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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

(31) 
 األدلة على التخيير بين األعلم وغيره

 ومنها: ،منها ما سبق ،على عدم تعنين تقليد األعلم والتخيري بينه وبني املفضول بأدلة عديدة أُستدل
 اإلطالقات:

 أيضاً: وقد سبق
 ضرورة اختالف فتاوى األصحاب

م  ال شكن يف أنن وأضاف السيد العم ) أصحاب االئمنة )عليهم السالم( كانت هلم اختالفات يف الفتاوى اليت كانوا يفتون هبا للشيعة، الّنن
 (1)كانوا يفتون عن االخبار اليت ما أكثر االختالف فيها ـ للمصاحل قطعاً(

اسـتناداً إ  ان نظـره يف جـوار نظـر رأيـه رأ  األعلـم  املدعى عـدم جـوات تقليـد املفضـول وان وافـقبل ال حاجة هلذه املقدمة إن كان أقول: 
وتكفي املقدمـة الالحقـة  األعلم كاحلجر يف جنب اإلنسان، وانه كما ال جيوت العمل بالقياس مستنداً له وإن طابق الفتوى، فكذلك املفضول،

 .ونفي هذه الدعوى إلثبات اإلطالق فردهامب
 ضرورة اختالف علمية األصحاب

ـة )علـيهم السـالم( يرجعـون الشـيعة الـيهم،  وقال: )الثانية: ال شكن يف أنن  الرواة الذين كان الشيعة يأخـذون عـنهم معـال الـدين وكـان االئمن
ـ إ   كانوا متفاوتني يف الفضيلة والعلم، ويؤيند ذلك إرجاع االمام الصادق )عليه السـالم( ابـن أي يعفـور ـ وهـو كـنن كانـت تؤخـذ الفتـاوى عنـه

 مند بن مسلم أعلم من ابن أي يعفور ملا أرجعه االمام )عليه السالم( اليه.حممند بن مسلم، ولوال أنن حم
َبأي َعْبدأ اللَّهأ ونصن احلديث هذا: صحيحة ابن أي يعفور، قال:  ي ،إأنِّي َلْيَس ُكلَّ َساَعٍة أَْلَقاَك َواَل يُْمكأُننأي اْلُقُدومُ  قـُْلُت ألأ ُء  َوَيجأ

نَـُّه قَـد َقاَل  ؟َيْسأَلُنأي َوَلْيَس عأْندأي ُكلُّ َما َيْسأَلُنأي َعْنهُ الرَُّجُل مأْن َأْصَحابأَنا فَـ  ـدأ بْـنأ ُمْسـلأٍم الََـَّق أـيِّ فَُأ ـْن ُمَحمَّ ـْن  َفَما يَْمنَـُعَك مأ ََ مأ َسـمأ
يهاً  ّياً َوجأ  (2)أَبأي وََكاَن عأْنَدُه َمْرضأ

االيــات أيضــًا ـ حمكمــة، لورودهــا مطلقــة وبــال أ  قيــد أو أينــة إشــارة يف  ــرف فمــن هــاتني القــرينتني نســتنتال أنن اطالقــات الروايــات ـ بــل 
 االختالف يف الفتاوى والتفاوت يف العلم.

علـم مضافاً إ  أنن عدم منع االمام )عليه السالم( ابن أي يعفور عن االفتاء بنفسه فيمـا عنـده، دليـل تقريـره )عليـه السـالم( الفتـاء  ـري اال
 .(3)مع وجود االعلم(

 ورود تلك المطلقات في مورد الحاجة
مـع كوّنـا يف  :( يضـاف إليـه، لورودها مطلقة وبال أ  قيـد أو أيـنة إشـارة يف  ـرف االخـتالف يف الفتـاوى والتفـاوت يف العلـمقوله )أقول: 

                                                             

 .22ص 2بيان الفقه: ج (1)
 .201االختصاص: ص (2)
 .22ص 2بيان الفقه: ج (3)
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مروراً بالصادقني )عليهما السالم( وصواًل لإلمـام احلجـة املنتظـر عجـل اهلل فرجـه  ان الروايات املطلقة صدرت من الرسول ؛ فمورد احلاجة
فكيف بعشرات السنني بل مـا قـارب املـائتني وسـتة سـنة، وبـذلك كلـه  يف مورد احلاجة يف أيام   (1)الروايات ان ال تكون عادة الشريف وال يعقل

جلهـل، بـل ال حاجـة إ  هـذا الـدليل، فـان مـا سـبق فيـه الكفايـة إلحـرات اإلطـالق وكـون وإال لكـان اإلطـالق إ ـراًء با حيرت كوّنا يف مقام البيـان
 .املو  يف مقام البيان عرفاً 

 اإلشكال بعدم كَرة الخالف بين األصحاب
 وأُورد على القرينة ااُلو  بإيرادين:مث قال السيد العم )

ككثرة اخلالف املوجودة حااًل بني الفقهاء، وذلك  ئمنة )عليهم السالم(االونل: املنع عن كثرة وقوع االختالف يف الفتوى بني أصحاب اال
ملختلـف لتمكننهم من مراجعة االئمنة )عليهم السالم( وحلن االختالف، دون مثل تماننا النذ  ال نـرى االمـام وال نسـأله وال جييبنـا يف الفتـاوى ا

 فيها.
 الجواب: كَرتها للتقية ولغيرها

 أنن االختالفات كانت متوفنرة بني أصحاب االئمنة حسب اختالف اجتهاداهتم(.وفيه: ـ مضافاً إ  
خـالفوا بـني شـيعتهم وهـي كثـرية، كمـا يـدل عليـه تتبـع  صـلوات اهلل علـيهم واّنـم (2)وذلـك مـن البـديهات وتـدل عليـه روايـات التقيـةاقول: 

وهـو مـن أصـحاب الكـا مني عليهمـا  –بـن عبـد الـر ن فـان يـون  علـى ذلـك ولنكتـف مبثـال واحـد   - أ  أصحاب األئمـة  – فتاواهم
، والشـي  املفيـد قـدس سـره يف احـد النقلـني وعـدد -وقـد ادعـى اإلمجـاع علـى ذلـك يف موصـلياته  –السـيد املرتضـى قـدس سـره  وتبعـهالسالم )

خمـالف لصـريا القـرآن حيـث يقـول  –فيمـا لـو تـزوج أمـه أو بنتـه  –يف مثل مرياث اجملوسي مـن جهتـني آخر، قد رأوا بان إعمال قاعدة اإللزام 
ــنَـُهْم بأَمــا أَنــَََّل اللَّــهُ تعــا :  ه أو اختــه أو ابنتــه،  قطعــاً هــو ان اإلنســان ال جيــوت لــه ان يتــزوج مــن أمــتعــا  ، فــان الــذ  انزلــه َوَأْن اْحُكــْم بـَيـْ

، وقد استدلوا علـى هـذا بعمـوم مـا دل بعد هذا يرث بعنوان اّنا توجته؟ ا فزواجه باطل كحكم وضعي، فكيفوانه لو تزوجه كحكم تكليفي
نَـُهْم بأَما أَنَََّل اللَّـهُ للمسلم والكافر بقوله تعا :  –أ  النكاح من األم أو البنت  –على فساده  ثنـا ذلـك اجملوسـي ، فلـو ورن َوَأْن اْحُكْم بـَيـْ

هبــا يف  أصــحاب األئمــة عمــل قــد اإللــزام و قاعــدة ورود روايــات عديــدة يف  وذلــك ر ــم (3)ري مــا أنــزل اهلل تعــا (مــن جهتــني فهــو حكــم ب ــ
واجلواب عن إشكال خمالفتها للكتاب، واضا فان قاعدة اإللزام منقحة لص رى  بل ان اجلواهر أدعى عليها اإلمجاع. اإلرث والنكاح والطالق

 ما أنزل اهلل، بالعنوان الثانو  بناًء على ان مفاد القاعدة حكم واقعي ثانو  كال ضرر وال حرج كما فصلناه يف )فقه قاعدة اإللزام(.
 وال فرق بين قلة الخالف وكَرته

احلكــم، فبمجـرد أنن االختالفــات اليــوم أكثـر ال يوجــب ت ــرين احلكـم املبــف علــى أصـل االخــتالف، ال علــى   مث قـال )وقلنتهــا وكثرهتـا ال تقينــد
تالف كثرته أو قلنته ـ إنن مراجعة االئمنة )عليهم السـالم( ل تكـن ـ دائمـاً ـ رافعـة لالخـتالف، كيـف واالمـام )عليـه السـالم( قـال يف حـديث اخـ

 ؟(4)رفوالكي ال يع أنا خال ت بينهمالشيعة يف احلالن: 
مبـرور الزمـان، ) (5)بل إنن اخلالف النذ  كان عمدته من جهـة االحاديـث اومولـة علـى التقيـة، كـان أكثـر مـن تماننـا هـذا النـذ  عرفنـا كثـرياً 

                                                             

 روايات اإلرجاع للفقهاء وحجية آرائهم. (1)
 فصلنا يف بعض املباحث السابقة: ان التقية كانت على أقسام أربعة. (2)
 خمطوط. –)فقه قاعدة اإللزام( للمؤلف  (3)
 343، ص1عدنة ااُلصول: ج (4)
 نادر. –أ  احلكم الصادر تقية منهم والذ  ال يزال خفياً علينا نتومهه حكماً أونلياً  –ا عرفناها مجيعاً، سلمنا لكن الظاهر انه على فرض وجوده بل الظاهر انن (5)
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مـا هـو احلكـم الصـادر  (وورود روايات عن بقية االئمنة يف مسائل وردت فيها روايات من باب التقية، ومتييز االحكام الصـادرة تقيـة عـن  ريهـا
 تقية وما هو الصادر لبيان حكم اهلل الواقعي.

مع أنن  الب االئمنة االطهار )عليهم السـالم( كـانوا  ـت مراقبـة شـديدة  يـث ل يتمكننـوا مـن إ هـار االحكـام الواقعيـة، وال كـان الشـيعة 
 يتمكننون من االتنصال هبم كثرياً.

عن مسألة فاحتال ببيع اخليـار حـج جـاء ودخـل بيـت االمـام باسـم بيـع  د أن يسأل االمام ويؤيند ذلك حديث ذلك الرجل النذ  أرا
إ  ب ـداد  بني تبعيد وتقييد، كتبعيد االمامني الباقرين )عليهما السالم(إ  الشـام، واالمـام الصـادق  اخليار هلم وسأل مسألته. وكانوا 

ــ واحلــرية والكوفــة، واختفــاء االمــام الكــا م  ــام املنصــور بعــد شــهادة والــده االمــام الصــادق يف مكن أينــام  مثن ســجنه  ة املكرنمــة أي
بسرخ  وهو يف قيـد، وتبعيـد االمـامني العسـكريني )عليهمـا السـالم( إ  سـامراء،  إ  مرو مثن سجنه  هارون، وتبعيد االمام الرضا 

 (2)و ريه( (1)جراب النورةوسجنهما فيه، و ري ذلك: كحديث 
إضـافة  –يقابلـه فال ميكننا ان نرجع إليه حلل االختالف،  ان وجود عامل لالختالف يف تمننا وهو  يبة اإلمام املعصوم والحاصل: 

 –لسنني أو تبعيد وتسفري أو فـرض إقامـة جةيـة أو رقابـة شـديدة  من سجن  كسجن اإلمام الكا م  إ  وجوده يف اجلملة يف تمنهم 
اآلن مجيعاً وقد احصى  معلومةما أكثر األحكام اليت صدرت تقية، لكنها إذ وجود عامل معاك  يف تمنهم لي  موجوداً يف تمننا وهو التقية 

 .على انه قد يناقش يف بعضها ص رى بعض الفقهاء أربعة موارد فقط يف كامل كتاب شرائع اإلسالم بنيت على التقية،
احلكـم  لـراو  آخـر، حيـث ارتفعـت التقيـة اوضـحوا للنـاس يف نفـ  الـزمن ان األئمـة الالحقـني بـل اإلمـام نفسـه يف فـةة الحقـة أو :والسبب

 وميزوا الصادر تقية عن  ريه. األويل
 اإلشكال على اإلطالقات بعدم إحراز كونها في مقام البيان

 ّنا يف مقام البيان من هذه اجلهة.شكال على اإلطالقات انه ال يعلم كو ان عمدة اإل ثم
 هـا مسـوقة لبيـان أصـل جـوات التقليـدإنكار االطـالق مـن رأس، فـإنن االيـات والروايـات كلن : قال السيد العم )املناقشة ااُلو  لدليل االطالق

ا ليست يف مقام بيان شروط اجملتهد أصاًل، ولزوم كـون االطـالق معتمـداً علـى اشـةاط كونـه يف  مقـام دون التعرنض للعال واالعلم، بل قيل: إّنن
 (3)البيان من تلك اجلهة واضا(

 األجوبة:
 وجياب عن ذلك بوجوه:

 بعض الروايات عامة -2
ـهأ َحافأدـاً لأدأينأـهأ ُمَخالأ ـاً َعلَـى  :ان الروايات ليست مجيعاً مطلقة بل بعضها عـام كقولـه األول:  ـَن اْلُ َقَهـاءأ َصـا أناً لأنَـْ سأ َمـْن َكـاَن مأ

َْمرأ َمْواَلُه َفلأْلَعَوامِّ َأْن يـَُقلُِّدوه... ها إحـرات ان يكـون املـو  يف مقـام البيـان اليت احـد مقدمات احلكمةوالعام ال يتوقف على  (4) َهَواُه ُمطأيعًا ألأ
لكـان  أو:اختيـار املـو  احلكـيم لـه علـى إرادتـه العمـوم  أ  انـه حيـث وضـع للعمـوم دلن  ،ألن داللته على العموم بالوضع فمقام البيـان حمـرت بـه

                                                             

ْنـدأي ونص احلديث هو: َعْن َسَلَمَة ْبِن حُمْرِت  َقاَل:  (1) َبـأي َعْبـدأ اللَّـهأ ج رَُجـلت َمـاَت َو لَـُه عأ َنـةت َو لَـُه َمـَوالأي فَـَقـاَل لـأيَ قـُْلـُت ألأ ََ َو   َمـالت َو لَـُه ابـْ ـ َْ ْْ فَـَأْع أ اْلبأْنـَت النِّ اْذَهـ
َرابأ النُّوَرةأ قَـاَل فَـ  ْن جأ ْرُت بأَذلأَك َأْصَحابـََنا فَـَقاُلوا َأْعطَاَك مأ ْئُت َأْخبـَ ْك َعنأ اْلَباقأي فَـَلمَّا جأ ـَرابأ النُّـوَرةأ قَـاَل َرَجْعـُت إألَْيـهأ فَـُقْلـُت إأنَّ َأْصـحَ َأْمسأ ـْن جأ ابـََنا قَـاُلوا َأْعطَـاَك مأ

ْْ َفَأْع أ اْلبأْنَت اْلَباقأ  َرابأ النُّوَرةأ َعلأَم بأَهَذا َأَحدت قـُْلُت اَل َقاَل َفاْذَه ْن جأ  111، ص: 9 )تهذيْ األحكام( ج. يَ فَـَقاَل َما َأْعطَْيُتَك مأ
 .24-23ص 2بيان الفقه: ج (2)
 .25ص 2بيان الفقه: ج (3)
 .131ص 22وسائل الشيعة: ج (4)
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 اإلرادة اجلدية واالستعمالية(.خمطئاً وإال الحتاج إ  الدليل على اخلروج عن مقتضى الوضع والقاعدة )كالدليل على تفكيكه بني 
 وليس التمسك بُطالقها االحوالي

 فراديا وإطالقاً أحواليا واملقام من الثاين؟أان للعام عموماً ال يقال: 
 –الفقهـاء يف الروايــة أ   –وهـو وولــه  –وهـو حمــل البحـث هنــا  –فــراد  أبــل انـه مـن األول، وتوضــيحه ان العلمـاء لــه عمـوم إذ يقـال: 

لألعلـم حـج يف صـورة تعارضـه مـع  ـريه وبـالعك ، واإلذعـان  هفراد ، وله إطالق احوايل وهو وولـبالعموم األانه ملفضول وال شك لألعلم وا
بان هذا عموم احوايل من  ري إرجاعه لالفراد  مع اإلذعان بان اإلطالق جيب إحرات كونه يف مقام البيان وعدم وجود حمرت يستلزم كـل ذلـك 

واقتصـاره علـى القـدر املتـيقن وهـو صـورة  من احلـاالت التعارض و ريه يف صورةو ريه  لألعلممثل )من كان من الفقهاء....( لو متن عدم وول 
 .(2)ملا كان حج رأ  األعلم حجة لدى تعارضه مع  ري األعلم (1)عدم التعارض، ولو قيل هبذا

 مبنًى: ال حاجة للمقدمة األولى من مقدمات الحكمة -1
ًً بعـدم توقـف وـول املطلـق، علـى مقدمـة احلكمـة األو  الـيت ادعاهـا اآلخونـد وهـي إحـرات كـون املـو  يف مقـام البيـانالَاني:  وذلـك  ،مبـ

: إطالقـــات األدلــة الشـــرعية كريــة الـــذكر ولوهــا. وأورد عليهـــا بعـــدم (3)منهــالوجــوه منهـــا مــا ذكـــره الســيد الوالـــد يف االجتهــاد والتقليـــد قـــال: )
فيد ملا لن فيه هو اإلطالق األحوايل، وهذه األدلة يف مقام أصل بيان التشريع أو إمضاء طريقـة العقـالء، فكمـا أّنـا ال تشـمل إذ امل ؛اإلطالق

ــة والفســق واإلميــان والكفــر ولــو ذلــك كــذلك ال  : شــمل حــاليت البلــوه وعدمــه، مبعــً أّنــا  ــري نــا رة إليهــا، ومثــل قولــه تحــاليت العدال
 رواة حديَنافارجعوا فيها إلى(4)إمنا هلا إطالق إفراد  ال أحوايل. 

ألنـه  وأحـل اهلل البيـَ: أنـه لـو اّنـدم اإلطـالق هبـذه التشـكيكات ل يبـق لنـا إطـالق أصـال، مـثال نقـول: ال إطـالق لقولـه تعـا : وفيه
ــائع كاألصــيل والوكيــل واحلــر والعبــد ولوهــا، وال حلبيــان  ــا، وهــو  ــري نــا ر إ  أقســام الب ــة البيــع يف اجلملــة مقابــل  ــرو الرب إ  أقســام البيــع  لي

 وكذا  ري هذه األمور فال يصـا التمسـك كالدار والبستان واألموال ولوهاوالنقد وقبل القبض ولوها، وال إ  أقسام املبيع   كالسلف والنسيئة
كيـف وال يقبـل العـذر عنـد العقـالء فيمـا لـو قـال لـه: )ارجـع إ    ؛حمكمـةعلى أنـه لـو شـك يف اإلطـالق كانـت أصـالة اإلطـالق  ،بإطالق اآلية

وللبحث  .(5)الطبيب( مث ل يرجع معتذراً بأنه احتمل عدم وول كالم املو  للشاب من األطباء لقلة جتربته، مع أنه كان الطبيب منحصراً فيه(
 ةصل

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

   )الحكمة(:
َغا أباً إأْن ُأْعطأَي َحَسَدُه بأْئَس اْلَعْبُد َعْبدت َيُكوُن َذا َوْجَهْينأ َوَذا لأَسانـَْينأ يُْطرأي َأَخاُه َشاهأدًا َويَْأُكُلُه :  اإلمام احلسن العسكر قال 

ُتلأَي َخَذَلهُ   ( ف العقول عن آل الرسول ) َوإأنأ ابـْ

                                                             

 أ  عدم إحرات اإلطالق االحوايل. (1)
كـم بتسـاقطهما كمـا يف  ـري املقـام( كما التزم به السيد اخلوئي يف التنقيا إذ قـال )فاطالقـات أدلـة التقليـد  ـري شـاملة لفتـويي األعلـم و ـريه مـع املعارضـة، بـل ال بـد مـن احل  (2)

 جوه يف آخر كتاب )شورى الفقهاء، دراسة فقهية أصولية(.وناقشناه بو 
 أ  ما يدل على عدم اشةاط األعلمية يف مرجع التقليد أ  من األدلة على التخيري بني تقليد األعلم و ريه. (3)
 .9من أبواب صفات القاضي ح 11الباب  101ص 11الوسائل: ج (4)
 .201ص 1الفقه: االجتهاد والتقليد: ج (5)


