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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلى ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبى الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضى،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعى ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()ٕٔ1

عدم بُعد غفلة مجيع العلماء عن نكتة الرتتب

مضىىى مىىا ى ى إليىىو مباحىىل األ ىىول مىىن( :بينمىىا يف ابب احلىىدت وااليكهىىاو ينكىىر ويىىوو نكىىة عامىىة
توي خطأ اجلميع ،وىي عبارة عن قطة سو الفنىر البرىر يف خىا االيكهىاو واحلىدت ،أو مسىكوم قىو م
الفنريىىة ،أو فىىروشهم ادلرىىماة ومعلومىىا م العام ىىة الىىع اىىا وا يعيرىىو ا مجيعىىا و ىىو ل ى  ،شلىىو أمج ىع العلم ىىا
األقدمون على حنم ينون مقكضى قاعدة المت خالشو ،شإمجاعهم ال يدل على ثبىوت احلنىم علىى خىال
القاعدة تعبدا؛ لعدم اسكبعاو غفلكهم مجيعا عن قاعدة المت حبس قطة السو يف الكفنو الع و لوا إليهىا
يف اك الزمىىان ،ابعكبىىار أن المتى إتىىا الكفى إليىو ى حبسى سىىو الكىىأريد ى بعىىد االلكفىىات إح ابب الك ىزاحم
والف ىىري بين ىىو وب ىىى ابب الكع ىىارل ،شل ىىا وع ىىا العلم ىىا إح الكفن ىىو يف الوفيف ىىة ل ىىدم الكى ىزاحم وح ى مر ىىنالتو،
شاذبهى أ ظىىارىم إح المتى  ،امىىا أن االلكفىىات إح الكىزاحم أيضىىا اىىان مكفرعىىا علىىى تولىىد الكفريعىىات يف الفقىىو
والكوسىىع يف ل ى شلىىا يىىفو إح االلكفىىات إح م ىوارو ت ىزاحم األحنىىام يف الفىىرو ولع ى أول اكىىاب اك ى يف
الكفريعات ىىو اكىاب ادلبسىول للرىيد الطوسىي (ر ىو هللا الىيف اىر يف أولىو« :أن العامىة اىا وا يعيبىون علىى
الرىيعة بعىدم اكىىاب ذلىم يف الكفريعىىات» إ ن شىال تسىكبعد غفلىىة العلمىا مجيعىىا قبى ريىد اكىىاب ادلبسىول عىىن
(1
نكة المت الع اان ادلفرول و ول سو خا الكفنو االيكهاو إليو بعد حى
املناقشة :الرتتب وجداين ال يغفل عنو العامي فكيف جبميع العلماء؟
قولىىو( :شىىال تسىىكبعد غفلىىة العلمىىا مجيعىىا قب ى

ريىىد اكىىاب ادلبسىىول عىىن نكىىة المت ى الىىع اىىان ادلفىىرول

و ىىول سىىو خىىا الكفنىىو االيكهىىاو إليىىو بعىىد حىىى يىىرو عليىىو :ان واقىىع المت ى ( ، 2شلىىا ال ي ف ى عنىىو أ
إ س ىىان ،وإن ر يع ىىر ان يع ى ى عن ىىو ب ىىيفل  ،شني ىىخ بناش ىىة العلم ىىا قب ى ى الر ىىيد الطوس ىىي؟؛ ألن الوي ىىدان
( 1السيد اافم احلسيه احلائر  ،مباحل األ ول ،ا كرارات وار البرو – قم1433 ،ىى ،ج 2ص304-303
( 2ووقوعو يف مك أ ى للمدرسة شإن ر تفع شاش ٍم اخلبز أو أ ى للمكجر
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واالرتنىىاا العقالئىىي عليىىو ،عىىم شىىبهة االمكنىىا ببيا ىىا الدقيقىىة ىىىي الىىع قىىد ي ف ى عنهىىا العلمىىا لننهىىا غىىو
رلديىة بى ىىي علىى عنى مىدعاه أول؛ إ تفيىىد أقربيىة رأ القىدما ( 1مىن ادلكىأخرين الىيفين شوشى أ ىىىا م
الربهات
ب ان إمجا الفقها قدميا وحديكا يف العديىد مىن مسىائ المتى ىىو علىى مىا يطىابن الويىدان والفطىرة بى
حىىل لىىدم مىن يقىىول ابمكنىىا المتى  ،ولىىيفا قىىال يف اواضىرات (األول :مىىا إ ا ويبى االقامىىة علىىى ادلسىىاشر يف
بلد سلصوص ،وعلى ىيفا شان قصد االقامة يف ل البلد ويى عليىو الصىوم ال زلالىة ،إ ا اىان قصىد االقامىة
قب الزوال ور أيت دبفطر قبلو ،وأما إ ا خىالخ لى وتىرك قصىد االقامىة شيىو شىال إشىنال يف ويىوب االشطىار
وحرمة الصوم عليو وىيفا ىو عى المت اليف ن بصدو إثباتو ،إ ال عه بو إال أن ينىون ىنىاك خطىاابن
شعليىان مكعلقىىان ابلضىىدين علىىى ىىو المتى  ،مهن ينىىون أحىىد ا مطلقىىا وانخىىر مرىىرو ا بعصىىيا و ،وشيمىىا ىىن
شيو ايفل  ،شان ويوب االشطار وحرمة الصوم ممت على عصيان األمر بقصىد االقامىة الىيف ىىو مضىاو لىو ى
أ االشطىىار ى وال مينىىن ألحىىد أن يلكىىزم يف ىىىيفا الفىىرل بعىىدم يىواا االشطىىار وويىىوب الصىىوم عليىىو ،شا ىىو يف
ادلعىىن إ نىىار لض ىىرور مىىن الض ىىرور ت الفقهيىىة ( 2شالح ىىع وعىىوم الض ىىرورة يف االمىىو وا ىىو ال مينىىن ألح ىىد
اإلشكا بويوب الصوم ،يف قبال وعوم احكمال غفلة العلما مجيعا قب الطوسي عن نكة المت !
االستحالة واإلمكان عقليان ،ال يعقل غفلة كل العلماء عنهما
وبعبىىارة أخىىرم :ان الب ىىل يف المت ى عىىن اسىىك الكو وإمنا ىىو ،واالسىىك الة واإلمنىىان مىىن حيطىىة أحنىىام
العقى  ،وال يعقى – عىاوة – أن جيمىىع الفقهىىا الهىم علىىى خىىال حنىم العقى ابسىىك الة شىي شيبنىىون علىىى
إمنا ىىو ،أو ان جيمعىوا علىىى خىىال حنىىم العق ى بمنىىان شىىي شيبنىىون علىىى امكناعىىو ،ب ى لعلىىو أشىىبو بفىىرل
اوال ،إضاشة إح ان إ الي االمو (إ ن شال تسكبعد غفلة العلما مجيعا قب ريد اكىاب ادلبسىول عىن نكىة
المت ى الىىع اىىان ادلفىىرول و ىىول سىىو خىىا الكفنىىو االيكهىىاو إليىىو بعىىد حىىى يرىىم العلمىىا يف ام ىىن
ادلعصىىومى علىىيهم السىىالم أل ىىم مىىن السىىابقى علىىى امىىان اكىىاب ادلبسىىول (ب ى حىىل إن شىىرل ا ىىو ر يقصىىد
األعىىم؛ إ يىىرو مىىا سىىبن مىىن ان إمجىىا الن ى يف امىىن ااشىىخ عىىن تلقىىيهم إ ه عىىن السىىابقى و ىىوال إح امىىن
ادلعص ىىوم علي ىىو الس ىىالم وال يعقى ى ان جيمعى ىوا يف مس ىىألة ش ىىرعية عل ىىى خ ىىال حن ىىم العقى ى ابالس ىىك الة أو
( 1أ يف ادلسألة الع بنو على ويوهبا (أ ادلهم اليف حنموا بويوبو على تقدير عصيان األىم
( 2الريد دمحم إس اي الفيال ،زلاضرات يف أ ول الفقو ،مفسسة إحيا آاثر اإلمام اخلوئي قدت سره1422 ،ىى ،ج 2ص400
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اإلمنان ويسن ادلعصوم عليو السالم عنهم مجيعا

إحالة املعصوم عليو السالم الرتتب ،إىل عقول العلماء
ُصا ِ
اول َو َعلَا ْاي ُك ُم التا ْف ِيا ُاع ( 1و((إَِّناَاا
إضىىاشة إح مىىا ورو عىىنهم علىىيهم السىىالم منىىررا مىىن (( َعلَْيانَااا إِلْ َقاااءُ ْاأل ُ
ِ
اول َو َعلَا ْاي ُك ْم أَ ْن تُا َف ِّعُااوا ( 2شهى المتى مىىن األ ىىول أم ال؟ ال شى ا ىىو مىىن
ُصا َ
َعلَْيانَااا أَ ْن نُالْقا َاي إِلَا ْاي ُك ُم ْاأل ُ
األ ىىول الىىع تسىىكهرج منهىىا ألىىو ادلسىىائ شلاى ةىم ر يلقهىىا األئمىىة علىىيهم السىىالم علينىىا؟ واجلىواب :ىىىو أل ىىو مىىن
ادلسكقالت العقلية وشلا حينم بو (بمنا و الويدان شال حايىة إللقائىو شقىد أحالىو ادلعصىوم عليىو السىالم علىى
عقول العلما وويدا م ،وايخ يعق ان حينم العلما شيو مجيعا خبال العق والويدان؟ ولو شىرل إمنا ىو
الوقىىوعي دلىىا ىىص للمعصىىوم ان يسىىن بى اىىان جيى ان يلقيىىو إح العلمىىا بى اىىان قىىد اىىد عليىىو إلقىىاؤه ال
أل ىىو مىىن األ ىىول شقىىا بى أل ىىو مىىن األ ىىول الىىع أمجىىع شيهىىا العلمىىا – علىىى الفىىرل – علىىى خىىال الواقىىع
وخىىال حنىىم العقى شنىىان ال بىىد مىىن ايىىده عليىىو السىىالم حنىىم العقى اىىي ال جيمىىع الفقهىىا علىىى سلىىالخ
للعق والويدان
ىل يتوقف االجتهاد أو األعلمية على م اجعة كتب املعاص ين واملتأخ ين؟

تنبيااو :ىى يصىىص ان يقكصىىر يف االيكهىىاو علىىى مرايعىىة اكى القىىدما شقىىا االعىىدة واليفريعىىة أو مىىع اكى
أمكال اوقن والعالمة ،واالسك نا هبا عن اك الريد وانخو د والنائيه والعراقي واال فهاين ومن حلقهم؟
وبعبىىارة أوي -1 :ى ى يكوق ىىخ ربقىىن ملن ىىة االيكهىىاو علىىى مرايع ىىة اك ى ادلعا ىرين األ ىولية والفقهي ىىة
واك ادلكأخرين أو ال؟
 -2على شرل العدم ،شه شعلية االيكهاو مكوقفة على ل ؟
 -3وعلى تقدير عدمهما ،شه األعلمية مكوقفة على ل ؟
واجل ىواب :الظىىاىر ان ادللنىىة غىىو مكوقفىىة علىىى مرايعىىة اك ى ادلكىىأخرين أو ادلعا ىرين ،عىىم بعىىب مراتبهىىا
مكوقفة ،لنن ل غو أقربية اإل ابة
وامىىا األعلميىىة شفيهىىا تفصىىي علىىى حسى ادلبىىاين يف مالاا ىىا وىىىي عرىىرة أو أاكىىر انو ىىو أقىىوم ملنىىة أو
( 1دمحم بن احلسن احلر العاملي ،وسائ الريعة ،مفسسة آل البي – قم1401 ،ىى ،ج 27ص62
( 2دمحم بن إوري احللي ،مسكطرشات السرائر ،مفسسة النرر اإلسالمي – قم1411 ،ىى ،ص575
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أاكر إحا ة ابدلدارك أو القواعد أو األقرب لليفوي العريف إح غو ل

فعلية االجتهاد يف العقليات والنقليات والع فيات واملتجددات

واما شعلية االيكهاو يف ادلسألة شقد يفص  :بى العقليات والعرشيات والنقليات وادلسائ ادلكجدوة
ام ىىا العقلي ىىات ،وادل ىراو هب ىىا ادلس ىىائ اال ى ىولية ال ىىع ا ىىان احل ىىاام شيه ىىا العق ى أو الوي ىىدان امس ىىألة المتى ى
واقكضىىا األمىىر ابلرىىي النهىىي عىىن ضىىده العىىام أو اخلىىاص عقىىال ،وايكمىىا األمىىر والنهىىي شيمىىا اا ى حيكيكىىو
ا ضىىمامية أو ارباويىىة اا شالظىىاىر عىىدم احلايىىة إح مرايعىىة اك ى ادلكىىأخرين مىىاوام قىىد اسىىكق عقلىىو مهحىىد
األ ىرا  ،وىىو أىىون وأوح شلىىا ىرح بىو بعىىب األعىالم مىن ان ادلريىىع يف لىزوم تقليىد األعلىىم وعدمىو ىىو عقى
ادلنلخ شلو اسكق عقلو بعدم لزومو دلا أمنن إلزامو بو ،عم لو ر حينم عقلو برىي تعىى عليىو تقليىد األعلىم
يف مسألة تقليد األعلم ،شكأم
عىىم ينب ىىي ان ينىىون قىىاورا علىىى اإليابىىة علىىى الرىىبهات ال ىواروة أو الىىع مينىىن ان تىىورو علىىى أ حنىىم
عقلي ،وإال دلا اان رلكهدا ،وال جي عليو تكبعها إال ابلقدر ادلكعىار منهىا ،بى ىىو غىو زلكىاج إليىو مىاوام قىد
احكم ة عقالئيا خطأه يف حنمو العقلي
اسكق عقلو بو إال لو ة
وامىىا العرشيىىات ،شنسىىابقها ،إ ادلريىىع العىىر وال رلىىال شيىىو لكىىدقيقات ادلكىىأخرين شىىال حايىىة إح مرايعىىة
أقواذلم يف شعلية االيكهاو يف ادلسألة إال لو احكم ويوو ما يفثر يف شهمو العريف
واما ادلسائ ادلكجدوة ،االعديد من شرو العلم اإلمجايل ،شال بد من مرايعة اك ادلكأخرين ابلقدر ادلكعار

واما النقليىات ،شىإ ا احكمى ذبىدو وليى أو والل ٍىة لىدم ادلكىأخرين ويى الف ىك يف المىا م ،واألول ور
ومكالو ما ااكرفو والد الريد البهىائي مىن ى اح الىروا ت( 1الدالىة علىى االسكصى اب بعىد ان اىان مسىكند
ادلرهور شيو العق  ،والكاين شلنن يف ا
ويو االسكدالل ابحلديل وللب ل تكمة ب ن هللا تعاح
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاى ين
ٍ ِ ِ
ص َع ُد ِمنوُ ِم ْ قاةً بَع َد ِم ْ قاةٍ،
السل ِم ،يُ ْ
قال اإلمام الصاوي عليو السالم(( :إ ّن اإلميا َن َع ْش ُ َد َرجات ِبَن ِزلَة ُ
الواحد :لَست على َش ٍ
ني لِ ِ
يء ،حّت يا ْنتهي َإىل ِ
ِ
صاحب االثنَ ِ
صاح ِ
العاش ِ  .فال تُ ْس ِق ْط َمن
ب
فال يَا ُقولَن
َ
ُ
ّ َ َ
ٍ
إليك ب ِفْ ٍق ،وال
فارفَا ْعوُ َ
أس َف ُل ِم َ
ك َمن ُىو فَوقَ َ
ك فيُ ْس ِقطَ َ
ُىو ُدونَ َ
ك ،وإذا ر َ
أيت َمن ُىو ْ
نك بدرجة ْ
ِ
س َ مؤمنا فعلَ ِيو َج ْبا ُهُ (النايف :ج 2ص44
ََتْ ِملَن علَ ِيو ما ال يُ ُ
طيق فَاتَ ْكس َهُ ،فإ ّن َمن َك َ

( 1روا ت ارارة الكالث ب األربع
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