان إ): ٤٧(مسألة ـ 
علم يف بعض العبادات مثال، واآلخر يف البعض أحدمها أذا كان إحوط تبعيض التقليد، وكذا فاأل

  اآلخر.
  

العبادات حكام أعلم يف أحدمها أو اكثر {أذا كان جمتهدان} إ{): ٤٧(مسألة ـ 
والثالث  ،علم يف الصالة واآلخر يف الزكاة واحلجأحدمها أو أعلم يف املعامالت} أواآلخر 

ذا كان إاألعلم يف كل باب {وكذا حوط تبعيض التقليد} بأن يقلد قه {فاأليف بقية الف
  ، واآلخر يف البعض اآلخر}.مثالًعلم يف بعض العبادات أحدمها أ

علم يف الكل عم من األأألن دليل تقليد األعلم ـ وهو بناء العقالء وغريه ـ قالوا: 
  ويف البعض، ولكن قد عرفت ما فيه.

  



 

 ٣٥٩

  عالم من تعلم منه،إشخص فتوى اتهد خطأً جيب عليه نقل ذا إ): ٤٨(مسألة ـ 
  

عالم من تعلم منه} إ{إذا نقل شخص فتوى اتهد خطأً جيب عليه ): ٤٨(مسألة ـ 
  فيه يف مقامات:يقع الكالم 
  م يعم غريه.أعالم هل خيتص ذا الناقل ن وجوب اإلإاألول: 

  م يعم غريمها مطلقاً.أو احلرام أ باحة الواجبإالثاين: هل خيتص بصورة نقل الفتوى ب
ذا وافق نظر الناقل للكالم املنقول املخالف إعالم عام حىت ن وجوب اإلأالثالث: هل 

  م خيتص بصورة عدم موافقة نظره لنقله اخلطأ.ألفتوى املنقول عنه 
بل يعم كل من  ،ما املقام األول فالظاهر عدم اختصاص الوجوب ذا الناقلأفنقول: 

و جمتهداً يرى رأيه، أو مقلداً ملن يرى أو هو اتهد، أ ،ذا كان مقلداً هلذا اتهدإ، علم بذلك
و احملتاط أو اجتهاداً، أله تقليداً ما املخالف أحد، وأحكام عامة لكل دلة تبليغ األأرأيه، ألن 

لك، نه كذأنه ال يعلم أو أنه حكم اهللا أألنه ال يرى  ،الشاك يف صحة فتواه، فال جيب عليه
  فتأمل.

ىل إاخلطأ ىل الناقل، الستناد عمل العامي إولوية الوجوب بالنسبة أنعم األرجح يف النظر 
تقن يف ألو كان  ،ضالل. نعم ال يلحقه وزر املضل قبل تنبهه خبطئهنقله، فهو من قبيل اإل

  النظر 



 

 ٣٦٠

  والنقل باملوازين الشرعية العقالئية.
(عليه  بو عبد اهللاأقال: كان الرمحان بن احلجاج يب عمري عن عبد أوتدل عليه رواية ابن 

عرايب فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما أالسالم) قاعداً يف حلقة ربيعة الرأي، فجاء 
فأعاد عليه  ،ومل يرد عليه شيئاً ربيعةعنه عرايب: أهو يف عنقك؟ فسكت سكت قال له األ

بو عبد أفقال له  ربيعة. تأهو يف عنقك؟ فسك فأجابه مبثل ذلك، فقال له األعرايب: ،املسألة
  .)١(»أو مل يقل وكل مفت ضامن«قال: ». هو يف عنقه«(عليه السالم):  اهللا

يب عبيدة، قال: قال أومثلها سائر الروايات الدالة على ضمان املفيت، ومثل ما روي عن 
رمحة لنته مالئكة افىت الناس بغري علم وال هدى من اهللا لعأمن «(عليه السالم):  بو جعفرأ

  .)٢(»ومالئكة العذاب وحلقه وزر من عمل بفتياه
نه دليل شرعي أال  ،ىل الدليلإفهو مما حيتاج  ،ما االستدالل لذلك بالتسبب وحنوهأ

ظافر يف ن كان مؤيداً عقلياً، ومثله االستدالل مبا دل على ضمان املفيت بتقليم األإبنفسه و
و أو ما دل على حرمة تنجيس الغري أفوقع فيها شخص، و ضمان من حفر بئراً أباب احلج، 
  ال ما يفيده االستقراء إا كلها يف موارد خاصة وال تفيد إحنو ذلك، ف

                                                
  .١ح ن املفيت ضامنأباب  ٤٠٩ص ٧ج ) الكايف:١(
  .٢ح باب ان املفيت ضامن ٤٠٩ص ٧ج ) الكايف:٢(



 

 ٣٦١

ما  لنا بذلك بعد ن يفهم منها مناط قطعي، وأىنّأ الّإالناقص وال يعتمد عليه. اللهم 
ا على أصابع املرأة وأة حكام الشرعية، كما يدل عليه خرب دينعلم من عدم املشاة يف األ

ىل النصف، وكذلك عدم ضمان املفيت باجلماع وحنوه يف باب احلج وغريه إالثلث مث ترجع 
  ذلك.

ال  وال خيص اتهد كما ،فتاء هو معناه اللغوي من بيان احلكمن املرد باإلألظاهر امث 
  خيفى.

يه ال يعمل ذه الفتوى، لإن املنقول أذا علم الناقل إنه قد يتوقف يف الوجوب فيما إمث 
مع العلم بعدم عمل آخر به لنقل  ،صالًأما لعدم مباالته إو ،ما لعدم تقليده هلذا اتهدإ

نه حكم بغري ما أنه ال يترتب عليه شيء، ومن أمن  ،ىل مقلد اتهد املنقول عنهإليه إاملنقول 
. لكن األقرب األول، )١(﴾ولئك هم الْفاسقُونَمن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُو﴿أنزل اهللا 

ذا مل يترتب عليه شيء، واآلية ال تدل على إألنه كذب صدر وال دليل على وجوب تداركه 
  لزوم التدارك.

و احلرام، أباحة الواجب إبصورة نقل الفتوى بفالظاهر عدم اختصاص ذلك ما الثاين: أو
حكام الوضعية لزم عليه بيانه و األأكليفية حكام اخلمسة التفلو بدل كل واحد من األ

ن أنزل اهللا ظاهراً، ومن املعلوم باملالزمة العرفية أعالم، ألن قوله األول حكم بغري ما واإل
  نزل اهللا كما هو مبغوض ابتداًء مبغوض استمراراً، أاحلكم بغري ما 

  

                                                
  .٤٧املائدة: اآلية  ) سورة١(



 

 ٣٦٢

  عالم.د يف بيان فتواه جيب عليه اإلهخطأ اتأذا إوكذا 
  

  فيجب دفعه. ضالالًإىل كونه إمضافاً 
ذ فتوى إفال يبعد كون ذلك خاصاً بصورة عدم املوافقة لنظر الناقل، ما الثالث: أو

، فلو كان نظر الناقل كون الغسالة طاهرة فنقل عن جمتهد املقلد ذلك ال طريقياًإاتهد ليس 
ذ بنظر الناقل ليس إ، لعدم دليل على وجوبهعالم نه يفيت بالنجاسة مل يلزم عليه اإلأمث علم 

ضالال، وليس إنزل اهللا وال أنقل النجاسة تبليغاً للحكم وال احلكم بالطهارة حكماً بغري ما 
نه ليس مقلداً هلذا، وهو غري شرط يف نقل الناقل. نعم كان نقله الطهارة كذباً، أال إيف املقام 

  ه لكذبية قوله اخلطأ.بعالم حني التنولكنه كان معذوراً خلطئه، وال دليل على وجوب اإل
عالم} ملا تقدم، وال فرق يف ذلك ذا أخطأ اتهد يف بيان فتواه جيب عليه اإلإ{وكذا 
وبني الفتوى بغري ذلك من سائر صور التبديل، ملا تقدم  ،باحة احلرام والواجبإبني الفتوى ب

داًء، ولو تبدل رأي نزل اهللا استمراراً، بعد كونه معذوراً ابتأضالل، وحكم بغري ما إنه أمن 
فىت أفىت به ـ كما لو كان رأيه سابقاً عدم صحة العقد بالفارسي وأىل احلكم الذي إاتهد 

ىل الصحة ـ مل يلزم التنبيه، كما تقدم يف إىل خطئه انقلب نظره إتنبه  ابصحته مث مل خطأ
  املقلد.
  



 

 ٣٦٣

حد أن يبين على أجيوز له ثناء الصالة مسألة ال يعلم حكمها أذا اتفق يف إ): ٤٩(مسألة ـ 
ذا كان ما أتى به على خالف الواقع يعيد إنه أن يسأل عن احلكم بعد الصالة، وأالطرفني، بقصد 

  عادة.صالته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع ال جيب عليه اإل
  

ثناء الصالة مسألة ال يعلم حكمها جيوز له أن يبين أ{إذا اتفق يف ): ٤٩(مسألة ـ 
ذا كان ما أتى به على إنه أو ،ن يسأل على احلكم بعد الصالةأحد الطرفني بقصد أعلى 

فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع ال جيب عليه خالف الواقع يعيد صالته، 
  عادة}.اإل

فالصالة صحيحة  ،لكن حيث قد عرفت فيما سبق صحة الصالة مبطابقتها للواقع مطلقاً
تيان ا ثانياً على تقدير م ال، وسواء قصد اإلأصد السؤال بعد الصالة ن طابقته، سواء قإ

  اخلطأ أم ال.
نه يرتفع أفالظاهر  ،فىت اتهد بالصحةأنه لو خالف الواقع مبا يوجب العقاب، وإمث 

تيان مبا ما العقاب املرتب على ترك الصالة أو اإلأعادة، وىل ترك القضاء واإلإالعقاب بالنسبة 
عادة بقيام احلجة وليس له يعتذر عن ترك القضاء واإلمنا إها فهو يف حمله، ألنه يوجب نقص

  ىل احلجة.إعذر عن فعله احملرم، ألا مل تطابق الواقع وال تستند 
  وقد يتوهم عدم العقاب ألمرين:

  ىل إزيد من الرجوع أن التكليف الفعلي مل يكن إاألول: 



 

 ٣٦٤

  ىل غري ما فعل.إيها مل ترشده لإن احلجة لو كان رجع أاحلجة، والفرض 
صحابنا حجوا بامرأة أناس من أعن  :شعار بعض األخبار بذلك، فعن ابن بكريإالثاين: 

ن حترم فمضوا ا كما أن مثلها ينبغي أىل امليقات وهي ال تصلي، فجهلوا إمعهم فقدموا 
واقيت ىل بعض املإهي، حىت قدموا مكة وهي طامث حالل، فسألوا الناس فقالوا: خترج 

حترم «(عليه السالم) فقال:  با جعفرأذا فعلت مل تدرك احلج، فسألوا إفكانت  ،فتحرم منه
  .)١(»من مكاا قد علم اهللا نيتها

ن من جهل املسألة وعمل بأحد الطرفني بقصد السؤال والعمل على أا تدل على إف
ذا مل إف، فكيف طبق التكليف يكون معذوراً ولو خالف الواقع وقامت احلجة على اخلال

نه مع قيام احلجة على اخلالف كان تكليفه الظاهري إال على الوفاق للواقع، فإتقم احلجة 
نه معذور إالف قيام احلجة على الوفاق فخب ،غري ما فعل، فهو غري معذور ظاهراً وواقعاً

  ظاهراً.
  ولكن شيئاً من الوجهني ال يصلح لذلك:

  لظاهري حني الرجوع هو ن كان تكليفه اإفألنه وما األول: أ

                                                
  .٦ح املواقيت أبواب من ١٤الباب ٢٣٩ص ٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٣٦٥

ىل احلجة وال طابق الواقع، كما إتيان مل يكن مستنداً تى به لكنه حني اإلأتيان مبا اإل
ال على إن العقاب ال يكون إن يقال: أال إتقدم تفصيله يف بعض املباحث السابقة. اللهم 

  والتكليف هنا غري واصل فال عقاب. ،التكليف الواصل
بل يف مقام بيان  ،(عليه السالم) مل يكن يف مقام بيان العقاب مامفألن اِإلما الثاين: أو

من مجيع  نىل امليقات، وعلى تقدير كون البياإا ال جيب عليها الرجوع أو ،التكليف الفعلي
كلف فيه بني الفعل منا هو الشتباه الواجب باحلرام الذي يتخري املإاجلهات فعدم العقاب 

عن الفحص عن التكليف قبل الوقوع فيه، كما هو الشأن يف ها كانت قاصرة والترك، ولعلّ
  (عليهم السالم). زمنة األئمةأهل أكثر أ

ثبات العقاب على املتورط يف خمالفة التكليف تقصرياً بال إنا ال نريد إوكيف كان، ف
يقال:  نهأو ،)١(﴾فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ﴿ىل حجة، كما يدل عليه ما ورد يف تفسري إاستناد 
يقال له هال تعلمت ،علمأن قال ما كنت إهال علمت، ف ثبات عدم احلجة إ. بل نريد

  ذا أريد عقابه.إملخالف التكليف 
ثناء أال فلو متكن يف إفالظاهر لزوم تقيد املسألة مبا مل تكن له مندوحة، و ،وكيف كان

  ذا إشبه، لزم أو ما أىل الرسالة إالصالة من الرجوع 

                                                
  .١٤٩نعام: اآلية ) سورة األ١(



 

 ٣٦٦

دائراً بني ضدين، حلرمة قطع الفريضة احملتمل لدى املخالفة واحتمال كان االمر 
  التكليف املنجز ـ يف مثل ما حنن فيه منجز ـ.

حد الطرفني موافقاً لالحتياط، فلو شك يف ألو كان  طمث الظاهر لزوم البناء على االحتيا
اب. وكذا لو شك تيان ا لألمن من العقم مستحبة لزم عليه اإلأن السورة واجبة أالصالة 

  م ممنوع، تركه لذلك.أن الدعاء بالفارسية جائز أيف 
واحلدود كالصيام واحلج  ،الكالم يف سائر العبادات واملعامالت :مث يعرف مما تقدم

تى أذا إثار على ما فعله قبل الفحص والسؤال، فعدم ترتب اآل نه جيب عقالًأوغريها، كما 
  مل بقاؤه حمرماً جتنب حمرماته.مبا احتمل فساد حجه مما احتيف احلج 

  



 

 ٣٦٧

ن حيتاط يف أو عن األعلم أ): جيب على العامي يف زمان الفحص عن اتهد ٥٠(مسألة ـ 
  عماله.أ

  
ن أعلم ن األعو أ{جيب على العامي يف زمان الفحص عن اتهد ): ٥٠(مسألة ـ 

املؤمنة للعقوبة،  طحتياحدى الطرق الثالثة من االجتهاد والتقليد واالإعماله} ألنه أحيتاط يف 
ذا علم بأن بينهم إقوال يف صورة الفحص عن اتهد خذ بأحوط األويكفي يف االحتياط األ

وجود اتهد بينهم ـ ال فال يكفي إذ االحتياط فيما بني مجاعة ـ ال يعلم  الّإ، وجمتهداً
ما يف صورة أه تقليده، ووال مطابقاً لنظر اتهد الذي جيب علي ،بكونه احتياطاً حقيقياًيعلم 

حوط القولني أيف كفاية األخذ بشكال إالفحص عن األعلم، مع العلم بوجود اتهدين فال 
لكن ذلك إذا استقل عقله حبسن االحتياط، أو  ،و األقوال، ألنه مطابق لنظر جمتهده األعلمأ

االحتياط،  ال فلو قال بعضهم بعدم جوازإكان فتاوى اتهدين املردد بينهم جوازه، و
مر بني احملذورين، واختار نه األعلم ومل يستقل عقله بذلك، كان من دوران األأواحتمل 

حدهم، ولكن حيث عرفت سابقاً عدم وجوب تقليد أو بفتوى أيف األخذ باالحتياط  عقالً
  ن األعلم غريه.أو علم أنه األعلم أن جهل إاألعلم جاز األخذ بأحدهم و

  



 

 ٣٦٨

موال القُصر ينعزل أو يف أن والوكيل عن اتهد يف التصرف يف األوقاف ): املأذو٥١(مسألة ـ 
نه ال إو قيماً على القصر فأذا نصبه متولياً للوقف إمبوت اتهد، خبالف املنصوب من قبله، كما 

  ظهر.تبطل توليته وقيمومته على األ
  

و يف أموال أف {املأذون والوكيل عن اتهد يف التصرف يف األوقا): ٥١(مسألة ـ 
تهد، خبالف املنصوب من قبله، كما القصأذا نصبه متولياً للوقف إر ينعزل مبوت اماً و قي

  تبطل توليته وقيمومته على األظهر}.ال نه إعلى القصر ف
ذن، وال تطلق عليه ن يأخذ من ماله شيئاً فهذا يطلق عليه اإلأنسان ألحد يف قد يأذن اإل

مور صغاره ما دام غائباً، أو يأذن أا، وقد يأذنه يف بيع داره أو تويل الوكالة والنصب وحنومه
ذن جيوز صالح شؤون قرية أو قطر وهكذا، ويف هذا النحو من اإلإامللك بعض رعيته يف 

ذن، وعن هذا عطاه من اإلأدارة، ولكن بقدر ما للمأذون ما جاز لآلذن من التصرف واإل
وثالثة بالوكالة، ورابعة بأنه  ،ذنخرى باإلأتارة بالتولية، والنحو يعرب بعبارات خمتلفة، فيعرب 

  وخامسة بالقيمومة. ،منصوب من قبله
عطاء السلطة حبسب اختالف املأذون فيه، فيعرب عمن إلفاظ املعربة عن نعم قد ختتلف األ

دارة شؤون اململكة بالوايل، وعمن إذن له يف أذن له يف رفع اخلصومات بالقاضي، وعمن أ
  وهكذا، وهذا االختالف ليس  ،دارة شؤون الصغار بالقيمإه يف ذن لأ
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  ذن.ال معرباً عن االختالف يف مراتب اإلإ
وضيقاً،  رادته سعةًإمر اعتبار قائم باملعترب، جاز له اعتباره حسب أذن ن اإلإوحيث 

ذن للتصرف عطاء اإلإو اعتباراً عقالئياً. مثال: ليس للموىل أوقصراً، مبقدار ما له شرعاً  طوالً
 ،ونقالً ذن يف التصرف فيه محالًعطاء اإلإن كان له إيف عبده قتالً لكونه ممنوعاً شرعاً، و

ن يأمره املوىل به، وضيقاً بأن يأذن له أن يأمره بكل ما يصح أكأن يأذن له يف  وتكليفاً سعةً
يف  ن يأذنهأيف أن يأمره بكنس الدار فقط، وهكذا يف طرف طول الزمان وقصره، فله 

ىل ما بعد موت إن يأذنه يف استخدامه أىل آخر عمره، ولكن ليس له إو أاستخدامه ساعة 
العتبار  ،مكنىل الورثة، ولواله ألإالنتقاله  ،شباهها، للمنع شرعاًأال بنحو الوصية وإاملوىل 

  العقالء صحة ذلك.
االستناد بدون  المتناع ،ذنذا مات اآلذن فقد اإلإىل اآلذن، فإذن مستند ن اإلأ وال يرد

ال األمور االعتبارية احلاصلة مبجرد منا يصح يف األمور االعتبارية التكوينية إاملستند، ألن ذلك 
ن الناصب ـ وهو أاالعتبار، ولذا يصح شرعاً نصب الوصي والقيم والناظر وحنوهم، مع 

  .صالًأ ثر له فعالًأذن ـ قد مات وال من كان بيده اإل
  الثة:فتحقق مما تقدم أمور ث

  مور املتأصلة.منا هو يف مراتب املأذون فيه ال يف األإن االختالف إاألول: 



 

 ٣٧٠

مور هو االعتبار العقالئي، فتكون التوسعة والتضييق، والطول ن مرجع هذه األإالثاين: 
ن يكون اعتباراً صحيحاً عند أمضاء العقالء له، وحاصله إوالقصر، بيد من بيده االعتبار مع 

  العقالء.
  ال ما ردع عنه الشارع.إن هذه االعتبارات العقالئية متبعة عند أهل الشرع إلث: الثا

كان الالزم القول  ،ن من بيده االعتبار، لو اعترب شيئاً مستمراًإإذا حتقق ما ذكر نقول: 
(عجل اهللا تعاىل فرجه) اعترب  ن اإلمامإن جييء الرافع، وفيما حنن فيه حيث أىل إباستمراره 
ه العامة يف زمان الغيبة ـ كما سبق ـ فالنصب من الفقيه حكمه حكم النصب والية الفقي

ذن يف شيء مستمراً، كان للمأذون التصرف ولو أمام، فلو نصب الفقيه، أو وكَّل، أو من اإل
 :ما لعدم اعتبار عقالئي لذلك، وفيهإن يكون أمات اتهد، ألن انعزاله باملوت ال خيلو من 

عطى أو الوزير لو أن امللك أذلك، ولذا نرى يف احلكومات الفعلية ن العقالء يعتربون إ
و حنومها، كان له حق أو احلراسة أمنصب املتصرفية ألحد، مث عني املتصرف شخصاً للجباية 

ما لردع إال بردع من املتصرف الثاين. وإو حنومها، أذلك ولو بعد موت املتصرف أو عزله 
 :ما لعدم والية عامة للفقيه، ففيهإال دليل على الردع. و نأ :الشارع عن ذلك االعتبار، وفيه

صل املتويل وحنوه دليل على العموم مطلقاً، أن الدليل الذي يدل على حق الفقيه يف نصب إ
  ذن له أو أو أكما عرفت سابقاً الوالية العامة للفقيه، فلو وكل الفقيه شخصاً 
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  كان له ذلك مستمراً ولو بعد موته. ،و حنو ذلك مستمراًأو القيمومة أالتولية  هعطاأ
(رمحه اهللا) يف كتاب  ن يقال يف توجيه االنعزال ما ذكره اآلشتياينأوغاية ما ميكن 

لعدم ما يدل على بقائه هنا، كما دل يف النائب  ،يضاً االنعزالأفاحلق فيه (القضاء مبا لفظه: 
بعد عدم الدليل على البقاء هو  صلن مقتضى األأ(عليه السالم)، وقد عرفت  العام عن اِإلمام

ن مقتضى أوعدم العزل هو  ن يقال وجهاً للبقاءأاالنعزال وعدم جواز التصرف. وما ميكن 
خبار على نفوذ تصرف احلاكم ـ ولو بعد املوت ـ هو بقاء النيابة عموم ما دل من األ

يع تصرفات لعدم دليل يدل بعمومه على نفوذ مج ،وعدم ارتفاعها باملوت، لكن ضعفه ظاهر
  ، انتهى.)١()عصار كما ال خيفىمام مالكاً جلميع األاحلاكم ولو بعد املوت، إذ ليس هو كاإل

ن األصل مرتفع بالدليل الذي ذكرناه من اعتبار العقالء ذلك ومل يردع عنه إ :وفيه
الشارع، والقول بعدم عموم يدل على نفوذ مجيع تصرفات احلاكم مدفوع مبا تقدم من 

م والناظر فما هو اجلواب لو قيل بأنه ال دليل لنفوذ تصرف احلاكم يف جعل القي الّإاألدلة، و
ما عدم ملكه أمور الشخصية. وىل غري ذلك بالوالية الشرعية ال يف األإواملتويل والوكيل 

  عصار فذلك ال يالزم عدم نفوذ تصرفه، جلميع األ

                                                
  . ٢٨س  ٤٩: صلآلشتياين ،) كتاب القضاء١(
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صار استمرار الدولة، يتمكن من عأنه ال ميلك مجيع أمع  ،فاملتصرف يف املثال املتقدم
ذن املعطى له حني كونه متصرفاً عام ال ألن اإلإىل ما بعد وجوده، وليس ذاك إاجلعل املستمر 
عطاه أو الوزير ـ أعصار استمرار الدولة، ألن من بيده االعتبار ـ وهو امللك أيشمل مجيع 

  ذن كذلك.اإل
  مران:أوقد تبني من مجيع ما تقدم 

ذن وحنوها، بل املناط هو رق بني عنوان النصب وعنوان الوكالة واإلعدم الفاألول: 
 ،جعلتك قيماً :كان كما لو قال ،يتامدارة شؤون األإذنت لك يف أ :ن قالإمقدار االعتبار، ف

  صال.أمن غري فرق 
عدم انعزال الوكيل واملأذون والقيم وغريهم بعنوان الوالية الشرعية مقابل الثاين: 

مبوت اتهد، فيبقى على  ،، عن جواز التصرف يف تلك الشؤون ااز فيهاالعنوان الشخصي
ولياء والقوام يضاح نفي اخلالف عن عدم انعزال األما كان عليه، بل ادعى يف حمكي اإل

شكال اهولني من قبل اتهد. نعم يصح للمجتهد عزهلم، وال وجه ملا عن بعض من اإل
  فيه.

(عليه  تهد القيم وحنوه عن نفسه، وبني جعله عن اإلمامبني جعل اما التفصيل أو
ذ ليس للمجتهد اجلعل عن إ ،السالم) فال دليل لذلك شرعاً، وال يساعده االعتبار العقالئي

  .هنه ليس له شيء يف نفس، ألهنفس
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منا يتصور اجلعل عن النفس وعن الغري إنعم يصح جعله طويالً كما يصح جعله قصرياً، و
ن ينصب أنه ميكن إاكم املستقل بنفسه الذي له الوكالة عن حاكم مستقل آخر، فيف مثل احل

  ن ينصب عن موكله.أشخصاً عن نفسه كما ميكن 
ن منصب أذهان املتشرعة ويستفاد من النصوص أن املرتكز يف (إقال يف املستمسك: 

 يما القاضي من فصل خصومة ونصب قالقضاء منصب نيايب، فجميع الوظائف اليت يؤديه
به كونه نائباً عن مام، وال يقصد مام، فمنصوبه منصوب اإلنيابة عن اإلوحنو ذلك يؤديه 

  ، انتهى.)١()والزم ذلك البناء على عدم البطالن باملوت ،أو عن اتهدمام اإل
ما عرفت من وجود  ليه بعدإم ال، ال حاجة أنه جيري أم يف االستصحاب ولن التكإمث 

  صيل الكالم يف كتايب القضاء والوكالة.الدليل االجتهادي، وتف
  

                                                
  .٧٩ص ١ج ) املستمسك:١(
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ن يقلد احلي يف هذه املسألة كان كمن عمل أذا بقي على تقليد امليت من دون إ): ٥٢(مسألة ـ 
  من غري تقليد.

  
ن يقلد احلي يف هذه املسألة أذا بقي على تقليد امليت من دون إ{): ٥٢(مسألة ـ 

  كان كمن عمل من غري تقليد}.
ن املنصوب من قبل اتهد ال تبطل واليته أمسألة  :راد ذه املسألةن يكون املأحيتمل 

اتهد الذي نصب هذا الشخص متولياً، وكان رأيه نه لو مات أمبوت اتهد، فيكون املراد 
عدم البطالن مبوت اتهد ال يتمكن هذا املتويل على البقاء على تقليده يف هذه املسألة، بأن 

ن اتهد أاتهد امليت. ووجه ذلك ياه إعطاها أيه بتلك التولية، اليت يتصرف يف املوىل عل
عين بقاء التولية ـ كما ال حجية أللتولية قد مات، فال حجية لنظره يف املسألة ـ املعطي 

ما إلنظره يف سائر املسائل، فالالزم تقليد جمتهد حي، إما يف البقاء على تقليد امليت مطلقاً، و
ذا كان نظره مطابقاً لنظر امليت فيها، فلو مل جيوز احلي تقليد امليت مطلقاً، إ يف هذه املسألة

ومل يكن نظره يف هذه املسألة بقاء التولية بعد موت اتهد املعطي هلا، مل يكن للمتويل 
التصرف يف املوىل عليه، ألنه ال حق له ظاهراً، ويكون حاله حال العامل بغري تقليد، املوجب 

لبطالن لو كان باطالً يف الواقع. نعم لو استقل نظره بعدم االنعزال ـ فيما كان للعقاب وا
  متجزياً ـ كفى، ولكنه ليس من باب البقاء على تقليد األول.

ذا مات جمتهده القائل إن املقلد أن يكون املراد ذه املسألة شيء آخر، وهو أوحيتمل 
  جبواز البقاء على تقليد امليت ال يتمكن من 
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 ذ لو بقي على تقليده اتكاًءإ ،امليت مستنداً ذه املسألة اليت كان يقوهلاعلى تقليد بقاء ال
ىل فتواه إنه يقلد امليت لقول امليت، وعليه فلو قلده استناداً إلزم الدور، فعلى هذه املسألة 

ن وإن كان كان عامداً عاملاً وخالف الواقع كان معاقباً، إكان كمن عمل من غري تقليد، ف
ولكن لو كان يف صورة العمد عن جهل أو غفلة معذورين أو طابق الواقع مل يكن معاقباً، 

عادة، وكذا لو قلد ىل القضاء واإلإدلة بالنسبة العمل مبا تقتضيه األ هواجلهل والغفلة فعلي
ىل فتوى امليت جبواز تقليد امليت. وقد تقدم الكالم يف مثل املسألة إامليت دون االستناد 

جنبية عما أال كانت املسألة إن يكون مراد املصنف هو الفرع األول، وأع، ومن القريب فراج
  بينهما كما ال خيفى.
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و قلد من أذا قلد من يكتفي باملرة مثال يف التسبيحات األربع، واكتفى ا، إ): ٥٣(مسألة ـ 
تعدد ال جيب عليه يكتفي يف التيمم بضربة واحدة، مث مات ذلك اتهد فقلد من يقول بوجوب ال

يقاعاً بتقليد جمتهد حيكم بالصحة، مث مات وقلد من إو أوقع عقداً أعمال السابقة، وكذا لو عادة األإ
يقول بالبطالن، جيوز له البناء على الصحة، نعم فيما سيأيت جيب عليه العمل مبقتضى فتوى اتهد 

  الثاين،
  

ربع واكتفى ا أو يف التسبيحات األ د من يكتفي باملرة مثالًذا قلّإ{): ٥٣(مسألة ـ 
د من يقول بوجوب التعدد، مث مات ذلك اتهد فقلّ د من يكتفي يف التيمم بضربة واحدةقلّ

و إيقاعاً بتقليد جمتهد حيكم أعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقداً األ عادةإال جيب عليه 
الصحة. نعم فيما سيأيت جيب بالصحة مث مات وقلد من يقول بالبطالن جيوز له البناء على 

  عليه العمل مبقتضى فتوى اتهد الثاين}.
  زيد:و األأواستند يف ذلك بأمور رمبا تبلغ السبعة 

ن فتوى اتهد األول إف ،جزاءمقتضٍ لإل ين موافقة األمر الظاهرأنه مبين على إاألول: 
  جزاء. وفيه نظر من جهتني:فيقتضي اإلمر ظاهري أ

ال فيما دل الدليل على ذلك، فال إجزاء صول عدم اقتضائه لإلتقرر يف األنه قد إوىل: األ
  ميكن احلكم بذلك مطلقاً.

  خص من املدعى، الختصاص أنه على تقدير التسليم إالثانية: 
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ا تعم التكليفيات إجزاء خبصوص الواجبات خبالف هذه املسألة فمسألة اإل
أبواب الفقه، كما نبه عليه بعض حمشي  والوضعيات، والعبادات واملعامالت وغريها من

  ن بينهما عموماً من وجه.أبل يف حاشية املشكيين  ،الكفاية
ىل ما رمبا ينقل عن إمضافاً  :مجاع، بل عن بعض دعوى الضرورة عليه. وفيهاإلالثاين: 

مجاع كما مر غري عدم حجية مثل هذا اإل ،مجاع على خالفهالعالمة والعميدي من دعوى اإل
  ليه.إال ميكن االستناد مرة، ف

ن إولئال يرتفع الوثوق يف العمل، من حيث (ليه يف الفصول بقوله: إشار أما الثالث: 
  ، انتهى.)١()ىل تشريع حكم االجتهادإالرجوع يف حقه حمتمل، وهو مناف للحكمة الداعية 

عادة والضمان نه لو كان احلكم يف معرض البطالن فيلزم القضاء واإلإ :واحلاصل
إذ  ،نكحة والبيوع وغري ذلك مل يبق وثوق بفتوى الفقيه، فيلزم نقض الغرضالن األوبط

 دمر على الناس بعدم االحتياط واالجتهاالغرض الداعي من نصب اتهد هو تسهيل األ
نشأ من عدم االعتبار  ،حيوجعل املؤمن، ففي كونه معرضاً للزوال نقض هلذا الغرض، وهو قب

ر، والقبيح ممتنع يف حق احلكيم، فارتفاع اآلثار اثىل اآلإل بالنسبة باالجتهاد حني االضمحال
  يضاً.أممتنع 

                                                
  .٢٥س ٤٠٩ص ٢: جلو) الفص١(
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حكام الظاهرية، فإنه لو توضأ مباء مستصحب والً: النقض بكثري من موارد األأوفيه: 
عادة الصالة السابقة، ولو قطع إو بأصل الطهارة مث تبني جناسة املاء لزمت عليه أالطهارة 

عادة والقضاء وهكذا ليه مث تبني االستدبار لزمت اإلإهذا الطرف فصلى بكون القبلة يف 
  ىل غريها.إبالنسبة 

ن األمر لو دار إن الداعي التسهيل ولو اختلف الالحق مع السابق، فأوثانياً: احلل، وهو 
ك قضاء ذلن وجب بعد إو احتياطهم وبني األخذ بفتوى اتهد وأبني اجتهاد اجلميع 

وال يلزم من داعي التسهيل يف اجلملة كونه  ،صعب بكثريأيوع، كان األول عادة بإصلوات و
  حكام مطلقاً.ىل مجيع األإبالنسبة 

و أعادة وحنومها يف صورة تبدل الرأي ن السرية جرت على عدم القضاء واإلإالرابع: 
  تغيري اتهد، وهي حجة.

ن حجيتها أال، خصوصاً وعادة األعمإبل قد يرى من املتدينني  ،ا غري ثابتةإوفيه: 
ثبات هذه إ(عليه السالم) عن ذلك، و ماممشروطة باتصاهلا بزمن املعصوم وعدم ردع اإل

  املقدمات مشكل.
يضاً يف مسألة اختالف رأي اتهد من لزوم العسر أليه يف الفصول إشار أما اخلامس: 
السمحة، لعدم وقوف عن الشريعة املنفيني ىل العسر واحلرج إولئال يؤدي (واحلرج، قال: 

  ىل االختالل فيما يبىن فيه عليها من إاتهد غالباً على رأي واحد، فيؤدي 
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  ، انتهى.)١(االعمال]
ذا كان إصله ولو يف موارد غري العسر أمنا يرفع التكليف من إن العسر النوعي إوفيه: 

لك فالعسر ذا مل يكن كذإما إيف رفع وجوب السواك، و رحكمة للتشريع، كمالحظة العس
  يرفع احلكم بقدره.

نه مستلزم للهرج واملرج واختالل النظام، فلو أليه يف الكفاية من إشار أما السادس: 
ومل يكف  ،طلق رجل زوجته مثالً يف حضور عدلني ظاهريني وكفى اتهد السابق بذلك

عاملة فيقع لزم الترافع بينهما، وكذا لو قال الثاين بفساد امل ،الالحق مث تزوجت برجل آخر
  الرتاع واملخاصمة بني مجيع الناس.

و اجلائرة كهذه األزمنة، فال يستلزم ذلك أ ،ن ذلك يرتفع باحلكومة العادلةإوفيه: 
  اختالالً كما هو املشاهد مع اختالف آراء اتهدين.

ول على ما هي حكام اليت عمل ا يف زمن األاستصحاب بقاء األ :وهو العمدةالسابع 
نه كان حجة فسقوطها عن أن املفروض إعادة، فالكفاية وعدم لزوم القضاء واإل عليها من

 دليل، وليس يف ىلإليها حيتاج إقواله حجة بالنسبة أعمال اليت كانت ىل األإاحلجية بالنسبة 
ن اختص بوقائع جديدة ـ كما ادعاه بعض ـ فهو إال دليل حجية قول احلي، وهو إالبني 

  ، احلجتني كان من باب تصادم الّإو

                                                
  .١٤س ٤٠٩ص ٢ج ) الفصول:١(
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طالق إلبناء العقالء على ذلك و ،وقد اخترنا فيما سبق جواز األخذ بكل واحد منهما
  األدلة.

علم بنظر م ال، ملا تقدم من كون األأعلم أومن ذلك تعرف عدم الفرق بني كون الثاين 
ىل ذوي إنه متعني كما ال خيفى على من راجعهم يف موارد رجوعهم أوىل ال أالعقالء 
لقول ن معىن جعل احلجية أىل إضافة دلة. هذا باإلطالق األإىل إات وغريهم، مضافاً الصناع

نه مل ينكشف أاخلالف، واملفروض ثر عليه ما مل ينكشف حد هو جتويز اتباعه وترتيب األأ
  اخلالف بقول اتهد الثاين.

السهو  ما فيما ال يضر معأوهذا كله يف األمور املضرة بالصحة حىت مع اجلهل وحنوه، 
ن أعادة والقضاء وترتيب سائر اآلثار، كما واجلهل وحنومها فال شبهة يف عدم لزوم اإل

عادة والقضاء والنجاسة والضمان ثر بعد الرجوع من اإلأمنا هو فيما كان له إالكالم 
  كما ال خيفى. هصال فال كالم فيأثر له أوغريها، أما فيما ال 
ما لفقد شرط يف األول، إىل جمتهد آخر، إتهد احلي ما لو عدل عن ا :ومثل ما حنن فيه

و مطلقاً ولو من دون فقد أبناًء على اجلواز أو الوجوب  ،و لزيادة شرط كاألعلمية يف الثاينأ
  شرط أو زيادة شرط كما تقدم.

فيما لو عدل اتهد عن الفتوى فهل ال يلزم على املقلد التدارك بالنسبة  :بقي الكالم
  سابقة مطلقاً، أو يلزم مطلقاً، ىل األعمال الإ
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أو يفصل بني ما ينقضي بانقضاء الزمان وبني غريه، أو تفصيل بني ما لو بقي وبني ما 
  لو عدل، احتماالت.

ىل إطالق هلا بالنسبة إوال  ،جيب عليه العمل بالفتاوى الالحقةبأن املقلد  :احتج لألول
  األعمال السابقة ألحد األمور السبعة املتقدمة.

يف فتواه األوىل، مانع عن صحة االعتماد عليها بأن اعتراف املفيت خبطئه  :احتج للثاينو
ول األمر غري عادل، أو غري مؤمن، أو غري أمن أول األمر، كما لو اعترف بأنه كان من 

ول األمر أإذ احلجية مشروطة بعدم ذلك كله، ولذا لو علم املقلد من  ،جمتهد، أو أشباه ذلك
كما لو علم بأنه سيظهر كونه  ،فتواه ويظهر خطأه بعداً ال جيوز االعتماد عليهنه يرجع عن أ

ول األمر، وليست فتاواه من قبيل فتوى اتهدين، ألن كل واحد منهما حجة أفاسقاً من 
هل أحد أىل إحدمها ليس حجة، ولذا ترى العقالء يرجعون أن إه فرييف نفسه خبالف نظ

  ىل النظر األول من اخلبري الذي تبدل نظره ويعترف خبطئه.إن اخلربة املتخالفني وال يرجعو
  بأن مصب الفتوى على قسمني: :واحتج للثالث

ما ينقضي بانقضاء الزمان، وليس للزمان عليه مروران كالصالة بال سورة األول: 
ن بقيت إوالعقد الفارسي وحنومها، فحيث ال بقاء هلا، بل هلا ثبوت واحد يف ظرفها، و

ا وقعت صحيحة مبقتضى احلجة، فال دليل أا كاملرأة املعقودة، وحيث قد فرض متعلقا
  على 
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ن الواقعة إوهذا معىن كالم الفصول  :انقالا فاسدة بعد فرض وقوعها صحيحة. قيل
  الواحدة ال تتحمل اجتهادين.

بوح كاحليوان ـ املذ ،ن تغري حكمهإما ال ينقضي بانقضاء الزمان، بل له بقاء والثاين: 
ن حكم هذا أنه باق، واملفروض إاملوجود يف احلال ـ الذي بين على حليته فذكاه ف

 حليته، وهو على الفرض فعالًاملوضوع الباقي هي احلرمة، وأما التذكية فهي مبنية على 
ما موضوعان مر عليهما الزمان مرتني، إحمرم، وكعرق اجلنب عن احلرام ومالقيه ف

كيف يعامل معهما معاملة الطاهر. نعم الصالة اليت صالها يف النجاسة ف وحكمهما فعالً
  عرق اجلنب صحيحة ملا تقدم يف القسم األول.

نه لو بقي على تقليد أبلو عدل، يل بني ما لو بقي وبني ما صوهو التف :واحتج للرابع
مها، عادة وحنورادته العدول، فالالزم عليه القضاء واإلإو لعدم أما لعدم جمتهد آخر إاألول 

ن هذه إو ،ن ما صليت مل تكن صالةإ :ألنه يقول ببطالن مجيع األعمال السابقة، فهو يقول
وهكذا، وقد تقدم ارتفاع احلجية عن رأيه األول مبصادمة الرأي  ،املرأة ليست بزوجتك

ىل إن كان معذوراً بالنسبة إ، فالالزم القضاء والتزويج من جديد والثاين الذي هو حجة فعالً
ىل احلجة يف ذلك الوقت، لكنه بالنسبة إل السابقة لو كانت خمالفة للواقع الستنادها عمااأل
ىل رأي من يقول بصحة تلك إن عدل إىل القضاء والوطء اجلديد وحنومها ليس مبعذور، وإ

  ىل أصل الفعل إذ هو بالنسبة إاألعمال فال يلزم، 
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من يقول بنجاسته، فالصلوات قلد ، مث مات وكالغسالةما إذا قلد من يقول بطهارة شيء أو
ما نفس ذلك الشيء أن كانت مع استعمال ذلك الشيء، وإواألعمال السابقة حمكومة بالصحة، و

ذا أفىت اتهد األول جبواز إذا كان باقياً فال حيكم بعد ذلك بطهارته، وكذا يف احللية واحلرمة، فإ
  تهد وقلد منواناً كذلك فمات االذبح بغري احلديد مثالً، فذبح حي

  
ىل هذا الرأي الذي هو إىل القضاء وحنوه أيضاً معذور، الستناده إوبالنسبة  ،كان معذوراً

  حجة.
مجاع على النقض يف نكاح وهذا القول ال خيلو عن وجه، وعن العميدي دعوى اإل

مل نتحققه، بل لعله على (اجلواهر يف كتاب القضاء قال: املرتضعة إذا تبدل رأيه، لكن 
منا إو ،. هذا ولكن ال يبعد االكتفاء مبا عمل سابقاً مطلقاً)١()عكس كما هو مقتضى السريةال

  ىل ما يتجدد، فتأمل.إيلزم التجديد بالنسبة 
مث  ذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة،إما أومما تقدم يعرف الكالم يف قوله: {و

ن كانت إكومة بالصحة، وفالصلوات واألعمال السابقة حم ،مات وقلد من يقول بنجاسته
ذا كان باقياً فال حيكم بعد ذلك بطهارته، إما نفس ذلك الشيء أمع استعمال ذلك الشيء، و
ذا أفىت اتهد األول جبواز الذبح بغري احلديد مثالً، فذبح حيواناً إوكذا يف احللية واحلرمة، ف

  كذلك فمات اتهد وقلد من 
  

                                                
  . ٩٩ص ٤٠ج ) اجلواهر:١(
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ذا كان احليوان املذبوح إما أكل، وباحة األإكم بصحة البيع وكله حأو أن باعه إيقول حبرمته ف
  وهكذا. ،كلهأموجوداً فال جيوز بيعه وال 

  
ذا كان احليوان إما أكل، وباحة األإكله حكم بصحة البيع وأو أن باعه إيقول: حبرمته ف

الشيء وهكذا} لكن مل يظهر الفارق بني بقاء عني  ،كلهأاملذبوح موجوداً فال جيوز بيعه وال 
نه إوبني بقاء آثاره كالعقد على املرأة فيما كان الثاين يقول ببطالنه، مث  ،كاحليوان املذبوح

  ول كما ال خيفى.ليس حمل الكالم ما لو بقي على تقليد األ
  عمال نفسه، ويقع الكالم فيه من جهتني:أىل إيف حال اتهد بالنسبة  :بقي الكالم

و أ ،ا لو كان نظره طهارة الغسالة مث بدت له جناستهاذا تبدل نظره، كمإفيما األوىل: 
طهارة مشكوك الكرية مث بدت له جناسته وهكذا، ويف هذه الصورة ال بد له من تدارك مجيع 
األعمال السابقة اليت ال مدخلية للعلم واجلهل فيها، فلو صلى مع الوضوء مباء الغسالة لزم 

تيان وقف مث بدا له بطالن احلج كذلك لزم عليه اإلعادة، ولو حج فاتبع العامة يف املعليه اإل
عم، فلو تزوج امرأة وكذا يف املعامالت باملعىن األإىل غري ذلك من العبادات،  ،به ثانياً

رضعت معه عشر رضعات وكان نظره سابقاً حليتها مث بدا له احلرمة لزم معاملة احملرمة 
والنجاسة واحللية واحلرمة والصحة حكام الوضعية من الطهارة معها، وكذا يف سائر األ

كان بنظره األول حمرماً للذبيحة، مث  نه ينعكس فلو فعل فعالًأىل غري ذلك، كما إوالبطالن 
  كلها أجاز رأى حليتها 
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ذ الدليل الدال إعام ملا تقدم ويأيت،  ن رأيه فعالًوهكذا، وذلك أل ،ذا كانت موجودةإ
فرق بني الوقائع السابقة والالحقة، ودليل الفتوى  يف نظره على مضمون الفتوى الالحقة، ال

  صال.أخطئه، فحاله حال القطع بدون تفاوت ليه لتبني إال يصلح للركون 
عمال اليت كان يعملها حال فيما لو كان مقلداً مث اجتهد وصار نظره خبالف األالثانية: 

الوجوه السبعة املتقدمة ذ ليس شيء من تلك إيف لزوم التدارك،  لنه كاألوأتقليده، والظاهر 
قوى الوجوه كما عرفت هو االستصحاب، أن إصاحلة لالستناد يف صحة األعمال السابقة، ف

و احلاكم عليه ولو استصحاب آخر أواالستصحاب ال جيري مع قيام الدليل االجتهادي 
صحيحاً من  ر له مدركاًأن مل إن يكون الوجه فيما اشتهر يف األلسن وأوميكن  ،يببكالس

  عماله ثالث مرات، ذلك. واهللا تعاىل هو العامل.أعادة بعض العلماء إ
وبذلك كله ظهر حال التفصيالت الكثرية والتشقيقات الواقعة يف هذه املسألة اليت 

  ضربنا عنها صفحاً.أ
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و أعطاء مخس أو زكاة إو أ ،يقاعإو أجراء عقد إك يف عمل عن الغري): الوكيل ٥٤(مسألة ـ 
  ذا كانا خمتلفني،إن يعمل مبقتضى تقليد املوكّل ال تقليد نفسه أذلك، جيب كفارة، أو حنو 

  
عطاء مخس إو أيقاع، إو أجراء عقد إ{الوكيل يف عمل عن الغري ك): ٥٤(مسألة ـ 

ن أو حنو ذلك} كاحلج االستيجاري عن احلي الذي ال يقدر {جيب أأو زكاة، أو كفارة، 
  حوط.أذا كانا خمتلفني} ومل يكن تقليد نفسه إسه يعمل مبقتضى تقليد املوكل ال تقليد نف

  الوكالة واالستيجار والوصاية على حنوين:قول: أ
جراء العقد بالعربية، إن يكون على وجه التقييد، كأن يوكل املوكل الوكيل يف أاألول: 

ن يأيت أتيان بالسورة، ويوصي املالك يف بيه مع اإلأويستأجر املستأجر زيداً للصالة عن 
  تيان املشعر مع غري العامة أيضاً.إصي باحلج عنه مع االحتياط بالو

تيان بالعمل الصحيح ولو كان هذا لإلن ال يكون كذلك، بل يستخدم أالثاين: 
ن العمل الصحيح ينحصر بالعقد العريب لكن مل يكن مقيداً أارتكازاً، بل ولو كان بنظره 

  .للوكالة مثالً
 ،موجباً لبطالن العمل بنظر املستخدم ،د الذي ذكرهمث يف القسم األول، قد يكون القي
  وقد ال يكون كذلك، فاألقسام ثالثة:

كما لو وكله يف  ،ن يكون مقيداً بقيد موجب لبطالن العمل بنظر املستخدمأاألول: 
  الفارسي، وكان الوكيل جمتهداً بجراء العقد إ
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سباب حد األأز لوجود نه جائأيرى بطالن ذلك، أو وكله يف بيع داره املوقوفة بظن 
تيان بالصالة و استأجره لإلأوكان الوكيل يرى عدم جوازه،  ،و تقليداًأاوزة للبيع اجتهاداً 

لالزم اجلمع ايام السنة، فأن األب كان يسافر يف أالتمام عن أبيه وكان املؤجر يرى الترتيب و
 هذه الصورة عدم جواز املستلزم لبطالن الصالة بنحو التمام بعد سفره وهكذا، والظاهر يف

نه مل يوكله عمل الوكيل والوصي واملؤجر على طبق الوكالة وحنوها، ال على طبق نظره أل
غري مشروع كالصالة بال  فيه، وال على طبق نظر املستخدم ألنه باطل بنظره، فيكون عمالً

ناه ذه سورة، أو موجباً للمحرم وسبباً له كما لو عقد له بالفارسي وكان ذلك سبباً لز
ن وجوده كعدمه، فيكون مثله مثل من ألذي يرى بطالن هذا العقد وااملرأة بنظر اري 

نسان ويأمره بضربه. نعم لو مل يكن يترتب إنه أن هذا غزال فيعطي السهم ملن يرى أيرى 
ن يطهر ما بنظر الوكيل طاهر، فالظاهر بطالن أعلى عمله أي حمرم، كما لو وكله يف 

  للمال بالباطل. كالًأزائه لو فرض إخذ الثمن بأن الوكالة ويكو
و املوصى به، أو املستأجر عليه، مقيداً بقيد ال أن يكون العمل املوكل فيه، أالثاين: 

ذن تيان على طبقه، ألن اإلشكال يف لزوم اإلإيوجب بطالن العمل بنظر العامل، وهذا ال 
وكان الوكيل يرى جواز العقد  جراء العقد بالعريبإخاص ذه الصورة، فلو وكله يف 

  ال كان فضولياً.إبالفارسي كان الالزم عليه العقد بالعريب و
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تيان بالعمل الصحيح، وحينئذ فعلى ن يكون االستيجار والتوكيل والوصاية لإلأالثالث: 
تيان مبقتضى تقليد جيوز له اإل ،حد اتهدينأحد بفتوى أمن جواز العمل لكل  راملختا

تيان مبقتضى تقليد نفسه، وذلك ألن كالً منهما طريق جيوز الرجوع جيوز له اإل كما ،املوكل
  ليه.إ

  حد اتهدين ففيه احتماالت:أخذ بفتوى ما عند من ال يرى جواز األأو
ليه املاتن من لزوم اتباع تقليد املوكل، ألن الوكالة استنابة يف حال إاألول: ما ذهب 

ن تكليفه كان العمل إهي استنابة يف حال املمات، وحيث احلياة كاالستيجار والوصاية مما 
ن الزوجة اجلائزة إىل العقد، فإالكذائي كان املسقط عنه هو العمل الكذائي، وهكذا بالنسبة 

ليه هو املعقود بالعربية ال الفارسية، فيجوز له االستمتاع ا حني عقد إاالستمتاع بالنسبة 
  عليها بالعربية وهكذا.

ليه بعض من لزوم اتباع تقليد نفسه، ألن مقلد العامل كما يرى صحة إذهب الثاين: ما 
عطاء إىل مجيع الناس، وكما يرى وجوب السورة وحرمة إليه يراها بالنسبة إالفارسية بالنسبة 

على طبق فتواه كذلك جيوز  هالفطرة للسادة له كذلك يرامها لغريه، فكما جيوز العمل لنفس
واه، وكما حيرم العمل لنفسه على خالف فتواه حيرم العمل لغريه العمل لغريه على طبق فت

نه جيوز اتباع طريقته وال أو اتهد يف أعلى خالف فتواه، فيكون حال املقلد حال القاطع 
  جيوز اتباع 



 

 ٣٨٩

  خمالفه يف اجلملة.
ق ن وافإال ال جتوز املداخلة ألا يف مورد املخالفة، إلزوم اتباع الطريقتني، والثالث: 

، فال جمتهده كان خمالفاً لتكليف املوكل وحنوه، ألنه مأمور بالعمل لنفسه مبا هو تكليفه فعالً
ن وافق إوال يصح العقد له حسب اعتقاد غريه، و ،تى حبسب تكليف غريهأذا إيسقط عنه 

عمال جمتهد موكله وحنوه، كان سبباً للوقوع يف احلرام بنظر جمتهده الالزم اتباعه مطلقاً أل
  عمال غريه وهكذا.أسه ونف

تيان على طبق نظر جمتهده، حىت مع التفات املتربع حة اإلصواما املتربع فال إشكال يف 
ذا علم املتربع إمنا هو منوط حبصول اجلهات املصححة للتربع، فإعنه ومنعه، ألن التربع 
  حبصوهلا جاز له العمل.

عطى أو تقليداً خطأه، فلو أتهاداً اج ىنعم ال ميكن اكتفاء املتربع عنه ذا العمل لو رأ
للهامشي ـ ألنه كان يرى كفاية ذلك وحرمة املتربع الفطرة عن غري اهلامشي املتربع عنه 

عطاء جيب عليه اإل ،الزكاة املالية فقط لبين هاشم ـ وكان املتربع عنه يرى عدم صحة ذلك
عطاء، بل احلجة ال حتصل ذا اإلىل الرباءة اليقينية، وهي إذ االشتغال اليقيين حيتاج إثانياً، 

  الشرعية للمتربع عنه قاضية باالشتغال اليقيين بعد.
  شكال يف لزوم العمل على طبق ما الويل للصغري فال ينبغي اإلأو



 

 ٣٩٠

ن كان الصغري يقلد من يقول خبالفه. مثالً: لو كان الصغري يقلد إنظره أو نظر جمتهده و
نه إوكان الويل يقلد من يقول جبوازه ف ،ال اليتيمعطاء الزكاة من مإمن يقول بعدم جواز 

يكال األمر إن معىن الوالية ن كان ال يرضى الصغري بذلك، ألإعطاء الزكاة وإجيوز له 
دى أبنظره، فنظره هو املتبع شرعاً، ولذا ال حق له بعد البلوغ يف االعتراض عليه وتغرميه لو 

  و تقليداً على خالفه.أنظره اجتهاداً 
منا هو إحد التقليدين أن ما اخترناه من جواز العمل على طبق أوهو  :املقام شيءبقي يف 

ز له ال فلو كان كذلك مل جيإفيما مل يكن جمتهد املوكل بنظر الوكيل غري جامع للشرائط، و
و أاملوكل، وحينئذ يتعني عليه العمل على طبق فتوى نفسه  العمل على طبق فتوى جمتهد

  فتوى مقلده.
تيان بعمل صحيح بنظر املوكل، غري فالالزم اإل ،نه نائب عن املوكل يف العملوالقول بأ

وليس هو بنظر الوكيل إال املطابق لفتوى  ،ال العمل الصحيح ظاهراًإتام، إذ املوكل ال يريد 
ن كان يرى جامعية إمقلده، ومثل هذا لو كان الوكيل جمتهداً يرى كفاية ما يطابق نظره و

نه جيوز له العمل على طبق نفسه، كما لو وكله من يقلد جمتهداً إئط، فجمتهد املوكل للشرا
نه جتوز له املعاملة املعاطاتية. ولذا إن الوكيل يرى صحتها، فأيقول ببطالن املعاطاة واحلال 

عمال العوام من غري أجرت سرية اتهدين على العمل على طبق نظرهم فيما وكلوا فيه من 
  مقلداً ملن يرى صحة  سؤال كون العامي املوكل

  



 

 ٣٩١

ن يكون على وفق فتوى أوكذلك الوصي، يف مثل ما لو كان وصياً يف استيجار الصالة عنه جيب 
  جمتهد امليت.

  
نظرية اتهد الوكيل، وكذا جرت سرية املتشرعة الوكالء بسؤال جمتهدهم عن حكم 

  لعامل.من دون فحص عن نظرية جمتهد املوكل. واهللا ا ،املسألة املوكل فيها
ن يكون أ{وكذلك الوصي، يف مثل ما لو كان وصياً يف استيجار الصالة عنه جيب 

  على وفق فتوى جمتهد امليت}.
نه ال يتمكن من إجري عن امليت مبا حاصله: بل مطلق األ ،ورمبا استشكل يف الوصي

تيان يه اإلتيان بالعمل على طبق فتوى مقلده وال مقلد امليت وال اجلمع بينهما، بل يلزم علاإل
  جبميع االحتياطات، ومع ذلك ال يعلم بالكفاية.

نه لو إتيان بالواقع، فال اإلإألن امليت صار مشغول الذمة بالواقع، وال يرفع العقاب عنه 
ما لو ترك الصالة عوقب بعقاب الواقع، مث ال أو تقليد كان معذوراً، أكان صلى عن اجتهاد 
  لصالة الواقعية.تيان باال اإلإيرفع هذا العقاب عنه 

ها، وحيث ؤال الصالة مث قضاإولكن هذه الشبهة يف كمال الوهن، إذ التكليف ليس 
ال التقليد أو إتيان بالقضاء طريق ا فاتت كلف بقضائها بنفسه مث بالوصية، وليس لإلأ

  مر فيهما.االجتهاد، فاحنصر األ
  و اآليت بالعمل؟ أو الوصي أمث هل املناط تقليد امليت 



 

 ٣٩٢

ن أتيان على طبق تكليفه، ومن فالالزم اإل ،ماالت: من كون الصالة تكليف امليتاحت
مثال: لو كان  ،تيان حسب تكليفهال باإلإعطاء وال يعلم فراغ ذمته الوصي هو املكلف باإل

غسال غري اجلنابة، والوصي جمتهد يرى بطالا، ال جمتهد امليت يرى صحة الصالة بسائر األ
امليت ملن يأيت ا بالغسل غري اجلنابة، ألنه كان بنظره متلفاً للمال من عطاء صالة إيصح له 

جري، والواجب عليه فيها رعاية اليت يؤتى ا فعل األن الصالة أغري فراغ ذمة امليت. ومن 
  عمال لنفسه كان أو لغريه.تقليده، إذ معىن التقليد هو العمل طبق فتوى اتهد يف مجيع األ

حوط التقليدين، وقيل بالفرق بني حنو الصالة وحنو أىل رعاية إين وذهب بعض املعاصر
صال، إذ ليس هو مكلفاً باحلج القضائي حىت يراعي أاحلج، ففي الثاين ال يراعي تقليد امليت 

ة من تفصيله يف املسألة املائة والواحدكما سيأيت  ،منا هو شيء حدث بعد موتهإتقليده، و
 حد التقاليد الثالثة بناًءأل من الوصي والعامل يف العمل على كتاب احلج. ويف األول خيتار ك

قوى عدم الفرق، لكن على املختار من جواز تقليد جمتهد جامع للشرائط مطلقاً، لكن األ
ال لزم اتباعه فيما مل يكن ذلك املقيد إو ،و الوصي بنحو خاصأيشترط عدم تقييد املوصي 

  وتقدم يف الوكيل ما ينفع املقام فراجع. و العامل اجتهاداً،أبنظر الوصي  باطالً
  



 

 ٣٩٣

ذا كان البائع مقلداً ملن يقول بصحة املعاطاة مثالً أو العقد بالفارسي، إ): ٥٥(مسألة ـ 
يضاً ألنه متقوم بطرفني، أىل البائع إيصح البيع بالنسبة  واملشتري مقلداً ملن يقول بالبطالن، ال

  ن يكون صحيحاً من الطرفني.أفالالزم 
  

و العقد أ{إذا كان البائع مقلداً ملن يقول بصحة املعاطاة مثال ): ٥٥ألة ـ (مس
يضاً، ألنه أىل البائع إملن يقول بالبطالن، ال يصح البيع بالنسبة  مقلداًبالفارسي، واملشتري 

حد املتضائفني أنه ال يعقل وجود إن يكون صحيحاً من الطرفني} فأمتقوم بطرفني، فالالزم 
(قدس سره)  قرب يف النظر ـ وفاقاً للسيد الوالدما دون اآلخر، لكن األالفعليني وشبهه

ن التالزم يف الصحة والفساد إىل من يرى صحتها، فإوغالب املعاصرين ـ الصحة بالنسبة 
ن املاء الواحد قد يكون طاهراً يف حق إواقعاً ال يالزم ذلك ظاهراً، وكم لذلك من نظائر، ف

مكان التفكيك وىل من ذلك، إلأاآلخر ظاهراً، بل ما حنن فيه حد املكلفني وجنساً يف حق أ
وحكم ذاك عدم جواز  ،كم هذا جواز التصرف يف طرفحمرين، بأن يكون أالواقعي بني 

ذا كان إال إن يكون طاهراً وجنساً أالتصرف يف مقابله خبالف الشيء الواحد، فانه ال ميكن 
  العلم دخيالً يف املوضوع.

االعتبارية ميكن فيها التفكيك، والقول باستلزام ذلك للمناقضة يف  مورن األأواحلاصل 
نظر الثالث، منقوض جبميع موارد اختالف اتهدين ووقوع الرتاع واخلصومة بسبب ذلك 

  ذ اخلصومة بدوية فترتفع باملراجعة إوالشارع ال جييز ما يكون سبباً له غري مانع، 



 

 ٣٩٤

  ىل احلاكم كسائر املوارد.إ
إذ رمبا كان طرفا  ،ىل احلاكم يف مجيع املواردإ ترتفع اخلصومة باملراجعة الال يقال: 

حد أحدمها رأيه بسبب رأي احلاكم، ورمبا كان أنه ال أولوية لترك إالرتاع جمتهدين، ف
ىل إلو باع وكيال اتهدين باملعاطاة مث ترافعا  علم من احلاكم يف هذه املسألة. مثالًأالطرفني 

مل يكن للقائل بالفساد رفع اليد عن نظره،  ،تها فحكم للقائل بالصحةصح ىاحلاكم ورأ
  لنظر احلاكم. ،علم من احلاكمأرمبا كان و

لو مل وجيربه احلاكم  ،علم من احلاكمأعن نظره ولو كان  يلزم عليه رفع اليدألنا نقول: 
م خمالفة حىت ال لزإخذ بقول احلاكم تشمل ما حنن فيه، ودلة الترافع ولزوم األأينقلع، إذ 

ن إاحلق له، ألنه ال فرق بني العامل والعامي من هذه اجلهة، ف ىذا كان رأإالعامي للحاكم 
تى بالبينة فرضاً مل يكن أىل احلاكم وإمدعيه  مهن هذا الشيء له وخاصأالعامي لو كان يعلم 

يف حق  شكال يف حق العامل لتمشىما ذكر من اإل ىشنه لو متأللعامي املخالفة قطعاً. مع 
ن كان فرق بينهما من جهة كون علم إالعامي أيضاً، إذ ال فرق بينهما من هذه اجلهة و

  العامي موضوعياً وعلم العامل حكمياً.
جل رفع اخلصومات بنظره التابعة لألدلة الشرعية من صب ألن احلاكم نإ :واحلاصل

لرتاع معه ولو كان حد من املتخاصمني لخبار وغريها، وال حق ألميان والبينات واإلاأل
ذا حكم احلاكم على إحدمها يقطع باشتباهه، كما مثلنا يف العامي القاطع بكون الشيء له أ

  حسب
  



 

 ٣٩٥

  حد الطرفني بطالنه ومذهب اآلخر صحته.أوكذا يف كل عقد كان مذهب 
  املوازين الشرعية عليه.

علمه الذي ال  و عاملاً بينه وبني ربه ملزوم العمل على طبقأنعم يبقى القاطع عامياً 
حداث احلكم امللك ال يتمكن من إيستلزم نقض احلكم، فلو علم ببطالن املعاطاة ومل نقل ب

  وهكذا. ،التصرف يف ملك الطرف إال بنحو املقاصة
خر صحته} كعقد حد الطرفني بطالنه ومذهب األأ{وكذا يف كل عقد كان مذهب 
 ،اتهد بطالنه وترافعا ىورأ ،ارسيواملرأة بعقد فالنكاح وغريه، فلو عقد وكيل اتهد 

لو عرف خطأ احلاكم ن كان يلزم عليه االحتياط إجربه احلاكم على ترتيب آثار النكاح، وأ
يقاعات كما لو طلق الوكيل مبا خيتلف الزوج ومثل العقود اإل .و طالقأبعقد جديد 

تالف املتنازعني ما احتمال القرعة فمثل هذه املوارد من اخأوالزوجة يف صحته وفساده، و
  فليس له وجه، ألن احلكم قبل القرعة. ،اجتهاداً

  
  



 

 ٣٩٦

  ): يف املرافعات اختيار تعيني احلاكم بيد املدعي.٥٦(مسألة ـ 
  

قال:  ،{يف املرافعات اختيار تعيني احلاكم بيد املدعي} وفاقاً للمستند): ٥٦(مسألة ـ 
حلكم ملن اختاره املدعي وهو املتبع له كثر يتخري فيهما الرعية فاأذا كان هناك جمتهدان أو (إ
استنقاذ حقه جيب  ي، فمن طلب منه املدعوالًأنه املطالب باحلق وال حق لغريه مجاعاً وألإ

  . انتهى.)١(عليه الفحص فيجب اتباعه وال وجوب لغريه]
  مجاع، وهذا الوجه االعتباري.والدليل على ذلك هو ما يظهر من هذا الكالم من اإل

ذ كثري من الفقهاء مل يتعرض هلذه إمجاع فمسلم العدم، ما اإلأ خيفى: وفيهما ما ال
شكال على نصب يف جواب اإل لففي اجلواهر فصل بني ابتداء املتنازعني وغريه، قا ،املسألة

حكم  والتنازع يندفع بتقدمي من سبق داعيه منهما، ولو جاءا معاً(قاضيني يف البلد ما لفظه: 
  ، انتهى.)٢()ليهما من غري دعاء قدم من خيتاره املدعيإتنازعان بالذهاب بالقرعة، ولو ابتدأ امل

ويف املستمسك  ،واما الوجه االعتباري فألن املطالبة باحلق ال تالزم تقدم خمتار املدعي
  ما الوجه أمجاع املدعى. ووافق املستند لإل

                                                
  املسألة التاسعة. ٥٢٢ص ٢ج ) مستند الشيعة:١(
  . ٦٠ص ٤٠ج ) اجلواهر:٢(



 

 ٣٩٧

ن إي له احلق، فوقد استدل على احلكم املذكور بأن املدع(االعتباري فأشكل فيه، قال: 
شكال: بأن املراد من ال توجه عليه اإلإمجاع املذكور فهو، وىل اإلإشارة كان املقصود منه اإل

ن كان حق الدعوى فهو ال يوجب كون إن كان احلق املدعى فهو غري ثابت، وإاحلق 
  ، انتهى.)١()اختيار احلاكم له

ويدل عليه مضافاً  ،ملدعيقرب يف النظر عدم كون اختيار احلاكم بيد اوكيف كان فاأل
(عليه السالم) لترافع املتخاصمني  ماممضاء اإلإطالق بعض الروايات الدالة على إصل ىل األإ
 :م ال، ففي مقبولة عمر بن حنظلةأىل حاكمني، من دون تفصيل بني كوما متداعيني إ

ين أو مرياث صحابنا بينهما منازعة يف دأ(عليه السالم) عن رجلني من  سألت أبا عبد اهللا
صحابنا فرضيا أن يكونا أمن  ن كان كل واحد اختار رجالًإفن قال ـ: أىل إفتحاكما ـ 

احلكم «الناظرين يف حقهما واختلفا فيما حكما وكالمها اختلفا يف حديثكم [حديثنا] فقال: 
ىل ما حيكم به إوال يلتفت  ،ورعهماأصدقهما يف احلديث وأفقههما وأعدهلما وأما حكم به 

صحابنا ال يفضل [ليس يتفاضل] واحد أما عدالن مرضيان عند إف :قال: فقلت». آلخرا
ىل ما كان من روايتهما عنا يف ذلك الذي حكما به إينظر «منهما على صاحبه. قال: فقال: 

هور عند ويترك الشاذ الذي ليس مبش ،صحابك، فيؤخذ به من حكمناأامع عليه عند 
  ن امع عليهإصحابك، فأ

  

                                                
  .٨٩ص ١ج ) املستمسك:١(



 

 ٣٩٨

  إال إذا كان خمتار املدعى عليه اعلم،
  

  ، احلديث.)١(»ال ريب فيه
خبار اشتملت ن هذه األإن يقال: أال إوحنوها من هذه اجلهة خرب النمريي وداود، اللهم 

  صل اخلايل عن احلاكم عليه.على رضا املتخاصمني باحلكمني، فالعمدة األ
فطلب احلاكم اخلصم اآلخر وجبت  ىل احلاكمإمره أحد اخلصمني أوالقول بأنه لو رفع 

نكاره، إىل احلاكم ال يسمع منه إمره أنه لو رفع جابة، وهذا ال يطرد يف املنكر، ألعليه اإل
جابته، ممنوع بأنه ال دليل على إن طلب ختليصه من دعوى املدعي ال جتب على احلاكم إو

و املنكر، كما أدعي ليه املإن احلاكم منصوب لرفع اخلصومات رجع إجابة احلاكم، فإعدم 
  دلة احلكومة.أطالق إيدل على ذلك 

شكال يف عدم إما لو كانا متداعيني فال أهذا كله فيما لو كان يف البني مدع ومنكر، و
ن قال يف إنه ترجيح بال مرجح، وأحدمها لعدم دليل عليه مع أكون تعيني احلاكم بيد 

  ىل آخره.إ، )٢()ن وجهذا كان كل منهما مدعياً مإشكال منا اإلإو(: املستند
طالق ما دل علم} فيقدم خمتاره على خمتار املدعي إلأ{إال إذا كان خمتار املدعى عليه 

  علم مبا يأيت لكن ىل األإعلى وجوب الرجوع 
  
  

                                                
  .١ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٧٥ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  ، املسألة التاسعة.٥٢٢ص ٢ج ) املستند:٢(



 

 ٣٩٩

  ليه مطلقاً.إحوط الرجوع ليه األإمكان الترافع إعلم وبل مع وجود األ
  

  ليه مطلقاً}.إحوط الرجوع ليه األإ مكان الترافعإيأيت ما فيه {بل مع وجود األعلم و
ن تكون من أحكام وإما ن تكون من الشبهة يف األأاملسألة املتنازع فيها إما قول: أ

م أن يكون بني الفاضل واملفضول اختالف يف النظر أالشبهة يف املوضوعات، وعلى كل فإما 
دعى اآلشتياين يف م ال فقد اأذا كانت من املوضوعات سواء كان بينهما اختالف إما أال، 

شكال بل عدم الريب يف عدم الفرق فيها بني الفاضل واملفضول، فيجوز القضاء عدم اإل
ىل العارف إطالق ما دل على الرجوع إل(ىل املفضول مع وجود الفاضل. قال: إالتحاكم 

مجاع املنقول ال اإلإحكام والعامل ا وعدم ما يقتضي تقييده، إذ ليس ما يصلح له باأل
مجاع أما اإل ،علم، ومعلوم عدم صالحيتهما لهفقه واألقبولة الناطقة بوجوب تقدمي األوامل
ن كان رمبا يظهر من إحكام، وىل األإمنا هو نقله بالنسبة إن القدر املتيقن منه بل املعلوم فأل

ما املقبولة فألن ظاهرها بل صرحيها هو احلكم أبالتأمل. و لكالم بعض التعميم لكنه يزو
  ، انتهى.)١()ما الشبهات املوضوعية فالأعلم يف الشبهات احلكمية، واألبتقدمي 
  مية مع االتفاق يف النظر فقد قال ما يف الشبهات احلكأو

                                                
  .١٢س ٢٣: صشتياين) كتاب القضاء لآل١(



 

 ٤٠٠

ىل إوجواز الرجوع ىل الفاضل إاحلق فيه عدم وجوب الرجوع فيه (يضاً: أاآلشتياين 
قبولة وغريها من دلة وعدم ما يصلح للتقييد، ألن املطالق بعض األيضاً، إلأاملفضول 

  ، انتهى.)١()منا هي يف مقام االختالف يف احلكم والرأيإمجاعات الروايات واإل
ىل إما يف الشبهات احلكمية مع االختالف فغاية ما استدل القائل بوجوب الرجوع أو

(عليه  يب عبد اهللاأمجاع املنقول، واملقبولة وحنوها كرواية داوود عن مران: اإلأفضل، األ
يف رجلني اتفقا على عدلني جعالمها بينهما يف حكم وقع بينهما فيه خالف فرضيا  :السالم)

فقههما أىل إينظر «يهما ميضى احلكم؟ قال: أبالعدلني فاختلف العدالن بينهما عن قول 
  .)٢(»ىل اآلخرإحكمه وال يلتفت ورعهما فينفذ أعلمهما بأحاديثنا وأو

خ أئل عن رجل يكون بينه وبني الم) قال: س(عليه الس وخرب النمريي عن أيب عبد اهللا
له منازعة يف حق فيتفقان على رجلني يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما. قال: 

  ىل إينظر «؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره اخلصمان. فقال: »وكيف خيتلفان«

                                                
  .٢١س ٢٤كتاب القضاء لآلشتياين: ص )١(
  .٢٠ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٨٠ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٤٠١

  .)١(»فقههما يف دين اهللا فيمضي حكمهأعدهلما وأ
صل نه لو شككنا يف الدليل االجتهادي فاملرجع األأفضل ئل بتعيني األنه زاد القاإمث 

مر بني التعيني والتخيري، صالة التعيني عند دوران األفضل، ألالعملي، وهو يقتضي تعيني األ
  فضل.املفضول مع وجود األ صالة عدم نفوذ حكمأو

  .لكن الظاهر عدم متامية ما ذكر من األدلة يف املوارد الثالثةقول: أ
عين الشبهة املوضوعية واحلكمية مع االتفاق ـ فألن أوالن ـ ما املواردان األأ

على تقدير تسليم داللتها ومتاميتها كلها صالة عدم نفوذ احلكم أصالة التعيني، وأالروايات، و
ذ كون القدر املتيقن من الروايات الشبهات احلكمية مع االختالف يف النظر غري إآتية فيهما، 

  مجاع كما اعترف به اآلشتياين.اإلوكذلك تام، بل 
صالة التعيني واستصحاب عدم النفوذ فال جمال هلما بعد أما أخري فنقول: ما املورد األأو

  وجود الدليل االجتهادي.
تقدمي منا تدل على إما الروايات فألا أم العدم كما تعرف، وفهو مسلّمجاع ما اإلأو

  ىل واحد فقط.إتالف ال يف صورة املراجعة االخومجاع فقه وحنوه يف صورة اإلاأل

                                                
  .٤٥ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٨٨ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٠٢

ىل آخره ما إمتفاوتان يف الفضيلة" "إذا وجد اثنان  :قال يف اجلواهر عند قول املصنف
مجيع الناس، اجلميع على دلة النصب املقتضي حجية أطالق والظاهر اجلواز، إل(لفظه: 

والنصوص ( :ن قالأإىل  )فضيلةفتاء واالستفتاء منهم مع تفاوم يف الوللسرية املستمرة يف اإل
مرمها رجلني دفعة فحكم كل واحد أمنا هي يف املتنازعني يف حق وقد حكما يف إالسابقة 

صل التخيري يف أوهذا غري ( :ن قالأإىل  )منهما لكل واحد منهما، وال وجه للتخري هنا
مصار، عصار واألألدلة النصب املعتضد بالعمل يف مجيع اأطالق إالترافع والتقليد املستفاد من 

فضل من وواليته جمرى قبض األهل املفضول وكونه منصوباً جيري على قبضه أصل تأبل لعل 
يف القطعيات اليت ال ينبغي الوسوسة فيها، خصوصاً بعد مالحظة نصوص النصب الظاهرة 

ىل إفضل منهم، وإال لوجب القول "انظروا نصب اجلميع املوصوفني بالوصف املزبور ال األ
  .)فضل منكم" ال "رجل منكم"األ

غرب من أو(صحاب على هذه الروايات يف ذلك، مث قال: مث استغرب اعتماد بعض األ
واحملقق الثاين يف صريح  ،مجاع احملكي عن املرتضى يف ظاهر الذريعةاإل ىلإذلك االستناد 

ا ظهر من فضل وتقليده، بل رمبىل األإ حواشي اجلهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداًء
مثال أمجاع نافع يف إفضل، ضرورة عدم ن املفضول ال والية له أصال مع وجود األأبعضهم 

  .)هذه املسائل، بل لعله بالعكس



 

 ٤٠٣

مامة العظمى مع وجود مجاع املرتضى مبين على مسألة تقليد املفضول يف اإلإو(مث قال: 
  ىل آخره.إ، )١()فضل، وهو غري ما حنن فيه ضرورةاأل

دلة احلكومة من غري أىل املفضول مطلقاً، لعموم إفالظاهر جواز الرجوع وكيف كان 
ن إملورد الثالث واولني بعد تسليم القائل منا ناقشنا يف دليل املوردين األإدليل حاكم عليها، و

صر يف منت كتاب القضاء أن إ(رمحه اهللا) و واآلشتياين ،صل املسألة فيهماأكنا موافقني له يف 
(رمحه اهللا)، استدل  ن عليه حاشية ظاهرها كوا منهأضل يف املورد الثالث إال فعلى تقدم األ

ن حمل هذه املسألة كتاب إىل املفضول مطلقاً، وحيث إخبار على جواز الرجوع طالق األإب
  القضاء نكتفي هنا ذا القدر.

  
  

                                                
  .٤٥ص ٤٠ج ) اجلواهر:١(



 

 ٤٠٤

  ): حكم احلاكم اجلامع للشرائط ال جيوز نقضه ولو تهد آخر،٥٧(مسألة ـ 
  

{حكم احلاكم اجلامع للشرائط ال جيوز نقضه ولو تهد آخر} ): ٥٧(مسألة ـ 
الصور املتصورة للنقض كثرية، ألن الناقض إما نفسه، أو املترافعان، أو جمتهد آخر، أو 

ىل إو أىل دليل شرعي، إو أىل القطع، إشخص آخر، وعلى كل تقدير، فالنقض إما مستند 
ن يكون للخدشة يف الطريق كما لو أما إقسامه الثالثة ألى الشك يف صحة احلكم واملستند ع

أو يف نفس احلكم كما لو علمنا بأن اهلالل ال يثبت  ،حكم باهلالل وعلمنا بفسق الشاهدين
  نه حكم على مقتضى شهادن.أشرعاً بشهادة النساء مع 

كرب مث نه قد يكون النقض يف الشبهة احلكمية كما لو حكم بكون احلبوة للولد األإمث 
ىل إ، وقد يكون يف الشبهة املوضوعية كما لو حكم بكون هذه الدار لزيد استناداً رجع مثالً

  عدم عدالتهما، ولنتكلم يف مقامات:شاهدين، مث عرف 
ذا تبني خطأه إشكال فيه إنه ال أيف كون الناقض هو بنفسه، والظاهر املقام األول: 

مجاع املعتضد كما لو تبني لديه اإل أو حكماًقطعاً موضوعاً كما لو عرف فسق الشاهدين، 
ىل ظاهر الكتاب بدون معارض، بأن تبني لديه اشتباهه يف مدرك املسألة، بل النقض واجب إ

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم ﴿تعاىل:  يف هذه الصورة لشمول قوله
  ، واحلكم بغري ما أنزل )١(﴾الظَّالمونَ

                                                
  .٤٥) سورة املائدة: اآلية ١(



 

 ٤٠٥

ال إذا كانت تبعته موجودة وإمنا يكون إاهللا يشمل االبتدائي واالستمراري، لكن النقض 
  صال كما ال خيفى.أفال معىن للنقض 

ما إذا تبني خطأه اجتهاداً كما لو حكم بكون الشاهد للداخل مث تغري اجتهاده ومل أو
تماالن بل قوالن، م ال؟ احأمري" ومل يقطع به، فهل له نقض حكمه يعلم الواقع "النفس األ

ول تبعاً للمستند، قال: فىت بعدم نقضه للحكم األأ(رمحه اهللا) يف الد الثاين  املصنف
و أن كان خمالفاً لذلك اخلرب إفالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خالف الواقع، و(

تقصريه  ليه اجتهاده مع فرض عدمإدى أنقضه، ألن ما  هالدليل الظين فال جيوز له وال لغري
  ، انتهى.)١()حجة شرعية وحكمه حكم اهللا
من عدم جواز نقض احلكم الناشىء عن (مجاع عن بعض بل يف اجلواهر حكاية اإل

رشاد والقواعد وغريمها نقض ، لكن احملكي عن اإل)٢()اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك
  احلكم.

و غريه، وسواء أنه ينقضه، سواء كان هو احلاكم إول: وكل حكم ظهر بطالنه فقال األ
  و اجتهادياً.أكان مستند احلكم قطعياً 

و السابق، أسواء كان هو احلاكم  ،نه خطأأن كل حكم ظهر له أقرب وقال الثاين: األ
  نه ينقضه ويستأنف احلكم مبا علمه، وقد إف

                                                
  .٣٨املسألة  ٢٨ص ٣ج ) العروة الوثقى:١(
  . ٩٦ص ٤٠ج ) اجلواهر:٢(



 

 ٤٠٦

شكل يف أوقد  ،عم من القطع والظن بظهور اخلطأرادة األإفهم الشهيدان من العبارة 
  مجاع املدعى.إلاجلواهر يف ا

ول صار ول، وهو عدم جواز النقض، ألنه حسب اجتهاده األقوى األوكيف كان فاأل
(عليهم السالم)، واالجتهاد الثاين مل يكشف  عليهم حكمه حكم اهللا، وكان الرد عليه رداً

منا كشف عن رأي آخر، فلم يعلم بطالن حكمه األول حىت يرتفع عنه ما إعن الواقع و
ن من يعرف كثرة إىل لزوم اهلرج واملرج، فإضافة باإل ،فال وجه لنقضه هذا والً،أحكم به 
نظار اتهد الواحد حسب اختالف اجتهاده وعرف كثرة الوقائع املراجع فيها أاختالف 

  ىل لزوم عدم الوثوق بقوله.إعلم ذلك بداهة، مضافاً 
يف مستند حكمه  وأصل مستنده أو يف أذا شك احلاكم يف صحة اجتهادة السابق إما أو

  فأوىل بعدم النقض، ومما تقدم ظهر عدم الفرق بني املوضوع واحلكم.
ذا إيف كون الناقض جمتهداً آخر، والظاهر عدم اإلشكال يف جواز نقضه املقام الثاين: 

مجاع، لكن عن الشيخ والعالمة يف على ذلك اإل يعرف اتهد الثاين خطأه قطعاً، وقد ادع
فال ينقض، وبني ما كان حقاً هللا بني ما كان مصب احلكم حقاً للناس التفصيل  :بعض كتبه

  تعاىل كالعتق والطالق وحنومها فينقض.
  سقط حقه، خبالف حق أواستدل لذلك بأن صاحب احلق رمبا 



 

 ٤٠٧

  سقاطه باحلكم.نه ال معىن إلإاهللا تعاىل ف
بقاء إخالف بقاء احلكم األول املإظهار احلق واجب وإقوى، ألن ول هو األوالقول األ

ألنه ليس رداً للحق  )١(»علينا رد والراد علينا كافر«(عليه السالم):  للمنكر، وال يشمله قوله
  بل للباطل.

نه أظهار احلق، كما إد احتمال رضاه ال يرفع اخلطاب بروما عن الشيخ غري تام، إذ جم
كأن كان  ،كمذا عرف اتهد الثاين عدم اجتماع احلكم األول لشرائط احلإجيوز النقض 

(عليه السالم) وبعض  حنو ذلك عن أمري املؤمننيو حنو ذلك، كما وقع أو غري جمتهد أفاسقاً 
ن الثاين جيوز له نقض أحكام اجلور. واحلاصل حكام أىل إالسالم) بالنسبة  م(عليه األئمة

خطأ يف أنه أبأن عرف  ،و استنباطهأيف نفس احلاكم ما إ ،ذا علم قطعاً خبلل فيهإحكم األول 
و يف طريق حكمه كأن عرف فسق الشهود قطعاً، أهذا االجتهاد الذي هو مبىن احلكم، 
ظهار احلق، وعدم املانع لعدم مشول: إبطال الباطل وإوذلك لوجود املقتضي للنقض، وهو 

»و احلكم وكونه من حقوق أمن غري فرق بني الشبهة يف املوضوع  ،ملا حنن فيه» علينا رد
  اهللا تعاىل. و حقوقأالناس 

  ذا إال إبراء ذي احلق حقه، مل يكن جمال للنقض إذا عرف إنعم 

                                                
  .١٢ح مقدمة العبادات أبواب من ٢الباب ٢٣ص ١ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٠٨

  برأه ذو احلق.أو من حق الناس غري ما أكانت للحكم تبعة غري حق الناس 
للمصنف وفاقاً  ،ذا اختلف اتهدان يف االستنباط؟ الظاهر العدمإوهل جيوز النقض فيما 

نه املشهور املعروف بل ال يبعد أبل يف قضاء اآلشتياين يف قضاء العروة تبعاً للمستند وغريه، 
  مجاع عليه.دعوى اإل

واملترائى من كالم بعض بل مجاعة هو جوازه، ورمبا جيري على لسان بعض (مث قال: 
، )١()ال فال جيوزإ(طاب ثراه) التفصيل بني تراضي اخلصمني فيجوز و مشاخينا املتأخرين

  انتهى.
(عليهم  ن حكم األول بنظر هذا احلاكم ليس حكمهمبأ :استدل القائل باجلواز

 نه حكمهمأن احلاكم الثاين ال يعلم إظهاراً للحق. وفيه: إالسالم)، فيجوز رده بل جيب 
دلة ليه األإدت أم ال، إذ املفروض عدم معرفته الواقع، بل حسب ما أ(عليهم السالم) 

قطعياً ببطالن حكم   يعلم علماًذا ملإو ،ن مؤدى نظره هو احلكم املنجزأ ،الظاهرية بنظره
  (عليهم السالم). األول مل جيز له رده ألن الراد عليهم كالراد على األئمة

  منا يفيد إ» ذا حكم حبكمناإف«(عليه السالم):  قولهال يقال: 

                                                
  وما بعده ملا يأيت يف الصفحة التالية.  ٢٢س ٥٤: صء اآلشتياين) قضا١(



 

 ٤٠٩

ذا مل يعلم احلاكم الثاين ذلك إ(عليهم السالم)، ف نه حكمهمأذا علم إحرمة النقض فيما 
  ض ـ جاز النقض.ـ كما هو املفرو

نه أليهم ال معرفة إدلة املستندة ، احلكم الصادر عن األحكم حبكمنامعىن نا نقول: أل
  (عليهم السالم) واقعاً. حكمهم

صالة عدم أ(رمحه اهللا) على عدم جواز نقض احلكم بأمور مخسة:  وقد استدل اآلشتياين
ل على جواز احلكم من الكتاب وما د ،البالغ حد االستفاضةمجاع املنقول نقض احلكم، واإل

 مث قال» عليكم حاكماًين قد جعلته إفلريضوا به حكماً ف«(عليه السالم):  والسنة كقوله
  ىل آخره، ولزوم اهلرج واملرج. إ )١(»ذا حكم حبكمنا فلم يقبل منهإف«(عليه السالم): 

م وكيف كان فقد ظهر من ذلك عدم جواز النقض يف صورة شك الثاين يف صحة احلك
  األول وعدمه.

شكال يف عدم جواز إال  ،يف كون الناقض املترافعني أو شخصاً ثالثاًاملقام الثالث: 
نباطهما خمالفاً الستنباط احلاكم، بأن كانا و كان استأذا شكا يف احلكم األول إالنقض 

 ،اقعذا علما علماً قطعياً مبخالفة حكمه للوإما أولني، وجمتهدين، ملا تقدم يف املقامني األ
ما لو علم مبخالفة (وصرح اآلشتياين بذلك قائالً:  ،فالظاهر من مجاعة جواز نقضه مطلقاً

ن احلق فيه جواز النقض بل وجوبه إحكمه للحكم الواقعي "النفس األمري"، فنقول: 
   ىلإبالنسبة 

                                                
  .١ح صفات القاضي أبواب من ١١الباب ٩٨ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤١٠

  ، انتهى.)١()و خمتلفنيأو مقلدين أسواء كان املترافعان جمتهدين  ،ملترافعني واحلاكما
ذا كان القضاء على املوازين إواختار السيد اخلوئي يف فقه الشيعة عدم النقض 

ي جهة أويؤيد ما ذكرناه من نفوذ حكمه من هذه اجلهة ـ (يد ذلك بقوله: أالصحيحة، مث 
شكال وال خالف يف نفوذ حكمه يف إنه ال أطالق: فصل احلكومة وقطع الرتاع ـ على اإل

ن كال منهما يدعي العلم بكذب أن الغالب أوضوعية مع حق املتخاصمني يف الشبهات امل
ال مل تقع بينهما خصومة، ولو كان العلم خبطأ القاضي جموزاً لنقض إو كذب بينته، وأاآلخر 

طالقات كما تشمل هذا املورد تشمل سائر حكمه فيها لعطل أمر اخلصومات غالباً، واإل
  ، انتهى.)٢()املوارد

قطعياً باشتباهه  ذا علم علماًإكما اختاره من تقدم  ،ضلكن األقوى جواز النقأقول: 
ذ األدلة الدالة على نقض احلكم خمصصة بالدليل العقلي والنقلي بغري هذه إوفساد حكمه، 

نقاذ احلقوق ن العقل مستقل بأن الشرع مل جيعل القضاء إال إلإالصورة لو فرض مشوهلا هلا، ف
يب أففي صحيح هشام بن احلكم عن  ،شرعية املؤيدة لهىل األدلة الإضافة هلها باإلأىل إوردها 
قضي بينكم أمنا إ«(صلى اهللا عليه وآله):  (عليه السالم) قال: قال رسول اهللا عبد اهللا
  بالبينات

  

                                                
  .١١س ٥٥: ص) قضاء اآلشتياين١(
  .٥٧املسألة  ٢٣٧ص ١ج ) فقه الشيعة:٢(



 

 ٤١١

  ذا تبني خطأه.إال إ
  

منا إوبعضكم أحلن حبجته من بعض، فأميا رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فميان واأل
  نه صريح يف عدم املوضوعية.إف ،)١(»النارقطعت له به قطعة من 

مضاء حىت ال عطى للحكم ـ ولو خمالف الواقع منه ـ صبغة اإلألعل الشارع ال يقال: 
  خرى.أيقع اهلرج، فليس عدم جواز نقضه ألجل كون احلكم موضوعياً بل ملصلحة 

شمل تدلة حرمة النقض ال أن إوالدليل مفقود، ف ،ىل الدليلإهذا حيتاج ألنا نقول: 
ففيه عدم غالبية معلومية  ،(دام ظله) من التأييد ما ما ذكره السيدأصورة العلم باخلالف، و

و عرفاً، وال يعلم باحلق أيف الدعاوي كون كل طرف يرى احلق جبانبه ظناً كثر احلق، بل األ
علم شرعاً، فوقوع اخلصومة ألجل الظن أو االطمئنان املستند على املوازين العرفية، وقل ما ي

شكال (رمحه اهللا) الكالم واإل أحد املترافعني كون احلق له صرحياً. وقد أطال اآلشتياين
  واجلواب حول املطلب، فراجع.

نه ال جيوز نقض حكم احلاكم اجلامع أ(رمحه اهللا) و وقد تبني مما تقدم صحة قول املاتن
  للشرائط {إال إذا تبني خطأه}.

ثر عليه، فيكون وجود احلكم ترتيب األ ن معىن جواز نقض احلكم جواز عدمإمث 
  كعدمه. نعم لو حكم احلاكم فيما مل يعلم 

                                                
  .١ح كيفية احلكم أبواب من ٢الباب ١٦٩ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤١٢

لكن رأى  ،طاعته، ومل جيز له نقض حكمهإالشخص بطالن حكمه مما وجبت عليه 
و تقليداً خالف احلكم، فهل جيب ترتيب األثر مطلقاً، أو يف أحد املتخاصمني اجتهاداً أ

ىل جهة، أو يفرق بني كيفية احلكم؟ إحلكم بالنسبة و يف مورد اأمورد احلكم مطلقاً، 
  قوال.أاحتماالت و
بعد الغليان، فيدعي  ذا تنازع البائع واملشتري يف صحة بيع العصري العنيب مثالًإمثال: 

و تقليده على النجاسة، وادعى أاملشتري بطالنه ووجوب رد الثمن من حيث كون فتواه 
تواه على الطهارة، فترافعا عند جمتهد فحكم و فأصحته من حيث كون تقليده البائع 

  و بصحة البيع.أبالطهارة 
ـ وهو وجوب ترتيب األثر مطلقاً ـ يكون حكمه دليالً معترباً على فعلى األول: 

فاتهد الذي كان طرف الرتاع  ،ىل غري مورد املنازعةإطهارة العصري مطلقاً، حىت بالنسبة 
لقاً، كما لو كان فتواه الطهارة من أول األمر، وكذا جيوز له بعد ذلك استعمال العصري مط

  ىل سائر اآلثار.إبالنسبة 
ـ وهو وجوب ترتيب األثر يف مورد احلكم مطلقاً ـ حيكم خبروج هذا وعلى الثاين: 

ن كان إىل مجيع آثاره مثل شربه وبيعه واستعماله، وإالفرد من حكم العصري العنيب بالنسبة 
خرج هذا الفرد، أمنا إثر، لكن حكم احلاكم وعدم جواز ترتيب األ فتواه قبل احلكم النجاسة

  و تقليده املقتضي للنجاسة على أفراد العصري فيبقى فتواه أما سائر أ



 

 ٤١٣

  حاله.
ىل جهة احلكم ـ إثر يف مورد احلكم بالنسبة ـ وهو وجوب ترتيب األوعلى الثالث: 

منا إلثمن وبطالن البيع، فاحلكم عادة اإحيكم خبروج هذا الفرد من العصري من حيث جواز 
ما أبطال البيع، إعادة الثمن وإنه ال جيوز له إمن حيث ثر للمشتري املفيت بنجاسة العصري أ

  شرب هذا العصري وبيعه من ثالث فال جيوز.
بالطهارة فيترتب على هذا الفرد من يفرق بني ما لو حكم احلاكم وعلى الرابع: 

ين، وبني ما لو حكم بصحة البيع فيترتب عليه عدم جواز العصري مجيع آثار الطاهر كالثا
للمالزمة بني هذا  :قال ،األول :ما الطهارة فال كالثالث. احملكي عن بعضأاسترجاع الثمن، 
ذا حكم بطهارة هذا العصري كان حكماً إثر وسائر اآلثار، فاألفراد، وهذا الفرد وسائر األ

  ع اآلثار على العصري الطاهر من البيع وغريه.وعاماً بترتب مجي ،عاماً بطهارة كل عصري
بطال حكم الكلّي يف خصوص اجلزئي إواملراد بنقضها (ويف اجلواهر اختار الثاين، قال: 

إلطالق ما دل على وجوب (ن قال: أىل إ )حدأىل كل إالذي كان مورد احلكم بالنسبة 
  .)١()(عليهم السالم) والراد عليه راد عليهم نه حكمهمأقبول حكمه و

  ن مورد الرتاع هو إواختار اآلشتياين الثالث، قال ما حاصله: 

                                                
  .٩٧ص ٤٠ج ) اجلواهر:١(



 

 ٤١٤

ما أاسترداد الثمن، وقد حكم احلاكم بعدم رده فال جيوز نقض حكمه من هذه اجلهة، و
حىت  صالًأمورداً للخصومة  عاحلكم بطهارته يف حقه حىت ال يلزم عليه االجتناب فلم يق

  يضاً.أجهته  حيكم بورود احلكم على تكليف املشتري من
ن كان إن مورد احلكم يلزم تنفيذه، فإن مل جند به قائالً صرحياً، إما دليل الرابع وأو

قرب يف النظر هو الثالث ألنه واأل ،ن كان خاصاً خصإمن حيث اآلثار عم، و املورد عاماً
ثار و سائر اآلأكما قال األول، فراد مصب الرتاع ومصب احلكم، والتالزم بينه وبني سائر األ

غري تام،  ،و مالحظة سعة احلكم وضيقه كما قال الرابعأيف هذا اجلزئي كما قال الثاين، 
لعدم جعل احلجية ألكثر من مصب الرتاع، والعموم كما يقول الرابع ليس مصباً للرتاع حىت 

  يلزم نفوذ حكمه.
ضه، و غريمها ببطالن احلكم جاز له نقأنه لو قطع املتخاصمان أوهنا كالم آخر، وهو 

ا ليست زوجته مل جيز أومل جيز له ترتيب األثر عليه، فلو حكم بزوجية امرأة وعلم الزوج 
ورمبا حيكى عن بعض جواز ترتيب األثر، وهو غريب، والكالم يف املقام  ،له وطؤها وهكذا

  طويل نكتفي ذا القدر. واهللا العامل.
  



 

 ٤١٥

تبدل رأي اتهد يف تلك املسألة ال جيب  ذا نقل ناقل فتوى اتهد لغريه، مثإ): ٥٨(مسألة ـ 
  حوط.أن كان إعالم من مسع منه الفتوى األوىل وإعلى الناقل 

  
مث تبدل رأي اتهد يف تلك  ه{إذا نقل ناقل فتوى اتهد لغري): ٥٨(مسألة ـ 

عالم أم ال؟ شكال، وإال فهل جيب اإلإحوط فال أن كان الفتوى األول إاملسألة} ف
وىل} ألنه نقل عالم من مسع منه الفتوى األإ{ال جيب على الناقل نه أ ألقوىاحتماالن، ا

ليه يف خالف الفتوى الثاين وزراً على الناقل، إذ ال يصدق إاحلجة، فال يكون وقوع املنقول 
حوط} ألن التسبيب استمراراً كالتسبيب ابتداًء بنظر أن كان إىل احلرام {وإعليه التسبيب 

أي اتهد يوم اجلمعة مثالً، وكان الناقل نقل الفتوى يوم اخلميس، مل ذا تبدل رإالعرف، ف
ول خطأ يوم السبت يف رؤية العرف كون عمل األن ينقل الفتوى أيكن فرق بينه وبني 

عالم فيما نقل يوم السبت خطأ كذلك ىل نقله، فكما جيب اإلإحد مستنداً املقلد يوم األ
  عالم فيما نقل يوم اخلميس.جيب اإل
منا الفرق بينهما يف كون االستناد استمرارياً يف الثاين، وابتدائياً يف األول، وكأنه إو

قوى ما ذكره املاتن لكن األ ،(رمحه اهللا) لذلك جعل االحتياط ال يترك السيد االصطهبانايت
وئي، وغريهم، خلم، وايوابن العم، واحلك ،غلب املعلقني كالوالدأمن عدم الوجوب، واختاره 

ن وزر الفتوى أىل احلرام، وانصراف ما دل على إا عرفت من عدم صدق التسبيب وذلك مل
  ي على املفيت لو سلم الشمول، ئاخلط

  
  



 

 ٤١٦

  عالم.نه جيب عليه اإلإذا تبني له خطأه يف النقل فإخبالف ما 
  

عالم} ملا تقدم يف نه جيب عليه اإلإذا تبني له خطأه يف النقل فإوذلك {خبالف ما 
  نة واألربعني فراجع.املسألة الثام

ن يروا أم ينقلون الفتاوى من دون إالسرية املستمرة بني املتشرعة، ف :وتؤيد احلكمني
خبالف صورة اخلطأ، وقد تقدم ما ينفع املقام  ،ذا تبدل الرأيإمكلّفني بنقل ما أنفسهم 
  فراجع.

ذا كان إفتوى عالم يف صورة تغيري النه: قد جيب اإلأوينبغي التنبيه هنا على أمر، هو 
عالم كل فرد فرد، بل باملوازين إحكام، ولكن ليس معىن التبليغ يف باب تبليغ األ ذلك داخالً

 (صلى اهللا عليه وآله) واألئمة ن النيبأإذ ال شك يف  ،ىل اجلهالإالعقلية العرفية حىت بالنسبة 
منه املسائل ليعلموا خيار، مل يكونوا يالقون كل فرد، ويسألون (عليهم السالم) والعلماء واأل

حكام، مع القطع بأن كثرياً من الناس يف كل زمان من يعرف ممن ال يعرف مقدمة لتبليغ األ
جيب عليه من باب التبليغ  حكامهم املبتلى ا، فلو نقل الناقل مث تبدل الفتوى الأال يعلمون 

ن يطلب من أما أ ،اوى وحنو ذلكتذا كان من نقلة الفإن يعلن ذلك على املنرب أكثر من أ
و حنو ذلك فليس هو من أصدقائهم أو يلتمس منهم تبليغ الشاهد الغائب أحضار إالناس 

  التبليغ الواجب.
  



 

 ٤١٧

ذا تعارض النقل إذا تعارض الناقالن يف نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وإ): ٥٩(مسألة ـ 
  مع السماع عن اتهد شفاهاً قدم السماع،

  
 تعارض الناقالن يف نقل الفتوى تساقطا} على مبىن املصنف{إذا ): ٥٩(مسألة ـ 

بل  ،تبعاً جلماعة آخرين، لكن قد عرفت يف املسألة العشرين عدم التساقط ،(رمحه اهللا) هنا
(رمحه اهللا) عدل عن ذلك يف  ن املصنفأإعمال املرجحات مث التخيري فراجع، كما عرفت 

فادة العلم إلشياعان لو فرض حتققهما ومل نقيده باجلزء الثاين من الكتاب {وكذا البينتان} وا
  كما سبق.

خذ باملتأخر، وكذا أ{وإذا تعارض النقل مع السماع عن اتهد شفاهاً} وعلم بالعدول 
ذ االستصحاب رافع له، وحينئذ جيب إ ،رد االحتماللو احتمل العدول احتماالً عقالئياً ال جم

  الفحص مقدمة للعمل.
وحدة التاريخ أو قطع بعدم العدول {قدم السماع} من اتهد قن ما إذا تعارضا وتيأ

ىل الطريق، والعقالء إعلى النقل، وذلك ألن قول اتهد طريق إىل فتواه والنقل طريق 
يقدمون الطريق على طريق الطريق، الحتمال الثاين من االشتباه ما ال حيتمله األول، وحيث 

  ق املتعارفة كان السماع مقدماً على النقل.كان من الالزم حتصيل األحكام بالطر
بأن قلّ ضبط اتهد فاحتمل يف كالمه ما ال حيتمل  ،نعم لو كان هناك ما يرجح الثاين

  م الناقل، لكونه كان حاضراً جملسيف كال
  



 

 ٤١٨

قدم ما يف وكذا إذا تعارض ما يف الرسالة مع السماع، ويف تعارض النقل مع ما يف الرسالة 
  من من الغلط.ألالرسالة مع ا

  
ذا تعارض املرجحان تساقطا على إنه أدرسه أو ما أشبه قدم النقل على السماع، كما 

  ما تقدم.
ذا تعارض ما يف الرسالة مع السماع} فالسماع مقدم، ألن الكاتب للرسالة إ{وكذا 

إذا  ضبط ال خيفى ما فيه. نعمأم الرسالة ألن الكتابة مبرتلة املخرب. وما ذكره بعض من تقد
ألن اخلط (شكال يف الترجيح، كانت الرسالة خبط اتهد كان كما ذكره املستمسك من اإل

صالة عدم اخلطأ فيهما على حد أبني خطه وقوله، و حاك عن الفتوى، فيكون التعارض قائماً
  ، انتهى.)١()واحد

من أل{ويف تعارض النقل مع ما يف الرسالة قدم ما يف الرسالة} إذا كانت خبطه {مع ا
ن مل تكن خبطه كان من باب إصالة عدم اخلطأ وأمناً متعارفاً يوجب جريان أمن الغلط} 

  رجح عرفاً مطلقاً.ن املعيار تقدمي األإتعارض النقلني. وجممل القول 
  

                                                
  .٩٦ص ١ج ) املستسمك:١(



 

 ٤١٩

  ذا عرضت مسألة ال يعلم حكمها.إ): ٦٠(مسألة ـ 
  

يكون جمتهداً  نأما إ{إذا عرضت مسألة ال يعلم حكمها} فال خيلو ): ٦٠(مسألة ـ 
رجاء إن كان جمتهداً ومتكن من إو بغري تقليد كبعض الناس، فأو عامياً أو حمتاطاً أو مقلداً أ

شكال، ويتخري بينهما فيما متكن من كليهما، وهل جيوز له التقليد إو االحتياط فال أالواقعة 
له التقليد، ومن ىل الواقع فيجوز إحد طرق الوصول أن التقليد أحينئذ أم ال؟ احتماالن من 

(عليه  وقوله ،)١(﴾فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ﴿دلة التقليد كقوله تعاىل: أن أ
نه ال يعلم بل هو من أذ ال يصدق عليه إوحنومها ال تشمله، » ن يقلدوهأفللعوام «السالم): 

ن ال أال جاز للمجتهد املستنبط ن عدم العلم مبعىن عدم القوة العلمية، وإإأهل الذكر، ف
يراجع رسالته ليعلم فتواه بل يراجع رسالة جمتهد آخر، كما ال يصدق عليه العامي فال 

  دلة التقليد.أىل سائر إا بالنسبة ذيشمله احلديث، وهك
ن الطرق ثالثة: االجتهاد أول مسائل التقليد ألكن ال يبعد القول باجلواز، ملا تقرر يف 

حد الطرق، والعقالء أيضاً يرون ضرورة رجوع الطبيب الذي أتياط، فالتقليد والتقليد واالح
التشخيص ن يقلد طبيباً آخر يف أال يعلم مرض نفسه، وليس فعالً متمكناً من مراجعة كتبه، 

نه ال يعلم، إذ املراد من أىل سائر املهن، ويصدق عليه حينئذ إوالعالج، وكذلك بالنسبة 
   كل واقعة ىلإالعلم وعدمه بالنسبة 

                                                
  .٧ية نبياء: اآلواأل ،٤٣) سورة النحل: اآلية ١(



 

 ٤٢٠

غري مضر بعد مشول » فللعوام«(عليه السالم):  واقعة ال يف اجلملة، وعدم مشول قوله
منا جيوز له إن العامي أىل وجود املناط، وهو إغريه من األدلة العقلية والنقلية له، مضافاً 

الرجوع لدرك الواقع عن هذا الطريق، ويشترك العامل الذي ال يعلم حكم هذه املسألة 
  يف هذه اجلهة. لعامي مطلقاًوا

ىل ما إأو متكن من الرجوع  ،ىل مداركه ليستنبط بنفسهإنعم لو متكن من الرجوع 
استنبطه سابقاً ال يبعد عدم جواز التقليد، لعدم املعذورية العقالئية لو خالف الواقع، وميكن 

اً عقالئياً، ن يكون ذلك وجهاً النصراف مطلقات التقليد، لعدم كون الرجوع حينئذ طريقأ
مضى الطريقة العقالئية يف غري ما علم الردع عنها. وذا يفرق بني املتمكن أمنا إوالشارع 

  حدمها على اآلخر.أمن استخراج نظره وبني غريه، فال يقاس 
نه ال يتمكن من استخراج نظره فهو خمري بني أن اتهد الذي ال يعلم أواملتحصل 

متكن من مجيعها، وإال تعني ما يتمكن عليه، ولو مل يتمكن  نإاإلرجاء واالحتياط والتقليد 
من شيء منها ـ بأن كانت الواقعة فورية ومل يكن لالحتياط جمال ومل يتمكن من التقليد 

مع اختالف  ،لعدم جمتهد آخر أو رسالته ـ جرى يف حقه ما جيري يف حق املقلد مما سيأيت
  يسري ال خيفى على اخلبري.

ما احملتاط الذي ال يعلم املسألة وكيفية أهد الذي ال يعلم حكم املسألة، وهذا كله يف ات
  متكن من الطريقني نإف ،االحتياط فيها

  



 

 ٤٢١

مكن االحتياط أن إال فإىل السؤال جيب ذلك وإمكن تأخري الواقعة أن إعلم حاضراً فومل يكن األ
ن مل يكن هناك جمتهد آخر وال إوعلم، علم فاألىل جمتهد آخر األإوع ن مل ميكن جيوز الرجإتعين. و
  رسالته.

  
ن مل إما طريقان كاالحتياط، وأو التقليد ـ لزم، ملا سبق من أاآلخرين ـ االجتهاد 

مي بغري تقليد ان العأال فحاله حال املقلد اجلاهل، كما إحدمها تعني وأال من إيتمكن 
  كذلك.

علم جتهاد {ومل يكن األما املقلد الذي ال يعلم حكم املسألة وال يتمكن من االأ
ىل السؤال} عن األعلم إمكن تأخري الواقعة أن إحاضراً} بناًء على وجوب تقليد األعلم {ف

{جيب ذلك} تعييناً، بناًء على عدم  الذي يقلده اآلن أو سيقلده بعداً بعد موت جمتهده مثالً
على اجلواز، واألول وختيرياً بناًء  ،جواز االحتياط يف صورة التمكن من االمتثال التفصيلي

(رمحه اهللا) من التخيري بني الطرق الثالثة {وإال  ظاهر العبارة، والثاين مقتضى ما تقدم منه
ن مل ميكن} تأخري إدليه االجتهاد والتقليد {ومكن االحتياط تعني} لتعينه عند تعذر عأن إف

ىل جمتهد إلرجوع الواقعة وال االحتياط أو جهل كيفيته ومل يتمكن من استعالمها {جيوز ا
ىل إقرب عندنا كون اإلرجاء واالحتياط والرجوع علم} واألعلم فاألآخر} مع مراعاة {األ

فت سابقاً يف مسائل التقليد من عدم لزوم تقليد رجمتهد آخر كلها على حد سواء، ملا ع
  األعلم وجواز العدول.

ليه، كالسؤال إن مل يكن هناك جمتهد آخر وال رسالته} وال متكن من طريق آخر إ{و
  ممن يعلم مسألته واالتصال الربقي وحنوه به 

  



 

 ٤٢٢

  ذا كان هناك من يقدر على تعيني قول املشهور.إجيوز العمل بقول املشهور بني العلماء 
  

قوى فاألقوى بناًء ىل الظن األإ{جيوز العمل} على وفق مقدمات االنسداد بالرجوع 
  ن النتيجة كلية.أن النتيجة مهملة، أو مطلقاً بناًء على أعلى 

 و احلكومة، واملصنفأمث يفرق يف بعض الفروع اآلتية كون املقدمات تقتضي الكشف 
قوى، فيجوز العمل {بقول قوى فاألمهال، فالالزم اتباع األن بناؤه على اإلا(رمحه اهللا) ك

فاضل أذا كان} قادراً على استخراج قول املشهور، كأن كان من إاملشهور بني العلماء 
ن يكون قادراً على أب فيطالع الكتب االستداللية ليطلع على املشهور، من غري الطال

  و كان {هناك من يقدر على تعيني قول املشهور}.أاالستنباط بنفسه، 
من قول املشهور أقوى أم الظن احلاصل من فتوى الثقة غري العدل؟ وهل الظن احلاصل 

قاً، ألن الشارع مل جيعله حجة. وفيه ما ال حيصل الظن من غري العدل مطل :احتماالن، وقيل
  ال خيفى.

املشهور ظناً حيصل له من ن النوع الذي هو مناط حجية الظن االنسدادي أنعم الظاهر 
خباره إن كان ثقة وعلمنا صدقه يف إقوى مبراتب من الظن احلاصل من قول شخص واحد وأ

خبالف ذا رأي واحد، عن رأيه وجهده الكثري يف استخراج املسألة، وذلك ألن رأي ه
  نه آراء مجاعة.إاملشهور ف

  



 

 ٤٢٣

  و القضاءأعادة عد ذلك خمالفته لفتوى جمتهده فعليه اإلبذا عمل بقول املشهور مث تبني له إو
  

منا هو على القول جبريان املقدمات لالنسداد إخذ باالنسداد يف املقام ن األأوال خيفى 
أو يلزم العمل باملشهور كما  ،)١( املستمسكالصغري، وإال فهل يتخري بني احملتمالت كما يف

دلة الدالة على الشرائط واأل ،قوى الثاين، ألن املشهور طريق عقالئيطالق املنت؟ األإيقتضيه 
هل اخلربة من العقل والنقل أىل إرض، فيبقى مطلقات الرجوع فيف التقليد منصرفة عن مثل ال

ى العقالء ال يشكون يف لزوم العمل بقول ولذا نرسليمة عن املقيدات، فيتعني العمل ا، 
طباء بعد تشخيص املرض وتطبيق العالج ويقدمونه على التخيري بني موات من األاأل

  احملتمالت.
هذا كله بناًء على القول املشهور من عدم جواز تقليد امليت ابتداًء وعدم جواز العدول، 

ن مل يكن قوله موافقاً للمشهور، ألن إما بناًء على القول اآلخر يتعني حينئذ تقليد امليت وأ
  حاله كحال احلي، وقد تقدم يف مسأليت تقليد امليت والعدول ما ينفع املقام، فراجع.

و أعادة ذلك خمالفته لفتوى جمتهده فعليه اإلبعد ذا عمل بقول املشهور مث تبني له إ{و
ذا كانت إئر اآلثار خذ بفتوى جمتهده يف سان عليه األأليهما كما إالقضاء} فيما حيتاج 

  للواقعة آثار من كفارة وفدية 
  

                                                
  .٩٧ص ١ج ) املستمسك:١(



 

 ٤٢٤

ن مل ميكن ذلك أيضاً يعمل إوثق األموات، وأىل إيرجع  وإذا مل يقدر على تعيني قول املشهور
  بظنه،
  

خواا بناًء على كون التمسك بقول أعادة ومنا جتب اإلإوضمان وجناسة وغريها، و
 ،و على االنسداد الكشفي فالأنه طريق أعلى  ما بناًءأاملشهور من باب االنسداد احلكمي، 

ما على االنسداد الكشفي أما بناًء على الطريقية، فلما عرفت يف املسألة الثالثة واخلمسني، وأ
ذا مات إفألن قول املشهور حينئذ كاشف عن الواقع، فيكون حال املشهور حال جمتهده 

  ىل املسألة الثالثة واخلمسني.إأيضاً عماله السابقة، فريجع الكالم أفقلد من يقول ببطالن 
وثق األموات} ألن الظن النوعي أىل إذا مل يقدر على تعيني قول املشهور يرجع إ{و

ضعف من احلاصل من قول املشهور، فيكون أنه أقوى من ظن نفسه، كما أاحلاصل منه 
ونقالً، بعد  متوسطاً بينهما، أو ألن هذا الطريق طريق عقالئي فتشمله مطلقات التقليد عقالً

ن مل يتمكن من حتصيل إيضاً يعمل بظنه} أن مل ميكن ذلك إدلة املقيدات له {وأعدم مشول 
  ال قُدم عليه، سواء قلنا باالنسداد أو بالطريقية.إحد األموات وأقول 

الثقة غري العادل على ظنه؟ الظاهر ذلك، ألنه طريق عقالئي كما عرفت.  موهل يقد
ذا مل يكن ردع قطعي عن إض شرائط التقليد كاحلرية وحنوها ومثله سائر من فقد بع

(عليه السالم)  ىل العامة فيما رووه عن عليإالشارع، ورمبا يؤيد ذلك ما دل على الرجوع 
  إذا مل جيد احلكم من طريق اخلاصة.

  



 

 ٤٢٥

حدمها، وعلى التقادير بعد االطالع على فتوى أحد الطرفني يبين على أن مل يكن له ظن بإو
و القضاء.أعادة ن كان عمله خمالفاً لفتواه فعليه اإلإتهد ا  

  
مث الظاهر جواز العمل بالرواية املذكورة يف كتاب ثقة كالكتب األربعة اليت بنيت على 

ن يكون رتبة هذا بعد التقليد ولو عن شخص ميت، ألن الظن االنسدادي أالدقة، وال يبعد 
  اية، الحتمال املعارضة وحنوها.احلاصل منه أقوى من الظن احلاصل من الرو

ن مل حيصل له إحدمها} ختيرياً عقلياً، وأن مل يكن له ظن بأحد الطرفني يبين على إ{و
ن كان عمله خمالفاً إصالً عمل مبا ارتآه {وعلى التقادير بعد االطالع على فتوى اتهد أظن 

اآلثار، لكن مما عرفت  عادة أو القضاء} أو ترتيب سائرلفتواه} وكان له آثار {فعليه اإل
  عادة.ىل ترتيب اآلثار، فال نطيل باإلإن بعضها ال حيتاج أسابقاً تعرف اختالف الصور و

  



 

 ٤٢٦

ذا قلد جمتهداً مث مات فقلد غريه مث مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على إ): ٦١(مسألة ـ 
  و الثاين؟أو جوازه فهل يبقى على تقليد اتهد األول، أتقليد امليت 

  
{إذا قلد جمتهداً مث مات فقلد غريه مث مات فقلد من يقول بوجوب ): ٦١(مسألة ـ 

فهل يبقى على تقليد اتهد األول أو الثاين؟} احتماالن:  ،البقاء على تقليد امليت أو جوازه
ن تقليد األول قد انقطع بتقليد الثاين، فال يبقى جمال للعدول إىل األول ألنه من التقليد أمن 
  و اجلائز البقاء على الثاين.أتدائي، فالواجب االب

ظهر {األ :وهذا هو خمتار املصنف ومجع من الفقهاء منهم السيد الوالد، ولذا قال
ن معىن البقاء على التقليد بنظر الثالث هو البقاء مطلقاً، سواء كان التقليد يف أالثاين}. ومن 

ن تقليد املقلد للمجتهد األول صحيح أظرف اجتهاد هذا اتهد أم قبله أم بعده، فهو يرى 
  حدوثاً وبقاًء، فللمقلد البقاء على األول.

م يىل وجهه السيدان احلكإشار أو ،وهناك قول ثالث اختاره السيدان ابن العم واحلجة
ن كان الثالث قائالً بوجوب البقاء فال بد من البقاء على إف(واخلوئي. قال الثاين مبا لفظه: 

الن العدول عنه إىل الثاين يف نظر الثالث، لبقاء قول امليت على احلجية تقليد األول، لبط
ن كان قائالً باجلواز صح العدول من األول إفال مصحح للعدول عنه، و ،التعيينية يف نظره

األول بالعدول ىل الثالث، النقطاع تقليد إىل الثاين، فهو خمري بني البقاء على الثاين والعدول إ
  ليه بعد ذلك ألنه من التقليد االبتدائيإين، فليس له الرجوع الصحيح إىل الثا

  



 

 ٤٢٧

  حوط مراعات االحتياط.األظهر الثاين، واأل
  

  .)١(للميت]، انتهى
لكن حيث عرفت يف بعض املباحث السابقة عدم دليل على هذه التقييدات، بعد مشول 

بد من القول بصحة طالقات العقلية والنقلية للرجوع إىل كل جمتهد جامع للشرائط فال اإل
  ىل الثالث.إوالبقاء على تقليد الثاين والعدول  ،تقليد األول، ولو بعد تقليد الثاين

نعم من يرى وجوب البقاء فاملسألة عنده مبتنية على مسألة حجية رأي الالحق بالنسبة 
  املقام.إىل الوقائع السابقة وعدمها كما ال خيفى، وقد تقدم يف املسألة اخلامسة عشرة ما ينفع 

  تيان بأحوط القولني.حوط مراعاة االحتياط} باجلمع أو اإلن {األأ{و} ال خيفى 
  

                                                
  .٢٤٣ص ١ج ) فقه الشيعة:١(



 

 ٤٢٨

ن مل يعلم ما إو ،خذ الرسالة وااللتزام بالعمل مبا فيهاأ): يكفي يف حتقق التقليد ٦٢(مسألة ـ 
  فيها ومل يعمل، فلو مات جمتهده جيوز له البقاء.

  
خذ الرسالة أ{يكفي يف حتقق التقليد  نه الأقد عرفت فيما سبق ): ٦٢(مسألة ـ 

ىل إمنا هو العمل عن استناد إا من مقدمات التقليد، والتقليد إوااللتزام بالعمل مبا فيها} ف
(رمحه اهللا) ومن يرى رأيه حيث اكتفوا بااللتزام  فتوى اتهد اجلامع للشرائط، لكن املصنف

ا ومل هن مل يعلم ما فيإاً بالعمل كان مقلداً {وخذ الرسالة ملتزمأرتبوا آثار التقليد عليه، فلو 
يعمل} ولو مبسألة واحدة {فلو مات جمتهده} الذي التزم بالعمل مبا يف رسالته {جيوز له 

  البقاء} على القول جبواز البقاء، وجيب على القول بالوجوب.
خذ أن إن التقليد هو العمل عن استناد، فال جيوز التقليد بعد موته، وأما من يرى أ

الرسالة وعلم مبا فيها لكنه مل يعمل بعد، ألنه من التقليد االبتدائي الذي قالوا بعدم جوازه، 
  ن تنظرنا فيه سابقاً لعدم دليل عليه.إو

تيان بعمل تام على طبق نظر جمتهده، نه ال يشترط اإلأالظاهر  ،مث على القول بأنه العمل
ثناء، جواز البقاء لو مات اتهد يف األ يف ىتى مبقدار منها كفأبل لو شرع يف الصالة و

نه كان أدلة العقلية والنقلية له، ولو عمل برأي اتهد مث مات، وتبني بعد ذلك لشمول األ
نه كمن مل يقلد يف عدم جواز البقاء، أعادالً عن رأيه ذلك إىل رأي آخر قبل عمله، فالظاهر 

  م ملأو عمل برجاء املطابقة طابق وكذا ل
  



 

 ٤٢٩

  حوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل، ولو كان بعد العلم عدم البقاء.ن األن كاإو
  

  يطابق، ألن العمل عن استناد هو التقليد، وليس العمل رجاًء من التقليد.
أو ممن ينقل عنه فصل بني التعلم من الرسالة أو شفاهاً  )١(والسيد اخلوئي يف فقه الشيعة

فأجاز يف األول البقاء  ،وااللتزام بالعمل من دون تعلمخذ الرسالة أوبني  ،بانياً على العمل
لوجود االلتزام يف كلتا  ،م العملأنه االلتزام إعدم الفرق، سواء قلنا  :دون الثاين. وفيه

  طالق وحنوه للفرق غري تام.وعدم العمل يف كلتيهما، والتمسك باإل ،الصورتني
ـ ال  )٢(ور ـ كما يف املستمسكمجاع اثباتاً ونفياً يف بعض الصن التمسك باإلأكما 
ومنقوله ليس حبجة، مضافاً إىل أن حمتمل  ،مجاع حمصله غري حاصلذ اإلإشكال، إخيلو من 

مجاع يسقط من احلجية. وكيف كان فعلى املشهور من عدم جواز تقليد االستناد من اإل
وبدون االلتزام  قوى عدم اجلواز بدون العمل، كما يف تعليقة السيد الوالد،امليت ابتداًء األ

  كما يراه املصنف.
(رمحه اهللا) {مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد  حوط} عندهن كان األإ{و

  العلم بعدم البقاء} على امليت امللتزم بالعمل 
  

                                                
  .٢٤٤ص ١ج ) فقه الشيعة:١(
  . ١٠٠ص ١ج ) املستمسك:٢(



 

 ٤٣٠

حوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً، ولو كان بعد العلم ىل احلي بل األإوالعدول 
  والعمل.

  
فتركه  ،ن كون االلتزام تقليداً خمتلف فيهأاه {والعدول إىل احلي} ووجه االحتياط بفتاو

  إىل احلي أوفق باالحتياط.
نعم يعارض هذا االحتياط احتياط البقاء ملن يرى وجوب البقاء، وإذا تعارضا ومل يرجح 

صل موضوعي أو أذا مل يكن هناك إحدمها على اآلخر كان مقتضى القاعدة التخيري أ
  مي.حك

حوط استحباباً ـ على وجه ـ} وهو عدم جواز البقاء مطلقاً {عدم البقاء {بل األ
مجاع املدعى على عدم جواز مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل} الحتمال مشول معاقد اإل

  تقليد امليت ملا حنن فيه من التقليد االستمراري.
  



 

 ٤٣١

ى يتخري املقلِّد بني العمل ا وبني ذا مل يكن له فتوإعلم ): يف احتياطات األ٦٣(مسألة ـ 
  علم.علم فاألىل غريه، األإالرجوع 

  
ذا مل يكن له فتوى يتخري املقلد بني العمل ا إعلم {يف احتياطات األ): ٦٣(مسألة ـ 

  علم}.علم فاألىل غريه األإوبني الرجوع 
عمل علم كاشف عن عدم علمه باملسألة، فيكون التخيري فألن احتياط األأما وجه 

املقلد على طبق احتياطه من باب العمل باالحتياط القسيم للتقليد واالجتهاد، ففي فرض 
ما لزوم مراعاة أو التقليد. وأمرين االحتياط أحد أال إكون الشخص عامياً ال يبقى لديه 

 ذا مل يكن لألعلم مطلقاًإعلم، ف(رمحه اهللا) من لزوم تقليد األ علم فلما تقدم منهعلم فاألاأل
  علم بعده وهكذا.توى كان الالزم اتباع األف

علم الثاين فتوى، بل احتاط يف املسألة نه لو مل يكن لألأعلم فاألعلم هنا، ومعىن األ
علم الثالث ىل األإوبة نوصلت ال ،أيضاً، أو مل يراجع املسألة فليس له فتوى وال احتاط

إذ جتويز الرجوع يف شكال يف كال احلكمني، وهكذا، لكن قد عرفت سابقاً ورود اإل
ىل احلي مشكل، إذ إعلم وحرمة العدول من احلي االحتياطات ملن يرى وجوب تقليد األ

ن كان جهالً بالواقع لكن إعلم لرأي املفضول، وهذا واالحتياط قد يكون مقترناً بتخطئة األ
  علم ـ على تقدمي املفضول على املخطىء له.ليس بناء العقالء ـ على القول بلزوم األ



 

 ٤٣٢

علم فقد عرفت ىل األعلم فاألإما لزوم الرجوع أبة إىل الرجوع يف االحتياط، وسهذا بالن
  علم، وهذا من فروع تلك املسألة.سابقاً عدم دليل على لزوم تقليد األ

علم يف هذا إذا مل ينته إىل خمالفة األ(ويف تعليقة ابن العم على قوله: {يتخري} ما لفظه: 
إذا افىت بعدم حرمة شيء وتردد بني وجوبه واستحبابه فاحتاط  خرى، كماأالفتوى من جهة 

  انتهى. )١(،)فىت غريه باحلرمةأو
على جواز االحتياط مع التمكن عن  )٣(واخلوئي )٢(احلكيم :وقد بىن املسألة السيدان

  االمتثال التفصيلي.
ه هل نأصوليني يف ن االحتياط الذي هو حمل الكالم بني الفقهاء واألأالظاهر قول: أ

م ال؟ هو االحتياط املطلق ال مثل هذه االحتياطات، أجيوز مع التمكن من االمتثال التفصيلي 
ا يف احلقيقة تقليد، ولذا من مل جيوز االحتياط مع التمكن يثبت يف رسالته احتياطاته، إف

 نه من العمل باالحتياط القسيمأنه من جهة عمل املقلدين وال يرى العرف أوليس ذلك إال 
  خالله بقصد الوجه وحنوه آت هنا.إدلة حرمة االحتياط كألالجتهاد والتقليد. نعم بعض 

                                                
  .٦٣املسألة  ٦: ص) تعليقة السيد عبد اهلادي الشريازي على العروة١(
  . ١٠٠ص ١ج ) املستمسك:٢(
  .٢٤٥ص ١ج ه الشيعة:) فق٣(



 

 ٤٣٣

احتياطات الفقهاء بال مانع، فكوا من التقليد دون  لدلة التقليد تشمل مثأن أواحلاصل 
  ظهر.أاالحتياط القسيم له 

  



 

 ٤٣٤

و ملحوقاً أكان مسبوقاً  ذاإوهو ما  :ما استحبايبإ): االحتياط املذكور يف الرسالة ٦٤(مسألة ـ 
   .وهو ما مل يكن معه فتوى :ما وجويبإبالفتوى. و

  
وهو ما إذا كان  :{االحتياط املذكور يف الرسالة إما استحبايب): ٦٤(مسألة ـ 

نه ال معىن لالحتياط الوجويب مع الفتوى خبالفه، و ملحوقاً بالفتوى} وذلك ألأمسبوقاً 
نه يثاب عليه أه يرجح العمل على طبق االحتياط، ال نأاستحبابياً  ومعىن كون االحتياط

ن يكون وجه االحتياط خروجاً عن خالف من أوجب أإذ من املمكن  ،كسائر املستحبات
حكام اخلمسة بل معناه اللغوي. اللهم إال فمعىن االستحباب ليس أحد األ ،أو ما أشبه ذلك

شبه أوما  )١(»فاحتط لدينك«م): (عليه السال ن يكون املراد االستحباب املستفاد من قولهأ
  ذلك.

ذا كان سابقاً عليه أو الحقاً بتبدل إن املراد كون الفتوى يف عرض االحتياط، فإمث 
ياط أو بالعكس، كما يتفق للمجتهدين تبأن كان له يف املسألة فتوى مث عدل إىل االح ،الرأي

ل الالزم العمل باملتأخر ب ،استحبابياًذ يف رسالتني حسب اجتهادين، فليس االحتياط حينئ
  منهما.

  وهو ما مل يكن معه فتوى} واملراد بالوجويب هو  :ما وجويبإ{و
  

                                                
  .٤١ح صفات القاضي أبواب من ١٢الباب ١٢٣ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٣٥

القسم  امأىل جمتهد آخر، وإباالحتياط املطلق، وفيه يتخري املقلِّد بني العمل به والرجوع  سمىوي
  فال األول
  

االجتنباب عن جيب  :ذا قال الفقيهإ، فال أحد األحكام اخلمسة أيضاً ،الالزم فعله
نه واجب كوجوب الصالة مثالً، بل يريد اإللزام األعم من أنائني املشتبهني ال يريد بذلك اإل

مرين واقعاً، أو لوجوب ذي املقدمة حد األأن كان منشأ اإللزام شرعياً لوجوب إالشرعي، و
  شبه ذلك.أأو ما  تهالذي هذا مقدم

طالق االحتياط بال جتويز ملطلق} إل{و} هذا القسم من االحتياط {يسمى باالحتياط ا
بني العمل للترك خبالف االحتياط االستحبايب {وفيه} أي يف االحتياط املطلق [يتخري املقلِّد 

ما الرجوع إىل جمتهد آخر حيتاط أيضاً أبه والرجوع إىل جمتهد آخر} له فتوى يف املسألة، 
م جواز العدول من احلي إىل (رمحه اهللا) وغريه ممن يرى عد فهو مشكل على مبىن املصنف

نه من الرجوع عن احلي إىل احلي بدون ، ألني أم خمتلفنيلثسواء كان االحتياطان متما ،احلي
ن من شق التخيري أكونه رجوعاً من جاهل إىل العامل الذي هو مصحح العدول، كما و

ط املطلق مل ن الكالم يف العامي الذي ال يريد االحتياإالعمل باالحتياط املطلق، لكن حيث 
طالقهم إن يف أ(رمحه اهللا) كما مل يذكر االجتهاد شقاً له، وقد عرفت سابقاً  يذكره املصنف

  جواز الرجوع يف االحتياطات نظراً.
  ول} من االحتياط وهو االستحبايب منه {فال ما القسم األأ{و

  



 

 ٤٣٦

  توى وبني العمل به.ىل الغري بل يتخري بني العمل مبقتضى الفإجيب العمل به وال جيوز الرجوع 
  

جيب} على املقلد {العمل به} لفرض كونه استحبابياً {وال جيوز الرجوع إىل الغري} 
ما ما يف أم مساوياً، أعلم أنه من العدول من احلي الذي ال جيوز، سواء كان املعدول عنه أل
م خص من كالأعلم، فهو علم يف مقابل األنه رجوع إىل غري األأمن  :)١()فقه الشيعة(

ن كان رمبا يذكر قرينية املسألة السابقة له، لكن ال وجه لرفع اليد إ(رمحه اهللا)، و املصنف
  طالقه.إعن 

وبني االحتياط  ،{بل يتخري بني العمل مبقتضى الفتوى وبني العمل به} أي باالحتياط
  نه ليس من الرجوع من احلي إىل احلي الذي ذكروا عدم جوازه.املطلق، أل

  

                                                
  .٢٤٥ص ١ج ) فقه الشيعة:١(



 

 ٤٣٧

يهما شاء، كما جيوز له التبعيض أ: يف صورة تساوي اتهدين يتخير بني تقليد )٦٥(مسألة ـ 
حدمها وجوب جلسة االستراحة أنه لو كان ـ مثالً ـ فتوى إحكام العمل الواحد، حىت أيف  حىت

ول يف استحباب ن يقلد األأواستحباب التثليث يف التسبيحات األربع وفتوى اآلخر بالعكس جيوز 
  ثاين يف استحباب اجللسة.التثليث، وال

  
{يف صورة تساوي اتهدين} بصيغة التثنية ال اجلمع {يتخري بني ): ٦٥(مسألة ـ 

باملخالفة،  مطالق اجلواز حىت يف صورة العلإدلة التقليد، وقد سبق أيهما شاء} لعموم أتقليد 
وله {كما ها هنا من جهة جعلها مقدمة ملا سيأيت، وهو وقروقد سبقت هذه املسألة وتكرا

حدمها أنه لو كان ـ مثالً ـ فتوى أحكام العمل الواحد، حىت أجيوز له التبعيض حىت يف 
وفتوى اآلخر بالعكس  ،ربعوجوب جلسة االستراحة واستحباب التثليث يف التسبيحات األ

دلة أول يف استحباب التثليث والثاين يف استحباب اجللسة} وذلك لعموم ن يقلد األأجيوز 
خمالفة هلما، ألنه لو سئل عن كل ن هذا العمل أ، عدا ما يتصور من هعدم مانع منالتقليد و

نه بنظر األول فاقد لشيء فىت بفساده، ألأأو فساده واحد منهما عن صحة هذا العمل 
ن أ :وبنظر الثاين فاقد لشيء واجب وهو التثليث. وفيه ،واجب وهو جلسة االستراحة

ما يف مورد التقليد هلما فهي موافقة هلما ال غري، كما أما، خمالفتهما يف غري مورد التقليد هل
  يظهر من مقايسة املقام بالتبعيض يف عملني كالصالة والصيام كما يف املستمسك.



 

 ٤٣٨

فصل بني املوارد اليت حيصل العلم الوجداين بالبطالن من التبعيض للعلم  :ويف فقه الشيعة
متام الصالة ـ فال إفطار واآلخر يف ين يف اإلباملالزمة الواقعية ـ كأن يقلد أحد اتهد

جيوز، وبني غريه مما ميكن فيه عدم وجوب شيء من اجللسة والتثليث واقعاً فال حمذور فيه، 
  ابن العم والربوجردي. :واحتاط بعدم التبعيض يف العمل الواحد السيدان

ا تابعة للعقالء، وال دلة التقليد ال تشمل التبعيض يف مثل املقام، إذ العقلية منهأقول: أ
تيان بعمل يتفق أهل اخلربة على بطالنه وعدم جوازه، ون يشكون يف عدم جواز اإلديكا

عطائه معجوناً إن عالجه منحصر يف أرأيت لو كان هناك مريض، رأى أحد األطباء أ
مشتمالً على الزعفران، بدون اشتراط اشتماله على السكر، ورأى طبيب آخر احنصار 

طائه ذلك املعجون مشتمالً على السكر، بدون اشتراط اشتماله على الزعفران، عإعالجه يف 
عن كال الشيئني كان ملوماً عند العقالء مبخالفة األطباء، وال  فأعطاه املمرض املعجون خالياً

ن العمل الواحد املأيت به خمالف لكليهما، إيقبل عذره بأنه وافق كل واحد منهما يف جهة، ف
  ن كان آتياً جبزء.إولذا يعد التارك جلزء عاصياً و ،ئية ال تعد موافقة بعد املخالفةواملوافقة اجلز

تيان بصوم يرمتس يف بعض زمانه (رمحه اهللا) ومن تبعه بصحة اإل وهل يقول املصنف
ن رأى إويستند يف كل زمان إىل فتوى من جيوز ذلك الشيء و ،زمانهأوحيتقن يف بعض 

  دلة أاآلخر بطالنه. والنقلية من 



 

 ٤٣٩

طالق هلا من هذه إفال التقليد منصرفة إىل املقدار املتعارف من الرجوع إىل أهل اخلربة، 
فطار، إذ ال هذا مل يكن وجه لعدم اجلواز يف العملني املرتبطني واقعاً كالقصر واإلاجلهة، ولو

ومورد  صول،ال مانع من التفكيك عمالً مع العلم باالرتباط واقعاً، كموارد االنفكاك بني األ
قرار ومورد اإل ،قرار لشخصني بعني واحدة، ومورد شهادة امرأة واحدة وحنوها بالوصيةاإل

حيث حيكم بطهارة اليد وعدم  ،ناث يف باب السرقةبالولد بعد النفي، ومورد شهادة اإل
ومثنها للثاين يف الثاين، وبثبت ربع الوصية ول ول، وكون العني للشخص األالوضوء يف األ

ب يف الرابع، واملال دون القطع يف اخلامس، وهكذا الثالث، وإرث الولد دون األ وحنوه يف
  حدمها والتمام لقول اآلخر؟.أفطار لقول من املوارد الكثرية، فأي مانع من اإل

دلة التقليد للفرضني لكان الالزم القول بالصحة فيهما، أال عدم مشول نه لوأواحلاصل 
هذه املوارد فالالزم القول بعدم صحة التبعيض يف العمل دلة التقليد ال تشمل مثل أأما و

حدمها باآلخر أزمان كالصالة والصيام ويف عملني علم ارتباط جزاء أو األالواحد ذي األ
مكن التفكيك يف أال ملا إفطار والتقصري، وهذا ليس من جهة االستحالة العقلية ـ وكاإل

  يل.منا من جهة عدم الدلإواملوارد اليت ذكرناها ـ 
  



 

 ٤٤٠

ذ ال بد فيه من إن تشخيص موارد االحتياط عسر على العامي، أ): ال خيفى ٦٦(مسألة ـ 
شكال إىل إاالطالع التام، ومع ذلك قد يتعارض االحتياطان فال بد من الترجيح، وقد ال يلتفت 

حوط ترك الوضوء باملاء املسألة حىت حيتاط، وقد يكون االحتياط يف ترك االحتياط، مثالً: األ
لتوضي به، بل جيب ذلك حوط اار املاء فيه األصكرب، لكن إذا فرض احناملستعمل يف رفع احلدث األ

  كون احتياط الترك استحبابياً، واألحوط اجلمع بني التوضي به والتيمم،بناًء على 
  

ن تشخيص موارد االحتياط عسر على العامي، إذ ال بد أ{ال خيفى ): ٦٦(مسألة ـ 
م} وال يلزم يف ذلك الرجوع إىل اتهد مطلقاً كما قيل، بل يتمكن فيه من االطالع التا

ن كان إالعامي إذا كان من أهل الفضل من تشخيص ذلك بالرجوع إىل كتب االستدالل و
ال يقوى على استخراج احلكم {ومع ذلك قد يتعارض االحتياطان} أو االحتياطات {فال 

صالً {حىت أشكال املسألة} إ يلتفت إىل بد من الترجيح} وال يتمكن العامي منه {وقد ال
ن االحتياط ليس احتياطاً يف كل زمان أحيتاط، وقد يكون االحتياط يف ترك االحتياط} مبعىن 

حوط ترك الوضوء باملاء املستعمل وحال حىت حيتاط يف هذا الزمان واحلال أيضاً {مثالً: األ
حوط التوضي به} ال كان {األ لكن إذا فرض احنصار املاء فيه} ،كربيف رفع احلدث األ

حوط اجلمع بني التوضي التيمم {بل جيب ذلك بناًء على كون احتياط الترك استحبابياً، واأل
  به والتيمم}.

  



 

 ٤٤١

ذا كان يف ضيق الوقت، ويلزم من التثليث إلكن  ،التثليث يف التسبيحات األربعحوط وأيضاً األ
و يلزم تركه، وكذا التيمم باجلص أحتياط، حوط ترك هذا االوقوع بعض الصالة خارج الوقت فاأل

  ن كان عنده الطنيإحوط التيمم به، وال هذا فاألإذا مل يكن معه إخالف االحتياط، لكن 
  

ن مت الدليل حبيث ال يكون أن الفتوى اجلزمي بشيء ال يصح، إال بعد أومنه يعلم 
حتياط يف موارد الضرورة. ال لزم منه ترك االإللطرف اآلخر احملتمل يف املسألة وجه أصالً، و

ربعني شرباً تقريباً، مع احتماله كفاية ستة وثالثني أو أمثالً: من رجح كون الكر ثالثة و
فىت بذلك جزماً لزم منه ترك الوضوء عند أن إدلة، سبعة وعشرين احتماالً شرعياً عن األ

  ن وجد املقداران اآلخران مع مالقاما للنجاسة.إفقدان كر كذلك، و
قوى {أيضاً} ما حيتاط به يف أمثلة االحتياط الذي يلزم تركه الحتياط آخر أمن  {و}

ربع لكن حوط التثليث يف التسبيحات األن {األأوقت دون وقت أو حال دون حال، مثل 
حوط ترك إذا كان يف ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصالة خارج الوقت فاأل

حوط مراعاة الترتيب يف الغسل وهكذا األ ،الوقت مقدم نهذا االحتياط أو يلزم تركه} أل
مر بني ترك الترتيب بني اجلانبني وبني ترك الغسل ما إذا مل يتمكن ودار األأملن متكن منه، 

ذا مل يكن إحوط الغسل بغري ترتيب {وكذا التيمم باجلص خالف االحتياط، لكن رأساً فاأل
  نده الطني، ن كان عإحوط التيمم به، ومعه إال هذا فاأل

  



 

 ٤٤٢

  حوط اجلمع وهكذا.ـ مثالً ـ فاأل
  

  حوط اجلمع وهكذا}.ـ مثالً ـ فاأل
ال بد (ىل تعذر االحتياط على العامي غالباً بقوله: إهذا وقد نبه السيد الوالد يف البداية 

للعامي من التقليد، وال ميكنه االحتياط لالختالف يف جوازه إذا استلزم التكرار، بل ويف 
ادات، ولعدم متكنه من معرفة طريق االحتياط يف عباداته ومعامالته مع كثرة مطلق العب

بل وتعذره  اً،قوال يف بعض املسائل، مضافاً إىل تعسره نوعاختالف العلماء فيها وتضاد األ
و لعدم جمال أو دار املال بني شخصني للشبهة احلكمية أ ،احلراموفيما دار بني الواجب 

نه قد يكون االحتياط يف بعض املوارد أو بالنسبة إىل أذلك، وإىل و حنو أالوقت لإلحتياط 
نه أىل تزاحم االحتياطات يف بعض املوارد من جهات، وإىل إشخاص مما ال يطاق، وبعض األ

مثالً معامالت الناس جارية نوعاً  ،عماله مبنياً على عمل الغري غري احملتاطأكثرياً ما يكون 
واخلزائن مبنية على جواز تياط باملعاملة بالصيغة، وطهارة احلياض على املعاطاة فال ميكنه االح

، )١()شكالاختالف سطوح املاء فال ميكنه االلتزام بتساويها، إىل غري ذلك من وجوه اإل
  انتهى.
  

                                                
  .١١ص ) بداية األحكام:١(



 

 ٤٤٣

حكام الفرعية العملية، فال يجري ): محل التقليد ومورده هو األ٦٧(مسألة ـ 
  .صول الدينأفي 
  

التقليد ومورده هو األحكام الفرعية العملية} وعطف العملية {حمل ): ٦٧(مسألة ـ 
خراج الفرعية األصولية، كتفاصيل القيامة والقرب واجلنة والنار، على الفرعية إما بياين أو إل

  صول الدين}.أفإا من فروع األصول اخلمسة {فال جيري} التقليد {يف 
  طالقان:إصول ولأل

  الثة املشتركة.و الثأاألول: اخلمسة االعتقادية 
حوال النيب أالثاين: كلما ال يتعلق بالعمل ويتعلق باالعتقاد كتفاصيل صفات اهللا و

  صول.ضافة إىل األئمة واملعاد باإلواأل
  وكيف كان فالكالم يف هذا الباب يقع يف مقامني:

ن كان يف الظاهر إن الشخص الذي مل يعتقد باحلق ـ بأن عرفنا عنه ذلك وإاألول: 
حكام اإلسالم من أ(عليهم السالم) ـ هل تترتب عليه  ىل األئمةإلشهادتني أو مضافاً مقراً با

ميان من حكام اإلأحلية الذبيحة والطهارة وجواز املناكحة والدفن يف مقابر املسلمني، أو 
ن توضع العارفة عنده وعدم التعصيب، وكيفية الصالة يف التكبرية الرابعة، وعدم أجواز 

ميان، أم ال تترتب بل يعامل معه على سالم واإلحكام اإلأمن  ،وغريها صحة طالق الثالث
  حسب معتقده ال على حسب ما يظهر؟ احتماالن، بل قوالن.



 

 ٤٤٤

  
صول الدين، ألنه رمبا يتوهم عدم أمنا ذكرنا هذا البحث هنا مقدمة لبحث التقليد يف إو

ن خالف القلب بالنسبة إار وظهصول الدين، ألن املناط اإلأجدوى الرتاع يف باب التقليد يف 
  ما الثواب والعقاب فلسنا مكلفني ما حىت نبحث عنهما.أنيوية، ودىل األحكام الإ

ىل األحكام الدنيوية ألن كل فريق من إىل االختالف حىت بالنسبة إوفيه: مضافاً 
ن من يرى حرمة التقليد يف إسالم وعدمه، فحكام اإلأاملختلفني خيالف اآلخر يف جريان 

سالم على املقلد، خبالف من يرى جوازه حكام اإلأجراء إصول الدين مثالً حيكم بعدم أ
ذ املقلد املؤمن إذا إن البحث عن الثواب والعقاب مهم جداً، إسالم عليه، حكام اإلأفيجري 
نه ال يكفيه تقليده عن اهللا شيئاً نظر واجتهد حىت يعلم األصول، فليس املهم بنظر أعرف 
ن الثواب والعقاب بيد اهللا تعاىل، وليس إيقال حىت  مر الدنيا فقطأين باآلخرة املعتقدالناس 

  ن نتكلم فيمن يستحق الثواب ويف من يستحق العقاب.ألنا 
ن علمنا خمالفة ظاهره لباطنه مبا دل إظهار وفقد استدل القائل بكفاية اإل ،وكيف كان

ن النيب واملسلمني كانوا أ، مع (صلى اهللا عليه وآله وسلم) للمنافقني على معاشرة النيب
  خبار اهللا إيعلمون بنفاقهم ب



 

 ٤٤٥

 يف عبد اهللا بن أيب )١(﴾واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكاذبونَ﴿تعاىل، كقوله تعاىل: 
ال فيمن عرف مطابقة لسانه جلنانه، أو إسالمية ال جتري حكام اإلضرابه، فلو كانت األأو

ن الواقع أقل ـ كان الالزم طرد املنافقني عن حوزة املسلمني، مع شك يف ذلك ـ على األ
  خالفه.

اإلسالم كان حيث غالبهم الطمع أو  لوأن الناس الذين كانوا يسلمون يف أمضافاً إىل 
ميان قلوم، ويدل اخلوف، ومع ذلك كان النيب يعاشرهم معاشرة املسلمني الذين دخل اإل

لَما يدخلِ أَسلَمنا ولكن قُولُوا آمنا قُلْ لَم تؤمنوا وأَعراب قالَت الْ﴿على ذلك قوله تعاىل: 
سالمهم، كما إان يف قلوم حكم القرآن بمينه مع عدم دخول اإلإف )٢(﴾قُلُوبِكُم  الْإميانُ يف

  .سلمنا﴾أ﴿ولكن قولوا  :يشعر بذلك قوله تعاىل
ن الشاك كافر، كقول ألى لزوم االعتقاد وهذا واستدل القائل بعدم الكفاية مبا دل ع

 وقول رسول اهللا ،)٣(»وال تشكوا فتكفروا ،ال ترتابوا فتشكوا«(عليه السالم):  أمري املؤمنني
سالمه مل يكن عن إبأن  ،ظهر اِإلسالمأ يه وآله) حينما اعتذر عن قتل بعض(صلى اهللا عل

  لو  مما دل على أنه )٤(»فال كشفت الغطاء عن قلبه« :اعتقاد

                                                
  .١) سورة املنافقون: اآلية ١(
  .١٤) سورة احلجرات: اآلية ٢(
  .٢ح ٣٩٩ص ٢ج ) الكايف:٣(
  .٢ح ٤٠٦ص ١ج ) تفسري الربهان:٤(



 

 ٤٤٦

  سالمه كان غري واقع جاز قتله.إكان عاملاً حقيقة بأن 
الم قد يظهره لبعض حوائجه، كما لو أراد الكافر أن يتزوج سمن يظهر اإل ا أنّومب

ن يدخل أنت كافر فأظهر الشهادتني هلذه الغاية فقط، أو أراد أمبسلمة فقيل له ال حتل لك و
ىل ما إنه لو خرج عاد أله بالدخول، مع العلم مساجد املسلمني فيظهر الشهادة حىت يأذنوا 

ى أىل بالده بعد ما إظهر الشهادة لتعينه يف جتسسه مث يرجع أنه حني أكان عليه، أو علمنا 
  مثال ذلك.أمهمته و

سالم، واالستدالل له باملنافقني الذين كانوا على نه ال يقبل منه اإلأوهذا مما ال شك فيه 
يظهر هاتني الكلمتني من كان عليه وآله) غري تام، إذ املنافق الذي (صلى اهللا  عهد رسول اهللا

(صلى اهللا عليه وآله وسلم)، إذ  سالم مل يكن يقبله النيبحكام اإلأن يعمل بسائر أدون 
سالم صغريها وكبريها، فمن حكام اإلالذين كان يقبلهم النيب هم الذين كانوا منقادين أل

(صلى اهللا عليه  سالمه بقبول النيبإ ال يستدل بقبول صالأظهر الشهادتني فقط بدون عمل أ
  سالم.سالم املنافقني يف صدر اإلإوآله وسلم) 

ذعن لألحكام أسلم لبعض مآربه وأمنا إنه كافر باطناً، وأسالم وعلمنا ظهر اإلأما من أ
ىل مآربه، إحسن كل ذلك للتعمية ووصوالً أو سالمية فصلّى وصام وحج وزكّى وبراإل

سالمه هو القوي على فرض العلم بباطنه، كما لو علمنا بأنه من جواسيس إقبول فعدم 
  منا يفعل ما يفعل تتميماً ملقصده مث يرجع إىل بالده إالدول الكافرة و



 

 ٤٤٧

 مسالم، إذ الدين ال يقاول اإلأليطلعهم على عورات املسلمني. وال يقاس ذلك مبنافقي 
ظهار إول أ(صلى اهللا عليه وآله) يقبل  النيب ظهر، كما كانأإال بالتدريج وقبول كل من 

  نه بعد قوة اإلسالم مل يكن ينفع.أن يتفوه بالشهادتني فقط، مع العلم أالدعوة عن الرجل 
ملسلم مل يكن يعمل ولو بواجب (صلى اهللا عليه وآله) ويدل على ذلك عقوبات النيب 

  الضرار وغريمها. سالم، كما نزلت آية املخلفني وآيه مسجدواحد من واجبات اإل
ميام إولئك الذين كان يعلم عدم أسالم إ(صلى اهللا عليه وآله)  ن قبول النيبأواحلاصل 

صرف  قبالً كان حكماً طبيعياً بالنسبة إىل ابتداء الدعوة، وهذه قرينة قوية تكفي يف
طالق، لو كانت يف املقام مطلقات. ومع هذا ال جمال للتمسك بـ: املطلقات عن اإل

رسولِ اللَّه أُسوةٌ   لَقَد كانَ لَكُم يف﴿وبقوله تعاىل:  ،)١(»ىل يوم القيامةإيل حالل حال«
  .)٢(﴾حسنةٌ

قوال صول الدين فاألأول، أما املقام الثاين وهو التقليد يف هذا بعض الكالم يف املقام األ
  فيه ثالثة:

  حرمة التقليد ووجوب النظر.  ول:األ

                                                
  .٤٧صفات القاضي ح أبوابمن  ١٢الباب ١٢٤ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢١اآلية  :) سورة األحزاب٢(



 

 ٤٤٨

  ول.ووجوب التقليد عكس األالثاين: حرمة النظر 
  الثالث: التخيري بني التقليد والنظر.

  مرين:أقوال ال بد من بيان دلة األأوقبل ذكر 
ن القائل حبرمة التقليد ووجوب النظر ال يقول بأنه لو قلد الشخص إول: مر األاأل

كفر كما مور احلقة الواقعية يعذب على الد يف األوترك النظر وطابق تقليده الواقع، بأن قلّ
حكام والثواب يعذب سائر الكفار، فليس حال مقلد احلق حال الكافر من حيث األ

  مثاً.إمنا يراه مقصراً يف تكليف إلزامي ومعاقباً عليه ألنه فعل حراماً وإوالعقاب، و
ن كالً منهما خالف التكليف أال يقال: إذاً فما الفرق بني مقلد احلق ومقلد الباطل، مع 

  يث سواء.ما من هذا احلأول، مع ين على معتقده دون األفلم يعاقب الثا
ىل الغاية صدفة مل يصح إنا نقول: خمالف الطريق يصح عقابه مطلقاً، لكنه لو وصل أل

نه لو قال املوىل أقوى عقابه على ترك الوصول النتفاء املوضوع، خبالف من مل يصل. األ
حدمها لعدو املوىل أذن أناه وذي" فلم يستأذن بالدخول عللعبديه: "امسعا كالم احلاجب يف اإل

يصال عدو إول من جهة املخالفة وواآلخر لصديق املوىل يف الدخول عليه صح عقاب األ
دخال صديق املوىل فلم يكن فيه إما أ ،من جهة املخالفة املوىل ومل يصح عقاب الثاين إالّ

  حمذور حىت يعاقب.



 

 ٤٤٩

مر ليس أما العقاب على أملكلف صحيح، مر كان باختيار اأن العقاب على أواحلاصل 
ن كان سلوكه من غري الطريق املقرر غري صحيح، كما ذكروا مثله يف باب إفيه عقاب و

  التجري.
(عليه السالم) من الفرق بني عوامنا  ىل ما عن تفسري اإلمام العسكريإهذا مضافاً 

منا إو ،ملقلد إذا كان قاصراًنا نلتزم بأنه ال يصح عقاب املخالف للواقع اأوعوام اليهود، على 
  ن مقتضى العدل ذلك.إطفال وأشباههم، فميتحن يوم القيامة، كما ورد يف باب األ

ن الظن أذعان معترب يف االعتقاديات، فالشك غري كاف، كما ن اإلأيف األمر الثاين: 
ل الذي ال تطمئن به النفس غري كاف. وهذا على كال القولني القائل بوجوب النظر والقائ

  بوجوب التقليد.
نعم ال يعترب مجاعة القطع اجلازم الذي ال يزحزحه شيء، وكأن هذا مراد من اكتفى 

فالظن باملعىن االصطالحي هو والشك سواء، وقد صرح ذا الفصول وغريه  الّإبالظن، و
  ن، وهو ال يالئم الظن االصطالحي.اذعمجاع على اعتبار اإلىل دعوى اإلإفراجع، باِإلضافة 

ن القائل بوجوب النظر ال يقول أدلة: ال شك ذا عرفت هذا قلنا يف صدد بيان األإ
ورث التشكيك يف العقائد احلقة، كما فيمن يعلم من حاله ذلك، أبوجوبه مطلقاً حىت ولو 

  ن القائل بوجوب التقليد ال يقول بوجوبه مطلقاً حىت فيما علم بأنه لو نظر اكتسب أكما 



 

 ٤٥٠

منا يقوالن بالوجوب يف املتعارف من الناس، إو ،و قوي إذعانهأة اليقني بالعقائد احلق
  حدمها ثالثة:أو وجوب أقوال يف جواز التقليد والنظر فراد املتعارفة األوحينئذ ففي األ
وجوب النظر وحرمة التقليد. ذهب إليه غري واحد واستدلّوا لذلك باألدلة األول: 

شكل عليهم يف االستدالل باألدلة النقلية بأنه أومجاع والعقل، األربعة: الكتاب والسنة واإل
  ال بعد وجوب النظر.إمستلزم للدور، ألن وجوب النظر متوقف على النقل، والنقل ال يثبت 

ملراد إثبات وجوب النظر ان أ ،واجلواب بعد الغض عن املناقشة يف بيان كيفية الدور
عقائد لكنه ال يعلم هل جيب النظر أم بالنقل على من كان مؤمناً بطريق النقل إذا اعتقد بال

ن أىل إىل األدلة النقلية واستفاد منها وجوب النظر وجب عليه النظر، مضافاً إال، فإذا نظر 
لزمه عقله بلزوم النظر دفعاً أن الناقل نيب عن اهللا تعاىل أغري املؤمن لو احتمل صحة النقل و

  للضرر احملتمل.
  وب النظر طوائف من اآليات:وكيف كان فمن الكتاب، تدل على وج

إِنا هم من غري نظر وفكر، كقوله تعاىل: ﴿ءمنها: ما دلّ على ذم الكفار باتباعهم آبا
  آثارِهم   أُمة وإِنا على  وجدنا آباَءنا على



 

 ٤٥١

  .)٢(﴾ما يعبدونَ إِالَّ كَما يعبد آباؤهموقوله: ﴿ )١(﴾مقْتدونَ
فأين هو من اتباع عوام املسلمني عن علمائهم  ،لالتباع عن الباطل نه ذمإال يقال: 

  تقليد الذي هو حق.
فحام املسلمني بأم إمكان الكفار إلو جاز التقليد يف شرع اإلسالم لكان بألنا نقول: 

نتم تقلدون الباطل، ألن أكيف يقلدون، وال جمال ألن يقول املسلمون حينئذ بأنا نقلد احلق و
  يف الفرق. قلدين يعتقد بأنه على حق، واالختالف يف الواقع غري جمدمن امل كالً

خر كقوله كما يف بعض اآليات األ ،ما القول بأم كانوا يعرفون احلق وينكرواأو
وقوله:  ،)٤(﴾كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم﴿وقوله:  ،)٣(﴾يعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها﴿تعاىل: 

﴿ومهفُسها أَنتقَنيتم يقلدون فيما يعلمون إمنا توجه إشباهها ـ فالذم أو )٥(﴾اسنه أليهم أل
م فلم يكونوا يعرفون ظما السواد األعأشكال، وإن بعضهم كانوا كذلك بال أباطل. ففيه 

  كما يف كل زمان. ،احلق

                                                
  .٢٣) سورة الزخرف: اآلية ١(
  .١٠٩) سورة هود: اآلية ٢(
  . ٨٣) سورة النحل: اآلية ٣(
  .١٤٦) سورة البقرة: اآلية ٤(
  . ١٤) سورة النمل: اآلية ٥(



 

 ٤٥٢

 ،)١(﴾ال إِله إِالَّ اللَّه فَاعلَم أَنهومنها: ما دل على وجوب العلم، كقوله تعاىل: ﴿
رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كانَ   لَقَد كانَ لَكُم يفبضميمة آية التأسي وهي قوله تعاىل: ﴿

رالْآخ موالْيو وا اللَّهجر٢(﴾ي(، ﴿ :هاوقوله تعاىلتوم دعب ضيِ الْأَرحي وا أَنَّ اللَّهلَماع﴾)٣(، 
  وغريها. ،)٤(﴾ٍء قَدير كُلِّ شي  أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه علىوله: ﴿وق

عم من التقليد املورث له، كما يقول ألكن يشكل االستدالل ذه اآليات بأن العلم 
ن أال إمثاله أنه ال يفهم من إف ،نه ال بد لك من شرب العقار الفالينأالطبيب للمريض اعلم 

  ضربنا عنها.أشكاالت غري واردة إشكل فيها بأاجتهاداً فال. و ماأالعلم بذلك الزم 
ومنها: اآليات الدالة على وجوب النظر والتدبر والتفكر والتعقل مما ينايف التقليد، كقول 

لِ قُوقوله: ﴿ )٦(﴾أَ فَال يتدبرونَ الْقُرآنَوقوله: ﴿ )٥(﴾أَنفُِسهِم  أَو لَم يتفَكَّروا يفاهللا تعاىل: ﴿
  ذا في انظُروا ما

                                                
  . ١٩) سورة حممد: اآلية ١(
  .٢١حزاب: اآلية ) سورة األ٢(
  .١٧سورة احلديد: اآلية ) ٣(
   .١٠٦) سورة البقرة: اآلية ٤(
  .٨) سورة الروم: اآلية ٥(
  .٨٢) سورة النساء: اآلية ٦(



 

 ٤٥٣

ن ختصيصها أكما  ،والقول بأا ندب خالف ظاهر األمر )١(﴾لسماوات والْأَرضِا
  بالكفار دون املؤمنني بال خمصص.

  وتدل على وجوب النظر من السنة روايات:
نهارِ لَآيات خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ وال  إِنَّ يفنه ملا نزل: ﴿أمنها: 

ويل ملن الكها بني حلييه مث مل «(صلى اهللا عليه وآله):  قال النيب )٢(﴾لأُولي الْأَلْبابِ
  .)٣(»يتدبرها

قرار وجب عليهم اإل مفإن قال قائل فل«(عليه السالم):  ما عن اإلمام الرضاومنها: 
مري أعرفة كقول اإلمام مية وجوب املىل آخره، مما دل على مسلّإقيل لعلل،  )٤(»واملعرفة
(عليه السالم) يف املنقول  وقول اإلمام الرضا )٥(»الدين معرفته لوأ«(عليه السالم):  املؤمنني

وجب على خلقه معرفة أول ما افترض اهللا على عباده وأن إ«(عليه السالم):  عن فقه الرضا
(عليه  يب احلسن موسىأ، وما عن )٧(»ول عبادة اهللا معرفتهأ«، وقوله اآلخر: )٦(»الوحدانية
  السالم): 

                                                
  .١٠١) سورة يونس : اآلية ١(
  .١٩٠ية ) سورة آل عمران: اآل٢(
  .٨ص ) شرح الباب احلادي عشر:٣(
  . ٢٥٥ص ) علل الشرايع:٤(
  .٢٤ص ) ج البالغة:٥(
  .٣٢ح ١٣ص ٣: جوالبحار ،١: ص) فقه الرضا٦(
  .٢ح ٣٤ص ) التوحيد:٧(



 

 ٤٥٤

... فيقال: كيف علمت بذلك؟  اهللا لوقيقال للمؤمن يف قربه من ربك؟ في«قال: 
تين عليه، فيقال له: من نومة ال حم فيها نومة العروس، مث يفتح لُفيقول: أمر هداين اهللا له وثب

 : من ربك؟ فيقول: اهللا... ويقال للكافر ليه من روحها ورحيااإىل اجلنة فيدخل إله باب 
ين علمت ذلك؟ فيقول: مسعت الناس يقولون فقلت، فيضربانه مبرزبة لو أ... فيقال: من 

نه إ، ف)١(»لرصاصانس واجلن مل يطيقوها، قال: فيذوب كما يذوب اجتمع عليها الثقالن اإل
  كتفي منه بذلك.لو كان التقليد جمزياً ال

زالته الرجال، أفواه الرجال أخذ دينه من أمن «الم): (عليه الس وقول اإلمام أمري املؤمنني
حاديث ، إىل غري ذلك من األ)٢(»خذ دينه من الكتاب والسنة زالت اجلبال ومل يزلأومن 

وكتاب القضاء  ،الكثرية اليت جيدها الطالب يف كتاب البحار الد األول من الطبعة احلجرية
  من الوسائل واملستدرك وغريها.

ن بعضها اآلخر ال داللة أن كانت فيها الداللة إال إحاديث وبعض هذه األن أوال خيفى 
فيها، فالتمسك ا ال خيلو من نظر، وباجلملة فاستفادة وجوب النظر وعدم االكتفاء بالتقليد 

  ارد 

                                                
  .١١ح باب املسألة يف القرب ٢٣٨ص ٣: ج) الكايف١(
  .٢٢ح صفات القاضي أبواب من ١٠الباب ٩٥ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٤٥٥

  ال نقاش فيها.
(رمحه اهللا) يف الباب احلادي  ما ادعاه العالمة :مجاعويدل على وجوب النظر من اإل

مجع العلماء كافة على وجوب معرفة اهللا تعاىل وصفاته الثبوتية والسلبية وما (أبقوله:  عشر
  ، انتهى.)١()د بالدليل ال بالتقليدامامة واملعيصح عليه وما ميتنع عنه والنبوة واإل

ن من ترك أشكال يف استقالل العقل يف إنه ال أ :ويدل على وجوب النظر من العقل
فيجب النظر جتنباً عن اخلطر  ،د يف األصول كان معرضاً للخطر العظيمالنظر، واكتفى بالتقلي

ديان واملذاهب خمتلفة متشتتة، وكل صاحب دين ما معرضية تارك النظر، فألن األأاحملتمل، 
ن تارك دينه معاقب بالعقاب الشديد، فلو اكتفى الشخص بالتقليد، أن احلق معه، وأيرى 

رضه للعقاب الدائم، فيجب النظر ختلصاً من املعرضية، وهذا احتمل خمالفة دينه للواقع مما يع
ما استقل به العقل، وهو املعرب عنه بأن دفع الضرر احملتمل واجب. وهذا عمدة ما يوجب 

دراكها إدراك هذه املسألة، أما القاصرون عن إالنظر على اجلميع من الذين مل يقصروا عن 
  قتضى قاعدة العدل امتحام يف اآلخرة.وإال كان م ،فإن طابق تقليدهم الواقع فهو

  ما من منع أدلة القائلني بوجوب النظر، أهذا متام الكالم يف 

                                                
  املنت.  ٦: ص) شرح الباب احلادي عشر١(



 

 ٤٥٦

ما من الكتاب أ ،الكتاب والسنة والعقل :وجوب النظر فقد استدل لذلك باألدلة الثالثة
 )١(﴾ه إِالَّ اللَّهفَاعلَم أَنه ال إِل﴿كقوله تعاىل:  ،ميان والسؤالفبمطلقات ما دل على العلم واإل

الصادق مع  )٢(﴾آمنوا بِاللَّه ورسوله﴿ الصادق مع التقليد بأنه علم كما تقدم، وقوله تعاىل:
فَسئَلُوا أَهلَ ﴿ن كان عن تقليد، وقوله تعاىل: إميان به وإذعان بالشيء ن اإلإالتقليد، ف

ىل إصول الدين، أصول الدين بل مورده أمن عم أوهو  ،)٣(﴾الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ
  غريها من اآليات.

  ما من السنة فروايات:أو
دلة القول األول مما تشمل أرفة مما تقدم بعضها يف عمطلقات ما دل على العلم واملمنها: 

  طالقها املعرفة والعلم عن تقليد.إو أبعمومها 
ذا كان هؤالء القوم من (عليه السالم): إ خرب االحتجاج قال رجل للصادقومنها: 

ىل غريه فكيف ذمهم إاليهود ال يعرفون الكتاب إال مبا يسمعونه من علمائهم ال سبيل هلم 
  (عليه  فقال ،وهل عوام اليهود إال كعوامنا يقلدون علماءهم ،بتقليدهم والقبول من علمائهم

                                                
  . ١٩) سورة حممد: اآلية ١(
  . ١٣٦) سورة النساء: اآلية: ٢(
  . ٧واألنبياء: اآلية  ،٤٣ة ) سورة النحل: اآلي٣(



 

 ٤٥٧

وية من جهة، بني عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتس«السالم): 
ما من حيث أن اهللا ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم. وإما من حيث استووا فأ

ن عوام اليهود كانوا قد إ(عليه السالم):  افترقوا فال. قال: بني يل يا بن رسول اهللا، قال
 ن قال ـأىل إعرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل احلرام والرشاء وبتغري األحكام ـ 

ن يصدق على اهللا أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ال جيوز أىل إواضطروا مبعارف قلوم 
ذا عرفوا من إمتنا أوكذلك عوام  ،فلذلك ذمهم ،وال على الوسائط بني اخللق وبني اهللا

فمن قلّد  ،والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ،فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة
ل هؤالء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم اهللا بالتقليد لفسقة فقهائهم، فأما من عوامنا مث

فللعوام  ،مطيعاً ألمر مواله ،خمالفاً على هواه ،حافظاً لدينه ،من كان من الفقهاء صائناً لنفسه
طالقاً ومورداً ملن عرف منه إصول الدين أنه يدل على جواز التقليد يف إ. ف)١(»ن يقلدوهأ

  من الفقهاء. الصالح
يعين » عليكم بدين العجائز«(صلى اهللا عليه وآله) من قوله:  ما روي عن النيبومنها: 

  خرى، فيجوز األمران.أن دينهن من التقليد تارة ومن النظر أتدينوا مثل دينهن. ومن املعلوم 

                                                
  .٢٦٣ص ٢ج ) االحتجاج:١(



 

 ٤٥٨

سلم بشهادة أ(صلى اهللا عليه وآله) كان يكتفي ممن  ن النيبأىل إهذا كله مضافاً 
  شهادتني ومل يكن يأمره بالنظر واالجتهاد، ولو كان واجباً مل يكتف منهم بذلك.ال

منا يثبت بالشرع إفألن وجوب النظر مستلزم للدور، إذ وجوب النظر  :ما العقلأو
غمض من أن مسائل األصول أىل إوالشرع إذا كان متوقفاً على النظر لزم الدور، مضافاً 

  يف الفروع جاز يف األصول بطريق اوىل. مسائل الفروع، فإذا جاز التقليد
  ويف الكل ما ال خيفى:

عم، لكن ما دل على وجوب العلم عن أن كان إميان وفألن العلم واإل ،اما اآليات
﴿فسئلوا اهل دلة القول األول ـ صاحل للتخصيص، وقوله: أاجتهاد ـ كما تقدم يف 

على لم، وهو يقيد مبا دل ن السؤال ألجل العأمشروط بعدم العلم، فيدل على الذكر﴾ 
  ذ ال ينايف السؤال مع النظر بل السؤال مقدمة للنظر.إوجوب النظر، 

ا صاحلة للتقييد مبا دل على وجوب أفاملطلقات قد عرفت حاهلا، و ،ما الرواياتأو
(صلى اهللا  ن يكون املراد منه التقليد يف صفات النيبأما خرب االحتجاج فال يبعد أالنظر، و
(صلى اهللا عليه وآله)  ه)، كما هو الظاهر من سياقه بقرينة صدره، وصفات النيبعليه وآل

(صلى اهللا عليه وآله)  ما املرسلة عن النيبأوفيه مناقشة، و ،صول الدين. كذا قيلأليست من 
  ما أو ،فسندها وداللتها خمدوشان



 

 ٤٥٩

  سالم من لفظ بالشهادتني ففيه:إاكتفاء النيب ب
  رشاداته.إ(صلى اهللا عليه وآله) و م النظر بأقوال النيبنه كان حيصل هلأوالً: أ

وثانياً: يكفي لعدم متامية االستدالل بذلك ما دل من اآليات والروايات بوجوب النظر، 
سالمهم مث ترشدهم اآليات على وجوب النظر إ(صلى اهللا عليه وآله) يقبل  فكان النيب

  واء أول الدعوة وحني قوا.ىل ما تقدم من عدم استإفكانوا ينظرون، باالضافة 
شاعرة القائلني، بكون وجوب النظر ما الدور العقلي، فهو إمنا يستقيم على مذهب األأو

جاب الفصول عنه باملنع من توقف ثبوت الشرع على أإمنا يثبت بالشرع، وال نقول به. و
  و على ثبوته بالعقل فال دور.أوجوب النظر الثابت به، بل على جمرد حصوله 

ن األصول أعدم تسليم  :ففيه ،صولية باملسائل الفرعيةا قضية قياس املسائل األمأو
دانة، مما ميكن اثباا نه يعيد اخللق لإلأن له سفراء، وأهلاً، وإن للكون أغمض، كيف وأ

  بالدليل يف ظرف نصف يوم ملن مل يتلوث ذهنه بالشبهات ومل يعاند.
دلة اوز لكال الطرفني ال خيلو من أن بعض املناقشات يف أهذا، ولكن االنصاف 

  طالق القول بعدم جواز التقليد ال خيلو من نظر.إاالعتساف، ف
  ما من قال حبرمة النظر فقد استدل بالسنة والعقل:أو



 

 ٤٦٠

ئل عن القدر فقال: نه سأ(عليه السالم)  مري املؤمننيأمام فلما روي عن اإلما السنة: أ
 ئل منهكما س ،)١(»فال تلجوه، وسر اهللا فال تتكلفوه مظلم فال تسلكوه، وحبر عميق طريق«

عليكم بدين «له املتقدم: و. وق)٢(»حبر عميق فال تلحقوه«(عليه السالم) عن القدر فقال: 
  إذ معناه وجوب التدين مبا دانوا ا من غري مناقشة وجدال.». العجائز
خلروج من الدين لكثرة صول مظنة للوقوع يف الشبهة وافألن النظر يف األما العقل: أو

  عاً ملا يترتب عليه من خوف الضرر.الشبهات، فيجب ترك النظر دف
فإذا خاض فيه من ال يعرف  ،ى: إذ مسألة القدر من معضالت املسائلفوفيهما ما ال خي

و كفر، فالنهي عن مسألة خاصة، ال عن مسائل أـ كما هو الغالب ـ زلق وقال باجلرب 
  شكال يف سندها وداللتها.قد عرفت اإل» ليكم بدين العجائزع«طالق، وصول على اإلاأل

املنع عن كون مطلق النظر مظنة للوقوع يف الشبهة، كيف  :ففيه ،ما الدليل العقليأ
منا يوجب ذلك التوغل إمجايل، وإصولية عن دليل ولو وكثري من املسلمني يعرفون املسائل األ

  .وال نقالً هلا عقالً وهام ال دليلأيف مسائل حكمية، اعتماداً على 
  

                                                
  .٢٨٧ح ٦٢٤: ص) ج البالغة١(
  .٧٠ح ١٢٣ص ٥: ج) البحار٢(



 

 ٤٦١

  صول الفقه.أويف مسائل 
  

مهات مسائل الكالم، والبحث فيه طويل جداً، ذكر طرفاً أن هذه املسألة من أوال خيفى 
منا إليها، وإمنه القوانني، والفصول، وعماد اإلسالم، وكفاية املوحدين، فمن شاء فلريجع 

  اكتفينا ذا القدر لئال خنرج عن موضوع البحث.
م ال؟ احتماالن بل قوالن، املصنف أصول الفقه} أ} هل جيري التقليد {يف مسائل {و

وغريمها على عدم جريانه فيها، مبعىن  ،الوالد وابن العم :وغري واحد من املعلقني كالسيدين
نه لو كان هناك فاضل يتمكن من استخراج املسائل الفقهية عن األدلة األربعة ولكن ال أ

صولية وبضميمة نتائجها ن يقلد يف املباحث األأصول مل جيز له حث األيتمكن من تنقيح مبا
مر دلة. فمثالً: يأخذ نتيجة رأي جمتهد يف كون األحكام الشرعية عن األيستخرج األ

ال ﴿و ،اغتسل للجمعة :(عليه السالم) مثالً ىل قولهإللوجوب والنهي للتحرمي، فيضمها 
  فيفيت بوجوب األول وحرمة الثاين. ،مثالً )١(﴾ىتقْربوا الصالةَ وأَنتم سكار

والسيدان اخلونساري يف تعليقته واخلوئي يف فقه الشيعة على اجلواز يف اجلملة، قال 
حكام الشرعية الفرعية طالقات ملطلق األنه ال مانع من مشول اإلأولكن االنصاف: (الثاين: 

  صول أسألة من مسائل ن يقلد جمتهداً يف مأصولية، فال نرى حمذوراً يف واأل

                                                
  .٤٣) سورة النساء: اآلية ١(



 

 ٤٦٢

ذا مت عنده باقي املقدمات من فهم الظواهر، ومتكنه من إحكام فيستنبط منه األالفقه، 
ن أالفحص عن املعارض على حنو ال يكون فرق بينه وبني اتهد يف مقام التطبيق، فيجوز له 

  ، انتهى.)١()ليهإن مل جيز رجوع الغري إيعمل مبا استنبط و
لالبتالء ولو بتوسط النذر  فصل بني ما لو فرض وقوعها حمالً )٢(يمن السيد احلكأكما 

  دلة التقليد.أدلة التقليد هلا، وبني غريه فال تشمله أوحنوه فال مانع من عموم 
  ففي املسألة أربعة أقوال: املنع مطلقاً، واجلواز مطلقاً، والتفصيالن.

ما وجه التفصيلني فقد أ، وونقالً دلة التقليد عنه عقالًأفانصراف  :ما وجه املنع مطلقاًأ
طالقات العقلية ما وجه اجلواز مطلقاً ـ وهذا ال خيلو عن قوة ـ فلشمول اإلأعرفت، و

ين يكون التطبيق أىل الغري بني إن العقل ال يفرق يف جواز الرجوع إوالنقلية له، وذلك ف
ول باجتهاده، األم الثاين دون أ ،م كان األول دون الثاينأ ،واملقدمات كلها باجتهاده

مور التبعيض، فاملهندس والطبيب واحلاكم هل اخلربة الذين هم املرجع يف األأوالغالب يف 
أما كلها فال يساعد الوقت وال يشترطه العرف،  ،ال يف بعض املسائلإوغريهم ال جيتهدون 

  قل أو

                                                
  .٢٥٠ص ١ج ) فقه الشيعة:١(
  . ١٠٤ص ١ج ) املستمسك:٢(



 

 ٤٦٣

وليس و اقل إملام يف مصادر علومهم كاف يف االطالع على هذه اجلهة، أليهم إرجوع 
  كأحدهم. الّإالفقيه 

ممن توفر فيهم االجتهاد يف مجيع مقدمات  ،صولمث ليس الفقهاء الذين اجتهدوا يف األ
االستنباط، من اللغة والصرف والنحو واملنطق والبالغة والرجال وغريها، بل الغالب الذي 

تهدين ابآراء  م يأخذون يف املسائل النحوية ومعاين الكلمات اللغوية وغريمهاأيشذ خالفه 
ىل االجتهاد يف مجيع إآبادي وابن مالك وغريمها، ولو احتاج الفقه ز يف تلك العلوم كالفريو

  يف اللغة والنحو واملنطق وغريها مل يتسن التفقه يف مائة عام. ذلك حىت يكون الفقيه جمتهداً
اء العقالء يف هذه دلة النقلية الدالة على التقليد واالجتهاد، فال تشذ عن بنما األأهذا و

أخذ الشخص نتائج مسائل ذا إاجلهة، وال دليل على ذلك، واالنصراف غري تام. وعليه ف
عراب والبناء عن النحوي، مث اجتهد بتطبيق صويل، كأخذه نتائج اإلصول عن األاأل

ن يعمل الغري بفتاواه على أمل يكن بأس يف أن يعمل باجتهاده و ،الكربيات على الصغريات
  القاعدة.مقتضى 

 ،لالبتالء صولية ال تقع بالنذر حمالًذ املسألة األإما تفصيل املستمسك فلي فيه تأمل، أ
واجب، وكان بن يأيت أنسان منا هو املسألة الفرعية، فلو نذر اإلإلالبتالء  ن ما يقع حمالًإف

  رتيان املقدمة يف صدد بإفاكتفى ب ،ن مقدمة الواجب واجبة شرعاً مثالًأنظر اتهد 
  



 

 ٤٦٤

  االستنباط من النحو والصرف وحنومها. ئوال يف مباد
  

ن أمنا هو تقليد يف مسألة فرعية وإو ،صوليةاملسألة األ يفنذره، مل يكن ذاك من التقليد 
تهده ن يقلد جمأهذا الشيء واجب، وليس من تطبيق الكربى الكلي على الصغرى. فهو مثل 

  سل اجلمعة.تيان غإنذره ب ن غسل اجلمعة واجب فيربأيف 
صولية حىت لو مل يفهم حكام منوط بفهم املسائل األاألن فهم إن يقال: أاللهم إال 

صولية ومسائل نسان هلا عن اجتهاد مل يفهم احلكم عن مدرك، وفرق بني املسائل األاإل
  ول. واهللا العامل.على األويتوقف حكام ال يتوقف على الثاين ن فهم األإدبيات، فاأل

االستنباط من  ئشكال يف قوله: {وال} جيري التقليد {يف مبادف وجه اإلومما تقدم تعر
من التعرض لبعض النحو والصرف وحنومها} والتعليل للعدم بالسرية املستمرة بني الفقهاء 

و الترتيب، كما أدبية املختلف فيها عند االستنباط ـ ككون الواو للجمع املطلق املسائل األ
ىل أهل إوء وغريه ـ وبأن هذه املسائل ليست مما يرجع فيه يقول القراء يف مسألة الوض

ىل إثبات الظهور يف الكالم يف معىن خاص، والظهور العريف ال يثبت إا ترجع إاخلربة، ف
دلة التقليد واالجتهاد عن الفقيه الذي تبع غريه ولو يف مسألة أحد، وبانصراف أبفتوى 

لو  ئألمر بينه وبني غريه ممن اجتهد يف املباددبية، وبأن مقتضى األصل التعيني لو دار اأ
غري تام، إذ مثل هذه السرية ال  ،صل، وبغريها مما يذكر يف هذا املقامىل األإوصلت النوبة 

  حجية فيها، مضافاً إىل أن التعرض هلذه املسائل يف الفقه لالستظهار بعد ما يشك 



 

 ٤٦٥

  عليه. هذا الظاهر دليالًالفقيه يف الظهور الذي يوجب الشك يف احلكم الذي جعل 
هل اخلربة خمالف للمحسوس من دراسة الطالب، أوكون هذه املسائل ال يرجع فيها إىل 

و أـ على ما ذكره ابن احلاجب  ن يعرف النحو والصرف مثالًأديب ن غاية درجة األإف
ت دباء، وهل رأيمن األئمة ال من األ و ابن مالك ـ والذي جيتهد يف املسائل يعدأالرضي 

ن أال إوغريمها. اللهم  شخصاً جيتهد يف النحو كما اجتهد ابن مالك وابن هشام يف املغين
  يكون حنوياً.
هل اخلربة أىل إذا رجع إن الشخص أهل اخلربة، مبعىن أن الظهور يثبت بفتوى أهذا مع 

مبعىن اطمئن بالظهور، وهذا هو معىن التقليد، إذ ليس القصد من ورآهم يفسرون لفظاً 
خذ بقول الغري يف املوارد اليت يشك املقلد فيها، بل معناه العمل بقول الغري من غري قليد األالت

وبني الفقيه الذي يأخذ بقول  ،حجة، وأي فرق بني العامي الذي يأخذ بفتوى اتهد
  ن كليهما غالباً يطمئن بقول مرجعه.إاللغوي، ف

ذا ظن إخذ والفقيه ال جيوز له األن ظن باخلالف، إوالتفريق بأن العامي يلزمه األخذ و
هل اخلربة من اللغويني يفسرون لفظاً مبعىن ومل يكن أذا رأى إذ الفقيه إ ،باخلالف غري سديد

ن ظن باخلالف، إالشرعي على خالف آرائهم وله حجة على خالفه مل جيز له بناء احلكم 
مر ما يفهمه م من األمر بأنه مل يفهذا اعتذر يف خمالفة األإلوضوح عدم معذورية الشخص 
  ن الظواهر أاللغة والعرف. وقد تقرر يف حمله 



 

 ٤٦٦

دعوى يشهد دلة التقليد أو اخلالف. وانصراف أبالوفاق حجة وال تشترط بالظن 
  مر بني التعيني والتخيري ال حمصل له يف املقام.العرف على خالفه، ودوران األ

كم الكلي فال جيري التقليد بني ما يقع يف طريق استنباط احل )١(وفصل يف املستمسك
ليها يف إفيه، وبني ما يقع يف طريق تطبيق احلكم الكلي ـ كمسائل النحو والتجويد احملتاج 

  يقاعات واملد والوقف على الساكن وحنوها ـ فيجري فيها التقليد.الصالة والعقود واإل
ريان التقليد ما الشق الثاين فجأقد عرفت التأمل يف الشق األول من التفصيل، وقول: أ
هل اخلربة يف احلكم أهل اخلربة يف هذه املسائل ال لكونه من أمنا هو لكون الفقيه من إفيها 

ن فتوى اتهد على طرف من أالشرعي، ولذا لو كان املقلد عاملاً ذه املسائل وعرف 
ده. مثالً: منا هو الجتهاده يف تلك املسألة ال لوجود دليل شرعي عليه مل يكن له تقليإاملسألة 

فىت أديب جيوز الوقف على احلركة، وهل العلم وكان بنظره األأفاضل ألو كان املقلد من 
ديب ـ بأن ىل اجتهاده األإاتهد ببطالن الصالة اليت وقف على احلركة فيها فتوى مستنداً 

ة علم املقلد بأنه ليس هناك دليل شرعي يقتضي ذلك ـ مل جيز فيه التقليد وجازت له الصال
  منا هوإمع الوقف على احلركة، ألن التقليد 

  

                                                
  . ١٠٤ص ١ج ) املستمسك:١(



 

 ٤٦٧

  و اللغوية.أوال يف املوضوعات املستنبطة العرفية 
  

  يف هذه املسألة. للجاهل وليس هذا جاهالً
  ن يعتذر بفتوى اتهد.أذا كانت صالته باطلة واقعاً مل يكن له حينئذ إال يقال: 

ىل اجتهاده، إند تن يسأة كان له من جهة الوقف على احلركلو كانت باطلة ألنا نقول: 
ىل الفقيه من هذه اجلهة إليه، كما تعم بالنسبة إدلة االجتهاد بالنسبة أوهو معذور فيه لعموم 

خرى، كان له االعتذار بفتوى الفقيه ألنه قلّده يف أولو كانت صالته باطلة من جهة  ،دبيةاأل
  تلك اجلهة.

و اللغوية} خالفاً للسيدين أطة العرفية {وال} جيري التقليد {يف املوضوعات املستنب
  الوالد وابن العم يف تعليقتيهما.

يكون الشبهة فيه يف بل جيري فيها كما يف الغناء واآلنية والصعيد مما (ففي األوىل: 
  .)١()ىل التقليد يف احلكمإاملفهوم لرجوعه 
. وما )٢()الشرعية حكامجيب التقليد يف املوضوعات املستنبطة املستتبعة لأل(ويف الثانية: 

ا يف كثري من التعليقات والشروح.ممبضمو  
ما اختلف العرف واللغة فيه مع كونه  :واملراد باملوضوع املستنبط العريف واللغوي

  شرعي ومل حيدده الشارع ـ ولو كانموضوعاً حلكم 
  

                                                
  .٦٧ملسألة ا ٤: ص) تعليقة السيد مريزا مهدي الشريازي على العروة١(
  . ٦: ص) تعليقة السيد عبد اهلادي الشريازي على العروة٢(



 

 ٤٦٨

 ،نه مخرإتهد: وقال ا ،و خل مثالًأنه مخر أوال يف املوضوعات الصرفة، فلو شك املقلد يف مائع 
  نه خمرب عادل يقبل قوله.إنعم من حيث  ،ال جيوز له تقليده

  
نه لو مل يكن موضوعاً حلكم أفال يعد من املستنبط، كما  صل لغوياً ـ كالكريف األ

  شرعي فال كالم.
قسام: الشرعي احملض كالصيام والصالة، أربعة أحكام على وعلى هذا فموضوعات األ

و العريف الشرعي كالكر والكعب مما أحملض كاخلمر واملاء، واللغوي و العريف اأواللغوي 
و اللغوي مما مل حيدده الشرع أواملستنبط العريف  ،و العرف والشرعأحدده كل من اللغة 

  و العرف. أواختلف فيه اللغة 
شكال إول، ألن املرجع فيه الشرع وحده، كما ال د يف األيشكال يف جريان التقلإال 

(رمحه اهللا) بقوله {وال يف املوضوعات  ليه املصنفإشار أكما  ،انه يف الثاينيف عدم جري
نه مخر ال جيوز له إوقال اتهد  ،و خل مثالًأنه مخر أالصرفة، فلو شك املقلد يف مائع 

نه خمرب عادل يقبل قوله} على االختالف يف قبول الواحد يف إتقليده. نعم من حيث 
  املوضوعات.

ذ إو العرف بعد حتديد الشرع، أألنه ال جمال للغة  ،ال يف الثالثشكوال ينبغي اإل
التحديد الشرعي معني ملصب احلكم، فال معىن للتوسعة والتضييق يف احلكم تبعاً لكون املعىن 

  ضيق.أوسع أو أو اللغوي أالعريف 
  



 

 ٤٦٩

  ماأخبار العامي العادل وهكذا، وإكما يف 
  

ن الرتاع بني إن يقال: أـ فمن املمكن ما القسم الرابع ـ وهو موضوع الكالم أو
ن أ(رمحه اهللا)  ن مراد املصنفأذ الظاهر إشبه باللفظي، أاملصنف وبني املستشكلني عليه 

ليه على حد سواء، فال إا كان مما مل يعينه الشارع، كان الفقيه وغريه بالنسبة املوضوع ملّ
ليه لو كان، فهو من باب إا الرجوع منإيد يف سائر املوضوعات املبينة، ولكما ال تق ،يقلد فيه

الشك منها  الشبهة ملا كانت يف املفهوم جرن أهل اخلربة. ومراد املستشكلني أىل إالرجوع 
ن الشك يف الشبهة احلكمية أفيكون مرجع الشك يف هذه املوضوعات ىل الشبهة يف احلكم، إ

ن الشك يف املوضوع كما أريقني يف فالرتاع بني الف ،مرها بيد اتهد وجيب فيها التقليدأاليت 
  م يف احلكم كما يقوله املستشكلون.أ ،يقول املصنف

وقول املصنف أقرب، إذ فيما مل يرد فيه نص من الشارع، يكون حاله حال املوضوع 
ام املوضوع ال إن املرجع العرف واللغة، منتهى األمر ذاك مبني وهذا مبهم، وأاملبني يف 

ن الوطن ما هو، أن يقول حكم اإلمتام على املتوطن، أما ألفقيه يوجب التقليد، فشأن ا
فتشخيصه له ليس إال من قبيل تشخيص اللغوي. وعلى هذا فلو اختلف الفقيه واملقلد يف 

ىل اجتهاد نفسه إـ مل جيب للعامي التقليد فيه، بل يرجع  ط ـ كالغناء مثالًاملوضوع املستنب
   احلكم املتعلق.ىل اتهد يفإو ،يف تعيني املوضوع

مور لكونه خمرباً عادالً {كما يف وعلى كل حال فقبول قول اتهد يف مثل هذه األ
  إخبار العامي العادل} أو الثقة {وهكذا، وأما 

  



 

 ٤٧٠

  حكام العملية.املستنبطة الشرعية كالصالة والصوم وحنومها فيجري التقليد فيها كاألاملوضوعات 
  

كالصالة والصوم} مما اخترعها الشارع بكيفيتها اخلاصة املوضوعات املستنبطة الشرعية 
  حكام العملية}.{وحنومها} كاحلج واالعتكاف وغريمها {فيجري التقليد فيها كاأل

و أصول ىل الغري يف األإمطلق الرجوع  :ن املراد بالتقليد يف هذه املسألةأمث ال خيفى 
الشروط املذكورة يف السابق، كما الفروع، ال التقليد املصطلح يف الفروع مما تشترط فيه 

صول الدين أجوبة. فمثالً ليس املراد بالتقليد يف يظهر ذلك ملن الحظ سوق األدلة واأل
و منعاً التقليد عن جمتهد جامع للشرائط، بل املراد مطلق التقليد ولو عن كالمي ثقة، أجوازاً 
  فتأمل.
  



 

 ٤٧١

ما الوالية على أال يف التقليد، وإىل اتهد إمره راجع أ): ال يعترب األعلمية فيما ٦٨(مسألة ـ 
وحنو ذلك فال يعترب فيها  ،هلا يوقاف اليت ال متويل هلا، والوصايا اليت ال وصواأليتام واانني األ
  علمية.األ

  
ال يف التقليد} لكن قد إىل اتهد إمره راجع أعلمية فيما {ال يعترب األ): ٦٨(مسألة ـ 

 ،مور املرتبطة بالفقيهما} سائر األأعلمية حىت يف مرجع التقليد {وألعرفت سابقاً عدم لزوم ا
 ،والوصايا اليت ال وصي هلا ،وقاف اليت ال متويل هلايتام واانني واألمثل {الوالية على األ

موات الذين ال ويل هلم، بل وفوق ذلك من املناصب وحنو ذلك} من الوالية على األ
ارة البالد {فال يعترب فيها األعلمية} بل جيوز لكل جمتهد دإاحلكومية من سياسة العباد و

ن للفقيه مطلقاً حق أطالق األدلة الدالة على عادل جامع لسائر الشرائط القيام ا، وذلك إل
  عند قول املصنف "وكونه جمتهداً مطلقاً". ذلك، وقد تقدم شطر من الكالم يف ذلك سابقاً

ما دليالن لبيان أمجاع والضرورة، ومبا ية اإلدلة الوالأما ما ذكر من كون عمدة أو
ن إعلم، أو كون عمدة األدلة ما دل على كون اتهد قاضياً حيث فالقدر املتيقن والية األ

مور من شؤون القضاء، فيشكل احلكم فيما مل يثبت كونه من مناصب القضاة هذه األ
مور، فالقدر املتيقن من باب األن اهللا تعاىل مل يشأ ضياع هذه أواحلكام، أو كون العمدة 

منا إعدم تسليم كون العمدة ذلك، و :علم. ففيهدوران األمر بني التعيني والتخيري هو والية األ
  هي من 

  



 

 ٤٧٢

  ليه.إو يف غريه مما ال حرج يف الترافع أعلم من يف ذلك البلد أن يكون أحوط يف القاضي نعم األ
  
ىل إن ليس هنا حمل للتفصيل أرجأناه إث وحي ،وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك ،دلةاأل
  موضعه.

علم من يف ذلك البلد أن يكون أ(رمحه اهللا) {يف القاضي  حوط} عند املصنف{نعم األ
(عليه  دلة القضاء، كقولهأطالق بعض ليه} وذلك إلإو يف غريه مما ال حرج يف الترافع أ

  .)١(»فضل رعيتكألناس مث اختر للحكم بني ا«ه مصر: شتر حني والّالسالم) ملالك األ
طالقات ما دل على إليه فقط، فإن تعيني ذلك للوايل ليس معناه وجوب الرجوع إوفيه: 

و شيئاً من قضاياهم حمكمة، وقد أ(عليهم السالم)  ىل كل من علم قضاياهمإجواز الرجوع 
  تقدم الكالم يف ذلك يف املسألة السادسة واخلمسني، فراجع.

ن أم النوعي؟ احتماالن: من أف من احلرج الشخصي نه املصمث هل املراد مبا استثنا
احلرج النوعي يرفع التكليف إذا نص عليه الشارع كالسواك وشبهه، فاحلرج يف كالمه 

علم ىل األإعلم ضعيفة فال تصلح حاكمة على وجوب الرجوع دلة األأن أشخصي. ومن 
  رج نوعي.حىت يف صورة احلرج النوعي، ففيها حتكم مطلقات القضاء، فاحل

  

                                                
  . ٥٢٦ص ) ج البالغة:١(



 

 ٤٧٣

  ذا تبدل رأي اتهد هل جيب عليه إعالم املقلدين أم ال؟ فيهإ): ٦٩(مسألة ـ 
  

ي اتهد هل جيب عليه إعالم املقلدين أم ال؟ فيه} أ{إذا تبدل ر): ٦٩(مسألة ـ 
و ال أو بالعكس، أحوط أعالم مطلقاً، سواء كان الفتوى الثاين احتماالت: وجوب اإل

حكام وحرمة و شبهه، وذلك لوجوب تبليغ األأىل املتباين إكان العدول احتياط يف البني بل 
حوط. إذ أىل خالف حكم اهللا ولو بقاًء، وهذا جار ولو كان الفتوى األول إالتسبيب 

منا حكم اهللا تعاىل إو ،حكم اهللا تعاىل على حسب رأيه الثاين ليست التسبيحات الثالث مثالً
ىل إضافة ًء مثل التسبيب حدوثاً يف عدم اجلواز. هذا باإلتسبيحة واحدة، فتسبيبه األول بقا

ن يقصد املقلد أاحتمال لزوم قصد الوجه يف العبادة، وعلى تقدير عدم اللزوم فال يبعد 
  التقييد فيضر بفعله.

منا هو التسبيب إفتائه كان رأيه ذلك، والتسبيب احملرم إوعدم وجوبه مطلقاً ألنه وقت 
ي رأييه مطابق للواقع، فالتمثيل أن أبل ال يعلم الفقيه بنفسه  ،نهىل احلرام، وليس هذا مإ

ال سبب إو استمراراً مما يوجب ردعه، وأذا أفىت باجلهاد مث تبني له خطأه ابتداًء إلذلك مبا 
  موال، يف غري موضعه.عراض وسلب األراقة الدماء احملترمة وانتهاك األإ

وبني ما لو  ،عالماده الثاين فيجب اإلوالتفصيل بني ما لو قطع باخلالف حسب اجته
  مارة لديه فال جيب، والتفصيل بني قامت األ

  



 

 ٤٧٤

ن كانت خمالفة إو ،ن كانت الفتوى السابقة موافقة لالحتياط فالظاهر عدم الوجوبإفتفصيل: 
  عالم بل ال خيلو عن قوة.حوط اإلفاأل

  
 األول دون الثاين، وبني غريها فيجب يف ،األمور املهمة كاجلهاد يف املثال املتقدم

والتفصيل بني ما لو علم بعمل املقلد بفتواه األول فيجب، وبني ما مل يعلم أو علم بعدم 
جازه سابقاً أفىت حبرمة ما أذا إعمله فال جيب، والتفصيل بني ما استلزم حتليل احلرام، كما 

د من هذه ول، ولكل واحفال جيب يف الثاين دون األ ،وبني غريه ،ومثله حترمي احلالل
  التفصيالت وجه اعتباري واضح، فال نطيل ببيانه.

منهم  ،(رمحه اهللا) وغري واحد من املعلقني عليه وهناك {تفصيل} اختاره املصنف
ن كانت الفتوى السابقة موافقة لالحتياط فالظاهر إالسيدان الوالد وابن العم، بينه بقوله: {ف

ه مما يأيت يف الطرف الثاين الذي بينه بقوله: غراء باجلهل وغريعدم الوجوب} لعدم لزوم اإل
ىل إغراء باجلهل والتسبيب عالم} للزوم اإلحوط اإلن كانت خمالفة} لالحتياط {فاألإ{و

  خالف الواقع {بل ال خيلو عن قوة}.
 والًأذا كانت فتواه إو حنوه، كما أومنه يعلم حكم ما لو كان بني الفتويني تبايناً 

ى حرمتها، أو كانت الفتوى السابقة التخيري بني الظهر واجلمعة مث مث ارتأ ،وجوب اجلمعة
  حدامها.ارتأى التعيني إل



 

 ٤٧٥

ذا كان إعالم يف هذه الصورة مبا وجوب اإل )١( وقيد السيد اخلوئي يف فقه الشيعة
ن املقلد يترك السورة يف الصالة أذا فرض إمضاًء هلا، كما إعالم سكوت اتهد عن اإل

  تياا.إو ال يأمره بمبحضر منه وه
نه لو احتمل ترتب أله صربعني ما ينفع املقام، وحاقد تقدم يف املسألة الثامنة واألأقول: 

عالم وىل غري جائزة العمل بنظره الثاين لزم اإلعمل الغري على فتواه، وكانت الفتوى األ
حكام اب تبليغ األال من بإلالستناد، من غري فرق بني االبتدائي منه والبقائي، وإال مل جيب 

  الذي يعم الفقيه وغريه.
فتاواهم ال يعلمون  م مع كثرة تغريإعالم، فجرت سرية الفقهاء على عدم اإلال يقال: 

  املقلدين بالفتوى الثانية.
مضاء املعصوم لعدم اتصاهلا إىل عدم كشف هذه السرية عن إضافة باإلألنا نقول: 

منا هو بواسطة إعالمهم إن إعالم الفقهاء، فإدم م ععالم مراتب، وال نسلّن لإلأ ،بزمانه
ثبات الفتوى الثانية يف الرسالة والتعليقة عند طبعهما، وهذه هي إو ،الذكر يف جملس الدرس

باً، وهو مرفوع. واألدلة عالم أكثر من ذلك فعسر وحرج غالما اإلأعالم، الطرق املتعارفة لإل
زيد من التبليغ أاملتعارف، كما مل تدل على عالم زيد من هذا النحو من اإلأعلى  ال تدلّ

  املتعارف كما تقدم.
  

  

                                                
  . ٢٥٣ص ١ج ) فقه الشيعة:١(



 

 ٤٧٦

و الطهارة، أو االستصحاب يف الشبهات أصالة الرباءة أجراء إ): ال جيوز للمقلد ٧٠(مسألة ـ 
  احلكمية،

  
و االستصحاب} أو الطهارة أصالة الرباءة أجراء إ{ال جيوز للمقلد ): ٧٠(مسألة ـ 

صول مشروط هذه األ ءجراإما اشبه {يف الشبهات احلكمية} ألن  وأو التخيري أأو احللية 
فال جيوز له  ،واملقلد غري قادر على الفحص ،منا جتري حيث ال دليلإبالفحص، ألا 

ىل إو الرباءة مثال، حيتاج أصل االحتياط أن هذا املورد هل هو جمرى أىل إ جراؤها. مضافاًإ
  وهو غري قادر عليه. ،االجتهاد

صول الفقه، وحينئذ أرفت يف املسألة السابعة والستني جواز التقليد يف مسائل لكن قد ع
 ،ن قدر على الفحص وما يتبعه فحص وطبق بنفسهإجاز للمقلد التقليد يف هذه املسألة، مث 

  يضاً.أد يف الفحص وإال قلّ ،هل العلمأفاضل أذا كان من إكما 
  مرين:أىل إتاج صل يف الشبهات احلكمية حيجراء األإن إ :واحلاصل
  .صوليةاالجتهاد يف املسألة األاألول: 
دلة التقليد كأدلة االجتهاد تشمل املوردين، أصل والفحص وتشخيص مورد األالثاين: 

حدمها جاز له التقليد يف اآلخر، وترتيب أفمن اجتهد فيها فهو جمتهد، ومن اجتهد يف 
قليده، فمثالً: لو قلد يف عدم دليل على النتيجة العملية على املقدمات املركبة من اجتهاده وت

  جراء الرباءة يفإصولية من حرمة التنباك، واجتهد يف املسألة األ
  



 

 ٤٧٧

ن عرق أذا شك يف إن قلد جمتهده يف حجيتها. مثالً: أما يف الشبهات املوضوعية فيجوز بعد أو
  م ال، ليسأاجلنب من احلرام جنس 

  
نه إذا عكس ـ بأن قلد أعن حترمي التنباك، كما  الرباءة ءجراإالشبهات التحرميية جاز له 

 ءجراإصولية واجتهد يف الفحص عن الدليل على احلرمة ويف التطبيق ـ جاز له يف املسألة األ
  الرباءة. 

صول {يف األ ءجراإما} أصول اجلارية يف الشبهات احلكمية {وومثل الرباءة سائر األ
وجب جمتهده أذا إيف حجيتها} بعد الفحص،  ن قلد جمتهدهأالشبهات املوضوعية فيجوز بعد 

ومن دونه إذا مل يوجب، وذلك ألن الشبهات املوضوعية من املسائل الفرعية واملقلد ليس 
عاجز عن الفحص، ألن الفحص عن املوضوع مما يستطرق فيه باب العرف، واتهد واملقلد ب

  سواء يف ذلك وقد عرفت سابقاً.
دلة ن األأو ،م لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعيةطالقهم عدإشكال يف وسيأيت اإل

الدالة على الفحص يف الشبهات احلكمية آتية يف الشبهات املوضوعية، إال فيما خرج بالدليل 
و احتياطاً باالختبار يف الدم املردد أكالطهارة والنجاسة وحنومها، ولذا أوجبوا الفحص إلزاماً 

يف احلج، وبلوغ النصاب يف الزكاة، والزيادة عن  بني احليض والعذرة، ويف باب االستطاعة
  وغريها. ،املؤونة يف اخلمس

  ليس  ،م الأن عرق اجلنب من احلرام جنس أ{مثال: إذا شك يف 
  



 

 ٤٧٨

جراؤها بعد إم ال، جيوز له أو غريه القته النجاسة أن هذا املاء أصل الطهارة، لكن يف أجراء إله 
  جراء.ن قلد اتهد يف جواز اإلأ

  
صل الطهارة} ألن احلكم بالنجاسة وعدمها من شأن الشارع، فليس أ ءجراإ له

م أو غريه القته النجاسة أن هذا املاء أصل الطهارة بدون الفحص {لكن يف أجراء إللشخص 
  جراء}.ن قلد اتهد يف جواز اإلأجراؤها بعد إجيوز له  ،ال

و الشبهات املوضوعية، مما ال أن متييز كون املسألة من الشبهات احلكمية، أمث ال خيفى 
ألفاضل الطالب، فال بد للعامي من التقليد حىت يف هذه اجلهة، كأن يقول له  الّإيتسىن 
ذا كان منشأ إو قذر فابن على طهارته، أنه نظيف أو لباس أكلما شككت يف مكان  :اتهد

 مما تشك يف م ال مما كانت النجاسة معلومة لديك كالبول، الأنه القى النجاسة أشكك 
  جناسته كعرق اجلنب واملسوخ.

  
  



 

 ٤٧٩

ن كان موثوقاً به يف إو جمهول احلال ال جيوز تقليده، وأ): اتهد غري العادل ٧١(مسألة ـ 
مور العامة، وال ولكن فتاواه معتربة لعمل نفسه. وكذا ال ينفذ حكمه وال تصرفاته يف األ ،فتواه

  ر والغيب.قُصموال الأوالوصايا و فوقاوالية له يف األ
  

و جمهول احلال ال جيوز تقليده} إذ غري العادل أ{اتهد غري العادل ): ٧١(مسألة ـ 
ن كان موثوقاً به يف فتواه} ملا إفاقد الشرط، وجمهول احلال مشكوك وجود الشرط فيه {و

  عرفت يف شرائط مرجع التقليد من اعتبار العدالة وعدم كفاية الوثوق.
ربة لعمل نفسه} ألنه عامل باحلكم، وكل عامل يلزم عليه العمل مبا {ولكن فتاواه معت

علمه، إذ ال معىن لتقليده ملن خالفه يف النظر ألنه يرى خطأه، وال ملن وافقه ألنه كاحلجر يف 
  ن التقليد ال يشمله.أىل إمضافاً  ،نسانجنب اإل

موال أوقاف ويف األ وال والية له ،مور العامةحكمه وال تصرفاته يف األ ذ{وكذا ال ينف
ير والغمور بالعدالة، وهي مفقودة حسب الفرض.ب} الشتراط مجيع هذه األالقُص  

عدم النفوذ ظاهراً، أما واقعاً فهو  ،ما جمهول احلال فاملراد بعدم النفوذأهذا يف فاقدها، 
كان  نإنفاذ دائر مدار وجود العدالة وفقدها. نعم من ال يعلم بعدالته معذور يف عدم اإل

  نه ال يصح إم ال، فأنه عادل أذا مل يعلم هل إىل نفسه إواقعاً، وكذا بالنسبة  عادالً



 

 ٤٨٠

  له التصرف والتويل للشك يف استجماعه للشرائط.
خر، كالرجولة، وطهارة املولد، واحلرية، ومثل العدالة فيما ذكر بعض الشرائط األ

  ما لنفسه فعليه العمل مبا استنبطه.أه تقليده، ذا كان فاقداً هلا مل جيز لغريإن اتهد إوحنوها، ف
  



 

 ٤٨١

ذا كان حاصال إال إكون فتوى اتهد كذا ال يكفي يف جواز العمل، ب): الظن ٧٢(مسألة ـ 
ن الظن ليس حجة، إال ألفاظه يف رسالته. واحلاصل أأو من  ،من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل

  و من الناقل.لفاظ منه، أإذا كان حاصالً من ظواهر األ
  

{الظن بكون فتوى اتهد كذا ال يكفي يف جواز العمل} ملا دل ): ٧٢(مسألة ـ 
ىل إذا تشكلت مقدمات االنسداد بالنسبة إربعة. نعم دلة األعلى عدم حجية الظن من األ

ذا متت مقدمات إاملقلد يف نظر اتهد، جاز العمل بالظن، كما جيوز للمجتهد العمل بالظن 
 ،و لفظ الناقلأ ،حكام {إال إذا كان حاصال من ظاهر لفظه شفاهاًىل األإد بالنسبة االنسدا
  لفاظه يف رسالته} ملا دل على حجية الظواهر.أأو من 

االطمئنان العقالئي احلاصل من الظواهر، أما ن املراد بالظن هنا هو مرتبة ألكن ال خيفى 
رجح ظناً مل جيز اتباع الراجح، أحدمها أ مرين وكانمجال كالم الفقيه مبا حيتمل األإلو فرض 

  بل عمومات املنع عنه حمكمة. ،لعدم الدليل على حجية هذا الظن
و من ألفاظ منه ن الظن ليس حجة إال إذا كان حاصال من ظواهر األأ{واحلاصل 

لعدم الفرق عند العقالء بني احلاصل  ،شارةالناقل} ومثله يف احلجية احلاصل من ظواهر اإل
  شارة، فيعمها دليل احلجية.و اإلأو الكتابة أفظ من الل



 

 ٤٨٢



 

 ٤٨٣

  
  

  عفرو
  ملحقة بباب التقليد

  من كتاب العروة الوثقى
  

  



 

 ٤٨٤



 

 ٤٨٥

  (الفرع األول): الظاهر جواز تقليد العامل القائل باالنسداد.
  

{الظاهر جواز تقليد العامل القائل باالنسداد} خالفاً لصاحب الكفاية (الفرع األول): 
ذا انسد عليه باما ـ أي باب العلم والعلمي ـ فجواز إخبالف ما (حيث قال ما لفظه: 

ىل إبل  ،ىل العاملإليه ليس من رجوع اجلاهل إن رجوعه إشكال، فتقليد الغري عنه يف غاية اإل
ىل العامل كما ال خيفى، إمنا دلت على جواز رجوع غري العامل إدلة جواز التقليد أاجلاهل، و

  انتهى. )١()ال حجية الظن عليه ال على غريهإيست وقضية مقدمات االنسداد ل
حداً ال أن إىل اجلاهل" ففيه ما ال خيفى، فإنه من رجوع اجلاهل إما قوله: "فأوفيه: 

  ىل اجلاهل.إىل مثل صاحب القوانني من رجوع اجلاهل إن رجوع العامي أيتوهم 
د االنسدادي كما ذ اتهإن قضية مقدمات االنسداد كذا فليس مفيداً للمنع، أما أو

ال مثل ما لو رأى إيرى حجية الظن على نفسه يرى حجية الظن على اجلميع، وليس مثله 
حد رواا فعمل بالرباءة يف موردها، ورأى اتهد اآلخر أعدم صحة الرواية جلرح يف اتهد 

ضية ن يقال: ال جيوز تقليد اتهد القائل بالرباءة ألن قأصحتها فعمل ا، فهل يصح 
  لرواية عليه ال اجتهاده عدم حجية ا

                                                
  . ٤٢٤ص ٢: جصول) كفاية األ١(



 

 ٤٨٦

  على مقلده؟
دلة رجوع اجلاهل أفالدليالن يف غاية الضعف. وعليه فحيث تشمله  ،وعلى كل حال

  ىل العامل كان الالزم القول جبواز تقليده.إ
ذ إو الكشف خال عن شاهد، أىل احلكومة إوالتفصيل بني القول بانتهاء االنسداد 

فال يفرق فيه اختالفهما يف الكشف  ،لظن الذي هو عبارة عن كذاكالمها يقول حبجية ا
  واحلكومة.
ذا عمل اتهد االنسدادي بالظنون اخلارجة عن الروايات، حبيث أوجب فقهاً إنعم 

ن يفيت ملن يسأله عن تقليده باجلواز، ألنه يرى عدم أجديداً مل يصح للمجتهد االنفتاحي 
  ن شاء اهللا تعاىل.إيد توضيح يف الفرع الثاين حجية قوله قطعاً، وسيأيت هلذا مز

  



 

 ٤٨٧

ن كان يعمل إورمبا قيل جبواز تقليده  ،صويل تفصيل(الفرع الثاين): يف جواز تقليد اتهد غري األ
  ال فال.إصول واقعاً وباأل

  
صويل تفصيل ورمبا قيل} بالتفصيل وذلك يف جواز تقليد اتهد األ(الفرع الثاين): 

ن مل جيتهد فيها مفصالً، {وإال فال} جيوز إصول واقعاً} ون كان يعمل باألإ{جبواز تقليده 
  تقليده.

  قسام:أن مدعي االجتهاد على ثالثة إتفصيل الكالم: 
ن يكون كاتهدين الفعليني يقرؤون األصول مفصالً مث جيتهدون فيه مث أاألول: 
  أو يقرؤوما يف عرض واحد. ،يقرؤون الفقه
هل الفضل والعلم والبحث والتنقيب، أصال، ولكنه من أصول أ األن ال يقرأالثاين: 

و ظواهر األدلة املرتبطة أو عقله الفطري أىل فهمه العريف إصولية بالنظر فيعمل القواعد األ
والنهي على التحرمي، ويقدم اخلاص  ،مر على الوجوب بطبعهبالقواعد الكلية، فيحمل األ

ها، ويستصحب لقوله "ال تنقض"، وجيري الرباءة لقوله على العام، ويرى فساد عبادة ي عن
شهر من اخلربين يف باب التعادل و يعمل باالحتياط حلديث التثليث، ويقدم األأفع"، "ر

  قوال واالختالفات واالستدالالت.وحنوه. نعم ليس له اطالع خبصوصيات األ
رده من دون فهم بل هو عامي يعمل باخلرب مبج ،ن ال يكون كالقسم الثاينأالثالث: 

  صحيح مستفاد من مزاولة األخبار والعرف وال فحص عن التعارض وال علم بالعالج.



 

 ٤٨٨

ذا علمنا خبروجه عن إال إشكال يف جواز تقليده، إول فال شبهة وال ما القسم األأ
صولية املستتبع الدام فهمه العريف ممن املوازين العرفية يف الفهم، لكثرة تعمقه يف املسائل األ

  ال يشمله دليل التقليد.
منا هو إو ،صولما القسم الثاين فال شبهة أيضاً يف جواز تقليده، إذ ال موضوعية لألأو

مجع للفهم العريف وللروايات املفيدة للقواعد الكلية، والفرض حصول كليهما عند هذا 
شبهة وصاحب احلدائق، وصاحب الوسائل وحنوهم، ال  ،(رمحه اهللا) اتهد. فمثل السي

  حكام منهم.خذ األأيف جواز تقليدهم و
حكام قواله يف شيء من األأال يعتمد على  ،ما القسم الثالث فهو جاهل بال شبهةأو

  الشرعية، بل جيب على نفسه التقليد.
  



 

 ٤٨٩

و العارف بالفتوى عن مسألة جيوز هلما اإلفتاء حسب أذا سأل العامي اتهد إ(الفرع الثالث): 
  ذا قطع خبطأ من يقلده السائل فال جيوز نقل فتواه.إال إ ،وغريهرأي جمتهد السائل 

  
و} سأل العامي {العارف بالفتوى عن أذا سأل العامي اتهد إ{(الفرع الثالث): 

الذي يقلده و العارف {اإلفتاء حسب رأي جمتهد} أمسألة جيوز هلما} أي للمجتهد 
فيفيت اتهد  ،ري رأي جمتهد السائل{السائل و} جيوز هلما اإلفتاء حسب رأي {غريه} أي غ

على رأيه ويفيت العارف برأي من يقلده. {إال إذا قطع} وعلم اتهد أو العارف {خبطأ من 
ويف املسألة  ،يقلده السائل فال جيوز} هلما {نقل فتواه} أي فتوى اتهد الذي يقلده السائل

يلزم عليه االستفسار والسؤال بأنه أم  ،وهو هل جيوز للمجتهد أن يفتيه بفتوى نفسه :تفصيل
فتاؤه بفتوى جمتهده، وكذا إال إال مل جيز إفتاه بفتواه وأمقلد ألي شخص، فإن كان مقلده 

ن يفتيه على طبق أذا سأل العامي من يعرف فتوى اتهد، فهل جيوز هلذا العارف إفيما 
يلزم عليه ما لزم يف ما لو  قلده، أويحد اتهدين ولو مل يكن هذا العارف أو أفتوى جمتهده 

  كان املسؤول اتهد؟
نه لو قطع أمبا حاصله:  ذساتيل يف املسألة بعض من قارب عصرنا، وتبعه بعض األفص

و احتمل الصحة ـ بناًء أو العارف املسؤول بصحة تقليد هذا العامي تهده أهذا اتهد 
  ن أوى جمتهده، فلو تردد بني ن يقول له فتأعلى محل الفعل على الصحيح ـ لزم عليه 



 

 ٤٩٠

فتاؤه بفتوى جمتهده، إو غريه لزم السؤال عنه بأنه مقلد له أو لغريه مث أيكون هو جمتهده 
، أو قطع بأنه مقلد تهد ال يصح تقليده، لزم عليه تنبيهه صالًأما لو قطع بأنه غري مقلد أ
  .فتاؤه بفتوى جمتهد يصح تقليده فعالًإوالً، مث أ

  لك:واستدل لذ
فألن احلجة حينئذ على هذا  ،و احتملهاأما لزوم نقل فتوى جمتهده لو قطع بالصحة أ

و جمتهد العارف املسؤول، إذ ال جيوز العدول أ ،املقلد هو قول جمتهده، ال قول هذا اتهد
ىل حي آخر كما تقدم تقريره، وعلى هذا فلو أفىت اتهد املسؤول إمن هذا اتهد احلي 

  ن يقول له قول غري اتهد.أوال فرق بينه وبني  ،غراء باجلهله لزم اإلبفتوى نفس
و غافل فيلزم أ ،رشادهإما لزوم التنبيه يف الصورتني الثانيتني فألنه إما جاهل فيلزم أو

ن يبني أو مقصر فيلزم ردعه من باب النهي عن املنكر، فالالزم على كل تقدير أتنبيهه، 
ه تقليد صحيح مث نقل فتوى جمتهد جيوز هلذا تقليده. هذا غاية ما نه يلزم عليأللسائل خطأه و

  يستدل هلذا القول.
هو الفرق بني ما كان اتهد املسؤول قاطعاً خبطأ جمتهده  :ورمبا فصل بتفصيل آخر

فىت بفتوى جمتهد أفيلزم عليه تنبيهه ونقل فتوى نفسه له، وبني غريه. واستدل لذلك بأنه لو 
  السائل مع 



 

 ٤٩١

هذا يف خالف الواقع، وهو غري جائز خبالف املسؤول سبباً إليقاع كان طع خبطئه الق
  غريه.

مهية املسألة فيلزم عليه فتوى أبني ما لو قطع خبطأ جمتهده مع  :وهناك تفصيل ثالث
نفسه ال جمتهد املقلد. مثالً: لو سأل عنه ما حكم املسألة يف تزويج من بينهما الرضاع ـ 

رتلة ـ فكان رأي املسؤول احلرمة قطعاً ورأي جمتهد السائل احللية، كان بناًء على عموم امل
وبني غريه فال يلزم.  ،باحة فرج حرام باعتقادهفتواه على طبق رأي جمتهد العامي موجباً إل

  ىل غري ذلك من تفاصيل غري مستقيمة.إ
قدم حتقيقه هل اخلربة ـ كما تأىل إن مبىن التقليد حيث كان هو مراجعة العامي أواحلق 

ولذا  ،فتاء حسب رأي جمتهد السائل وغريهـ جاز لكل من اتهد والعارف املسؤولني، اإل
ذا سئلوا عن مسألة من غري حتقيق عن السائل عن إجرت سرية الفقهاء على بيان فتاواهم 

  مقلده.
ىل طبيب إنعم فيما لو قطع خبطئه مل جيز، وكان ذلك مثلما لو رجع الشخص املراجع 

من باب الرمد  ن وجع عني املريض مثالًأىل طبيب آخر وكان رأي طبيب املريض إ، ماًدائ
نه موجب للعمى، فلو أليه فعال إوكان رأي الطبيب املرجوع  ،النافع فيه الدواء الكذائي

  ول وعمي املريض كان ملوماً عند العقالء كما ال خيفى.عطى دواء الطبيب األأ



 

 ٤٩٢

ذ لو بني رأي إن يبني رأيه ويبني خطأه، أقدميي لزم عليه نعم لو سأله عن رأي طبيبه ال
  يضاً.أنفسه وعمي ـ فرضاً ـ كان ملوماً عندهم 

هل اخلربة، أىل إتفاد من العقل يف باب الرجوع سهذا ما هو املتعارف عند العرف امل
  ن التقليد منه، كان حكمه كحكمه طابق النعل بالنعل. واهللا العامل وهو املسدد.إوحيث 

  



 

 ٤٩٣

  الفرع الرابع: يف صحة تقليد الصيب احتماالن.
  

  ففف
  يف صحة تقليد الصيب احتماالن} الصحة وعدمها.الفرع الرابع: {

  مور:أويتفرع عليه 
نه لو كان تقليده صحيحاً إم ال؟ فأىل حي آخر إد مث بلغ جاز له الرجوع نه لو قلّأمنها: 

  نه جيوز له العدول.إاً فمل جيز له العدول، خبالف ما لو مل يكن تقليده صحيح
د ومات جمتهده قبل البلوغ وقلنا جبواز البقاء على تقليد امليت جاز له نه لو قلّأومنها: 

  ومل جيز بناًء على العدم. ،بناًء على الصحة ،البقاء بعد البلوغ
ن كان تقليده إف ،وصى مثالً حال عدم البلوغ مع بلوغه عشراً مث ماتأنه لو أومنها: 
نفاذ وصيته. إلزم على الوصي  ،ده يقول بصحة وصية من بلغ عشراًان مقلَّصحيحاً وك

  خبالف ما لو مل يكن تقليده صحيحاً على قول من يعترب جمتهد املوصي.
  ومنها: غري ذلك.

قد يقال بابتناء الصحة وعدمها على مسألة كون عمل الصيب شرعياً أم مترينياً، قول: أ
ن إحاً يبتىن عليه ما يبتىن على تقليد الكبري من الفروع، ون كان شرعياً كان تقليداً صحيإف

  كان مترينياً كان تقليداً غري صحيح، وكان حاله حال عدمه.



 

 ٤٩٤

ىل احلي وجواز تقليد امليت ابتداًء إنه على مبىن جواز رجوع الكبري عن احلي أوال خيفى 
ألة، بل هي مبتنية على مسألة ما الثمرة الثالثة فال ربط هلا باملسأوليان. وتنتفي الثمرتان األ

ما لو كان الوصي واملوصي كالمها أو التقليد، أاختالف الوصي واملوصي يف االجتهاد 
  يقلدان من يقول بنفوذ وصيته وبالعكس مل جيب.

  حباث اآلتية.ن شاء اهللا تعاىل يف بعض األإما مسألة الشرعية والتمرينية فستأيت أو
  



 

 ٤٩٥

  علم حرجياً يقلد العامي غريه.توى األالفرع اخلامس: لو كان اتباع ف
  

لو كان اتباع فتوى األعلم حرجياً} فعلى املختار من عدم وجوب الفرع اخلامس: {
ألنه قد  ،د العامي غريه}، وعلى القول بوجوب تقليد األعلم ففيه تفصيلتقليد األعلم {يقلّ

ذهاب وحنوه، وقد يكون ىل الإلكونه يف بلد ناٍء حيتاج حتصيله  ،يكون يف حتصيل فتواه حرج
واملقلد تكون عليه املضايقة  ،العمل على طبق فتواه حرجاً، كأن يقول باملضايقة يف الفوائت

  مشكلة.
ن يعلم مبخالفة فتواه لفتوى غريه، وحينئذ جيب عليه االحتياط أما يف األول: فاملقلد إما أ

ىل جواز إينئذ فمن يذهب ن ال يعلم باملخالفة، وحأخذ بفتوى غريه. وإما أمكن وإال أن إ
  ال كان كصورة العلم باملخالفة.إو ،علم يف هذه الصورة جازخذ بفتوى األاأل

ال اتباع فتوى غري  ،ما يف الثاين: فالالزم على املقلد اتباع فتواه يف غري قدر احلرجأو
زيد، صالها ويترك أيام ال أعلم مطلقاً. مثال: لو كان يتمكن كل يوم من صالة مخسة األ

علم القائل بالتوسعة حىت ال يصلي يف ىل فتوى غري األإن يرجع أغريها مما يسعه الوقت، ال 
  ن الضرورات تقدر بقدرها.أيام مطلقاً، وذلك لوضوح بعض األ

مع قطع النظر عن حكم  :شكل بعض على هذه القضية بأا ال مدرك هلا. وفيهأورمبا 
ة حلكم الضرر لدلة الثانوية املتكفه ال تشمله األن املقدار الذي ال عسر فيه من فتاواأ ،العقل

  دلة واحلرج احلاكمة على األ



 

 ٤٩٦

جراء حكم الضرورة عليها. نعم املقدار ولية، فال وجه إلحكام بعناوينها األلألة لاملتكف
  دلته الثانوية.املوجب للحرج خارج أل

  



 

 ٤٩٧

لزم على كل واحد منهما و تقليداً يف مسألة أ(الفرع السادس): لو اختلف الشخصان اجتهاداً 
  العمل على طبق رأيه.

  
لو اختلف الشخصان اجتهاداً، أو تقليداً} أو باالختالف {يف مسألة : الفرع السادس{

ن يقطع كل منهما ألزم على كل واحد منهما العمل على طبق رأيه} من غري فرق بني 
لو قامت احلجة عند  قوم عنده احلجة بدون القطع. مثالً:يو أ ،باملسألة على خالف اآلخر

حدمها بنجاسة العصري العنيب بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثني، وقامت عند اآلخر بطهارته، أ
ن القائل بالنجاسة ال جتوز له الصالة خلف القائل بالطهارة الذي توضأ بيده النجسة عند إف

  املأموم، وهكذا.
ىل الفرق إه ذهب نإويظهر من بعض من قارب عصرنا التفصيل ـ على ما حكي ـ ف

فيجب على كل اتباع قطعه، وبني قيام احلجة. مث فصل يف هذه الصورة  ،بني صورة القطع
حدمها يقول بعدم أوكان  ،حدمها هبة مل خيمسها باآلخرأأيضاً، فقال يف مسألة ما لو باع 

جاز واآلخر يقول بتعلقه ا، فإن كان البائع يقول بعدم التعلق  ،تعلق اخلمس باهلبة
خذه من مالكه القائل بأنه ال مخس عليه، ألمشتري االشتراء وال يلزم عليه اخلمس، ألنه ل
خراج مخسه ولو كان يقول هو بعدم إن كان البائع يقول بالتعلق وجب على املشتري إو

  التعلق، ألن املالك يقر بأن مخسه ليس له.
  وىل، إذ املشتري يف أنه لو عكس املطلب كان أهذا، وال خيفى 



 

 ٤٩٨

ألول قامت احلجة عنده بعدم ملكية هذا الشيء بتمامه للبائع، وبالعكس يف الثاين، ا
  وأي فرق بني القطع وبني قيام احلجة؟

  جزاء.ن هذه املسألة ال ترتبط بباب اإلأوال خيفى 
نه بناًء على عدم لزوم البقاء على تقليد اتهد، بل جواز العدول أمث ال يذهب عليك 

ن كان هو إىل جمتهد البائع أو رأيه إد املشتري د فيها جاز عدول املقلّ قلّحىت يف املسألة اليت
جمتهداً وبالعكس، فيسهل األمر يف بعض املسائل. نعم يلزم عدم العمل مبا حيصل له العلم 

  كما تقدم بعض الكالم فيه، فراجع.القطعية باملخالفة 
  



 

 ٤٩٩

مال غري البالغ املميز مطلقاً، واألصل عأن األصل األويل جواز أالفرع السابع: األظهر عندنا 
  عماله املرتبطة بالشريعة مطلقاً.أالثانوي عدم جواز 

  
منا جعلناها من تتمة التقليد ألن كثرياً من إعمال الصيب مطلقاً، وأيف : }الفرع السابع{

  ن كان حملها باب املعامالت.إعمال املقلدين مرتبطة ا وأ
عمال غري البالغ املميز مطلقاً، أصل األويل، جواز ألن اأوكيف كان فـ {األظهر عندنا 

 عبادياً كان أم توصلياً، لقوله }عماله املرتبطة بالشريعة مطلقاًأواألصل الثانوي عدم جواز 
  حكام.دلة األأنه حاكم على إف )١(»القلم يرفع« :(عليه السالم)

مضاء، أو ا إال اإلمور العقالئية، اليت ال ربط للشرع نعم تستعبد حكومتها على األ
زيادة شرط وحنوها، كالبيع واهلبة والعارية والوديعة والنكاح والطالق والعتق والوصية 

مور رائجة عند أنه لو كانت إالعرف، ف :جارة والرهن وغريها، والدليل على ما ذكرإلوا
ء" فهموا ع فيهم قوانني مث قال: "ال قانون على النساليهم وشرإقوم، مث بعث الوايل حاكماً 

ن القوانني اليت شرعها ليست عليهن، وال تكون هذه الكلمة ردعاً للنساء عن املعامالت أمنه 
ىل إتاجة حملمور اذا ورد دليل خاص، وال يفرق يف ذلك بني األإال إاليت كانت متعارفة بينهن 

  القصد وغريها، وال األمور 

                                                
  .١١ح مقدمة العبادات أبواب من ٤الباب ٣٢ص ١: ج) الوسائل١(



 

 ٥٠٠

  والتكليفيات. العقلية والشرعية وال الالزم واجلائز، وال الوضعيات
ظاهر الرفع رفع التكليف، فالوضع غري الالزم من املكروه واملباح واملستحب ن قلت: إ

  ىل الصيب.إكام بالنسبة حتشملها عمومات األ
ن معىن الرفع بالنسبة أال وجه هلذا االدعاء، بل حال الصيب حال انون، فكما قلت: 

ن حال الصيب بعد الشرع حاله أ، واحلاصل ىل الصيبإكذلك بالنسبة  ،ليه رفع القلم مطلقاًإ
  ما علم بارتفاعه. شياء إالّقبل البعثة يف مجيع األ

منا إ، وما كان يف مقام االمتنان نن ظاهر هذا احلديث كونه يف مقام االمتناإن قلت: إ
مور الوضعية، كالضمانات بالنسبة مة كافة، وال امتنان يف رفع األيرفع به ما فيه منة على األ

ىل املالك املتلف منه، وكذا ال امتنان يف رفع املستحب واملكروه يف حق الصيب، ألنه موجب إ
، نعم يف االقتضائيات الرفع يقتضي رفعها، وتركاً لقطع يده عن الثواب املترتب عليهما فعالً

  لزامه.إألنه منة عليه يف عدم 
الصيب غري املميز،  م ظهور احلديث يف االمتنان، إذ هذا احلديث يشملال نسلّقلت: 

ليهم. والقول بأن املستفاد من احلديث إنه ال امتنان بالنسبة أوانون وحنومها، ومن املقطوع 
  ىل غريه بعيد عن الفهم العريف.إىل املميز والرفع املطلق بالنسبة إاالمتنان بالنسبة 



 

 ٥٠١

قام نه يف مأم أليس سياق هذا احلديث سياق حديث الرفع، ومن املسلّن قلت: إ
  صول، فليكن هذا كذلك.االمتنان كما تقرر يف األ

رفع عن «ويف حديث الرفع: » القلم يرفع« :م ذلك، إذ يف هذا احلديثال نسلّقلت: 
ذهان العرفية، ىل األإ، وهذا مما يقرب فهم االمتنان اميتضافة إبدون لفظ القلم ب )١(»ميتأ

  .ن لنا يف ذلك أيضاً كالماً ليس هنا حمل ذكرهأمع 
على هذا يلزم عدم ضمان الصيب وانون، وعدم استحباب املستحبات ن قلت: إ

  باحة املباحات عليهما.إوكراهة املكروهات و
ن أىل املباحات فقد ذكرنا إفليكن كذلك إال ما خرج بالدليل، وأما بالنسبة قلت: 

  احلديث جيعلها مطلق السراح كقبل البعثة.
ت األقوال حول هذه املسألة، فقد ذهب بعض هذا، وقد اختلفت الكلمات واضطرب

  مور املتعلقة بالصيب على قسمني:ن األإىل تفصيل طويل حول املسألة، فقال: إعالم األ
مثاهلا مما ال أالوضعيات كالضمان، واجلنابة، والطهارة، والنجاسة، والقسم األول: 

  يعترب فيه القصد والنية، وهذا القسم ال 

                                                
  .٩ح باب التسعة ٤١٧ص ) اخلصال: اجلزء الثاين١(



 

 ٥٠٢

  مجاع.ىل ما ادعى من اإلإالصيب، واستدل لذلك بأمرين مضافاً شكال يف ثبوته يف حق إ
وفيه ما عرفت من  ،ا تشمل الصيب كما تشمل غريهإحكام، فاألول: عمومات هذه األ

خصوصاً  ،على العمومات كافة، وليس له ظهور يف التكليفيات» رفع القلم«حكومة خرب 
ه املخاطبون، حىت يقال مبناسبة ما كان يعرف ،ىل الوضع والتكليف حادثإن التقسيم أو

ذهام ال الوضع، خصوصاً إذا قلنا بعدم احلكم أىل إن يتبادر التكليف ااحلكم واملوضوع ك
صال، كما هو مشرب مجاعة من األعاظم، وقد تقدم املثال العريف هلذه احلكومة أالوضعي 
  فراجع.

س للشارع رفع رطوبة مور الوضعية كسائر األمور التكوينية، فكما لين األإالثاين: 
الثوب، أو سواد اجلدار، كذلك األمور الوضعية، ولذا ال يعترب فيها القصد. ويدل على ذلك 

وال  ،ذا تلوثت يده بالدم كان قذراً عرفاً وحقيقةًإن الصيب إفراد الوضع كالنجاسة، فأبعض 
  معىن لرفع الشارع هذه القذارة التكوينية.

مور يف ما اعتربه الشارع من الوضعيات اليت ليست من األنه مغالطة، ألن الكالم إ :يهفو
ن التكوينيات اليت ال ربط هلا بالشارع مرفوعة عنه، فاجلنابة أالتكوينية مرفوع عن الصيب، ال 

حكام مرفوعة عن مثال اليت اعترب الشارع الغسل بالكيفية اخلاصة عقبها حىت تترتب عليه األ
ىل إحكام خاصة ـ أوكذلك النجاسة اليت تترتب عليها  ن قذارة املين مرفوعة،أال  ،الصيب

  غري ذلك ـ ولذا ميكن 



 

 ٥٠٣

ن يقال بعدم وجوب غسل اجلنابة واالستحاضة والتطهري من النجاسات وحنوها على أ
سباا، بل حاهلا حال الصالة، فكما ال جتب القضاء عليه أذا بلغ، وقد سبق عليه إالصيب 

  مور، فتدبر.كذلك ال جتب هذه األ
ىل إ دانمجاع املدعى، فاحملصل منه غري حاصل، ولو حصل مل يفد الحتمال االستما اإلأو

فكيف باملنقول، وتظهر من كتاب احلجر من احلدائق اخلدشة يف  ،هذه الوجوه املخدوشة
  حكام الوضعية على الصيب فراجع.ثبوت األ

ىل إا البعض غري الوضعيات مما يتوقف على القصد، وينقسم لدى هذالقسم الثاين: 
دركها عقل أذا إعقلية وغريها، وقد حكم باستحباب املستحبات العقلية بل والواجبات 

ذا متكن الصيب من فهمها كانت حاهلا إصول اخلمسة وسائر املعارف املستحبة الصيب، فاأل
  واستدل لذلك بأمور: ،ىل الكبريإمثل حاهلا بالنسبة 

نه إ :ها كما تقدم، فيشملها العموم. وفيهال يشمل مثل» رفع القلم«ن حديث إاألول: 
ال وجه لعدم الشمول، بل حاله حال انون، فالكالم فيهما سواء، ولذا قال بعض الفقهاء 

  نه كاالجتهاد يف مقابلة املقطوع به نصاً وفتوى من رفع القلم.أ
م من سالم املراهق غري بعيد لعموإن احلكم ب(إالثاين: ما عن جممع الربهان مبا لفظه: 

  قال: "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فهو 



 

 ٥٠٤

ذا قدروا على إم أمثاله كثرية، وأال اهللا". قال: وإله إو"قاتلوهم حىت يقولوا ال  ،مسلم"
سالم االستدالل وفهموا أدلة وجوب الواجب والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب املعرفة واإل

، )دلة العقليةفة عقلي وال استثناء يف األن جيب عليهم ذلك، ألن دليل وجوب املعرأميكن 
  انتهى.

نه ال استثناء يف أما أما العموم فقد تقدم ما يدل على حمكوميته بأدلة الرفع، وأ :وفيه
ن الشارع يرتب أن أريد إو ،ن عقله يلزمه بذلك فالكالم تامأن أريد ا إدلة العقلية، فاأل
مر عقلياً بترتيب ري مسلَّم، إذ ال ربط لكون األثر وجوداً وعدماً كما يرتب على البالغ فغاأل

ذ ترتيب اآلثار اعتباري شرعي ال حكم عقلي، بل حاله حال انون يف إ ،الشارع لآلثار
  عدم الترتيب لظاهر حديث الرفع.

  حكام اإلسالم.أنه ال تترتب عليه أسلم، مبعىن أسالمه لو إال حيكم ب فعلى هذان قلت: إ
ن شاء اهللا إوسيأيت الكالم فيه  ،اخلارج على القبول، فهو مستثىنثبت الدليل من قلت: 

(صلوات اهللا عليه) فقد أورد عليه  مري املؤمننيأما إسالم موالنا أسالم، تعاىل يف مطهرية اإل
  بعض املعاندين ذا.

  قلت: ذلك مردود بوجوه:



 

 ٥٠٥

  (عليه السالم). األول: ما عن اجلواهر باحتمال كونه من خواصه
(عليه السالم) مما يدل على الكفاية  (صلى اهللا عليه وآله وسلم) له ن قبول النيبإ: الثاين

  نه حجة كاف.إ(صلى اهللا عليه وآله) حيث  ن فعلهإوهو ما ادعيناه من الدليل، ف
(عليه السالم) مبا  يد عبد الرزاق يف كتابه العباسسالثالث: ما ذكره العالمة املتتبع ال

ن اشتراط البلوغ يف التكليف كان أين علمنا أمجيع ذلك فمن  ولو تنازلنا عن(لفظه: 
 ىحكام التدرجيية نزل به الوحي فيما بعد، ولقد حكول البعثة، فلعله كبقية األأمشروعاً يف 

(صلى اهللا عليه وآله) على صيب  يف باب دعاء النيب ١٢٥ص ٣اخلفاجي يف شرح الشفا ج
د، وعن حأمنا كان بعد واقعة إحكام بالبلوغ ن اشتراط األأعن الربهان احلليب والسبكي 

منا إن الصبيان يومئذ مكلفون، وأ ٣٠٤ص ١نه بعد اهلجرة، ويف السرية احللبية جأغريمها 
منا تعلقت بالبلوغ يف عام اخلندق إن األحكام أرفع القلم عن الصيب عام خيرب، وعن البيهقي 

  هى.، انت)١()واحلديبية وكانت قبل ذلك منوطة بالتمييز
(عليه السالم) ـ حسب  سالم أمري املؤمننيإن إصالة عدم االشتراط، فأوتؤيد ذلك 

ول أن أ(صلى اهللا عليه وآله)، ومن املعلوم  ول جملس دعاهم النيبأمنا كان يف إالظاهر ـ 
  التكاليف كان 

                                                
  .٢٨: ص(عليه السالم) باس) كتاب الع١(



 

 ٥٠٦

  ن حممداً رسول اهللا".أال اهللا وإله إن ال أشهد أقولة: "
(عليه  مري املؤمننيأن أشكال يف إا حسب الواقع فال مأهذا كله على حسب الظاهر، 

(صلى اهللا  بني املاء والطني، كما كان النيب(عليه السالم) السالم) كان أمري املؤمنني وآدم 
  عليه وآله) كذلك.

و خصوصاً بالنسبة أما عموماً إعين رفع القلم ـ حمكوم أوكيف كان فهذا الدليل ـ 
عالم ما ما ذكره بعض األأدلة خاصة، وأحكام اُخر هلا أىل إة سالم كمحكوميته بالنسبىل اإلإ

احلاصل برفع االلتزام ال غري، فال  ،ن حديث رفع القلم ظاهر يف رفع قلم السيئات عنهأمن 
مع خمالفته للظاهر ـ كما  :سالمه كما ال يقتضي لغوية سائر عباداته. ففيهإيقتضي لغوية 

لم، كاملروي يف باب احلجر من اجلواهر، قال: ن النصوص دالة على مطلق القأتقدم ـ 
إذا استكمل املولود مخس عشرة سنة « :فمنها النبوي املرسل يف حمكي اخلالف والتذكرة

  .)١(»خذ منه احلدودأكتب ما له وما عليه و
ىل مستحبات إىل القصد غري الوضعيات، وينقسم لديه إمور احملتاجة األالقسم الثالث: 
  ستحبات بعدم السقوط، واستدل لذلك بأمور:وغريها، فحكم يف امل

  نه ما ثبت السرية فيه كان كما ذكر. نعم إ :األول: السرية، وفيه

                                                
  . ٢٤ص ٢٦ج ) اجلواهر:١(



 

 ٥٠٧

  ىل العبادات والصدقة وحنوها.إالظاهر من عادة املسلمني ذلك بالنسبة 
الثاين: بعض النصوص بضميمة عدم القول بالفصل، كنصوص الصدقة واحلج وحنومها. 

  صل كونه جمدياً.أم ل بالفصل غري جمد يف املقام لو سلّن عدم القوإ :وفيه
ألنه تفويت للثواب  ،ن حديث الرفع لالمتنان، وال امتنان يف رفع املستحبإالثالث: 

وعدم معلومية عمومية مالك  والًأكونه لالمتنان ما تقدم من عدم تسليم  :عليه. وفيه
ىل بعض النصوص اخلاصة، إاً، مضافاً املستحب، فمن احملتمل خصوصية املالك بالبالغني ثاني

و أربع عشرة سنة، أذا دخل يف ثالث عشرة سنة إال إالدالة على عدم كتابة الثواب للصيب 
  فراجع. )١(نقلها يف كتاب احلجر من اجلواهر

ىل عبادات واجبة وغريها، فحكم يف العبادات إغري املستبحات، وينقسم القسم الرابع: 
  ين:مربأا صحيحة شرعية أل

  ول: السرية وبعض النصوص اخلاصة كنصوص الصالة والصوم واحلج وحنوها.األ
  و السرية املتصلة فال بأس به حلكومته أقول: ما ثبت فيه النص أ

                                                
  .٣٥وص  ٣٤ص ٢٦ج ) اجلواهر:١(



 

 ٥٠٨

  مر مشكل.ما ما مل يثبت فيه فاألأعلى حديث رفع القلم، و
  .الثاين: ما ذكره يف الدليل الثالث يف القسم الثالث وقد تقدم بيانه مبا فيه

ذن الويل فال إيقاعات، وقد فصل منها بني ما صدر بدون العقود واإلالقسم اخلامس: 
  جازته.إذنه وإال يف بعض املوارد، وبني ما صدر بإشكال يف عدم صحتها إ

 وقوله ،)١(»ال جيوز طالق الغالم حىت حيتلم«(عليه السالم):  واستدل لذلك بنحو قوله
مره يف الشراء والبيع وال خيرج من اليتم حىت يبلغ مخس أوالغالم ال جيوز «(عليه السالم): 

ىل التصرف املستقل، ال إاحلديث. هذا بضميمة االنصراف  )٢(»و حيتلم أو يشعرأعشر سنة 
  جازة.و حلق به اإلأجازة الويل إمثل ما صدر عن 

يقاعات بني النصوص وكذا الفتاوى تدافع عجيب حيتاج يف باب العقود واإلقول: أ
  ىل بابه.إحالة كل واحد منها إوىل ىل تتبع تام، واألإ املسألة احلكم يف

دلة كل باب أن الالزم ـ كما تقدم يف مسألة العدالة ـ مالحظة أوال يذهب عليك 
  على حده، واحلكم على طبق املستفاد منها يف 

                                                
  .٨ح مقدمات الطالق أبوابمن  ٣٢الباب ٣٢٥ص ١٥ج ) الوسائل:١(
  .٢ح تامقدمة العباد أبواب من ١الباب ٣٠ص ١ج ) الوسائل:٢(



 

 ٥٠٩

خصوص ذلك الباب، ال عطف بعضها على بعضها، وزعم املعارضة بينها مع كون 
الوصية وآخر يف باب العتق وحنوه، مث جعل النتيجة واحدة سارية يف اجلميع.  بعضها يف باب

  ن يقطع بوحدة املالك.أاللهم إال 
ضربنا عن بعض الفروع االُخر خوف أردنا بيانه يف باب التقليد، وقد أهذا آخر ما 

  ىل سواء السبيل.إواهلادي  ،التطويل. واهللا املوفق للصواب



 

 ٥١٠
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  ٤٢٨  .................................  ـ فيما يتحقق به التقليد ٦٢مسألة 
  ٤٣١  .........................  ـ في كيفية العمل باالحتياطات ٦٣مسألة 
  ٤٣٤  ..........................  ـ في أقسام االحتياط وأحكامه ٦٤مسألة 
  ٤٣٧.... هدين متساويينـ في جواز التبعيض في التقليد لو كان المجت ٦٥مسألة 
  ٤٤٠  .............  ـ في تعارض االحتياطات ولزوم الترجيح ٦٦مسألة 
  ٤٤٣  .......................  صول الدينأـ في نفي التقليد في  ٦٧مسألة 

  ٤٥٠  ...................  صول الدينأفي وجوب النظر وحرمة التقليد في 
  ٤٥٠  ...................  صول الدينأيات الدالة على وجوب النظر في اآل

  ٤٥٣  ..................  صول الدينأاألخبار الدالة على وجوب النظر في 



 

 ٥١٩

  ٤٥٦  ...................  صول الدينأأدلة القائلين بعدم وجوب النظر في 
  ٤٦٠  .........................  صول الدينأأدلة القائلين بحرمة النظر في 

  ٤٦١  ...................................  صول الفقهأفي التقليد في مسائل 
  ٤٦٤  ......................................  االستنباط ئفي التقليد في مباد

  ٤٦٧  ...........  في التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية
  ٤٧١  ..............  غير التقليدـ في عدم اعتبار األعلمية في  ٦٨مسألة 
  ٤٧٣  .....  عالم عند تبدل رأي المجتهدـ في أنه هل يجب اإل ٦٩مسألة 
  ٤٧٦.... ـ في عدم جواز إجراء األصول للمقلد في الشبهات الحكمية ٧٠مسألة 
  ٤٧٩  ..............  ـ في عدم جواز تقليد المجتهد غير العادل ٧١مسألة 
  ٤٨١  .....  ـ في عدم كفاية الظن بفتوى المجتهد في العمل به ٧٢مسألة 

  
  فروع ملحقة بباب التقليد

  
  ٤٨٥  .............................نسداديالفرع األول: في جواز تقليد اال

  ٤٨٧  ........................  الفرع الثاني: في جواز تقليد غير األصولي
  ٤٨٩  ................  الفرع الثالث: في الجواب حسب رأي مجتهد السائل

  ٤٩٣  ...........................  الفرع الرابع: في تقليد الصبي وتفريعاته
  ٤٩٥  ......................  الفرع الخامس: فيما لو كانت الفتاوى حرجية

  ٤٩٧  ............  ادس: فيما لو اختلف رأي شخصين في مسألةالفرع الس
  ٤٩٩  ....................................  عمال الصبيأالفرع السابع: في 

  
  

  
  


