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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعُت ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٓٔ)

٘ -االرتكاز ادلتلقى من الشارع
اخلامس :من مستندات اإلمجاع ىو ارتكاز ادلتشرعة فان ارتكاز كافةة الفههةاا ادلعايةرين للمعصةوم عليةو السةالم
إذا كان على ان احلكم الشرعي كذا ،كاشف عن تلهيهم إايه منو عليو السالم بوجةو مةا وإال دلةا أمكةن ان يرتكة يف
ذىنهم مجيعاً ان احلكم الشرعي ىو كذا.

ولعلةةو ديكةةن التمليةةق لةةو بهولةةو تعةةا (فَ ُكلُووواْ َِّووا أ َْم َ و ْك َن َعلَو ْوي ُك ْم)( )1فعلةةى الةةرنم مةةن ايةةو قةةد يتةةوىم ان ا يةةة
مطلهةةة مةةن حية جةواز أكةةق موضة العةةن فلةةيً بةةنهً إذاً ،أو ىةةي مطلهةةة مةةن حية بيةةان احلليةةة والطهةةارة معةاً
فيهوز أكق موض العةن حلليتةو واهارتةو ،إال ان االرتكةاز ادلتشةرعي علةى ايصةراع ا يةة عةن اهةارة موضة العةن
بق على عدم ايعهاد اإلاالق أيالً لعدم متامية ادلهدمة األو من مهدمات احلكمة وىي كون ادلو يف مهام البيان
من ىذه اجلهة ،لوضوح ايو يف مهام البيان من جهة احللية والتذكية ال مةن جهةة اهةارة موضة العةن و،اسةتو ،ولةو
شك شاك واحتمق البيان دلا أفاد إذ ال بد من إحراز البيان لينعهد اإلاالق.

واحلاصو و  :ان ارتك ةةاز كاف ةةة ادلتش ةةرعة دلي ةةق علةةى اي ةةو متله ةةى م ةةن الفهه ةةاا جةةيالً بع ةةد جي ةةق وي ةةوالً إ الش ةةارع
األقدس.
وعلةةى أف فةةان تطةةور االجتهةةاد مهمةةا بلة فايةةو ال يةةازر يف ارتكةةاز ادلتشةةرعة السةةابهُت ولةةو ت ةةَت رأف الالحهةةُت دلةةا
أخق بكاشفية رأف السابهُت عمن سبههم ويوالً إ ادلعايرين للمعصوم عليو السالم .فتأمق
 -ٙالنص

ال ادس :النصوص يفسها ،فان مستند اإلمجةاع قةد يكةون الةنس يفسةو ،وىنةا فةان تطةور االجتهةاد ال ديكةن ان
يازر فيو سلباً ،نايتو ايو اجتهاد يف الدليق وال خيق ذلك حبهيتو الظاىريةة بةق ان اإلمجةاع قةد ينهلةش إ شةهرة علةى
اخلالع ،بق حىت لو فرض ايهالبو إ إمجاع على اخلالع وإن مل أجد لو ملاالً ،فايو ال يضةر حبهيةة اإلمجةاع األول
وكاشةةفيتو عةةن قةةول ادلعصةةوم عليةةو السةةالم وإن أخةةق بكاشةةفيتو عةةن احلكةةم الةواقعي الةةذف مل يةةدع مةةن البدايةةة كاشةةفية
( )1سورة ادلائدة آية .4
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اإلمجاع تطور االجتهاد فيما يراه بعن اجملتهدين؟
عارض
اإلمجاع عنو ،فكيف مبا لو
َ
َ

وديكن توضيح ذلك يف ضمن ادللال ا يت الواقعي ادلبتلى بو بشدة ،وىو ،اسة أىق الكتاب
اإلمجاع على جناسة أه الكتاب ،وشهرة ادلعاصرين ادلضادة

فهةةد ادعةةي اإلمجةةاع مكةةرراً علةةى ،اسةةتهم والظةةاىر ان ادلسةةألة كاي ة إمجاعيةةة إال مةةن النةةادر ،ولكةةن لعةةق رأف

مشهور ادلتأخرين استهر على اهارهتم.
قال السيد الوالد ({اللامن} من النهاسات {الكافر أبقسامو} وقد استفاض على ،استو دعةو اإلمجةاع مةن
الناي ةرايت ،وااليتص ةةار ،وال ني ةةة ،والس ةرائر ،والتىري ةةر ،وادلنته ةةى ،والبى ةةار ،وكش ةةف اللل ةةام ،و ةةاىر الت ةةذكرة ،و اي ةةة
األحكام ،ونَتىا ،بق عن التهذيش دعو إمجاع ادلسلمُت على ذلك)( )1وقد خرج مةن اإلمجةاع النةادر وقةال الوالةد
(وأما الكتايب فإيو وان استفاض يهق اإلمجةاع علةى ،اسةتو ،كمةا عرفة مجلةة مةن الكتةش احلاكيةة لةو ،إال أن ىنةاك
مجاعةةة ذىب ةوا إ الطهةةارة ،كةةابن اجلنيةةد ،والعمةةان ،والشةةيي يف النهايةةة ،وادلفيةةد يف الع يةةة ،بةةق يف ادلصةةباح ،وتةةبعهم
مجاعة من متأخرف ادلتأخرين)(.)2
وال يضعف اإلمجاع بذلك ،ألن م تند الفريقني الرواايت

وعلى أف فمورد الشاىد ان اإلمجاع كان قددياً على النهاسة والشهرة ا ن على الطهارة ،فيتوىم من ذلةك َوىةن
اإلمجاع إ درجة ان ته الشةهرة يف مهابلةو ،ولكةن التىهيةي يويةلنا إ ان ىةذا اإلمجةاع حةىت إن ايهلةش إ إمجةاع
مضاد على الطهارة فايو يبهى كاشفاً عن قول ادلعصوم عليو السالم وىةو نةَت مةوىن لةو أبةداً ولنةذكر بعةن الةرواايت
من الطرفُت مث يوضح ادلهصود مبا ال يبهى معو إبذن هللا تعا جمال لإلشكال.
قال يف الفهو (وأما السنة فمتواتر الرواايت ملق يىيىة سعيد األعرج أيو سأل أاب عبد هللا (عليو
السالم) عن سار اليهودف والنصران ،أياكق أو يشرب؟ قال «ال»(.)3
ويىيىة دمحم بن مسلم عن أيب جعفر (عليو السالم) يف رجق يافح رجالً جموسياً ،قال «ي سق يده ،وال
يتوضأ»(.)4
ويىيىة علي بن جعفر ،عن أخيو موسى (عليو السالم) قال سألتو عن النصران ي تسق م ادلسلم يف
( )1السيد دمحم احلسيٍت الشَتازف ،موسوعة الفهو /كتاب الطهارة ،دار العلوم – بَتوت1447 ،ىة ،ج 4ص.182
( )2ادلصدر يفسو.
( )3الوسائق ج 16ص 384الباب 54من أبواب األاعمة احملرمة ح.1
( )4الوسائق ج 2ص 1418الباب 14من أبواب النهاسات ح.3
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احلمام؟ فهال «إذا علم أيو يصران انتسق ب َت ماا احلمام ،إال أن ي تسق وحده على احلوض في سلو مث
ي تسق» .وسألو عن اليهودف والنصران يدخق يده يف ادلاا أيتوضأ منو للصالة؟ قال «ال ،إال أن يضطر
إليو»(.)2()1
ويىيىة دمحم بن مسلم ،قال سأل أاب جعفر (عليو السالم) عن آيية أىق الذمة واجملوسي؟ فهال «ال
أتكلوا يف آييتهم ،وال من اعامهم الذف يطبخون ،وال يف آييتهم اليت يشربون فيها اخلمر»(.)3
ويىيح العيس ،قال سأل أاب عبد هللا (عليو السالم) عن مااكلة اليهودف ،والنصران ،واجملوسي ،أفآكق

من اعامهم؟ قال «ال»(.)5()4

ويف مهابلها رواايت منها (يىيىة إبراىيم بن أيب حممود قال قل للرضا (عليو السالم) اجلارية النصرايية
ختدمك وأي تعلم أ ا يصرايية ،ال تتوضأ وال ت تسق من جنابة ،قال «ال أبس ت سق يديها»(.)6
ويىيىتو األخر قال قل للرضا (عليو السالم) اخلياط أو الهصار يكون يهودايً أو يصرايياً وأي تعلم
أيو يبول وال يتوضأ ما تهول يف عملو؟ قال «ال أبس»( ،)7فان الهصار ىو الذف ي سق اللوب وفيو الشاىد ،وأما
وأما اخلياط فإيو ال شاىد فيو يرحياً)( )8و(وموزهة عمار عن أيب عبد هللا (عليو السالم) قال سألتو عن الرجق
ىق يتوضأ من كوز أو إانا نَته ،إذا شرب منو على أيو يهودف؟ فهال «يعم» فهل من ذلك ادلاا الذف يشرب
()14( )9
منو؟ قال «يعم» ).
( )1الوسائق ج 2ص 1424الباب 14من أبواب النهاسات ح.9
( )2وقد استدل السيد العم مبلق ىذه الرواية على ان االضةطرار يةدخق بعةن األحكةام الوضةعية في َتىةا ،وادلشةهور ايةو رافة للىكةم
التكليفي ال الوضعي.
( )3الوسائق ج 2ص 1418الباب 14من أبواب األاعمة احملرمة ح.1
( )4الوسائق ج 16ص 383الباب 52من أبواب األاعمة احملرمة ح.3
( )5السيد دمحم احلسيٍت الشَتازف ،موسوعة الفهو /كتاب الطهةارة ،دار العلةوم – بةَتوت1447 ،ىةة ،ج 4ص( 187-183اقتباسةاً
لبعن أىم رواايتو).
( )6الوسائق ج 2ص 1477الباب 54من أبواب النهاسات ح.2
( )7احلدائي ج 5ص 169يف الهول بطهارة الكتايب .ويف الوايف يف ابب التطهَت من مً احليواانت من أبواب الطهارة من اخلب .
( )8السيد دمحم احلسيٍت الشَتازف ،موسوعة الفهو /كتاب الطهارة ،دار العلوم – بَتوت1447 ،ىة ،ج 4ص.193
( )9الوسائق ج 1ص 165الباب 3من أبواب األسئار ح.3
( )14السيد دمحم احلسيٍت الشَتازف ،موسوعة الفهو /كتاب الطهارة ،دار العلوم – بَتوت1447 ،ىة ،ج 4ص.194
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أقول ليً الكالم ا ن عن ان أف من الطائفتُت يس أو أ هر واألخر

اىرة وال عن حمامق الطائفتُت بق

يف ان اجملمعُت إذا استندوا للطائفة األو رأوىا ىي النس ادلعتمد ..على عكً ادلتأخرين إذ رأوا ان اللايية ىي
النس – لتفصيق ليً ىذا حمق حبلو – فمن ذلك يظهر ان مرج الكق إ الرواايت فان اإلمام عليو السالم ىو
()2
()1
ت ِم ْن ََب ِ
ك))
ب الت ْ لِ ِيم َو ِس َع َ
َخ ْذ َ
الذف خالف بينهم وورد يف ادلتعارضُت (( ِِبَيِّ ِه َما أ َ
فكال حكمي الطهارة والنجاسة عنهم والتخيري ورد منهم
فكةةال احلكمةةُت الطهةةارة والنهاسةةة قةةد ورد عةةنهم علةةيهم السةةالم نايةةة األمةةر ان أحةةدقا حكةةم واقعةةي وا خةةر
اىرف ،وقد وس األئمة علينا ابألخذ أبيهما شئنا فليس ادلشكلة يف اإلمجاع أبداً.
واحلايةةق ايةةو كمةةا ايةةو لةةو حصةةق يف الوق ة الواحةةد ان عمةةق بعةةن الفههةةاا ضةةذه الطائفةةة وبعضةةهم ابلطائفةةة
األخةةر  ،بةةق لةةو عمةةق فهيةةو ضةةذه الطائفةةة فةةًتة مث بتلةةك الطائفةةة فةةًتة – بنةةاا علةةى ان التخيةةَت اسةةتمرارف – دلةةا ورد
إشكال خمالفتو يف احد حالتيو حلكةم اإلمةام عليةو السةالم ألن الفةرض ايةو عليةو السةالم خةَتان ،فكةذلك لةو عملةوا
يف زمن بطائفة ويف زمن الحي عمق نَتىم ابلطائفة األخر .
بعبةةارة أخةةر لةةو كةةان ادلةةدعى ان اإلمجةةاع كاشةةف عةةن احلكةةم ال ةواقعي لةةورد إشةةكال موىنيتةةو مبخالفتةةو مشةةهور
ادلعايرين بق ومبعارضة مستنده لرواايت كلَتة مضادة ،لكةن ادلةدعى ىةو ان اإلمجةاع كاشةف عةن قةول ادلعصةوم عليةو
السالم ومادام للمعصوم رواايت على كال اريف احلكم فكالقا قولو ،واإلمجةاع كاشةف عةن قولةو سةواا ايهلةش أم
ال فلم يت ح ح قيد شعرة عن جهة حهيتو.
وسيأيت م يد بسط ووجوه أخر فايتظر.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ِ
ات الْمو ِ
ف اَّلل َعز وج َع ْنهُ س َكر ِ
ت فَولْيَ ُك ْن لَِق َرابَتِ ِه
َْ
َحب أَ ْن ُيَّف َ ُ َ َ
قال اإلمام الصادق عليو السالم (( َم ْن أ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ت وََل ي ِ
ص ْبهُ ِِف َحيَاتِِه فَو ْق ٌر أَبَدا))
صا
وال َوبَِوالِ َديْ ِه ََب ّرا فَِإذَا َكا َن َك َذلِ َ
َو ُ
ك َهو َن اَّللُ َعلَْيه َس َك َرات ال َْم ْو َ ْ ُ
(األمايل للصدوق سس.)389
( )1مل يةةرد ضةةذا اللفةةا يف أحادية اإلماميةةة ،بةةق ورد مةةا يفيةةد ىةةذه ادلعةةٌت ،فهةةد رو الشةةيي الطوسةةي قةةدس سةةره يف التهةةذيش ،ج2

ص ،252بسنده عن اإلمام الصادق عليو السالم ((أنه سأله إن ان وأان حاضر فقال :رمبا دخلت ادل جد وبعض أصحابنا

يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟ فقال :أان أمرهتم هبذا ،لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقاهبم)).
( )2زهة اإلسالم الكليٍت ،الكايف ،دار الكتش اإلسالمية – اهران ،ج 1ص.66
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