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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيمأعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(56) 
 بادنى فهم دون اقصاه( يكتفياالستدالل بـ)وال 

قصى الفهمم فان ا وال يكتفي بادنى فهم دون اقصاهيف عهده لالشرت  سبق انه قد يستدل على تعنين تقليد األعلم بقوله 
ـْن اَل َتِضـيُ  بِـِ  بمه  هو ما يتأتى من األعلم خاصة وقد أمر اإلمام  ُثمَّ اْختَـْر ِلْلُحْكِم بـَْيَن النَّاِس َأْفَضَل َرِعيَِّتَك ِفي نـَْفِسَك ِممَّ

ُكُ  اْلُخُصوُم َو اَل يـََتَماَدى ِفي الزَّلَِّة َو اَل َيْحَصُر ِمَن اْلَفيْ  ٍ  َو ِء ِإَلى اْلَح ِّ ِإَذا َعَرَفُ  َو اَل ُتْشِرُف نـَفْ  اأْلُُموُر َو اَل ُتَمحِّ ُسُ  َعَلى َطَمـ
  اَل َيْكَتِفي ِبَأْدَنى فَـْهم  ُدوَن َأْقَصاه

 األجوبة:
 وقد جياب بوجوه:

 انصراف  للموضوعات، وجواب  -2
 (اً وكون هذا يرث كذا.. وهكذافاهنا شأن القضاة ككون هذا زوجًا وذاك سارق والتطبيقات انه منصرف إىل املوضوعات األول:
وفهمم احلكمم متوقمل علمى االسمتنبا  كمما عليمه امل مهور ممن اشمرتا   ،الثالثة: فهمم املوضموو واحلكمم واالنطبما انه أعم من وفي : 

أي نتيجممممة واالنطبمممما  يممممراا بممممه انطبمممما  األحكممممام املسممممت رجة  ،(1)االجتهمممماا يف القاضممممي بممممه ال يكممممون الفهممممم أقصممممى إال باالسممممتنبا 
 ؛ وذلك بوجهني:(2)وموضوعاهتا القواعد الفقهية على صغرياهتااالستنبا  وكذلك 

)ال يكتفممي بمماا   مممن ان احلكممم والقضمماو يتوقممل علممى الممموو الثالثممة ال علممى احممدها فقممإ فيكممون قرينممة علممى إرااهتمما مجيعمماً  -1
 (3)فهم...( فتأمه

فهمممم يف )وال يكتفمممي بمممأا   إذ   يقمممه ممممثالً الفهمممم باملوضممموو  ان حمممذف املتعلمممق يفيمممد العمممموم، إذ    صممم  اإلممممام  -2
 املوضوعات...(

 ة، والمناقشوحكم العامة (4)ال تالزم بين حكم الوالي -1
)اخرت... مممن ال يكتفمي بماان فهمم اون أقصماه( أممر للموا  وبيمان لوييفتمه ولميا أممراً لعاممة النما  باختيمار   ان قولهالثاني: 
ويسمممى حينٍممذا بقاضمممي التذكمميم الممذي صممار إىل صمممذته اختيمممار األفضممه وللنمما  الرجمموو إليمممه أو إىل الفاضممه  العمما األفضممه فعلممى 

 .ويف اشرتا  اجتهااه وعدمه.. إىل غري ذلك امل هور وان اختلفوا يف نفوذ حكمه وعدمه

                                                             

 أي حىت ان   نقه بتوقل فهم احلكم على االستنبا . (1)
 اللل والن ر م وش. (2)
 إذ قد يكتفى يف احلكم بالعلم واالجتهاا وال يكتفى يف املوضوو إال بكونه أعلم فيه. فتأمه (3)
 أي تكليفه والواجب عليه أو احملرم. (4)
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 الفهم ووجوب رجوو النا  إليه.باا  للوا  باختيار األعلم ممن ال يكتفي   وقد جياب: بالتالزم العريف بني أمره
ال يصمإ يف مثمه املقمام مممما المة األالمة علمى صممذة الرجموو لقاضمي التذكميم فتكممون همي المدليه علممى انمه وإن صمإ إال انممه وفيـ : 
 .لينذرواعكا باب الفتوى استناااً إىل مثه قوله تعاىل:  عدم التالزم

اختيمار بان قاضي التذكيم خاص مبورا تراضي اخلصمني، ولعله قليمه، واحلكمم )بماخرت...( عمام فيجمب علمى الموا  وقد يجاب: 
، ففمي غمري ممورا الرتاضمي ، لكن يستثىن من ذلك ما لمو تراضمى اخلصممانتعييناً  رجوو النا  إليه وجوبللتالزم العريف،  ؛األعلم ويلزمه

 .جيب الرجوو لألعلم كما وجب على الوا  نصبه
 الرواية تدل على لزوم اقصى الفهم ال ان يكون أعلم -1

فهم اون أقصاه( ال يدل على لزوم الرجوو لألعلم وتعيينمه بمه غايمة مما يمدل عليمه همو ان )ال يكتفي باا    ان قولهالثالث: 
 .فهمه وهذا أعم من كونه أعلم أو التهداً ارجات ممن يستفرغ وسعه حىت بلوغ أقصى  (1)يكون امل تار

فهم اون أقصاه( فان همذا أعمم ممن  واحلاصه: ان الدليه على اشرتا  األعلم ال بد ان يكون أمراً آخر غري الرا )وال يكتفي باا 
    .(2)اشرتا  األعلم للصد  باحلمه ال ائع الصناعي

يكتمل المذي يصمد  عليمه حقماً انمه    األعلمية فانهبان األمر بالبلوغ إىل اقصى الفهم يدل التزاماً على لزوم حتصيه وقد يجاب: 
 .باا  الفهم

ان همذا امل تمار  مبعمىنخارجيمة ش صمية  ان القضميةبان ذلك تمام لمو كانمة القضمية بنذمو القضمية احلقيقيمة لكمن الظماهر وقد يرّد: 
 له، ال على اقصى الفهم الثبويت املمكن والذي ال ميكن إال لألعلم على اإلطال .  عليه ان حيصه على أقصى فهما 

 هم مبا هو هو فتأمه عن ال    وفهمه ال عن الف ان كالم اإلمام والحاصل: 
همو املمالك بمه غمريه  ،قد يستند إىل همذه الروايمة يف حتديمد ممالك األعلميمة وان )األفهمم( أي المذي حيصمه علمى اقصمى الفهممتنبي : 

ذكر من املالكات عائد إليه أو طريمق لمه فانمه ال يكمون افهمم إال إذا كمان أكثمر إحاطمة بالقواعمد واملمدارك وباألشمباه والنظمائر وأجموا  مما
 (3)فهماً وأكثر عرفيًة وأكثر حتقيقاً وتدقيقًا.. اخل. فتأمه

 اختصاصها بالقاضي -4
يف )قمد  سممره(  وسمميأيت كمالم ال مي   تمام يماهراً  هممذا اإلشمكال انان همذا خماص بالقاضمي اون ادتهممد املقلمد وقمد سمبق الرابـٍ: 

 التعميم بتنقيإ املنا  وجوابه.
 اإلشكال عليها بعدم العمل بها في موردها فكيف بغيرها؟

على االستدالل هبذا املقطع بأول الوجوه اليت است كه هبا على املقطمع السمابق وهمو اهنما   يعممه هبما يف موراهما  (4)وقد يست كه

                                                             

 (ثم اختر...) أي من اختاره الوا  ملنصب القضاو، إذ قال  (1)
 فهم ان اقصاه( على ادتهد الذي استفرغ وسعه حىت بلغ اقصى فهمه وان   يكن أعلم. أي صد  )ال يكتفي باا  (2)
ان يكمون افهممم اممما كممون األعلمم هممو األفهممم فممأمر آخممر فتأممه إذ قممد يسممتند إىل مطلممع كالممه )  اخممرت للذكممم بممني النمما    إذ غايمة األمممر اشممرتا  اإلمممام (3)

 مصاايقه. فتأمهأفضه...( إذ يراا باألفضه األعلم وسائر 
 كما جاو يف التنقيإ. (4)
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 فكيل يقال بداللتها على تعني األعلم يف غري موراها؟ –وهو القضاو  –
 اهنا قد عمه هبا يف موراها حسب امل هور املدعى عليه اإلمجاو.والجواب: 
( علممى اإلمممام تقليممد األعلممم منصممب القضمماو، كممما جيممب علممى  يف القضمماو وال ممهاااتاألعظممم قممال ال ممي   )ومممع التفمماوت )يتعممنين

النما  )تقليممد األعلممم( يف الفتمموى )مممع( اسممتجماعه )ال ممرائإ( املممذكورة للقضماو علممى امل ممهور بممه ال خممالف يوجممد إالن عممن بعمم  مممن 
أننمه  (2)األصمذاب المذين وصمه إلينما كالمهمم، ويف شمرا الكتماب ، ويف منية املريد: ال نعلمم فيمه لالفمًا، ويف املعما  نسمبه إىل(1)عاصرناه

علمى مما  –نقه عليه اإلمجاو، ويف الرياض اعوى باإلمجاو عليه من السيد، ولعلها احلجة يف مثمه املسمألة الميت همي ممن مسمائه الفمروو 
 .(3)(-حققناه يف األصول 

ي كه عليه التعدي منها إىل غريهما إذ ان صصمي  العمام وإن كمان ممكنماً واقعماً كثمرياً  فانه نعم من ارتأى عدم العمه هبا يف موراها
؛ نظممراً ملمما خمر  منممه القضمماووقممد )يف القضمماو والفتمموى( إال ان اسمتثناو املممورا قبمميإ فممال يصمإ القممول ان الروايممة تفيممد تعممني األعلمم مطلقمماً 

 ك أن النزول، قبيإ.وصصيصه،  استثناو املورا فبقية الفتوى؛ إذ فيه ان  استظهره الفقيه من األالة،
 االستدالل بالمقبولة على تعين تقليد األعلم

ــَر بْــِن واملقبولممة هممي  ،وقممد يسممتدل مبقبولممة عمممر بممن حنظلممة، علممى تعممنين تقليممد األعلممم اسممتناااً إىل تنقمميإ املنمما  القطعممي َعــْن ُعَم
نَـُهَمـا ُمَناَزَعـة  ِفـي َديْـن  َأْو ِميـَراح  فَـَتَحاَلَمـا ِإلَـى الَسـْل َاِن َو  -َحْنظََلَة َقاَل: َسأَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّ   َعْن َرُجلَـْيِن ِمـْن َأْصـَحاِبَنا بـَيـْ

ْحُكُم َلُ  َفِإنََّما يَْأُخُذ ُسـْحتا  َو وِت َو َما يَ ِإَلى اْلُقَضاِة َأ َيِحَل َذِلَك َقاَل َمْن َتَحاَلَم ِإَلْيِهْم ِفي َح ٍّ َأْو بَاِطل  َفِإنََّما َتَحاَلَم ِإَلى ال َّاغُ 
َعـاَلى يُرِيـُدوَن َأْن يـََتحـاَلُموا ِإلَـى ال َـّاُغوِت َو ِإْن َلاَن َحّقا  ثَاِبتا  أِلَنَُّ  َأَخَذُه ِبُحْكِم ال َّاُغوِت َو َقْد َأَمَر اللَُّ  َأْن ُيْكَفَر بِـِ  قَـاَل اللَّـُ  تَـ 

 . ِ َقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِ 
  ؟قـُْلُت َفَكْيَف َيْصنَـَعانِ 

َنَظَر ِفي َحاَلِلَنا َوَحَراِمَنا َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا فَـْليَـْرَضْوا بِـِ  َحَكمـا  فَـِإنِّي قَـْد مَّْن َقْد َرَوى َحِديثَـَنا وَ َقاَل يـَْنظَُراِن ِإَلى َمْن َلاَن ِمْنُكْم مِ 
نَـا الـرَّاَد عَ َجَعْلُتُ  َعَلْيُكْم َحاِلما  َفِإَذا َحَكَم بِ  نَـا َردَّ َوالـرَّاَد َعَليـْ لَـى اللَّـِ  َوُهـَو ُحْكِمَنا فَـَلْم يـَْقبَـْلُ  ِمْنُ  َفِإنََّما اْسَتَخفَّ ِبُحْكِم اللَِّ  َوَعَليـْ

ـْرِب ِباللَّـِ  قـُْلـُت فَـِإْن َلــاَن ُلـَل َرُجـل  اْختَـاَر َرُجـال  ِمـْن َأْصـَحاِبَنا فَـَرِضــَيا  َأْن َيُكونَـا النَّـاِرَرْيِن ِفـي َحقِِّهَمـا َواْختَـَلَفـا ِفيَمــا َعلَـى َحـدِّ الشِّ
ِفـي اْلَحـِديِث َوَأْوَرُعُهَمـا َواَل يـَْلَتِفـْت  َحَكَما وَِلاَلُهَما اْختَـَلَفا ِفي َحِديِثُكْم َقاَل اْلُحْكُم َما َحَكَم ِبِ  َأْعَدُلُهَما َوَأفْـَقُهُهَمـا َوَأْصـَدقـُُهَما

 .ِبِ  اآْلَخرُ  ِإَلى َما َيْحُكمُ 
ُهَما َعَلى اآْلَخرِ   ؟َقاَل قـُْلُت َفِإنَـُّهَما َعْداَلِن َمْرِضيَّاِن ِعْنَد َأْصَحاِبَنا اَل يـَُفضَُّل َواِحد  ِمنـْ

ٍَ َعَلْيِ  ِمـْن أَ  َخـُذ بِـِ  ِمـْن ُحْكِمنَـا َو َقاَل فَـَقاَل يـُْنَظُر ِإَلى َما َلاَن ِمْن ِرَوايَِتِهْم َعنَّا ِفي َذِلَك الَِّذي َحَكَما ِبِ  اْلُمْجَم ْْ ْصـَحاِبَك فَـيُـ
ٍَ عَ  َرُب الشَّاَذ الَِّذي َلْيَس ِبَمْشُهور  ِعْنَد َأْصَحاِبَك َفِإنَّ اْلُمْجَم ٍُ َو َأْمـر  يـُتـْ َلْيِ  اَل رَْيَب ِفيِ  َو ِإنََّما اأْلُُموُر َثاَلَثة  َأْمـر  بـَـيِّن  ُرْشـُدُه فَـُيتَّبَـ

ن  َو ُشـبُـَهات  بـَـْيَن َحاَلل  بـَيِّن  َو َحـَرام  بـَـيِّ  بـَيِّن  َغَيُ  فَـُيْجتَـَنُب َو َأْمر  ُمْشِكل  يـَُرَد ِعْلُمُ  ِإَلى اللَِّ  َو ِإَلى َرُسوِلِ  َقاَل َرُسوُل اللَِّ  
                                                             

 وهو صاحب املستند. (1)
 المع الفائدة. (2)
 .23-22القضاو وال هااات ص (3)
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  . ِمْن َحْيُث اَل يـَْعَلمُ َذِلَك َفَمْن تَـَرَب الَشبُـَهاِت َنَجا ِمَن اْلُمَحرََّماِت َو َمْن َأَخَذ ِبالَشبُـَهاِت اْرَتَكَب اْلُمَحرََّماِت َو َهَلكَ 
 ؟َقاُت َعْنُكمْ قـُْلُت َفِإْن َلاَن اْلَخبَـَراِن َعْنُكَما َمْشُهورَْيِن َقْد َرَواُهَما الثـِّ 

ــَرُب َمــا  َخــُذ ِبــِ  َو يـُتـْ ْْ ِكَتــاِب َخــاَلَف ُحْكُمــُ  ُحْكــَم الْ قَــاَل يـُْنظَــُر َفَمــا َوافَــَ  ُحْكُمــُ  ُحْكــَم اْلِكَتــاِب َو الَســنَِّة َو َخــاَلَف اْلَعامَّــَة فَـيُـ
 لَسنَِّة َوَواَفَ  اْلَعامََّة.اوَ 

َر اْلَفِقيَهـاِن َعَرفَـا ُحْكَمـُ  ِمـَن اْلِكتَـاِب َوالَسـنَِّة َوَوَجـْدنَا َأَحـَد اْلَخبَــَرْيِن ُمَواِفقـا  ِلْلَعامَّـِة َواآْلَخـ قـُْلُت ُجِعْلُت ِفـَداَب َأرَأَيْـَت ِإْن َلـانَ 
َْْخذُ    ؟ُمَخاِلفا  َلُهْم ِبَأيِّ اْلَخبَـَرْيِن يـُ

  .َقاَل َما َخاَلَف اْلَعامََّة َفِفيِ  الرََّشادُ 
 ؟ِفَداَب َفِإْن َوافَـَقُهَما اْلَخبَـَراِن َجِميعا  فَـُقْلُت ُجِعْلُت 

َْْخُذ ِباآْلَخرِ   َرُب َويـُ اُمُهْم َوُقَضاتـُُهْم فَـُيتـْ  .َقاَل يـُْنَظُر ِإَلى َما ُهْم ِإَلْيِ  َأْمَيُل ُحكَّ
اُمُهُم اْلَخبَـَرْيِن َجِميعا    ؟قـُْلُت َفِإْن َواَفَ  ُحكَّ

ر  ِمَن ااِلْقِتَحاِم ِفي اْلَهَلَكاتِ َقاَل ِإَذا َلاَن َذِلَك َفَأْرِجِ    .(1)َحتَّى تَـْلَقى ِإَماَمَك َفِإنَّ اْلُوُقوَف ِعْنَد الَشبُـَهاِت َخيـْ
باإلمجماو املركمب الظم   –ممن حيما اختصاصمها مبوراهما  –قصمور االلتهما  إىل مقبولمة عممر بمن حنظلمة ادبمورقال ال ي  )مضافاً 
 .(2)وتنقيإ املنا  القطعي(

ممن )يف بماب القضماو  لي مه ما ذكره اإلممام  بد هنا من بيان ما ميكن كونه وجهاً لل ي  يف اعواه تنقيإ املنا  القطعيوال 
 بعضها يصلإ مستنداً له فيما يصلإ بعضها لالستناا يف مقابه ذلك: ، فنقول: ان ههنا وجوهاً اشرتا  االفقهية( باب الفتوى أيضاً 

بمماب الروايممة فانمه حسممي، فممألذا تعممني األعلممم يف بمماب القضمماو فا مما هممو  عكمماان ممن بمماب الفتمموى حدسممي كبمماب القضمماو : األول
 .فاملنا  واحد حلدسيته فكذلك باب الفتوى

 وستأيت مناق ة ذلك باذن اهلل تعاىل
 وصلى اهلل على محمد وآل  ال اهرين

 
 )الحكمة(:
َيا، فَـُربـُُعَها َلَها، َوَأْمَهَرَهاَقاَل:  َعْن َأِبي َعْبدي اللَّهي  ٍَ الَدنـْ َها السَّاَلُم( رُُب اْلَجنََّة َوالنَّاَر، ُتْدِخُل  ِإنَّ اللََّ  )تَـَعاَلى( َأْمَهَر َفاِطَمَة )َعَليـْ

َرى، وَ َأْعَداَءَها النَّاَر، َوُتْدِخُل َأْولَِياَءَها اْلَجنََّة، َوهِ  يَقُة اْلُكبـْ  َعَلى َمْعرَِفِتَها َداَرِت اْلُقُروُن اأْلَُولُ َي الصِّدِّ
 (666)األما  للطوسي ص
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