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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔ1) 

 تطّور االجتهاد ال ميكن ان يفيد بطالن اإلمجاع
ر االجتهاد مهماا بلا ، ال دي ان ان يفياد بطاالن اومجاا  وخطا  ا معاني مان قادامى الفوهاا ، بال لاو ل وامشل: ان تطو  وبوجو أكم

  :أفاد ذلك كشف عن بطالنو ىو وعن خط ه
 مستند اإلمجاع أحد أمور

 وذلك ألن مستند اومجا  ال خيلو من أحد األمور التالية:
 حكم العقل -ٔ
ّت ااإ، فاانذا كااان مسااتند اومجااا  ح اام العواال دلااا أخاال   يتااو  ااي ح اام العواال، كمااا سااباألول:  إذ ماان الواضاا  ان  ؛ق يف مثااال ال

هباا، فاان أح اام العوال ادلساتول فطرياة، أط  اا فطار هللا النااس عليهاا، وىاي ال  تطور االجتهاد مهما بلا  ال يار ر يف أح اام العوال وال خيال  
غاري متخلاف وال لتلاف، كماا ان مان الواضا   لاياون الااط   ي ان معلاالك وكاان باني  الثباوت ختتلف وال تتخلف نظري الااا  يف ابب الهىاا

 واقعو انو  بهة يف موابل البديهة.وكان عن خط ه وزيفو ذلك ان االجتهاد مهما تطور فال خيالف ح م العول ولو خالفو كشف 
 بناء العقالء -ٕ
ا  العواال ، دلاا أم ان لتطاور االجتهااد مهماا بلا  ان يهار   يتاو فاان بناا  العواال   اا بنا  العوال ، فنذا كاان مساتند اومجاا  بناالثاين: 

ماان ان ادلاادار يف ح يااة األخبااار علااى  السااابونيح ااة ال يوااف أمامهااا االجتهاااد وال تطااوره، ور ااا ديثاال لااالك  ااا ا ااتهر لااد   بناااؤىمىااو 
سااند ىااي إحااد  ثاارا تو يااق الروايااة وليساار الطريااق ادلنالصاارة وان واثقااتهم ال واثقااة الااروا ت ال علااى واثقااة الاارواة فوااج وإن واثقااة رجااال ال

فَااااتاوق وا ا وَ َواَل ))تفياااد حتمااااك واثقاااة الرواياااة إذ قاااد ي اااون مهااامويا لالفااااك لواااول ربناااا في اااإ علاااى حساااإ الاااروا ت ضاااربو عااار  ا ااادار و
اا اااَلَل رَاااْوَل رَبّانَااا تَاَعاااَ  َو   ََ نَااا َمااا  ااد  تَاْقبَال ااوا َلَلياْ َ َدو َْاَنا را ْلنَااا رَاااَل ا و  َلاازو َوَجاالو َورَاااَل  صاالهللا ع للياال والاال و االمنوَة نَبايّانَااا  فَااَّنا و ذاَاا َحاادو

َا ا واَ َفَدااا َوافَااَ   ))و (1)(( صاالهللا ع للياال والاال و االمَر  ااول  ا وا  ُاع ااو   َللَااهللا ماتَااا نوااا َحاادايْث فَاْل ُ و   َوَمااا ما ذاَاا َجاااءَم ْم ما اا ََ ا وا َفذ  تَااا
اَلَفل  فَاْطَُح   َناََ    (2)((و   َأْو ر دُّو   َلَلياْ

وأفرط بعض تالماتاو  (3)االسانيد فوجمث ان بعض الرجاليني واألصوليني، كالسيد اخلوئي، ذىإ إىل ان ادلدار واثقة الرواة وادلعيار 
صار  يف عادل عان ىااا الارأط و  –حساإ بعاض ادلتتبعاني  –يف تبين ىاا الرأط حىت كتإ مثال )مشارعة البالاار( ل ان السايد اخلاوئي 
رجااو  إىل مسالك الواادما  بعاد ان مشااى علااى  – (4)لااو     –بعاض كتبااو الفوهياة ابن ادلاادار ىاو واثقااة الروايااة ال الاراوط فالسااإ وىاو 

مساالك واثقااة الاارواة عوااوداك ورمل عليااو ادلالااات ماان التالماااة، والشاااىد ان االجتهاااد مهمااا تطااور فانااو إذا خااالف اومجااا  أو ادلشااهور 
                                                           

 .224دمحم بن عمر ال شي، رجال ال شي، مرسسة النشر يف جامعة مشهد ادلودسة، ص (1)
 .275ص 7ثهران، ج –الشيخ الطوسي، التهايإ، دار ال تإ اوسالمية  (2)
ما يف مباحثنا األصولية. و ل ن ذكران أن كال خاه عان معصاوم ال ي اون ح اة، و إ اا قال يف مع م رجال احلديث )و ىاان األمران قد أ بعنا ال الم فيه (3)

ساان عاان احل اة ىااو خصااوص خااه الثوااة أو احلساان. و مان الظاااىر أن تشااخيمب ذلااك ال ي ااون إال  راجعااة علاام الرجاال و معرفااة أحااواذلم و  يياا  الثوااة و احل
 (.22ص 1ج الهعيف( )مع م رجال احلديث، مرسسة اخلوئي اوسالمية،

 إذ األمر  اجة إىل تثبر. (4)
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 لرجع إىل رأط ادلشهور ادلبتين على بنا  العوال . العوال  فانو  ا ال يعتمد عليو بل ان صاحبو لو أعاد النظر ادلستند إىل بنا 
ُجيحات العقل -ٖ  ت

العول ال يف مستوالتو بل يف ترجيالاتو، ابن ي ون مستند ا معني، بعض الوجوه االستالساانية أو الوياساية، ول ان ىااا الثالث: 
حق فوهائنا أط ال حيتمل ان جيمعوا على ح م استناداك إىل استالسان أو قياس وإن احتمل يف الواحد أو اال نني الوجو غري حمتمل يف 

كافاااة الفوهاااا  ادلتوااادمني فمااان اجياااال عاااادة ان جيمعاااوا علاااى ح ااام خااااث  اساااتناداك إىل   اماااامااانهم غفلاااةك عااان اناااو استالساااان أو قيااااس، 
حاالك منو، واحتماال ان يففلاوا فيال ماوا  مثلو إن   ي ن أ د  واالستالسان  ،  الوياساحدمها.. كيف وقد ورد النهي الشديد عن إتبا 

   م مسندينو للشار  استناداك للوياس أو االستالسان، غري وارد أبداك.
 الفهم من النقل -ٗ
ُابع:  بدا وجيهاك ل نو غري الفهم من النول، ابن ي شف تطور االجتهاد عن خط  كافة العلما  يف فهمهم من النمب، وىاا وإن ال
ّاكم ادلعريف،  االعصارانو يبدو وجيهاك فلهرورة تطور األفهام  رور األدوار وكرور  امااتم أيهاك:  انو لاي  بتاام، فاان ادلعياار يف  واماوال

يف العصاور الالحواة   نياآلت افهام  ماعالفهم من النصوص أفهام ادلعاصرين للانمب فاايم ادللواى إلايهم ال االم، ولاو تعاار  فهمهام كلهام 
ماان ادلوصاود إفهاماو مان ىااه النصاوص، بال يادل علياو قولاو تعاااىل: وادلسال م كاان اجي ام فهام الساابوني ادلعاصارين أليام الوادر ادلتايون 

وزىاا، نعام البطاون  اا فان لسان الواوم ىاو ماا وردت باو اآل ت والاروا ت، فاال يصا   ا (1)( َوما َأْرَ ْلنا ماْن َر  ول  ذاالو بالاسانا رَاْومال)
البطاون  اا   يوكال علمهاا إليناا و  توضاع ضاوابطها  ل ان   ،ختتلف األفهام يف تناوذلا ف لما أزداد الفهم حدة وقوة ازداد إدراكاك للبطون

اذ وَن  ا )أبيادينا بال ادلطلعااون عليهاا ىام فوااج كماا قااال تعااىل:  ُوا ا ْناادا  َومااا يَاْعلَام  َوْويلَاال  ذاالو ا و  َوال اْن لا اْلعاْلااما يَاق ول اوَن نَمنوااا باالا م ااِل ما
 (2)(رَبّانا

العريف اآلن ابعتباره مرآة ألفهام أولالك، فلاو  ابلفهمالعريف للمعاصرين، وإ ا حيتج  ادلتفاىموعلى أط فادلرجع يف فهم النصوص ىو 
 أحرز عدمو سوج عن احل ية اللهم إال على دعو  انقشناه يف حملها.

وان  خارجياةالك  ا لو فهم الفوها  الودما  ان األمر يف الروا ت مولوط ال إر ادط، أو فهموا ان األح ام حويوياة ال ولنمثل ل
فيهاا ىاو ذلااك، فاان االجتهااد مهماا تطااور فاناو ال دي ناو إجيااد خلاال يف ذلاك، اللهام إال علاى مبااف اذلرميناوثيويني وقاد فصاالنا  األصال

ا قها  خارجياة، ياان األصل يف أح ام الشار   دعو  بعههمد اذلرمينوثيويا( فراجع أجوبتنا عن ا واب عن كالمهم يف كتاب )نو
 صل يف أح امو يف قها  ادلرأة واحلدود والد ت وحووا اونسان خاصة، ايا قها  خارجية ال حويوية.األبعههم ان دعو  أو 

َ َدواد  َحااَلْل أَبَادا  ))يف فهمهم من الشار  ان قهاا ه حويوياة وان واحلاصل: ان ما يراد بو الود  يف أفهام كافة ادلتودمني  َحااَلل  
ُ    َو اَل  َااا  اا َُاْم أَبَاادا  ذاَ  يَاااْوما اْلقاَياَمااةا اَل َيك ااون  ََيياْ َُام اال  َحاا ُ     ذاَ  يَاااْوما اْلقاَياَمااةا َو َح اا اسااتناداك إىل تطااور االجتهاااد يف تفسااري  (3)((ء  ََيياْ

 وللبالث صلة إبذن هللا تعاىل. يف اومجا  بل حىت يف الشهرة وال  هعف. بواد ا، ىو ادلودو  الهعيف ولي  النصوص وأتويله
ُين  وصلهللا ع للهللا دمحم ونلل الطاه

ه نو رَاباَعْةَ َمْن َماَنْت َماَنتا اْلف َقَهاء  َواْلع َلَداء  ذاَاا َمَتَب بَاْعض ه ْم ذاَ  بَاْعض  َمتب وا بثاَلََة  لَْيَس َمعَ )): عليو السالمأمري ادلرمنني  قال
ََُتل  َأْصَلَح ا و  َلاَلنايَاَتل َ َومَ  ُاي نْاَياَ َوَمْن َأْصَلَح َ  ََُتل  َمَفا   ا و  َِهول  ماَن الدُّ َا وت ل  ن َنل  َوبَاْْيَ ا وا َلزو َوَجلو َأْصَلَح ا و  ِها ْن َأْصَلَح فايَدا بَاياْ

                                                           

 .4سورة إبراىيم: آية  (1)
 .7سورة آل عمران: آية  (2)
 .55ص 1ثهران، ج – وة اوسالم ال ليين، ال ايف، دار ال تإ اوسالمية  (3)
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َنل  َوبَاْْيَ النواسا تَاَباَرَك َوتَاَعاَ  فاي  (.327ص 5)ال ايف: ج ((َدا بَاياْ


