
احلم�د هلل رب العامل�ن، الرمحن الرحيم، مالك ي�وم الدين، خالق اخلالئق 
أمجع�ن، والصالة والس�الم عىل أرشف النبين، وس�يد املرس�لن، حممد صىل اهلل 
عليه وآله الغر امليامن. وبعد: فيقول العبد الفقري إىل اهلل جل شأنه )حمسن( خلف 
العالمة املرحوم الس�يد )مهدي( الطباطبائي احلكيم)قده( هذه رسالة وجيزة، يف 
م�ا تعم به البلوى، من أح�كام العبادات واملعامالت وغريمها، س�ميتها: )منهاج 
الصاحلن(، س�ائال منه تعاىل شأنه أن ينفع هبا إخواننا املؤمنن، وجيعلها خري الزاد 
ليوم املعاد )يوم ال ينفع مال وال بنون * إال من أتى اهلل بقلب سليم(، وما توفيقي 
إال ب�اهلل، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حس�بنا ونع�م الوكيل، وال حول وال قوة 

إال باهلل العيل العظيم. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلم�د هلل رب العاملن، والصالة والس�الم عىل س�يدنا حمم�د وآله الطيبن 
الطاهري�ن، ولعن�ة اهلل ع�ىل أعدائه�م أمجع�ن إىل ي�وم الدي�ن. الله�م أن�ت ثقتي 
ورجائ�ي، فاكفن�ي م�ا أمهني وما ال هيمن�ي، وما أنت أعلم به من�ي، من أمر ديني 
ودنياي وآخريت. رب ارشح يل صدري، ويرس يل أمري، واحلل عقدة من لساين، 
يفقه�وا ق�ويل، واه�دين ملا اختلف في�ه من احلق بإذن�ك، إنك هتدي من تش�اء إىل 
رصاط مس�تقيم، برمحتك يا أرحم الرامحن، أنت حسبي ونعم الوكيل، نعم املوىل 

ونعم النصري، وال حول وال قوة إال بك، عليك توكلت وإليك أنيب. 
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مقدمة يف بعض مسائل التقليد

)مسألة1(: جيب عىل كل مكلف)1(،

)1( لتنج�ز األحكام الواقعية عليه بالعل�م اإلمجايل بثبوت أحكام يف الرشيعة، 
وبام دل عىل وجوب تعلم األحكام، الكاش�ف عن منجزية احتامهلا بنحو ال جمال معه 
للرج�وع لألصول الرتخيصية، وع�ىل ما فصل يف مبحث توقف التمس�ك باألصول 
الرتخيصي�ة عىل الفحص، وال أقل من حصول الش�ك ل�ه يف وجوب الفحص رشعا 

بالنحو املذكور، املوجب لتنجز احتامله أيضا. 

وال جم�ال لدع�وى حكم العقل حينئذ بال�راءة لقاعدة قبح العق�اب بال بيان، 
الختصاصه�ا بغري صورة التقص�ري يف الفحص عن البيان املولوي، م�ع بيانه بالطرق 
املتعارفة، ومن ثم جيب النظر يف معجز مدعي النبوة بال إشكال. وإذا كانت األحكام 
الواقعية منجزة يف حقه، وجب اخلروج عنها باالمتثال احلقيقي باالحتياط، أو اجلعيل 
بالتقلي�د ع�ىل ما يأيت توضيح�ه. ثم إن الظاه�ر أن مراده ق�دس رسه باملكلف اجلامع 
لرشائط التكليف العامة، لكن يف أخذ البلوغ يف موضوع الوجوب املذكور إشكال، بل 
يكفي احتامله الناشئ من اشتباه حده الرشعي، لتنجز احتامل التكليف معه، فإن العلم 
اإلمجايل وإن مل يتم يف حقه، إال أن ما دل عىل وجوب تعلم األحكام ش�امل له، كام ال 
خيفى. وكذا لو فرض الش�ك فيه بنحو الش�بهة املوضوعية، وشك يف احلكم الظاهري 
مع�ه. هذا، والظاهر أنه يص�ح التقليد من الصبي يف رشعية العبادات، وأحكام أعامله 
من حيثية الصحة والفس�اد، وترتب اآلثار الوضعية، بل التكليفية غري اإللزامية، فإن 
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مل يبلغ رتبة االجتهاد)1( أن يكون يف مجيع عباداته ومعامالته وس�ائر أفعاله 
وتروكه مقلدًا)2(.

رفع القلم عنه ال ينايف شكه يف ذلك املوجب لدخوله يف عموم أدلة التقليد يف األحكام 
املذك�ورة. وحينئذ يتجه ترت�ب أحكام التقليد من حيث جواز البقاء عىل تقليد امليت، 
فيجوز له بعد البلوغ البقاء عىل تقليد امليت الذي قلده وهو حي حن صباه، خلروجه 
ع�ن املتيقن من اإلمجاع املدعى عىل ع�دم جواز تقليد امليت، الذي هو العمدة فيه، كام 
نب�ه عىل ذل�ك يف اجلملة بعض مش�اخينا يف بعض فتاواه، ويتضح مما يأيت يف املس�ألتن 

اخلامسة والسادسة إن شاء اهلل تعاىل.

)1( وهي ملكة االس�تنباط، املتوقفة عىل هتيؤ مقدماته وتيرسها للمكلف. أما 
واج�د امللك�ة املذكورة فال يرشع يف حق�ه التقليد، لقصور أدلته عنه، أم�ا اللبية منها � 
كاإلمجاع � فظاهر بل عن ش�يخنا األعظم قدس رسه يف رس�الته يف االجتهاد والتقليد 
دع�وى اإلمجاع عىل عدم جواز التقليد له. وأما اللفظية فالنرصافها عنه، لظهورها يف 
إمضاء سرية العقالء عىل رجوع اجلاهل للعامل، وال عموم هلا يقتيض مرشوعية التقليد 
يف غ�ري موردها، كام ي�أيت قريبا، ومن الظاهر اختصاص الس�رية باجلاهل الذي يتعذر 
عليه معرفة احلكم، وال تش�مل من تيرس له ذلك حلصول مقدماته. وأما االحتياط له 

فالكالم فيه هو الكالم اآليت يف االحتياط للعامي.

)2( اجت�زاء العام�ي بالتقلي�د ه�و املع�روف من مذه�ب األصح�اب، بل ال 
يظ�ن فيه اخل�الف بينهم، بل الظاهر أنه مما أطبق عليه املس�لمون. والظاهر أن خالف 
اإلخباري�ن في�ه لفظ�ي، الن املحكي عنهم دع�وى أن ما صدر م�ن معارصي األئمة 
عليهم الس�الم واس�تمرت عليه سرية الس�لف واخللف ليس من التقليد، بل هو نظري 
قبول الرواية املنقولة باملعنى الذي ال إش�كال يف جوازه، وأنه ال جيوز تقليد من جيتهد 
يف حتصي�ل احلك�م برأيه، إذ جي�ب أخذ احلكم ع�ن املعصومن عليهم الس�الم ال عن 
غريه�م. ونحن متفق�ون معهم يف عدم جواز أخذ احلكم عن غ�ري املعصومن عليهم 
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السالم، وأن تقليد غريهم إنام جيوز ألجل معرفة احلكم الصادر منهم عليهم السالم، 
ال م�ع إعامل رأيه م�ن دون رجوع إليهم عليهم الس�الم فهم متفق�ون مع األصولين 
يف جواز التقليد الش�ائع بن الش�يعة وإن خالفوهم يف تس�ميته وتفس�ريه. نعم، حكي 
عن احللبين وجوب االجتهاد عينا، وهو غريب. وكيف كان، فقد يس�تدل عىل جواز 

التقليد يف األحكام املستنبطة من األدلة الرشعية بأمور..

األول: س�رية املترشع�ة وإمجاعه�م العم�يل عىل االجت�زاء بأخ�ذ األحكام من 
املجتهدين الذين تيرس هلم استنباطها من أدلتها التفصيلية، ملا هو املعلوم من أن غالب 
املس�لمن ال يتي�رس هلم ذلك، فلو مل ي�رشع يف حقهم ذلك لزم اهل�رج واملرج، واختل 
نظ�ام معادهم ومعاش�هم. ق�ال يف التقري�رات: )وباجلمل�ة: فجواز تقلي�د العامي يف 
اجلمل�ة معل�وم بالرضورة للعامي وغ�ريه، وليس علم العامي بوج�وب الصالة عليه 
يف اجلمل�ة أوضح من علمه بوجوب التقليد من احت�اد طريقهام يف حصول العلم، من 
مس�يس احلاج�ة، وتوفر الدواعي عليه، واس�تقرار طريقة الس�لف املعارصين لالئمة 
عليه�م الس�الم واخللف لتابعن هل�م إىل يومنا هذا...(. والظاهر أن الس�رية املذكورة 
متفرعة ارتكازا عن س�رية العقالء يف مجيع أمورهم عىل الرجوع إىل أهل اخلرة، فكل 
من ال يتس�نى له العلم بيشء يرجع إىل العامل به، ولواله الختل نظامهم، لتعذر العلم 
هلم بجميع ما حيتاجونه، فتكون س�رية املترشعة كاش�فة عن إمضاء الش�ارع األقدس 

لسرية العقالء املذكورة.

الث�اين: قول�ه تعاىل: )فل�وال نفر م�ن كل فرقة منه�م طائفة ليتفقه�وا يف الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون( فإن التفقه عبارة عن تعلم األحكام 
واس�تنباطها م�ن أدلتها، وظاهر اإلن�ذار هو اإلنذار ب�ام تفقهوا فيه، فيدخ�ل فيه بيان 
األحكام اإللزامية املستتبعة للعقاب والفتوى هبا، وحيث كان ظاهر جعل احلذر غاية 
إلن�ذار الواج�ب مطلوبيته، كان ظاهرا يف حجية الفتوى باألح�كام اإللزامية ويتم يف 
غريها بعدم الفصل. بل يفهم عدم اخلصوصية بعد ظهورها يف كون احلذر من األمور 
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املرتتب�ة طبعا ع�ىل اإلنذار، ال من األم�ور التعبدية الرصفة، وذلك إن�ام يكون بلحاظ 
السرية العقالئية املرتكز مضموهنا يف األذهان، فيكون ظاهر اآلية الرشيفة إمضاء ها، 
واجل�ري عليها، ومن الظاهر عدم خصوصية األحكام اإللزامية يف الس�رية املذكورة. 
وبذل�ك يندفع توهم أن احلذر كام يكون بقبول اخل�ر وحجيته، كذلك يكون بالعمل 
علي�ه احتياط�ا ملنجزيته للواقع املحتمل ب�ه، فغاية ما تدل عليه اآلي�ة، منجزية احتامل 
التكلي�ف م�ع الفتوى به، وه�و أعم من املطلوب، وهو حجيته�ا، وحيث ال موضوع 

لذلك يف الفتوى باألحكام غري اإللزامية، كانت خارجة عن مدلوهلا.

وج�ه االندف�اع: أن ذل�ك ال يناس�ب ظه�ور اآلي�ة يف إمض�اء أم�ر ارتكازي، 
ألن األم�ر االرت�كازي الذي جرت عليه س�رية العقالء، هو حجي�ة الفتوى وقبوهلا، 
ال وج�وب االحتي�اط معه�ا، بل ه�و � لو ت�م �، حمت�اج إىل جعل رشعي تأس�ييس ال 
يناس�ب مس�اق اآلية الرشيف�ة، مضاف�ا إىل املفروغية ظاهرا ع�ن املالزمة بن وجوب 
احل�ذر عقي�ب الفتوى وحجيتها، وذلك كاف يف املطلوب لو فرض عدم هنوض اآلية 

الرشيفة بحسب مدلوهلا اللفظي بإثباته.

نعم، قد يستش�كل يف االستدالل باآلية الرشيفة بعدم ثبوت اإلطالق هلا بنحو 
يقت�يض احلذر عقيب اإلنذار بنفس�ه، لظهور )لعل( يف عدم املالزم�ة بن ما قبلها وما 
بعده�ا، فلع�ل املراد هو لزوم احلذر ع�ىل تقدير حصول العلم من اإلن�ذار، بأن تعدد 
املن�ذرون، أو قام�ت القرين�ة عىل صدقهم، نظ�ري قولك: )انصح زي�دا لعله يقنع( و: 
)أخ�ره لعل�ه يصدق�ك(. ولعله إليه يرجع ما ذكره ش�يخنا األعظم ق�دس رسه)1( يف 
اإلش�كال ع�ىل االس�تدالل باآلية يف مبحث حجي�ة خر الواحد وفي�ه: أن )لعل( إنام 
تقت�يض عدم املالزمة بن احلذر نفس�ه واإلن�ذار، وهو ال ين�ايف مطلوبية احلذر عقيب 
اإلن�ذار بمقتىض كون�ه غاية له، الظاه�ر يف مطلوبيته بمجرده، نظري قولك: )أحس�ن 
لزي�د لعل�ه ينفعك( و )ادفع له عرشة دراهم لعله يس�تغني عن الطل�ب للناس(، فإنه 

)1( الشيخ مرتىض األنصاري)قده(. )منه(.
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ظاهر يف كون اإلحس�ان ودفع الدراهم كافين يف حس�ن النفع واالس�تغناء من زيد، 
بال حاجة إىل أمر آخر، واحتامل دخله مدفوع باإلطالق. والبد أن يكون عدم مالزمة 
احل�ذر لإلن�ذار لتوقع عصي�ان الن�اس وجتاهلهم بحجي�ة الفتوى، ال لع�دم حجيتها 
بنفسها، فإنه خالف ظاهر اآلية جدًا، خصوصا مع ما ذكرناه من ظهورها يف اإلمضاء 
ال التأس�يس. فاإلنصاف: أن االس�تدالل باآلية قريب جدًا، لظهورها يف ما نحن فيه 

بدوا، وبال كلفة، فالحظ.

الثال�ث: قوله تعاىل: )فاس�ألوا أه�ل الذكر إن كنتم ال تعلم�ون( فإنه ظاهر يف 
أن وظيفة اجلاهل الس�ؤال من العامل، واملنرصف إرادة الس�ؤال للعمل، فيكش�ف عن 
حجي�ة اجل�واب، كام يناس�به ظهور القضية يف إمضاء س�رية العقالء املش�ار إليها آنفا، 
ل�ورود ها يف مقام االحتجاج عىل الكف�ار، وإبطال زعمهم يف امتناع بعث البرش، فإن 
مقام االحتجاج ال يناس�ب اللجوء إىل القضايا التعبدية املحضة، بل البد من الركون 

للقضايا االرتكازية العامة، التي ال يتسنى للخصم إنكارها. 

لكن يشكل االستدالل هبا ألمرين.. 

األول: أنه ال يظهر منها كون الس�ؤال ألجل العمل، لتكشف عرفا عن حجية 
اجلواب، بل لعل الظاهر منها كون السؤال ألجل حتصيل العلم، الن ظاهرها اإلنكار 
عليهم، المتناعهم من القبول واإلذعان بجواز بعث الرس�ل من البرش، ومن الظاهر 
أن مثل هذا األمر مما خيص العلم به بالرجوع لعلامء أهل الكتاب، لكثرهتم، واتفاقهم، 
وتصديق املرشكن هلم، واحرتامهم يف نفوس�هم، مع ع�دم كوهنم من أتباعه صىل اهلل 
عليه واله حتى حيتمل جماراهتم له يف اجلواب، خصوصا مع ورود اآلية يف مقام حيتاج 

فيه إىل العلم، وهو أصول الدين، كام نبه له شيخنا األعظم قدس رسه. 

الثاين: أنه البد من رفع اليد عن ظهور اآلية، البدوي يف إرادة مطلق العلامء من 
أهل الذكر، بالنصوص الكثرية الظاهرة، بل الرصحية يف اختصاص أهل الذكر باألئمة 
عليه�م الس�الم وعدم ش�موهلا لغريهم بالنحو ال�ذي ينفع يف ما نح�ن فيه، كصحيح 
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حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليهم السالم قال: )إن من عندنا يزعمون أن قول اهلل 
عز وجل: )فاس�ألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون( إهنم اليهود والنصارى. قال: إذا 
يدعوك�م إىل دينهم. ق�ال: قال بيده إىل صدره: نحن أهل الذكر، ونحن املس�ؤولون( 
ونح�وه غريه)1(. وقد تضم�ن بعضها أن النبي صىل اهلل عليه وآل�ه هو الذكر، واألئمة 

عليهم السالم أهله، فالبد من رفع اليد عن قرينة السياق بذلك. 

ودع�وى: أن ذل�ك من التفس�ري بالباط�ن الذي ال يمن�ع من حجي�ة الظهور. 
مدفوع�ة: بأن التفس�ري بالباطن إنام ال ينايف حجية الظه�ور إذا مل يرد مورد الردع عنه، 
ك�ام تضمنت�ه النصوص املذك�ورة مع أن كون التفس�ري املذك�ور من التفس�ري بالباطن 
حمل إش�كال، ولعله ال يناس�ب مس�اق النص�وص املذكورة. ومما ذكرن�ا يظهر اندفاع 
م�ا ذكره بعض مش�اخينا)2( م�ن أن ذلك من باب تطبيق الكيل ع�ىل مصداقه، فال ينايف 
عموم�ه لغريه، وق�د ورد عنهم عليهم الس�الم: )انه لو ماتت اآلي�ة بموت من نزلت 
فيه ملات القرآن، وأن القرآن جيري جمرى الش�مس والقمر(. وجه االندفاع: أن ظاهر 
النصوص املذكورة ليس حمض تطبيق أهل الذكر عليهم )عليهم الس�الم(، وال نزوهلا 
فيهم عليهم السالم، بل ختصيصها هبم علهم السالم، كام تقدم، فتكون كسائر اآليات 
املختص�ة هبم، كآي�ات املودة، والوالية، والتطهري وغريها، الت�ي ال يلزم موهتا، ألهنم 

عليهم السالم باقون ما بقي القرآن مرجعا للناس، وحجة عليهم. 

ث�م إنه قد يس�تدل بآيات أخر، كآية الكتامن وغريه�ا، وهو ضعيف كام أوضح 
يف مبح�ث حجية خر الواحد، والعمدة يف املق�ام آية النفر. الرابع: النصوص الكثرية 
الواردة يف فضل العلم، وتعليمه، واالنتفاع به، والرجوع للعلامء واألخذ منهم)�(، فإن 
تعلي�م العل�م، واالنتفاع به، والرجوع للعامل، ال يراد هب�ا خصوص ما أوجب القطع، 
بل اإلش�ارة إىل ما هو املعروف عند العرف، من أخذ الفتوى من العامل، وقبول قوله، 

)1( يراجع يف النصوص املذكورة الكايف ج:1 ص:211، والوسائل باب:� من أبواب صفات القايض.
)2( السيد أبو القاسم اخلوئي )دامت بركاته(. )منه(.

)�( يراجع يف النصوص املذكورة الوسائل ج:�1 ص:�9 يف أوائل أبواب كتاب القضاء.
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فالنص�وص املذكورة بمجموعها ظاه�رة يف املفروغية عن جواز ذلك، إمضاء ملقتىض 
السرية املشار إليها، إال أنه ال إطالق هلا. نعم، قد يستفاد العموم من التوقيع الرشيف: 
)وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجتي عليكم، وأنا حجة 
اهلل(. ومثله ما عن االحتجاج من قوله عليه الس�الم: )فأما من كان من الفقهاء صائنا 
لنفس�ه، حافظ�ا لدينه، خمالفا عىل ه�واه، مطيعًا ألمر مواله، فللع�وام أن يقلدوه( وما 
عن أيب احلس�ن عليهم الس�الم: )اعتمدا يف دينكام عىل كل مس�ن يف حبنا، كثري القدم 

يف أمرنا(. 

الله�م إال أن يستش�كل يف األول بق�رب ك�ون الرج�وع للرواة ألخ�ذ الرواية 
منه�م، ال ألخذ احلكم الذي اس�تنبطوه منها. مضافا إىل اإلش�كال يف اجلميع بضعف 
الس�ند، خصوصًا األخريين، وعدم وضوح االنجبار بعمل األصحاب ومفروغيتهم 
ع�ن احلك�م، لقرب احت�امل اعتامدهم عىل األدل�ة األخر، فال جم�ال للتعويل عليها يف 
اس�تفادة العموم. اخلامس: النصوص الكثرية الواردة يف إرجاع األئمة عليهم السالم 
إىل آح�اد أصحاهب�م، كيونس، وزكريا بن آدم، والعمري، وابنه، وكذا ما تضمن حث 
بعضه�م عىل الفتوى، أو تقري�ره عليها كأبان بن تغلب، ومعاذ بن مس�لم النحوي)1( 
ف�إن ج�واز اإلفتاء يف مقام العم�ل بالفتوى يالزم عرفا ج�واز العمل هبا. والنصوص 
املذك�ورة وإن وردت يف م�وارد خاصة، إال أن فهم ع�دم اخلصوصية ملواردها قريب، 

خصوصا بلحاظ ورود ها يف مورد السرية املشار إليها، فتكون ظاهرة يف إمضائها. 

وفيه: أنه ال جمال للتعدي عن مورد النصوص، ملا هو املعلوم من أن إرجاعهم 
عليهم الس�الم إنام يك�ون بلحاظ وثوقهم بدين الش�خص وعلم�ه، ال بلحاظ ثبوت 
ذلك للمكلف نفس�ه حس�بام يتوصل إليه، مع قطع النظر عن شهادهتم عليهم السالم 
فالتعدي إنام يتجه إىل كل من يسلم اعتامدهم عليه، وثقتهم به، ال إىل من يثق به املكلف 
الذي هو حمل الكالم ومورد الس�رية، فالنصوص ليست يف مقام إمضاء سرية العقالء 

)1( يراجع يف النصوص الوسائل ج:�1 باب:11 من أبواب صفات القايض.
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يف رجوع اجلاهل للعامل، بل يف مقام بيان قضية تعبدية حمضة، خاصة بموردها، أجنبية 
عام نحن فيه. ولذا تكون الشهادات املذكورة موجبة لتقدم األشخاص املذكورين عىل 
غريه�م من املجتهدين يف حق العوام، فال يس�وغ للعامي الرج�وع لغريهم مع إمكان 
الرج�وع هلم، بل يكون بس�ببهم كاملجتهد الذي ال يس�وغ له الرج�وع لغريه، ألنه من 

احلجج اخلاصة املنصوبة له.

ب�ل ال يبعد رجحان فتواهم عىل ما يس�تنبطه املجتهد م�ن األدلة، حتى يف حق 
نفس�ه، لكش�ف الش�هادات املذكورة عن كوهنم أوصل منه، وإن خف�ي عليه الطريق 
الذي س�لكوه، وليس اجتهادهم كاجتهاده بعد الشهادات املذكورة يف حقهم، فتأمل. 
نع�م، ال يبع�د عدم جريان م�ا ذكرنا يف ما ورد من تقرير معاذ بن مس�لم النحوي عىل 
اجلل�وس للفتوى، الن جلوس�ه مل يك�ن بأمر اإلمام عليهم الس�الم حتى حيتمل دخل 
خصوصيته فيه، بل وقع ابتداء منه حسب ما يتعارف يف ذلك العرص من كل أحد عىل 

مقتىض السرية املستمرة، فال يبعد ظهور تقريره يف إمضاء السرية املذكورة. 

ه�ذا، وقد اس�تدل بعض مش�اخينا عىل ج�واز التقلي�د بالرواي�ات الناهية عن 
اإلفت�اء بغ�ري علم، ف�إن مفهومها � ول�و بقرينة احلكم�ة � يدل عىل ج�واز اإلفتاء عن 
علم، وجوازه يالزم جواز العمل به عرفا. وال خيفى أنه ال حاجة لالستدالل باملفهوم 
املذكور الذي هو من س�نخ مفهوم القي�د مع داللة بعض النصوص عىل جواز اإلفتاء 
عن علم باملنطوق. ولكن االستدالل هبا عىل جواز التقليد إنام يتم فيام إذا كان واردا يف 
الفتوى ألجل العمل، وهو غري ظاهر من كثري من النصوص الناهية عن الفتوى بغري 
علم واملبيحة هلا عن علم، إلمكان كون وجه احلرمة لزوم الكذب يف الدين الذي هو 
من أعظم املحرمات وإن مل يس�تتبع العم�ل، كام لو صدر ممن ليس أهال للتقليد. نعم، 
ظاه�ر بع�ض النصوص إرادة الفت�وى للعمل، مثل ما تضم�ن أن املفتي ضامن، وأن 
عليه وزر من عمل بفتواه، ومثله ما تقدم من أمر أبان باجللوس للفتوى، وتقرير معاذ 
ع�ىل ذل�ك، ملا هو املعل�وم من أن اجللوس للفت�وى إنام يكون لعمل الن�اس هبا، فيدل 
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أو حمتاط�ا)1( إال أن حيص�ل ل�ه العلم باحلك�م، ل�رورة أو غريها، كام يف 
بعض الواجبات، وكثري من املستحبات واملباحات.

باملالزم�ة العرفي�ة عىل جوازه وإمضاء الس�رية ع�ىل ذلك، لوال ما عرف�ت من احتامل 
خصوصي�ة الش�خص. وقد حتصل من مجيع م�ا ذكرنا: أن العمدة يف املقام هي س�رية 
املترشعة، وآية النفر، والنصوص املش�ار إليه�ا يف الوجه الرابع، ونصوص الرتخيص 
يف الفت�وى يف مقام العم�ل، وأن األدلة املذكورة واردة مورد اإلمضاء لس�رية العقالء 
واجلري عليها، فال تنهض بإثبات جواز التقليد يف غري موردها، كام أرشنا إليه يف أول 

املسألة.

كام ظهر � أيضا � أن عموم احلجية تابع لعموم السرية، وال جمال لدعوى لزوم 
االقتص�ار ع�ىل خصوصية موارد األدل�ة املتضمنة لإلمض�اء، فإن ذلك إن�ام يتم إذا مل 
يظهر من األدلة املفروغية عن الس�رية، وعن نفوذها وإمضاء مضموهنا أما بعد فرض 
ظهوره�ا يف ذلك فه�ي ظاهرة يف عدم اخلصوصية ملواردها، وإال كان عدم التنبيه عىل 
الردع تغريرا، فإن املكلف بحسب طبعه جيري عىل حسب ارتكازاته، فمع ظهور حال 
الش�ارع يف املفروغي�ة عن لزوم ذلك عليه، فاخلصوصية لتل�ك املوارد مما يغفل عنها، 
فيك�ون عدم التنبيه لدخله�ا تغريرا منه له. وعىل ذلك يكون مقت�ىض القاعدة األولية 
اجل�ري يف التقلي�د عىل مقتىض الس�رية ما مل يثبت ال�ردع عنها، كام هو احلال يف س�ائر 
الس�ري املستفاد إمضاؤها من قبل الشارع، كس�ريهتم يف حجية الظواهر وخر الواحد 

وغريمها. 

وإن�ام أطلنا الكالم يف أدلة املس�ألة ألجل ذلك، وإال فاحلك�م من الواضحات 
التي ال حتتاج إىل اإلطالة يف االستدالل. ومما تقدم يظهر حال ما قد يستدل به عىل املنع 
م�ن التقليد، فإنه مع كونه موهونا يف نفس�ه، ال ينه�ض بمعارضة ما عرفت، وال جمال 

إلطالة الكالم فيه، فراجعه يف مظانه، وتأمل جيدا، واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( يأيت يف املسألة الثالثة الوجه يف مرشوعية االحتياط للعامي واملجتهد.
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)مس�ألة2(: عمل العامي بال تقليد وال احتياط باطل)1(، ال جيوز له 
االجت�زاء ب�ه، إال أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفت�وى من جيب عليه تقليده 

فعاًل)2(. 

)1( يعن�ي: ظاه�را، لع�دم إح�راز مرشوعيت�ه ال وجدانا وال تعب�دا، فال جمال 
لالجتزاء به بنظر العقل يف الفراغ عن التكليف املعلوم أو املحتمل بعد فرض منجزية 
االحتامل يف حقه، كغريه ممن مل يتحقق منه الفحص املس�وغ للرجوع لألصل. ونظريه 
يف البطالن عمل واجد ملكة االجتهاد إذا مل يستند إىل إعامل امللكة، وليس له االجتزاء 
به إال إذا طابق رأيه بعد إعامهلا. نعم، إذا تعذر عليه االجتهاد بعد ذلك، لتسافل حاله، 
مل جيتزئ بعمله املذكور إال بمطابقته لرأي من جيب عليه تقليده فعال، كام يظهر وجهه 
بأدن�ى تأم�ل. وأما احتامل ع�دم صحة العمل واقعا، بحيث ال جي�دي العلم بمطابقته 
للواق�ع بع�د ذل�ك، فضال عن قي�ام احلجة عىل ذلك، فه�و وإن كان ممكن�ا عقال، بأن 
يك�ون قي�ام احلجة مأخوذا يف موضوع األحكام الواقعية لب�ا، بنحو نتيجة التقييد، إال 

أن إطالق أدلة األحكام املذكورة كاف يف رفع اليد عن االحتامل املذكور. 

نع�م، قد يستش�كل فيه يف العبادات، ب�ل هو الذي أرص عليه ش�يخنا األعظم 
قدس رسه مستظهرا عدم اخلالف فيه يف خامتة الراءة واالشتغال، لدعوى عدم حتقق 
التق�رب يف العم�ل مع الش�ك يف كونه مأمورا ب�ه. ويندفع: بأن الظاه�ر كفاية احتامل 

األمر يف حتقق املقربية املعترة يف العبادة، كام يأيت يف املسألة الثالثة.

)2( يعن�ي: حن االلتف�ات إىل حال عمله، حلجية فتواه يف حقه حينئذ، فيجوز 
له التعويل عليها يف إحراز صحة عمله، كام يعول عليها يف سائر املسائل التي يبتيل هبا 
ح�ن تقليده له، وكذا لو كان مطابقا الجتهاده بنفس�ه بعد حص�ول امللكة له. وأما لو 
كان مطابقا لفتوى من كان جيب عليه تقليده حن العمل، أش�كل االجتزاء به، فإن ما 
يأيت يف املس�ألة السادس�ة عرشة من احتامل االجتزاء مطلقا بمطابقة العمل لفتوى من 
جي�ب علي�ه تقليده حينه � لو تم � خمتص بام إذا صدر العمل عن تقليد، وال يعم املقام. 
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)مسألة3(: األقوى جواز ترك التقليد والعمل باالحتياط)1(، سواء 
اقت�ى التك�رار، كام إذا ت�رددت الصالة ب�ن القرص والت�امم، أم ال، كام إذا 

احتمل وجوب اإلقامة يف الصالة.

نعم، ال يبعد االكتفاء بمطابقة رأيه إذا كان أعلم من املجتهد الذي جيب تقليده فعال، 
أو مس�اويا ل�ه، ك�ام يكتفي به هناك، الن املس�ألتن م�ن باب واحد يف وج�ه التفصيل 
املذكور، وإن اختلفتا يف بعض اجلهات األخر عىل ما يأيت التعرض له هناك إن شاء اهلل 
تعاىل. ثم إنه لو شك يف صحة عمله بجهله بكيفيته، بنحو الشبهة املوضوعية، مل يبعد 
البن�اء عىل الصحة، لقاع�دة الفراغ والصحة املعول عليها. ودعوى اختصاصها بام إذا 
كان العام�ل ملتفتا للوجه الصحيح، ويف مقام اإلتيان به، ال ما إذا كان غافال عنه، كام 
يف املق�ام. يف غ�ري حملها، كام حقق يف حمله، ولعله ي�أيت التعرض له يف مباحث الوضوء 

إن شاء اهلل تعاىل. 

)1( بل هو األوىل عقاًل، ملا فيه من حتصيل الواقع، ولذا ال إشكال يف رجحانه 
م�ع تع�ذر الفحص، أو مع احتامل خطأ الطريق النايف للتكلي�ف، الذي يعثر عليه بعد 
الفح�ص، كام اعرتف به ش�يخنا األعظم قدس رسه يف غ�ري موضع من كالمه وغريه، 
وك�ذا يف التوصلي�ات � ومنه�ا املحرمات � ولو م�ع التمكن من الفح�ص. نعم، ربام 
ينس�ب للمش�هور املنع منه يف العبادات مطلقا ولو مل يلزم التكرار، بل ربام ادعي عليه 
االتفاق، كام قد يستظهر من دعوى السيد الريض قدس رسه اإلمجاع عىل بطالن صالة 
م�ن ال يعلم أحكامها، وتقرير أخيه الس�يد املرتىض له عىل ذل�ك عىل ما حكي عنهام. 
وقد يس�تدل عليه مضافًا إىل ذلك تارة: بمنافاته للعبادية املتقومة بقصد األمر الذي ال 

يمكن إال مع اجلزم بوجوده.

وأخرى: بمنافاته لقصد الوجه من الوجوب واالس�تحباب املعتر يف العبادة، 
كام عن املشهور بن املتأخرين، بل حكي اتفاق املتكلمن عليه.
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وثالثة: بأن اإلطاعة التفصيلية � مع القدرة عليها � مقدمة عىل اإلطاعة اإلمجالية 
واالحتاملية.

ورابع�ة: بام دل عىل وج�وب تعلم األحكام. لكن اإلمج�اع مل يثبت بنحو معتد 
به. وظاهر كالم السيدين )قدس رسمها( إرادة البطالن يف ظرف خمالفة عمل اجلاهل 
للواقع، يف قبال املصوبة. ويكفي يف العبادية وقوع العمل بوجه قريب، الذي يكفي فيه 
اإلتيان به الحتامل األمر، للشك يف اعتبار ما زاد عىل ذلك، فيدفع بإطالق اخلطابات 
اللفظية فضال عن املقامية، فإن اعتباره يف اإلطاعة ملا كان عىل خالف الطريقة العرفية 
الكتفائه�م فيها بتحقيق املأمور به بأي وجه اتفق كان الس�كوت عنه يف أدلة األحكام 
ظاه�رًا يف ع�دم اعتباره. ع�ىل أنه مقتىض األصل اجل�اري يف مجيع م�ا حيتمل دخله يف 
املأم�ور به والغ�رض، عىل ما حقق نظ�ريه يف مبحث التعبدي والتوص�يل. ومنه يظهر 
ع�دم اعتبار قصد الوجه يف العبادة، واتفاق املتكلمن عليه � لو تم � ال ينهض بإثباته، 
خصوصا مع ظهور كلامت بعضهم يف توقف الثواب عليه، الذي هو أجنبي عام نحن 

فيه. 

ب�ل ق�د يظهر منه أن ذكره لبيان عدم ترتب الثواب عىل الفعل يف ظرف اإلتيان 
ب�ه ب�دواع أخر ال دخل للموىل هبا، فريج�ع إىل اعتبار القربية يف الث�واب ال غري. وأما 
تقدي�م اإلطاعة التفصيلية عىل اإلمجالية واالحتاملية، فال أصل له إن أريد باإلطاعة ما 
يس�اوق العبادية، وإن أريد هبا ما يقابل املعصية فهو خالف املقطوع به، إذ ال ريب يف 

كفاية موافقة املأمور به كيف اتفق يف التوصليات.

نع�م، مع تنج�ز التكليف ال جمال لالكتفاء باالحتاملي�ة يف مقام الظاهر، بحيث 
ال يعل�م معها الفراغ عنه حت�ى يف التوصليات، وهو أجنبي عام نحن فيه مما فرض فيه 
ك�ون اإلطاعة االحتاملية س�ببا للعلم بالف�راغ عن التكليف عىل تقدي�ر وجوده، وإنام 
كان�ت اإلطاعة احتاملية لكون أصل التكلي�ف احتامليا. وأما ما دل عىل وجوب تعلم 
األح�كام، فهو ظاهر يف الوجوب املولوي الطريق�ي، حمافظة عىل التكاليف الواقعية، 
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أو الوج�وب اإلرش�ادي لتنجز األح�كام قبل الفحص عقال، فال يمن�ع من موافقتها 
باالحتي�اط. نع�م، لو كان ظاهرا يف تقييد املأمور ب�ه بلزوم قيام احلجة عليه كان ملزما 
بتحصيل احلجة باالجتهاد أو التقليد، وعدم االكتفاء باالحتياط، وكذا لو كان ظاهرا 

يف وجوب التعلم نفسيا، وكالمها خالف ظاهر األدلة املذكورة. 

ومم�ا ذكرنا يظهر جواز االحتياط يف العب�ادات حتى لو لزم التكرار، وما يظهر 
من شيخنا األعظم قدس رسه من االتفاق عىل املنع حينئذ � مع عدم ثبوته � ال ينهض 
حجة للمنع بعد عدم وضوح كونه إمجاعا تعبديا كاشفا عن رأي املعصوم عليه السالم 
ليمنع اخلروج به عام عرفت من اإلطالقات اللفظية، واملقامية، واألصل. ومثله دعوى 
جمانبت�ه لس�رية املترشعة، لقرب كوهنا ناش�ئة من صعوبة االحتي�اط بالتكرار، ولذا لو 
ف�رض صعوب�ة الفحص، مل يكن االحتي�اط بالوجه املذكور بعيدا ع�ن طريقتهم، وال 
مس�تنكرا يف مرتكزاهتم. وأما ما ذكره م�ن أن من احتاط بالتكرار الكثري مع متكنه من 
الفح�ص، ع�د العبا بأمر املوىل، والفرق بن القلي�ل والكثري ال يرجع إىل حمصل. فإن 
أراد من اللعب ما يس�اوق االس�تهانة باألم�ر فهو ممنوع، وإن أراد به ما يس�اوق عدم 
الغ�رض العقالئي يف كيفي�ة امتثاله فهو ليس حمذورا، عىل أنه ق�د يكون له غرض فيه 

خيرجه عن ذلك، كصعوبة الفحص وأمهية إحراز الواقع احلقيقي.

وباجلمل�ة: الظاهر أن�ه ال حمذور يف االحتي�اط مطلقا، ليخرج ب�ه عن القاعدة 
املقتضية حلس�نه كام عرفت، ك�ام أوضحناه يف مباحث القطع م�ن األصول. ثم إنه كام 
ي�رشع االحتياط يف احلكم الواقعي، كذلك يرشع يف موافقة احلجة عليه عند احتامهلا، 
أو اش�تباهها ولو أمكن الفح�ص املعن هلا، فيجوز عند دوران التقليد بن ش�خصن 
مث�ال، األخ�ذ بأحوط القول�ن، ملا فيه من حتصي�ل الوظيفة العملي�ة الظاهرية، وإن مل 
حي�رز به احلك�م الواقعي، لبعض االحت�امالت التي ال تكون منج�زة يف حق املكلف، 
لع�ن م�ا ذكرناه. فالحظ. تنبيه: األدل�ة املتقدمة عىل التخيري ب�ن التقليد أو االجتهاد 
واالحتي�اط إن�ام تنفع املجتهد املس�تقل بالنظر يف مق�ام الفتوى أو العم�ل. أما العامي 
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لكن معرفة موارد االحتياط)1( متعذرة غالبا، أو متعرسة)2( عىل العوام.
)مس�ألة4(: التقليد هو العمل اعتامدا عىل فتوى املجتهد)3(، س�واء 

التزم بذلك يف نفسه املقلد أم مل يلتزم.

فال�الزم علي�ه االقتصار ع�ىل املتيقن يف اخلروج ع�ن عهدة التكاليف، ف�إن متكن من 
تعين الوظيفة بالرجوع لألدلة املتقدمة كان جمتهدا يف املس�ألة املذكورة، وإال فال جمال 
الجتزائه باالحتياط، الن كرى االجتزاء باالحتياط وإن كانت عقلية غري قابلة للردع 
الرشع�ي، لرجوعها إىل االجتزاء باالمتثال الواقعي، إال أن مرجع املنع منه إىل دعوى 
تع�ذره، لدع�وى أن املعت�ر يف املكلف به أمر ال يتأتى مع االحتي�اط، وهو أمر ال يأباه 
العق�ل، ف�ال طري�ق للقطع باالمتثال مع�ه إال بالتقليد فيه، كالتقليد يف س�ائر املس�ائل 
الفرعية. نعم، االجتزاء بالتقليد حمتاج إىل دليل أيضا، ويأيت يف املس�ألة اخلامسة عرشة 

الكالم يف وجه اكتفاء العامي به إن شاء اهلل تعاىل، فالحظ.

)1( ب�ل ق�د يتع�ذر نف�س االحتي�اط أو يتع�رس، ك�ام يف م�وارد ال�دوران بن 
حمذوري�ن، أو كث�رة األط�راف، بنحو يتعذر أو يتع�رس اجلمع بينها، فال�الزم مع عدم 
االحتياط التام الفحص عن الواقع أو عن الوظيفة العملية حتصيال للفراغ اليقيني عن 

التكليف الواقعي املنجز. 

)2( الظاه�ر أن مراده قدس رسه من ذكر التعرس اإلرش�اد إىل ترك االحتياط، 
ال بي�ان انس�داد باب�ه معه، ملا ه�و املعلوم من ج�واز إيقاع املكلف نفس�ه يف ما يوجب 

العرس. 

)�( املس�تفاد من بعض كل�امت اللغوين، وبعض اس�تعامالت أهل اللغة، أن 
التقليد عبارة عن جعل اليشء. يف عنق الغري، ومنه تقليد الس�يف، والتقليد يف احلج، 
وقول الصديقة عليها الس�الم يف خطبتها الصغرية: )ال جرم واهلل لقد قلدهتم ربقتها( 
وما يف حديث اخلالفة: )فقلدها رس�ول اهلل صىل اهلل عليه اله عليا عليه الس�الم( ومنه 
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س�ميت القالدة قالدة، ويش�ري إليه ما يف القاموس: )قلد املاء يف احلوض... مجعه فيه، 
واليشء عىل اليشء لواه، واحلبل فتله، واحلمى فالنا أخذته كل يوم... واحلديد رققها 
ولواه�ا عىل يشء(. وق�د أطلق يف العرف عىل متابعة الغ�ري وجماراته يف اليشء، ولعله 
بلحاظ أن التابع قد محل املتبوع مسؤولية عمله، فكأنه جعله يف عنقه، وألزمه به، نظري 
م�ا تضم�ن أن املفتي ضامن، كام ذكره غري واحد من مش�اخينا. لك�ن الظاهر أن اجلهة 
املذكورة وإن كانت هي املنشأ يف إطالق التقليد عىل ذلك، إال أن االستعامل بعد ذلك 
ق�د ج�رد منها، وحلظت فيه حم�ض املتابعة واملح�اكاة مع قطع النظر ع�ن اخلصوصية 
املذك�ورة، ولذا صح إطالقه يف ما ال مس�ؤولية فيه من األع�امل، وصح تعديته ب�)يف( 
ال بنفسه، فيقال: قلده يف عمله، وال يقال: قلده عمله، كام يقال: قلده السيف. وعليه 
ظاهرا جرى اس�تعامل التقليد فام تقدم عن تفس�ري العس�كري عليه الس�الم كام يظهر 
بالتأم�ل يف مت�ام فق�رات الرواي�ة. ومثله ما يف رواي�ة حممد بن عبيدة، ق�ال: قال يل أبو 
احلسن عليه السالم: )يا حممد أنتم أشد تقليدًا أم املرجئة؟( قال: قلت: قلدنا وقلدوا، 
فق�ال: )مل أس�ألك عن هذا(، فلم يك�ن عندي جواب أكثر من اجل�واب األول، فقال 
أبو احلس�ن عليه الس�الم: )إن املرجئة نصبت رجال مل تفرض طاعته وقلدوه، وإنكم 

نصبتم رجال وفرضتم طاعته فلم تقلدوه، فهم أشد منكم تقليدًا()1(.

والظاه�ر أنه عىل ذل�ك جرى اصطالحهم عىل التقلي�د يف املقام، كام يظهر من 
تعريفهم له تارة: باألخذ بقول الغري. وأخرى: بقبوله. وثالثة: بالعمل به. فإن الظاهر 
رجوع اجلميع إىل معنى واحد � كام رصح به س�يدنا املصنف قدس رسه � وهو املتابعة 
يف العم�ل املطاب�ق مل�ا عرفت من املعن�ى العريف، فهو م�ن عناوين العم�ل املنتزعة من 
ص�دوره بنح�و املتابعة للغري، ولي�س املراد من األخذ والقب�ول إال األخذ والقبول يف 
مقام العمل، ال ما يس�بق عليه من االلتزام، كام يظهر من املحقق اخلراس�اين. هذا، ويف 
الفص�ول: )واعلم أن�ه ال يعتر يف ثبوت التقلي�د وقوع العمل بمقتض�اه، الن العمل 

)1( الوسائل ج:�1 ص:90 باب:10 من أبواب صفات القايض حديث:2.
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مس�بوق بالعلم، فال يكون س�ابقا علي�ه، ولئال يلزم الدور يف العب�ادات من حيث إن 
وقوعه�ا يتوق�ف عىل قصد القرب�ة، وهو يتوقف عىل العلم بكوهن�ا عبادة، فلو توقف 
العل�م بكوهنا عبادة ع�ىل وقوعها كان دورا. نعم، يعتر العم�ل يف لزوم حكم التقليد 
إن قلن�ا بج�واز العدول، وإال لزمه حكمه مطلقا. هذا، وق�ول العالمة يف النهاية بأن: 
التقليد هو العمل بقول الغري من غري حجة معلومة. بيان ملعناه اللغوي، كام يظهر من 
ذيل كالمه(. وظاهره كون التقليد سابقا عىل العمل، ولعله أراد به االلتزام باملتابعة كام 
يظهر من الس�يد يف العروة الوثقى، أو االلت�زام بنفس مضمون الفتوى عىل أنه احلكم 
الظاه�ري ل�ه، كام يظهر من املحقق اخلراس�اين قدس رسه حيث ف�رس التقليد باألخذ 
بقول الغري، ورصح بأنه سابق عىل العمل. وكيف كان، فهو ال خيلو عن إشكال لعدم 
مناسبته للمعنى اللغوي، وال العريف، ومل يتضح منهم اخلروج عنهام باصطالح خاص 
يف معنى التقليد، ملا عرفت من تعاريفهم له. وأما االس�تدالل له بام تقدم يف الفصول، 
فه�و ال خيلو عن إش�كال، ألنه إن أراد به االس�تدالل عىل أن ذل�ك معناه العريف، فهو 
إن�ام يتجه ل�و كان التقليد بمعناه الع�ريف موضوعا للحجية، ومصحح�ا للعمل. وهو 
غ�ري ظاهر م�ن األدلة، بل ظاهرها كون الفتوى بنفس�ها موضوعا هل�ا ومصححة له، 
وال مان�ع من كون التقليد كالعم�ل مرتتبا عىل الفتوى بلحاظ حجيتها، بل هو كذلك 
ارتكازا، ملا هو املرتكز من أنه ال يصح تقليد غري احلجة، ال أن احلجية تكون بالتقليد. 
وإن أراد به االستدالل عىل أن ذلك معناه االصطالحي، ففيه: أنه ال معنى لالستدالل 
عىل تعين املعنى االصطالحي بلزوم الدور ونحوه، إذ ال مشاحة يف االصطالح، وال 
طريق ملعرفته إال اس�تيعاب كلامت أهله. نعم، قوهلم: عمل عن تقليد، ظاهر يف تأخر 
العم�ل ع�ن التقليد، فيناس�ب محله عىل االلت�زام، ولعله لذا ذهب املحقق اخلراس�اين 

قدس رسه ملا سبق. 

لكن يف صلوح ذلك للكش�ف عن خروج مصطلحهم عن املعنى العريف الذي 
عرفته إش�كال، لقرب أن يكون ذلك من االس�تعامالت املستحدثة. هذا، والظاهر أنه 
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)مسألة5(: يشرتط يف املرجع يف التقليد البلوغ)1(،

ال ثم�رة مهم�ة يف حتقيق مفهوم التقليد، لعدم أخذه يف أكثر أدلة املقام، وإنام اخذ يف ما 
تقدم عن تفس�ري العسكري عليه الس�الم، وقد عرفت ضعف سنده، مع أن املنرصف 
منه كون التقليد من آثار حجية قول املجتهد، فيدل عىل حجيتها بنفسها، وذلك كاف 
يف ترت�ب اآلث�ار العملية عليه�ا وال أمهية للتقليد. نعم، ربام وق�ع يف بعض كلامهتم يف 
بيان معاقد بعض اإلمجاعات املدعاة يف املقام. لكن لو تم االحتجاج هبا، أش�كل محل 
مراده�م عىل املعنى اللغ�وي، أو العريف، أو االصطالحي، لعدم اجل�زم باتفاقهم عىل 
واح�د منه�ا، وال بوضوح حدود كل من هذه املعاين لكل أحد حتى يعلم بمرادهم لو 
فرض العلم بجرهيم عىل أحدها، فيتعن البناء عىل إمجال معقد اإلمجاع واالقتصار فيه 
عىل املتيقن، وال يبقى أثر مهم لتحديد مفهوم التقليد، ال لغة وال عرفا وال اصطالحا. 
وحينئذ فالالزم النظر يف دليل كل حكم من أحكام التقليد بنفسه، وأنه يقتيض االلتزام 
أوال. وال خيف�ى أن دليل مرشوعية أصل التقليد ظاهر يف حجية الفتوى بنفس�ها، من 
دون دخ�ل لاللت�زام، وأما بقية أحكام التقلي�د وتفاصيله فلعله ي�أيت الكالم يف دخل 

االلتزام فيها وعدمه عند الكالم يف كل حكم بنفسه فانتظر.

)1( تق�دم عن�د ال�كالم يف أدل�ة التقليد أن ال�الزم يف املقام الرجوع إىل س�رية 
العق�الء م�ا مل يثب�ت الردع عنها، وم�ن الظاهر عدم أخ�ذ البلوغ يف موض�وع احلجية 
عنده�م، فالبد يف اعتباره من دليل صالح لل�ردع، وليس هو إال اإلمجاع املدعى. قال 
ش�يخنا األعظ�م ق�دس رسه يف رس�الته يف التقليد: )يعت�ر يف املجتهد أم�ور: البلوغ، 
والعق�ل، واإليامن، وال إش�كال يف اعتبار هذه الثالث�ة...( ثم رشع يف ذكر اخلالف يف 
اعتب�ار احلياة، وظاهره اإلمجاع عىل اعتبار البلوغ. لكن يف الركون إليه إش�كال، لعدم 
حتري�ر املس�ألة، وعدم االبت�الء هبا يف العص�ور املقاربة لعصور األئمة عليهم الس�الم 
بحيث يعلم أخذ املجمعن حلكمها خلفا عن سلف، متصال بعرص املعصومن عليهم 
الس�الم ليكش�ف عن رأهيم. وال جمال الستكشافه بس�رية املترشعة، بعد ما ذكرنا من 
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عدم االبتالء به، إذ لعل ذلك منشأ سريهتم، ال لكونه من املستنكرات عندهم بام أهنم 
أهل دين، ليكش�ف ارتكاز االس�تنكار عن كون ذلك من الواضحات الدينية املتسامل 
عليها املأخوذة عن أعالم الدين )صلوات اهلل عليهم(. بل لو فرض بلوغ الصبي مرتبة 
عالية من العلم، وااللتزام باألعامل الدينية، والتورع واالحتياط، فالرجوع له مما تقبله 
مرتك�زات املترشع�ة جدا، ومع ذلك ال جمال للبناء عىل ال�رشط املذكور، واخلروج به 
عن مقتىض سرية العقالء القريبة من املرتكزات املترشعية. وال يرض معه اشتامل بعض 
األخب�ار ع�ىل عنوان الرج�ل كمقبولة ابن حنظل�ة، فإنه � م�ع وروده يف القضاء ال يف 
الفت�وى � ال يكف�ي يف ال�ردع عن مقتىض الس�رية لع�دم ظهوره يف احلرص، كام س�يأيت 
نظ�ريه عند ال�كالم يف اعتبار العقل. هذا، وأما االس�تدالل عليه يف كالمهم بام أش�ار 
إلي�ه س�يدنا املصنف قدس رسه من كونه حمجورا عن الت�رصف، ومرفوعا عنه القلم، 
وموىل عليه، وعمده خطأ، فهو ظاهر الوهن. ومثله ما يف الفصول من االستدالل له: 
ب�أن عدم قب�ول روايته يقتيض عدم قبول فت�واه بطريق أوىل. إذ املنع م�ن قبول روايته 
أول ال�كالم، ع�ىل أن األولوية غ�ري ثابتة عندهم، فقد منع الس�يد املرتىض قدس رسه 
م�ن قب�ول خر الواحد، وأجاز قبول فتواه، وإن كانت األولوية يف نفس�ها قريبة جدا، 
الن الرواية ملا كانت من مقدمات الفتوى، فعدم قبوهلا ال يناس�ب قبول الفتوى جدًا. 
وم�ن ث�م مل يبعد االس�تدالل بأدلة التقليد ع�ىل حجية خر الواح�د بمقتىض األولوية 

املذكورة، فتأمل)1(.

ولذا قد يستدل عىل اعتبار البلوغ يف املقام بام دل عىل عدم قبول شهادة الصبي 
ويشكل.. أوال: باملنع من عدم قبول شهادته مطلقا، فقد قيل بقبوهلا مع بلوغه عرشا، 
ويف اجل�راح والقصاص، بل رصيح بعض الروايات قبوهلا يف القتل ويف األمر الدون، 

ومتام الكالم يف كتاب الشهادات.

)1( األولوي�ة املذك�ورة إنام تتم لو كانت الفتوى حج�ة يف حق املجتهد. أما حيث كانت حجة يف حق العامي 
ال�ذي ينح�رص طري�ق معرفته بالوظيفة الفعلية بالفت�وى فهي ال تالزم حجية الرواي�ة يف حق املجتهد ال 

عقاًل وال عرفًا. فالحظ. )منه عفي عنه(.
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والعقل)1(، 

وثاني�ا: ب�أن األولوية بن عدم قبول الرواية وعدم حجي�ة الفتوى إنام هي الن 
الرواي�ة من مقدمات الفتوى، وذلك ال جيري يف الش�هادات الواردة يف املوضوعات، 
إذ ال دخ�ل هلا بالفت�وى، ومن ثم اعتر فيها ما ال يعتر يف الفت�وى والرواية، كالعدد، 
فاالس�تدالل املذك�ور قياس رصف. نعم، ل�و كانت العدالة متوقفة ع�ىل البلوغ، كان 
دليل اعتبارها � لو تم � كافيا يف اعتباره، لكن الظاهر عدم هنوض األدلة بإثبات اعتبار 

العدالة بالوجه املتوقف عليه، وسيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل.

)1( ال إشكال يف اعتباره لو توقف الرأي عليه، الذي هو موضوع احلجية، كام 
ال إش�كال يف ع�دم االعتداد برأي املجنون لو فرض حصول�ه له، خلروجه عن األدلة 
املتقدم�ة التي عمدهتا س�رية العقالء. نعم، لو فرض طروء اجلن�ون بعد انعقاد الرأي، 
وبي�ان الفت�وى حن العقل، فليس بناء العقالء عىل مانعيته م�ن التقليد، ملا هو املرتكز 
عنده�م م�ن أن الرجوع للمفت�ي بمالك كاش�فيته نوعا، وال دخل لط�روء اجلنون يف 
ذل�ك، كام يف الرواية، ولذا ال أثر لذلك عندهم يف س�ائر م�وارد الرجوع ألهل اخلرة 
من أمور املعاش واملعاد. إال أنه قد يرفع اليد عن مقتىض الس�رية باإلمجاع املدعى عىل 
اعتب�ار العق�ل، فقد قيل: إنه مما أمجع عليه اخللف والس�لف. وظاهر ش�يخنا األعظم 
قدس رسه يف ما تقدم عن رس�الته يف التقليد، أنه مما ال إش�كال فيه بينهم. إذ محله عىل 
خص�وص ما يتوقف علي�ه انعقاد الرأي، أو عىل بيان عدم حجي�ة الرأي املنعقد حال 

اجلنون بعيد جدا، لعدم املوضوع يف األول، ووضوح حكم الثاين، فتأمل. 

لكن يف االعتامد عىل اإلمجاع املدعى يف املقام إش�كال، لعدم القطع معه بتحقق 
الردع الرشعي عن مقتىض السرية، لقرب استنادهم إىل بعض الوجوه االعتبارية التي 
ال تنهض باحلجية، وعدم وضوح كونه إمجاعا تعبديا متصال بعرص املعصومن عليهم 
الس�الم، مس�تندا هلم، ليكشف عن رأهيم. وأما ما ذكره بعض مشاخينا من أن املجنون 
ال يليق بزعامة املس�لمن لس�قوطه عن األنظار بطروء حالة اجلن�ون واهلرم ونحومها 
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عليه. فيندفع: بعدم توقف حجية الفتوى عىل الزعامة التي ال تليق باملجنون، كام يأيت 
نظ�ري ذل�ك يف غري واحد من ال�رشوط اآلتية. نعم، الظاهر أن اجلن�ون املطبق عندهم 
لي�س أخف م�ن املوت، فلو ف�رض متامية اإلمجاع منه�م عىل اعتبار احلي�اة يف التقليد 
االبتدائ�ي، فامل�راد منها احلياة املالزمة لفعلية الرأي غ�ري احلاصلة مع اجلنون، فيكون 
اإلمج�اع املذك�ور دلي�ال يف املقام. كام أنه لو ف�رض متامية األدلة عىل اعتب�ار العدالة يف 
املجته�د حن الرجوع إليه، ال حن فتواه باحلك�م فقط، كانت دليال أيضا، لعدم كون 
املجن�ون موضوع�ا للعدالة، ويأيت الكالم يف ذلك إن ش�اء اهلل تعاىل. هذا، وقد يدعى 
أن أدلة التقليد الرشعية خمتصة بصورة فعلية الرأي، وال تشمل الرأي الزائل باجلنون، 
الن العناوين املأخوذة فيها من االنذار والفقاهة والنظر يف احلالل واحلرام وغريها ال 

تصدق عىل املجنون حن جنونه، وإن صدقت عليه قبل ذلك. ويندفع بوجهن:

األول: إن ظه�ور األدل�ة املذك�ورة يف إمض�اء س�رية العق�الء واملفروغي�ة عن 
ذل�ك موجب لظهوره�ا يف حجية الرأي الصادر عن الع�امل وإن زال علمه بعد ذلك، 
فيكف�ي ص�دق العامل والفقيه حن انعق�اد الرأي يف جواز الرجوع إلي�ه ولو بعد زوال 
فقه�ه وعلم�ه، كام هو مقتىض الس�رية املذكورة، بقرينة ما عرفت م�ن ارتكاز أن دخل 
العناوين املذكورة يف الكاشفية إنام يقتيض اعتبارها حن صدور الفتوى، كام هو احلال 
يف الرواي�ة والش�هادة واإلق�رار وغريها مما اعتر فيه�ا رشعا أو عرف�ا عناوين خاصة 
كالوث�وق والعق�ل وغريمه�ا، فإنه يكفي حتق�ق العناوين املذكورة ح�ن صدورها، ال 
ح�ن العمل هبا. وبه خيرج عن ظاهر أخ�ذ العناوين يف موضوعات األحكام املقتيض 
العتباره�ا حن ترتيب تلك األحكام والعمل عليها. وأما ما ذكره بعض مش�اخينا يف 
الف�رق بن أدلة الفت�وى والرواية من أن ظاهر األوىل كون املرج�ع هو الفقيه ال رأيه، 
فالب�د م�ن صدق العنوان علي�ه حن الرجوع إلي�ه، ال حن انعقاد ال�رأي له، وظاهر 
الثاني�ة لزوم تصديق رواية الثقة فيكفي كونه ثقة ح�ن الرواية. فمندفع.. أواًل: بعدم 
الف�رق بينه�ام، ملا ه�و املرتكز عرفا م�ن أن الرجوع ل�ه إنام هو حلجية رأي�ه، كالرجوع 
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لل�راوي، فه�و كناية عن ذلك، ول�ذا كان ظاهر األدلة يف املقام�ن إمضاء بناء العقالء 
ع�ىل حجي�ة الرواية والفتوى ال تأس�يس حجة أخ�رى، وهي نفس املرج�ع يف املقام. 
وثانيًا: بأن ما ذكره يف الرواية � لو تم � ال ينفع يف االكتفاء بتحقق العناوين املأخوذة يف 
الراوي حن روايته، بل يلزم حتققها حن العمل هبا وتصديقها، كام هو احلال يف سائر 
العناوين املأخوذة يف موضوعات األحكام، فإذا قيل: أطع أمر جارك، وأجب التامس 
صديق�ك، كان الظاه�ر منه اعتبار حتقق اجل�وار والصداقة حن إطاع�ة األمر وإجابة 
االلت�امس، ال حن صدورها، وال خمرج عن ذل�ك يف الرواية إال ما عرفت من القرينة 

العرفية اجلارية يف الفتوى أيضًا.

الثاين: أنه ال إشكال يف أنه ال ظهور لألدلة املذكورة يف حرص احلجية بمواردها، 
لتصلح للردع عن مقتىض السرية يف غري مواردها، فلو فرض قصورها يف نفسها أمكن 
التمس�ك بالس�رية الت�ي مل يثبت الردع عنها. فام ذكره بعض مش�اخينا م�ن كون األدلة 
املذك�ورة رادعة عن الس�رية مم�ا مل يتضح وجهه. نع�م، لو فرض ل�زوم إحراز إمضاء 
الس�رية يف كل م�ورد بخصوص�ه كان لقصور األدل�ة املذكورة أثر مه�م. لكن عرفت 
يف آخ�ر ال�كالم يف أدل�ة التقليد أنه ال جمال لذلك، الن ظه�ور األدلة يف املفروغية عن 
مقتىض السرية يقتيض الرجوع إليها عىل عمومها ما مل يثبت الردع يف خصوص املورد. 
فالعم�دة يف املن�ع ع�ن التقليد يف املقام ما عرف�ت من اإلمجاع الذي تق�دم الكالم فيه. 
ه�ذا كل�ه يف التقلي�د االبتدائي، وأما االس�تمرار ع�ىل تقليد من عرض ل�ه اجلنون مع 
ح�دوث تقليده قبل�ه، فالظاهر أنه جيري في�ه الكالم اآليت يف البقاء ع�ىل تقليد امليت، 
لعدم الفرق بينهام يف أدلة املنع واجلواز. وأما املجنون االدواري فال إشكال يف دخوله 
يف الس�رية ويف أدل�ة اإلمضاء حن إفاقت�ه، وأما حن جنونه فال يبع�د أنه كذلك، الن 
اجلن�ون املؤق�ت غالبًا من س�نخ املرض الذي ال ين�ايف صدق الع�امل والفقيه ونحومها 
عرفا. ومن ثم فال جمال للرجوع فيه لإلمجاع املتقدم، لعدم وضوح ش�موله له، فالبناء 
عىل جواز تقليده حدوثا وبقاء هو األنسب باألدلة. ولعله لذا حكي القول بذلك عن 



�2..................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد

واإليامن)1(، 

بعض متأخري املتأخرين، كصاحبي املفاتيح واإلشارات.

)1( ق�ال س�يدنا املصن�ف ق�دس رسه: )حك�ي عليه إمج�اع الس�لف الصالح 
واخللف(، وتقدم من شيخنا األعظم قدس رسه ما ظاهره التسامل عليه بن األصحاب. 
وحيث كان تقليد غري املؤمن موردا لالبتالء من الصدر األول فالتس�امل املذكور كاف 
يف الدليل عىل اعتبار اإليامن، إذ لو مل يعتر ملا خفي عليهم ومل حيصل التس�امل املذكور، 

وبه خيرج عن مقتىض السرية من عدم اعتبار ما زاد عىل الوثوق بالشخص.

الله�م إال أن يق�ال: الذي هو م�ورد االبتالء يف الص�در األول هو غري املؤمن 
اجلاري يف استنباط األحكام عىل أصول العامة وطريقتهم يف االستدالل، وال إشكال 
يف ع�دم جواز تقلي�ده، لعدم كونه من أه�ل اخلرة يف األحكام املتنج�زة عىل العامي، 
وال�ذي ه�و حمل الكالم ه�و اجلاري يف االس�تنباط عىل طريق�ة اإلمامي�ة، املوثوق به 
يف بي�ان األحكام ع�ىل الوجه املذكور، ولي�س هو موردا لالبتالء م�ن الصدر األول، 
فالكالم فيه جمرد فرض ال صغرى له، ومن القريب خروجه عن معقد اإلمجاع املتقدم 
واختصاص اإلمجاع باألول. عىل أنه لو فرض ش�موله له أش�كل االعتامد عليه لعدم 
وض�وح اتصال�ه بعرص املعصومن عليهم الس�الم واس�تناده إليهم، ك�ام تقدم نظريه. 
ومنه يظهر حال االستدالل بام عن العسكري عليه السالم عن الصادق من قوله عليه 
السالم: )من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، خمالفا عىل هواه، مطيعا ألمر 
م�واله، فللع�وام أن يقلدوه، وذل�ك ال يكون إال بعض فقهاء الش�يعة ال كلهم...()1( 
فإن�ه وإن كان ظاه�را يف املفروغي�ة عن اختص�اص التقليد بالش�يعة، إال أنه قد يكون 
مس�ببا عن عدم تصدي غريهم لالس�تنباط من طريق أهل البيت عليهم الس�الم، وال 

ينهض باملنع من تقليد غريهم لو فرض سلوكه يف االستنباط الطريق املذكور. 

)1( الوسائل ج:�1 ص:�9 باب:10 من أبواب صفات القايض حديث:20.
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هذا، وقد يستدل عليه بآية النبأ، إما الن املراد بالفاسق ما يقابل املؤمن � كام قد 
يش�هد به كثري من االس�تعامالت يف الكتاب والس�نة � أو الن املراد به ما يقابل العادل 
� كام لعله األنس�ب باملعنى اللغوي، وهو املصطلح هلم � وهو أخص من املؤمن. وال 
ي�رض ان�رصاف النبأ فيه، للخر عن حس، دون مثل الفتوى مما كان مبنيا عىل احلدس، 
ملا عرفت يف مس�ألة اعتب�ار البلوغ من األولوية العرفية. ويش�كل بانرصافها عام نحن 
فيه ممن يوثق بخره من الفساق، بقرينة التعليل بخوف الندم الظاهر يف املفروغية عن 
عدم صحة االعتامد عىل اخلر، فال يش�مل من يص�ح االعتامد عىل خره عند العقالء، 
ب�ل حيم�ل عىل الغال�ب، وال أقل من كونه مقت�ىض اجلمع بينه وبن م�ا تضمن حجية 
خر الثقة. وقد يستدل أيضا بام عن أيب احلسن عليه السالم يف ما كتبه لعيل بن سويد: 
)ال تأخ�ذن معامل دينك من غري ش�يعتنا، فإن�ك إن تعديتهم أخذت دينك من اخلائنن 
الذين خانوا اهلل ورس�وله صىل اهلل عليه واله وخانوا أماناهتم، إهنم ائتمنوا عىل كتاب 

اهلل فحرفوه وبد لوه...(. 

وفي�ه: أن التعلي�ل في�ه ظاهر إم�ا يف بيان أن م�ن ثبتت منه اخليان�ة ال ينبغي أن 
يرج�ع إلي�ه، لع�دم املؤمن من خيانته يف ما رج�ع فيه إليه، فال يش�مل حمل الكالم ممن 
ف�رض الوثوق ب�ه. أو يف بيان أن ابتناء دينهم عىل اخليانة مان�ع من الرجوع إليهم فيه، 
الن بط�الن أصل الدين مس�قط للفروع املبتنية علي�ه، فيختص بام كان موردا لالبتالء 
مما كان فيه غري املؤمن جاريا يف اس�تنباطه عىل طرقهم املتفرعة عىل التحريف للكتاب 
واخليانة هلل تعاىل والرسول صىل اهلل عليه واله، وال يشمل ما هو حمل الكالم مما فرض 
جريان�ه عىل الطرق احلقة، وال ظهور ل�ه يف مانعية بطالن العقيدة واخليانة تعبدا لعدم 
مناسبته لكون التعليل ارتكازيًا. وقد يستدل أيضا بام ورد يف كتب بني فضال من قوله 
عليه الس�الم: )خذوا ما رووا وذروا ما رأوا(، لكن ال يبعد انرصافه إىل خصوص ما 
ابتن�ى من االجتهادات واآلراء عىل أصوهلم الباطل�ة. بل من القريب جدا اختصاصه 
ب�ام رأوه يف أم�ر اإلمامة، ألنه الذي يمتازون به من دون نظر فيه إىل األحكام الفرعية، 
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لع�دم تع�ارف حتري�ر الفتاوى فيه�ا يف الكتب يف تل�ك العصور، فاملراد ب�ه أن بطالن 
عقيدهت�م وتركه�ا ال يمنع من أخذ رواياهت�م مع كوهنا حقا. وال أق�ل من كونه واردا 
يف قضية جمملة املورد، ال إطالق هلا. وقد يستدل أيضا بام عن أيب احلسن عليه السالم 
يف م�ا كتب�ه ألمحد بن ما هوية وأخيه: )فاصمدا يف دينكام عىل كل مس�ن يف حبنا، وكل 
كثري القدم يف أمرنا، فإهنام كافوكام إن ش�اء اهلل تعاىل(. وبمقبولة ابن حنظلة: )ينظران 
م�ن كان منك�م ممن قد روى حديثنا...(. لكن األول � مع ضعف س�نده كأكثر أخبار 
املس�ألة � ق�د تضمن ما هو زائد عىل اإليامن مما ال إش�كال يف ع�دم اعتباره، فالبد من 
محل�ه إما عىل االس�تحباب � كام ذكره س�يدنا املصنف ق�دس رسه � أو عىل خصوصية 
م�ورده. والث�اين وارد يف القض�اء الذي هو م�ن املناصب املجعولة الت�ي مل يلحظ فيها 
حمض الطريقية، ولذا ال جيوز الرتافع لقضاة اجلور حتى مع حكمهم باحلق، ومل يثبت 
ذلك يف الفتوى. هذا وقد اس�تدل يف الفصول عىل اعتبار اإليامن بأن الناس مأمورون 
بالتمس�ك بالعرتة عليهم الس�الم، والتمس�ك بمن يتمسك هبم متس�ك هبم، بخالف 
من يتمس�ك هبم وبغريهم، أو يقترص يف التمس�ك عىل بعضهم، فإنه ليس متسكا هبم. 
وفي�ه: أن التمس�ك هبم عليهم الس�الم إن كان بمعن�ى املواالة واملودة هل�م، فهو وإن 
اقتىض � يف اجلملة � عدم موالة من مل يتمس�ك ببعضهم، أو متس�ك بأعدائهم، إال أنه 
خارج عام نحن فيه، الن التمس�ك باملعنى املذكور من الواجبات النفسية، ال الطريقية 
لتحصيل األحكام الرشعية، فال يناسب التقليد وال يالزمه. وإن كان بمعنى الرجوع 
هلم عليهم الس�الم يف معرفة أحكام اهلل تعاىل، فهو يقتيض قبول ما بينوه من األحكام، 
والعم�ل علي�ه. أما معرف�ة األحكام التي بينوها، فالبد من س�لوك الط�رق املقررة هلا 
رشع�ا، وه�و ال ينايف حجية فتوى م�ن ال يواليهم إذا جرى يف االس�تنباط عىل االخذ 
منه�م، ك�ام ال ينايف ع�دم حجية فتوى من يواليهم إذا جرى في�ه عىل غري طريقهم، بل 
مطلقا لبعض املوانع كفس�قه، وإن كان جيب مواالته يف الدين. واحلاصل: أنه يصعب 
إقامة الدليل عىل عدم جواز تقليد غري املؤمن إذا فرض استنباطه لألحكام عىل الطرق 
املق�ررة عندنا. نعم، الط�رق املذكورة ملا مل تكن منضبطة، أش�كل الوثوق بغري املؤمن 
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والذكورة)1(، 

يف االس�تنباط منه�ا، الن كثريا من القرائن واألدلة مم�ا ال يمكن حصوهلا لغري املؤمن، 
كإمجاعات اخلاصة، وشهرة احلكم بينهم، وهجرهم لألخبار، وعملهم هبا، وتوثيقهم 
للرواة وجرحهم، وسرية املترشعة ومرتكزاهتم وغري ذلك مما يكون دخيال يف استنباط 
املجتهد املؤمن للحكم بسبب حسن ظنه باملؤمنن واعتقاده بعلامئهم وعوامهم أهنم يف 
مقام تلقي األحكام وأخذها من أئمتهم عليهم السالم واالحتياط هلا، وعدم التساهل 
فيها، وكل ذلك مما ال يتهيأ للمخالف حتصيله، لعدم حس�ن ظنه هبم بالوجه املذكور. 
كام أن حسن الظن هبم من املؤمن بالنحو الدخيل يف استنباط احلكم ال ينضبط بضابط 
حت�ى يمك�ن رجوع غريه إليه وإن مل حيصل له حس�ن الظن. وذل�ك مانع من الوثوق 
باس�تنباطه واألخذ بقوله، لعدم إحاطته بمقدمات االستنباط املتيرسة للمؤمن، وهذا 
بخالف الرواية املس�تندة للطرق احلس�ية املنضبطة. وهذا كاف يف املسألة، والسيام مع 
ك�ون احلكم من مرتكزات املترشعة التي ال جمال لإلغضاء عنها. لكن ذلك خمتص بام 
إذا صدرت الفتوى منه يف حال ضالله، أما لو صدرت منه حن إيامنه، ثم عرضت له 
فتنه أخرجته عن اإليامن، فيقرص ما س�بق عن املنع من تقليده ابتداء واستدامة، وليس 
حينئ�ذ إال اإلمج�اع الذي عرفت حال�ه. نعم، لو تم الدليل عىل اعتب�ار العدالة باملعنى 
الذي هو أخص من اإليامن كان دليال يف املقام، واهلل س�بحانه العامل بحقائق األحكام، 

وبه االعتصام.

)1( ال إش�كال يف عدم أخذ ذلك يف موضوع س�رية العقالء، فالبد يف اخلروج 
عن�ه م�ن دليل صالح للردع. وجمرد انرصاف إطالقات أدل�ة التقليد الرشعية له لو تم 
ال يقتضي�ه. ع�ىل أنه غري ظاهر الوجه بعد ارتكاز كون منش�أ اإلرجاع حمض الطريقية 
الت�ي ال دخل للذكورة فيها ارتكازا. ومثله اختصاص مثل مقبولة ابن حنظلة به، عىل 
أهن�ا واردة يف القض�اء وال وجه للتعدي منه للفتوى، كام س�بق يف اعتبار اإليامن. ومنه 
يظهر عدم صحة االستدالل بام دل عىل عدم تويل املرأة للقضاء. ومثله ما دل عىل عدم 
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إمامتها يف الصالة جلامعة الرجال، إذ لعله ناش�ئ عن نقصان عملها رشعا غري املالزم 
لنقص�ان اجتهاده�ا يف مقام احلجية والطريقية رشعًا. ع�ىل أنه ال يقتيض منع املرأة عن 
تقليد املرأة، كام تأتم باملرأة. وأما ما ذكره بعض مشاخينا من أن خطورة منصب اإلفتاء 
ال تناس�ب األنوثة بنحو تك�ون املرأة قائمة بأمور الرجال ومدبرة لش�ؤوهنم. فهو كام 
ت�رى! لعدم ثبوت كون اإلفتاء من املناصب املجعولة، كمنصب القضاء، بل هو نظري 
الشهادة والرواية التي هي موضوع احلجية. ولو سلم، فليس هو من مناصب اإلدارة 
والوالية، كي ال يناس�ب األنوثة حسب سليقة الشارع املستفادة مما تضمن عدم فالح 

من تدبر أمره امرأة، وأن كل رجل تدبر أمره امرأة فهو ملعون. 

نعم، قد يس�تفاد عدم جواز تقليد املرأة مما تضمن النهي عن مش�اورة النس�اء، 
وأهن�ن ناقصات العقول، وأن رأهين إىل أفن، وأهنن عي وعورة، وتعليل قيام امرأتن 
يف الش�هادة مقام رجل واحد بنس�ياهنا، وغري ذلك مما يظهر منه أن الشارع األقدس ال 
ي�رى املرأة كالرجل من حيثية ال�رأي وإن كان ذلك قد خيفى عىل العرف، فإن صلوح 
ذلك للردع عن عموم السرية املبنية عىل غفلة العرف عن هذه اجلهة قريب جدا، ولعله 
كاف بضميمة مرتكزات املترشعة، وما قيل من تسامل األصحاب عىل احلكم. وإن كان 
رب�ام يناقش يف املرتكزات باحتامل حدوثها بس�بب ختي�ل ابتناء املرجعية يف التقليد عىل 
إدارة املرج�ع ألمور الن�اس، وأهنا نحو من الوالية املتفرعة ع�ن منصب اإلمامة التي 
ال تليق بغري الرجال، ومل يثبت استناد ذلك ألدلة رشعية، وغاية ما يقتضيه األصل يف 
كث�ري من املوارد التي يتوالها املرجع فعال مراجعت�ه ألصالة عدم ترتب األثر بدوهنا، 
ال لثبوت واليته، ومثل ذلك ال يصلح دليال رادعا عن عموم الس�رية يف الفتوى. كام 
قد يناقش يف التسامل املدعى بعدم وضوح كونه إمجاعا تعبديًا متصال بعرص املعصومن 
عليهم الس�الم كاش�فا عن رأهيم، كام س�بق يف غري واحد من الرشوط املتقدمة، ولعله 
لذا حكي عن بعض املحققن جواز تقليد األنثى واخلنثى. لكن اإلنصاف أن الركون 

مع ما عرفت إىل عموم السرية ال خيلو عن إشكال، فتأمل.
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واالجتهاد)1(، والعدالة)2(، 

)1( ال إش�كال يف اختص�اص س�رية العق�الء باملجتهد، وال تع�م املقلد، إذ ال 
رجح�ان للمقل�د عىل غريه من العوام، بل هم مثله يف الدخ�ول يف أدلة التقليد وتيرس 
الرج�وع للمجتهد، ف�ال وجه لرجوعهم إلي�ه ارتكازا. وأما األدل�ة اللفظية فهي وان 
اش�تملت ع�ىل عنوان الع�امل والفقيه، ال�ذي ال يراد من�ه العلم الوجداين، ب�ل ما يعم 
االعتامد عىل احلجة، إال أهنا بن ما خيتص باملجتهد الناظر يف األدلة التفصيلية، مثل ما 
تضم�ن املقابلة بن عنوان العلامء والعوام، وما ينرصف إليه وال يعم املقلد ولو بقرينة 
وروده�ا م�ورد اإلمضاء للس�رية، فالرجوع له يف املقام نظري تقلي�د واجد امللكة لغريه 
حيث تقدم يف املسألة األوىل قصور األدلة عنه. نعم، لو فرض قصور العامي عن متييز 
املجته�د ال�ذي ينبغي الرجوع له، أو عن معرفة فتاوى املجتهد، جاز له الرجوع لغريه 
يف ذل�ك ممن ل�ه خرة بذلك م�ن املقلدين وغريهم، لعموم س�رية العق�الء له حينئذ، 
والظاهر أن س�رية املترشعة عىل ذلك أيضا، مل�ا هو املعلوم من االبتالء بمثل ذلك من 
الصدر األول، فلو كان البناء فيه عىل خالف ما ذكرنا لزم اهلرج واملرج. هذا، والظاهر 
أن الالزم عىل املفتي حينئذ أن يفتي بام يراه وظيفة للمستفتي، ال بوظيفة نفسه فلو كان 
باقيا عىل تقليد امليت ليس له الفتوى برأي امليت إال ملن يرشع يف حقه تقليده، ال يف حق 
غ�ريه ممن يلزمه الرج�وع للحي، بل يفتيه بام يطابق تقليده ال�الزم عليه، كام هو احلال 
يف املجته�د باإلضافة إىل العامي لو ف�رض اختالفهام يف احلجج املنصوبة هلام، كام لعله 
ظاهر. ثم إن الظاهر أن املقلد هنا ال يعتر فيه إال اخلرة والثقة عمال بمقتىض السرية، 
دون بقي�ة الرشوط، الختص�اص أدلتها من اإلمجاع وغريه بتقلي�د العامي للمجتهد، 
وال تشمل حمل الكالم، كام يظهر بالتأمل فيها. هذا، ويأيت يف املسألة احلادية والعرشين 

الكالم يف جواز تقليد املتجزئ إن شاء اهلل تعاىل.

)2( الظاه�ر أن املعت�ر عن�د العقالء هو الوث�وق بكون املفتي يف مق�ام بيان ما 
يعتق�ده، ال يف مق�ام تعمد الك�ذب، وال خصوصية للعدالة عنده�م، فالبد من دليل 
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صالح للردع عن مقتىض السرية املذكورة. 

وجم�رد اعتبار العدالة يف الش�هادة وإمامة اجلامعة ال يقت�يض اعتبارها يف املقام، 
لعدم وضوح مناط احلكم فيهام بنحو ينفع يف تعميم احلكم ملا نحن فيه. ومثله ما ذكره 
بعض مش�اخينا من دعوى القطع بأن الشارع ال يرىض بأن يكون زمام أمور الدين بيد 
الفاس�ق، الن منصب اإلفتاء منصب رفيع دون منصب اإلمامة عىل أن طبائع العقالء 
ق�د جبل�ت عىل ع�دم القبول ممن خيال�ف قوله عمله، وه�و الوجه يف اعتب�ار العصمة 
يف النب�ي واإلم�ام. الندف�اع األول بعدم ثبوت ك�ون اإلفتاء من املناص�ب املبتنية عىل 
ت�ويل أم�ور الدين وإدارهتا، كام تق�دم يف تقليد املرأة. والثاين: بأن ع�دم قبوهلم منه إنام 
ه�و بمعنى عدم حصول الثقة هلم بقول�ه، أو عدم تأثرهم به وعدم انصياعهم له، الن 
لتطبيق اإلنس�ان تعاليمه عىل نفس�ه أعظم األثر يف قبول الغري منه، وهو ال ينايف حجية 
قول�ه بنظره�م عىل احلكم الرشع�ي لو حصل هل�م الوثوق بقوله. كي�ف وقد اعرتف 
)دامت بركاته( بأن مقتىض سرية العقالء حجية فتوى الثقة، فالحظ. نعم، قد يستدل 
ع�ىل اعتب�ار العدال�ة يف املفت�ي بآية النب�أ، بناء عىل ما عرف�ت يف اعتبار اإلي�امن من أن 
اختصاصها باخلر احليس ال يمنع من االس�تدالل هبا يف الفتوى. وباخلر املتقدم هناك 
أيضا عن تفس�ري العس�كري عليه الس�الم. لك�ن عرفت هناك أن اآلي�ة ال تنهض إال 
باعتب�ار الوثوق. ومثلها يف ذلك اخلر املذكور، كام يش�هد ب�ه التأمل يف صدره وذيله، 
لظه�وره يف أن اعتبار الرشط املذكور ليس ملح�ض التعبد، بل ألجل مالزمته للوثوق 
بالشخص وأهليته لالستئامن عىل األحكام، فال ينايف قبول قول الفاسق الثقة املأمون. 
الله�م إال أن يس�تفاد منه كون ال�رشط املذكور فيه معيارا رشعيا للوثوق بالش�خص، 
وأن غ�ريه ال ينبغي الوثوق به واس�تئامنه ع�ىل األحكام الرشعي�ة وإن وثق به املكلف 

بحسب ظاهر حاله. 

نع�م، مناس�بة احلكم واملوضوع املش�ار إليها يف مبحث اعتب�ار العقل يف املفتي 
يقتيض اعتبار الرشط املذكور حن صدور الفتوى، أما من طرأ له بعد صدور الفتوى 
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م�ا خيرج�ه عن العدالة فال متنع من تقلي�ده ابتداء، فضال عن البقاء ع�ىل تقليده. هذا، 
م�ع أن اخل�ر ضعيف الس�ند، ومل يتض�ح انجباره بعم�ل األصحاب، لع�دم وضوح 
اس�تنادهم ل�ه يف احلك�م املذكور. فالعمدة يف املق�ام اإلمجاع املدعى ال�ذي يبعد اخلطأ 
في�ه، وليس هو كاإلمجاع املدعى يف ال�رشوط املتقدمة، الختالف هذا الرشط عام قبله 
بأنه مورد لالبتالء الكثري من الصدر األول، فمن البعيد جدا أن تكون فتوى الفاس�ق 
حج�ة كروايت�ه إذا كان ثقة، ومع ذلك خيفى احلكم ع�ىل األصحاب، ويدعى اإلمجاع 
ع�ىل اعتب�ار العدالة يف الفتوى. ه�ذا، مضافا إىل م�ا تقدم منا يف وج�ه اعتبار اإليامن، 
ف�إن مقدم�ات االس�تنباط وأدلة األحكام ملا مل تك�ن منضبطة كان متيي�ز موارد احلجة 
ع�ن غريها حمتاج�ا إىل مرتبة عالية من الورع، لتدخل العواطف واالعتبارات يف ذلك 
كثريًا، فقد جينح الباحث للحكم ويستوضح األدلة عليه بسبب ذلك، وقد يؤتى حظا 
من القدرة عىل االس�تدالل واللحن باحلجة فيرز أش�به بص�ور الدليل، وال حاجز له 
ع�ن ذلك كاخلوف من اهلل تعاىل واحلذر من ألي�م عذابه، فإهنام من أقوى الدواعي إىل 
االحتياط لألحكام، والتدبر يف أدلتها ومتحيصها وعدم التسامح والتساهل فيها، وال 
يؤم�ن الفاس�ق عىل ذل�ك وإن كان ثقة يف نقله، ب�ل ال بد من العدال�ة بمرتبة عالية ال 
يناهلا إال األوحدي. مع أن اكتفاء العوام باملوثوق معرض لألحكام للضياع، لسهولة 
حص�ول الوث�وق للعامي بأدنى اس�تئناس له بالش�خص أو بتجربة يس�رية أو مظاهر 
كاذبة ونحوها مما ال يكلف القائم هبا عناء وال نصبا، وهو ال يناسب ما هو املعلوم من 

احتياط الشارع األقدس لألحكام. 

ولعل�ه ل�ذا كان املرتكز عند املترشعة لزوم حصول املفت�ي عىل ملكة عالية من 
العدالة تقرب من العصمة حيتاج إحرازها فيه إىل جتربة قاس�ية ال يقوى عليها إال أقل 
القليل تبلغ بالش�خص مرتبة القدسية يف نفوس الناس تناسب استئامنه عىل األحكام، 
كام أشري إليه يف اخلر املتقدم عن تفسري العسكري عليه السالم. وهبذا امتازت الفرقة 
املحقة زادها اهلل عزة ورشفا من بن املس�لمن، وعليه جرت س�ريهتم خلفا عن سلف 
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واحلياة، فال جيوز تقليد امليت ابتداء)1(.

متصال بعرص املعصومن عليهم السالم.

وباجلمل�ة: التأمل يف م�ا ذكرنا يوجب اليق�ن باعتبار العدال�ة بمرتبة عالية يف 
املفت�ي، خالف�ا لس�رية العقالء يف س�ائر م�وارد الرج�وع إىل أهل اخلرة م�ن االكتفاء 
بالوث�وق. واهلل س�بحانه وتع�اىل ويل العصمة والس�داد. نعم، هذا إن�ام يقتيض اعتبار 
العدالة حن الفتوى، أما من عرضت له فتنة بعد بيان فتواه أوجبت فس�قه فال يقتيض 
املن�ع عن تقليده ابتداء واس�تدامة، فالب�د فيه من الرجوع لإلمجاع املتق�دم بناء عىل ما 
هو الظاهر من ش�مول معقده ملحل الكالم. وهو ال خيلو عن إش�كال، لعدم وضوح 
االبتالء بذلك يف الصدر األول، ليكشف عن اتصاله بعرص املعصومن عليهم السالم 
ويستكشف به رأهيم. وإن كان االعتامد عىل السرية مع ذلك يف غاية اإلشكال، والسيام 
م�ع منافاهتا ملرتك�زات املترشعة التي يصعب التغايض عنها يف املقام هذا وقد يظهر ما 
ذكرن�ا من اجلواهر حي�ث ذكر يف مبحث اعتبار العدالة يف إمامة الصالة أن عدم عمل 
املستفتي بفتوى الفاسق لعدم وثوقه بام خير به من ظنه اجلامع للرشائط وانه لو فرض 
اطالع�ه ع�ىل حصول الظن له بالوجه املعتر رشعا جاز له األخذ به وإن كان فاس�قا، 
وه�و مقتىض القاعدة لوال م�ا ارشنا إليه من املرتكزات، فتأمل، واهلل س�بحانه وتعاىل 

العامل بحقائق األحكام.

)1( ك�ام هو املش�هور املع�روف بن األصح�اب، ويف اجلواهر أن�ه مفروغ عنه 
بينه�م، وق�د ادعى اإلمج�اع عليه غري واحد. وق�د تعرض يف التقري�رات لنقل ما عن 
كث�ري منهم مما هو ظاهر أو رصي�ح يف دعوى اإلمجاع عىل عدم حجية رأي امليت كابن 
أيب مجهور األحسائي، واملحقق الثاين يف رشح األلفية، والشهيد الثاين يف املسالك ويف 
رس�الته يف املس�ألة، والوحيد البهبهاين وغريهم. ويف املعامل: )العمل بفتوى املوتى... 
بعيد عن االعتبار غالبا، خمالف ملا يظهر من اتفاق علامئنا عىل املنع من الرجوع إىل فتوى 
املي�ت مع وج�ود املجتهد احلي، بل قد حكى اإلمجاع في�ه رصحيا بعض األصحاب(. 
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وم�ن الظاه�ر أن س�رية العقالء يف رجوع اجلاه�ل للعامل ال متنع من ذل�ك لعدم دخل 
احلياة عندهم يف ما هو املناط يف الرجوع له، وهو كاشفية رأيه نوعا عن الواقع، فالبد 

يف اخلروج عن السرية املذكورة من دليل صالح للردع.

وقد استدل عليه � بعد اإلمجاع املدعى � بأمور:

األول: أن موض�وع احلجي�ة لي�س إال ال�رأي، ولي�س األخ�ذ بالفتوى ألجل 
كاش�فيتها عن�ه، وال رأي للمي�ت. وفي�ه: � بع�د تس�ليم زوال ال�رأي ع�ن امليت � أن 
موض�وع احلجية عن�د العقالء هو ال�رأي بحدوثه، فإذا حدث ال�رأي كان حجة ولو 
بعد ارتفاعه باملوت أو النس�يان لألدلة أو نحومها، كام هو احلال يف الرواية والش�هادة 

ونحومها، وال يعتر عندهم يف بقاء احلجية بقاء الرأي. 

نعم، لو عدل صاحبه عنه النكشاف خطئه له ارتفعت حجيته بنظرهم، كعدول 
الش�اهد عن ش�هادته وتكذيب ال�راوي لروايته، وهو أجنبي عن املق�ام مما عرفت فيه 
قيام الس�رية عىل احلجية. وأما ما ذكره املحقق اخلراس�اين قدس رسه من أنه ال ش�بهة 
يف اعتب�ار بق�اء الرأي يف جواز التقليد رشعا، إذ ال إش�كال يف عدم جوازه فيام إذا زال 
ال�رأي بجنون أو هرم أو مرض أو تبدل يف ال�رأي. فهو كام ترى، النحصار الوجه يف 
ع�دم جواز التقليد مع زوال الرأي باجلنون ونحوه باإلمجاع املدعى املختص بمورده، 
ولو تم نظريه يف املقام كان االس�تدالل به ال بالوجه املذكور. وأما قياس املقام بعدول 

املجتهد عن رأيه فقد عرفت أنه يف غري حمله.

وباجلمل�ة: البد م�ن الدليل الذي خيرج به عن مقتىض الس�رية من عدم توقف 
بقاء احلجية عىل بقاء الرأي. 

الث�اين: م�ا أرشن�ا إلي�ه يف مبحث اعتب�ار العق�ل يف املفتي من أن أخ�ذ عناوين 
خاص�ة يف أدلة التقليد الرشعي�ة، كالعامل والفقيه ظاهر يف لزوم حصوهلا حن الرجوع 
للمفت�ي والعم�ل بفتواه، وال يكفي حصوهل�ا حن صدور الفتوى من�ه، ومن الظاهر 
ع�دم صدقه�ا عىل املي�ت. ويظهر اجلواب عنه مما تق�دم، فراجع. الثال�ث: أنه لو جاز 
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تقلي�د امليت لوجب لو كان أعل�م، ملا يأيت من مرجحية األعلمي�ة، فيلزم امتناع تقليد 
األعلم من أهل العرص لو فرض وجود األعلم منه يف األموات، وهو التزام شنيع، كام 

عن الشهيد يف رسالته يف املسألة.

وفي�ه: أن�ه ال موج�ب لش�ناعته ل�و فرض إح�راز أعلمي�ة امليت، ب�ل هو عن 
الدعوى. ومثله ما عن املحقق الثاين من تعرس االطالع عىل األعلم يف مجيع العصور. 
إذ هو كتعرس االطالع عىل األعلم يف العرص الواحد يف كثري من األزمنة، يلزم الرجوع 
معه إىل ما تقتضيه القاعدة التي يأيت التعرض هلا يف املس�ألة الثامنة، وهي تقتيض عدم 
حجية فتوى امليت الشتباه احلجة بالالحجة حينئذ. ولو فرض اإلمجاع عىل التخيري يف 
مث�ل ذلك كان املتيقن منه غري امليت. نعم، لو فرض وجوب املوافقة ألحوط األقوال 
حينئ�ذ كان ال�الزم االحتياط ب�ام يوافق قول املي�ت كغريه، فالح�ظ. ومثلهام ما ذكره 
بعض مش�اخينا من أن الزم ذلك الفحص عن األعلم من بن اجلميع، وهو رضوري 

البطالن يف مذهب اإلمامية. 

الندفاع�ه.. أواًل: بأن�ه إن أريد أن ذل�ك رضوري املذهب فهو كام ترى، كيف 
وهو مما ال يلتفت إليه. وإن أريد أنه رضوري من س�رية املترشعة فلعل س�ريهتم مبنية 
يف العصور املتأخرة واملتوس�طة عىل شيوع القول بعدم جواز تقليد امليت وشهرته بن 
األصحاب، ويف العصور األوىل املقاربة لعرص املعصومن عليهم السالم عىل غفلتهم 
عىل االختالف بن العلامء وعدم التفات العوام لذلك، كام قد يغفلون عنه يف العصور 
املتأخ�رة أيضا، ويأيت أن تع�ن الفحص عن األعلم خمتص بصورة العلم باالختالف، 
ولع�ل ه�ذا هو الوجه يف ع�دم اهتاممهم بالفحص عن األعلم حت�ى بن علامء العرص 
الواح�د، وم�ع احت�امل ذلك يق�ف االس�تدالل بالس�رية. وثاني�ا: بأن ع�دم وجوب 
الفح�ص عن األعل�م من األموات ال ينايف حجية فتوى املي�ت لو فرض العلم بكونه 
أعل�م من األحياء، إذ لعل عدم وجوب الفحص ناش من تعرس االطالع عىل األعلم 
م�ن األم�وات، نظري تعرس االط�الع عىل حال أه�ل العرص الواحد ممن س�كن البالد 
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النائي�ة، فإن�ه قد يقال بعدم وجوب الفحص عن حاله الس�تلزامه احلرج نوعا بالنحو 
الذي يعلم بعدم إيقاع الش�ارع الناس فيه ولو بضميمة السرية، وهذا ال ينايف وجوب 
تقلي�ده لو فرض العلم بأعلميته وتيرس االطالع عىل فتواه. والذي ينبغي أن يقال: إن 
م�ن كان من األموات غري معلوم الفت�وى ال أثر ألعلميته، لعدم حجية فتواه الواقعية 
الت�ي ال يتيرس االطالع عليها، وما كان منهم معلوم الفتوى يتعرس بل يتعذر االطالع 
ع�ىل حاهلم ح�ن صدور الفتوى منهم غالبا، لعدم اإلحاطة بطريقتهم يف االس�تدالل 
وكيفية فهمهم لألدلة، ليدرك بذلك مدى خرهتم، فيجري فيه ما عرفت من القاعدة 

عىل تفصيل يأيت يف املسألة الثامنة إن شاء اهلل تعاىل.

ب�ل ق�د يعلم بأهنم دون املتأخرين نوعا، كام يش�هد ب�ه التأمل يف حال من تيرس 
االطالع عىل طريقتهم يف االس�تدالل من أهل الكتب االس�تداللية واملطالب العلمية 
املش�هورة، إذ ال شك ظاهرًا يف أن املتأخرين أمتن منهم يف االستدالل وأقوى، لتطور 
العلم باملدارس�ة والبحث. غاية األمر أنه يعلم يف اجلملة بتيرس بعض القرائن واألدلة 
للمتقدمن غري املتيرسة للمتأخرين، لبعدهم عن عصور الترشيع، إال أن هذا أمر غري 
منضبط ال جمال إلدراكه ومتييز حاهلم فيه. نعم، لو فرض دوران األعلم بن أشخاص 
حمصوري�ن من األحياء واألموات يتيرس االط�الع عىل حاهلم وعىل فتاواهم فوجوب 
الفح�ص ع�ن األعلم منهم هو املتعن لو قي�ل بجواز تقليد امليت. وقيام الس�رية عىل 
بط�الن ذل�ك يف غاي�ة املنع. ثم إن�ه ربام يس�تدل عىل عدم ج�واز تقلي�د امليت ببعض 
الوج�وه األخر، وهي مش�اركة يف الضعف ملا عرفت. فالعم�دة ما عرفت من اإلمجاع 
املدعى يف كالم من س�بق، قال س�يدنا املصنف قدس رسه: )فإن احلاكن لإلمجاع وإن 
كان�وا مجاعة خاص�ة، لكن تلقي األصح�اب لنقلهم له بالقبول من دون تش�كيك أو 
توقف من أحد وتساملهم عىل العمل به يوجب صحة االعتامد عليه، والسيام مع كون 
نقل�ة اإلمجاع املذكور من أعاظ�م علامئنا وأكابر فقهائنا، وهلم املق�ام الرفيع يف الضبط 
واإلتق�ان والتثب�ت، قدس اهلل تع�اىل أرواحهم ورف�ع منازل كرامته�م، وجزاهم عنا 
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أفض�ل اجل�زاء(. لكن مع ذلك فف�ي االعتامد عىل دعوى اإلمجاع إش�كال، لصدورها 
من املتأخرين مع عدم حترير املسألة يف العصور األوىل بنحو يكشف عن أخذها خلفا 
عن س�لف متصال بعصور املعصومن عليهم الس�الم وعدم وضوح نحو االبتالء هبا 
يف تلك العصور حتى يعلم احلال من س�رية املترشعة، إذ من القريب جدا قلة االبتالء 
بآراء املوتى، لعدم تعارف حترير الفتاوى وضبطها، وإنام تصدر الفتاوى مشافهة بنحو 
ال يتيرس االطالع عليها بعد موت املفتي لغري من سأله غالبا إىل غري ذلك مما يمنع من 
االطمئنان بل من الظن باس�تناد دعوى اإلمجاع يف كالم املتأخرين إىل س�رية مطردة أو 
تس�امل عىل احلكم بن العلامء بنحو يكش�ف عن رأي املعصوم عليه الس�الم. والس�يام 
م�ع ظه�ور بعض كلامهتم يف وج�ود اخلالف يف املس�ألة، أو عدم حتق�ق اإلمجاع بوجه 
قاطع، إذ ليس املحكي عن الش�هيد الثاين دعواه رصحيا، بل عن املس�الك دعوى عدم 
حتق�ق اخل�الف له ممن يعتد بقوله، وعن رس�الته يف املس�ألة عدم العل�م بمخالف ممن 
يعت�ر قوله ويعتمد عىل فتواه. وهو ظاهر ما عن الش�هيد األول يف الذكرى من نس�بة 
اخل�الف إىل البع�ض. ومحله عىل العامة � كام عن الش�هيد الثاين � بعيد جدًا، والس�يام 
مع كونه املعروف بينهم بل ظاهر اقتصار املحقق الثاين يف اجلعفرية عىل نس�بته لألكثر 
وجود اخلالف فيه وعدم جزمه باعتباره، قال يف بيان ما جيب عىل املكلف: )والرجوع 
إىل املجتهد ولو بواس�طة وإن تعددت إن كان مقلدًا. واش�رتط األكثر كونه حيًا، ومع 

تعدده يرجع إىل األعلم(.

بل تأليف الش�هيد الثاين لرسالة يف املسألة ش�اهد بوقوع اخلالف فيها، وخفاء 
األدلة عليها، وإال فاملس�ائل املس�لمة حكام الواضحة دليال ال حتتاج إىل شدة االهتامم. 
وأما تلقي األصحاب لدعواهم بالقبول، فهو ال يكش�ف عن ثبوت اإلمجاع، إلمكان 
اس�تناده حلس�ن ظنهم هبم، أو لذهاهبم إىل حجية اإلمجاع املنق�ول، ال الطالعهم عىل 
قرائ�ن تش�هد بصح�ة دعواهم. والس�يام مع ك�ون املتلقن ل�ه بالقبول ه�م متأخري 
املتأخري�ن الذي�ن يبعدون ع�ن عرص الترشي�ع جدا. مع احت�امل ك�ون موافقتهم هلم 
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لي�س ألجل اإلمجاع، بل للوجوه األخر املرصح هب�ا يف كلامت بعضهم. عىل أن ظاهر 
كالم الس�لطان يف حاش�ية املعامل ال�رتدد يف ثبوت اإلمجاع. وكي�ف يكون اإلمجاع هبذا 
الوض�وح وقد خرج عليه مثل املحقق القمي ق�دس رسه مدعيا أنه ال يوجب اليقن، 
ب�ل ال يوجب الظن، لعدم تداول املس�ألة ب�ن أصحاب األئمة عليهم الس�الم، وإنام 
ه�ي من املس�ائل احلادثة، ك�ام خرج اإلخباري�ون عليه، فإن خروجه�م وإن كان مبنيا 
عىل دعوى كون الفتوى من س�نخ الرواية املنقول�ة باملعنى التي تقبل وان كان الراوي 
ميت�ا، إال أن موض�وع كالمهم مل�ا كان هو الواق�ع اخلارجي للتقلي�د � وإن خالفوا يف 
تفس�ريه � فل�و كان ع�دم حجية قول امليت واضحا عند الش�يعة متس�املًا عليه بينهم ملا 
وس�عهم البناء عىل حجيته. واملظنون أن احلكم قد ذكر يف كالم األصولين من قدماء 
األصحاب وخالفوا فيه العامة مستندين فيه إىل وجوه أخر غري اإلمجاع � تقدم بعضها 
� واش�تهر بينهم من دون أن يبلغ مرتبة اإلمجاع، كام قد يش�هد به قول املحقق الثاين يف 
رشح الرشاي�ع: )وقد رصح مجع من األصولين والفقهاء باش�رتاط كون املجتهد حيا 
ليج�وز العمل بفتواه، فال جيوز العمل بق�ول املجتهد بعد موته وهو متجه ويدل عليه 
وج�وه...( ثم ملا جاء املتأخرون حس�بوا أن ذلك إمجاع صالح لالحتجاج يف قبال من 
خالف املشهور، عىل ما هو املعلوم من طريقتهم يف االستدالل باإلمجاع وتساحمهم فيه، 
ث�م ملا خال�ف اإلخباريون بعد ذلك يف احلكم وعرف�وا بخروجهم عىل األصحاب يف 
كثري من األمور وتش�نيعهم عليهم، ركن كثري من متأخري املتأخرين لإلمجاع املذكور 
� حلسن ظنهم بمدعي اإلمجاع أو لذهاهبم إىل حجية نقله � وللوجوه األخر التي يكثر 
االعت�امد ع�ىل مثلها منهم. وكيف كان، فاالعتامد عىل دع�وى اإلمجاع املتقدمة يف غاية 
اإلش�كال، والس�يام مع قرب خمالفته لس�رية املترشع�ة يف العص�ور األوىل يوم مل يكن 
التقلي�د مبني�ا عىل العناية واالهتامم، بل جتري الناس في�ه عىل مقتىض طبائعهم، إذ من 
البعي�د ج�دا أن يكون تعلم الرج�ل حلكم من املجتهد ليعمل به م�ا دام حيا فإذا مات 
رج�ع إىل غريه وكرر الس�ؤال من�ه عن نفس احلك�م، أو أنه يبقى عىل عمله به لنفس�ه 
وغ�ريه م�ن أهله وأوالده ممن عملوا معه يف حي�اة املجتهد دون من جتدد تكليفهم بعد 
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موته لئال يكون تقليدهم للميت ابتدائيًا، بحيث يعمل أهل البيت الواحد عىل وجهن 
بعضه�م عىل رأي امليت وبعضهم عىل رأي احلي، فإن هذا مبني عىل العناية واخلروج 
عن الوضع الطبيعي الذي لو كان لظهر وكثر السؤال عنه والتنبيه عليه، وإن كان هذا 
قد ال يبلغ حد اليقن. والعمدة يف املقام ما عرفت من سرية العقالء التي مل يتضح حتى 
اآلن ما يصلح للردع عنها، عىل أن اخلروج عام عليه املعظم يف مثل هذه املسألة التي ال 
دليل فيها إال س�رية العقالء صعب جدا. واهلل س�بحانه وتعاىل العامل ونسأله أن يوفقنا 

ملعرفة أحكامه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هذا، وينبغي الكالم يف مقتىض األصل يف املس�ألة لريجع إليه لو فرض قصور 
األدلة االجتهادية فيها عن إثبات اجلواز، أو املنع. والكالم تارة: يف األصل الرشعي. 
وأخرى: يف األصل العقيل. أما األصل الرشعي، فمن الظاهر أنه ال جمال له باإلضافة 
إىل األح�كام الت�ي أفتى هب�ا امليت، لع�دم حتقق ركني االس�تصحاب فيه�ا من اليقن 
بالثب�وت والش�ك يف البق�اء. أما األول فلع�دم اليقن احلقيقي بثبوهت�ا، الحتامل خطأ 
املي�ت، وال التعبدي، لعدم احلجية عليه�ا، النحصار طريقها بفتوى امليت، املفروض 
الش�ك يف حجيتها. وأم�ا الثاين فللعلم ببقائها عىل تقدير ثبوهت�ا، وال حيتمل ارتفاعها 
بموت املفتي، فالبد إما من إجرائه يف احلكم الظاهري املرتتب عىل الفتوى حن حياة 

املفتي، أو يف احلكم الوضعي، وهو احلجية الثابتة للرأي. أما األول فيشكل.. 

أواًل: بأنه مبني عىل جعل األحكام الظاهرية املامثلة ملؤديات الطرق، والتحقيق 
عدم�ه، وليس مفاد أدلة الط�رق إال جعل حجيتها، الن احلجية أم�ر اعتباري وحكم 
وضعي قابل للجعل، كامللكية، وال يرتتب عليها إال صحة االعتامد عقالء عىل احلجة 
يف البن�اء ع�ىل ثبوت مؤداها عمال، وليس احلكم الظاه�ري إال منتزعا من ذلك، دون 
أن يكون جمعوال ليمكن استصحابه، كام أوضحنا ذلك عند الكالم يف مؤديات الطرق 

يف مبحث قيام الطرق مقام القطع املوضوعي من األصول.

وثانيًا: بأنه ال يتم يف األحكام الكلية التي مل يتم موضوعها يف حياة املفتي، وإنام 
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يفت�ي هبا بنحو القضية احلقيقية، لرجوعه�ا إىل قضية تعليقية، وقد حققنا يف حمله عدم 
جريان االس�تصحاب التعليقي ذاتًا، ال من جهة املعارضة باالستصحاب التنجيزي، 
ليختص املنع باألحكام االقتضائية، كام ذكره س�يدنا املصنف قدس رسه. نعم قد يتم 
يف األح�كام التنجيزية الثابتة يف حياته، س�واء كان موضوعه�ا جزئيا خارجيا، كنفوذ 
العق�ود الواقع�ة يف حيات�ه، ونجاس�ة الفق�اع املوجود قب�ل وفاته، أم كلي�ا كاألحكام 
التكليفي�ة الفعلي�ة، مثل حرم�ة رشب الفقاع، فإن موضوعها وه�و رشب الفقاع كيل 
يتعلق احلكم التكليفي به، ال بأفراده بعد وجودها بل وجودها يكون مسقطا للحكم، 

ال رشطا يف فعليته، كام ال يكون وجود الفقاع رشطا يف فعليته. 

إن قلت: ال جمال لالس�تصحاب يف األحكام التكليفية، الن موضوعها ملا كان 
كلي�ا كان قابال للتقييد بحياة املفتي، وم�ع احتامل تقييده ال حيرز املوضوع بعد املوت، 
فال يقن بحرمة مطلق رشب الفقاع ليجدي استصحاهبا بعد املوت، بل املتيقن حرمة 
خص�وص ال�رشب الواقع يف حي�اة املفتي، وال جيدي اس�تصحاهبا بع�د املوت. ومن 
ثم أش�كل االس�تصحاب يف األحكام التكليفية الواقعية، بخالف األحكام الوضعية 
الت�ي يكون موضوعه�ا غالبا أمورا جزئي�ة خارجية ال تقبل التقيي�د وال تتعدد بتعدد 

اخلصوصيات الزمانية. 

قلت: ليس احلكم الظاهري إال احلكم املامثل ملؤدى احلجة، وليس مؤداها إال 
احلكم الواقعي، فموضوع احلكم الظاهري تابع ملوضوع احلكم الواقعي الذي قامت 
عليه احلجة سعة وضيقا، وحيث مل يكن موضوع احلكم الواقعي مقيدا بحياة املفتي مل 
يكن احلكم الظاهري مقيدا هبا. نعم، يمكن تقييد جعل احلكم الظاهري بحياة املفتي، 
بحي�ث يكون امل�وت غاية للحكم ال ملوضوع�ه، ويف مثله جيري االس�تصحاب، وال 
يعارض باس�تصحاب عدم اجلعل خالفا لبعض مش�اخينا، ك�ام تعرضنا لذلك يف حمله 
م�ن األصول. وهذا بخالف األحكام التكليفي�ة الواقعية، فإنه ال طريق غالبا إلحراز 
إطالق موضوعها مع الشك يف بقائها. إن قلت: احلكم الظاهري ملا كان متفرعًا رشعًا 
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عىل رأي املفتي كان موضوعه الرأي، فمع الش�ك يف أن املعتر فيه رشعًا الرأي مطلقًا 
أو الب�د م�ن حي�اة املفتمعه ال حي�رز املوضوع بعد امل�وت، فال جيري االس�تصحاب. 
قلت: املوضوع الذي يلزم إحرازه يف االس�تصحاب هو معروض احلكم الذي حيمل 
عليه يف القضية الرشعية، وال إش�كال يف عدم أخذ رأي املفتي وال حياته يف املوضوع 
باملعنى املذك�ور، وموضوعيتهام إنام هي بمعنى كوهنام علة يف ثبوت احلكم الظاهري، 
فال يتوقف االس�تصحاب عىل إحرازمها. فالحظ. ومما ذكرنا س�ابقا يظهر اختصاص 
االس�تصحاب املذكور � لو ت�م � بالواجد لرشائط التكليف وحي�اة املفتي، دون غريه 
� كالصب�ي، فض�ال عن املع�دوم � ألن فعلية األح�كام الظاهرية معلق�ة عىل الرشائط 
املذك�ورة، فيك�ون اس�تصحاهبا قب�ل متاميتها تعليقي�ا. وأما الثاين � وهو اس�تصحاب 
احلجية � فقد عرفت أنه ال مانع منه ذاتًا، الن احلجية من األحكام الوضعية املجعولة. 

إال أنه قد يشكل بوجهن.. 

األول: م�ا ذك�ره املحقق اخلراس�اين قدس رسه م�ن عدم بق�اء املوضوع، الن 
موض�وع احلجية هو الرأي، وال رأي للميت عرف�ا، وإن فرض بقاء الرأي له حقيقة. 
وفي�ه: أن موض�وع احلجية يف الزمان الالحق هو الرأي بحدوثه س�ابقا، ال ببقائه، كام 
تق�دم يف الدليل األول للمنع. ومنه يظهر اإلش�كال يف ما ذكره بعض املحققن قدس 
رسه)1( م�ن أنه بناء عىل أن احلجة ع�ىل املكلف قطع املجتهد باحلكم الظاهري ال جمال 
لالس�تصحاب، للعل�م بانكش�اف الواقع ل�ه نفيا وإثبات�ا، وال موض�وع معه للحكم 
الظاه�ري ليتحقق له القطع به الذي هو موضوع احلجية يف حق العامي. نعم، لو كان 
موض�وع احلجية ه�و ظنونه وإدراكاته للحكم الواقعي كان االس�تصحاب يف حمله ال 

مكان بقائها بعد املوت ولو بمرتبة أقوى. 

إذ في�ه � مع عدم ش�موله ملا إذا أفتى املجتهد باحلكم الواقعي قاطعًا به بس�بب 
نظ�ره يف األدل�ة �: أن ذل�ك إنام يت�م لو كان موض�وع احلجية هو الرأي ب�رشط بقائه، 

)1( املرحوم الشيخ حممد حسن األصفهاين)قده( يف رسالة االجتهاد والتقليد. )منه(.
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بخ�الف ما ل�و كان احلجة هو الرأي بحدوث�ه فقط بال حاجة لالس�تمرار، فإن تبدله 
بالعلم باحلكم الواقعي ال يمنع من استصحاب احلجية للرأي السابق لبقاء املوضوع. 
م�ع أن الرجوع للمجتهد إنام هو لتش�خيص األحكام الظاهري�ة الثابتة يف حق العامي 
بمقتىض األدلة، ال لتش�خيص األح�كام الظاهرية الثابتة يف حق املجتهد نفس�ه، ولذا 
كان الالزم عىل املجتهد يف مقام الفتوى النظر يف األدلة التي يعم دليل حجيتها للعامي 
دون ما يكون حجة يف حق نفس�ه فقط لو فرض االختالف بينهام، وحينئذ فانكش�اف 
احلكم الواقعي للمجتهد بعد املوت ال ينايف حصول القطع له باحلكم الظاهري الثابت 
بمقتىض األدلة يف حق العامي الذي ال يتيرس له العلم باحلكم الواقعي. فتأمل جيدا. 

الث�اين: أن الق�در املتيق�ن م�ن حجي�ة رأي املفتي ح�ن حدوثه ه�و حجيته يف 
الوقائ�ع املقارن�ة حليات�ه، ال مطلقا بنحو يع�م الوقائع املتأخرة عن موت�ه، لعدم صحة 
انت�زاع احلجي�ة إال بلح�اظ مقام العم�ل، فمع عدم االبت�الء بالواقع�ة ال يصح انتزاع 
احلجي�ة باإلضاف�ة إليها، وليس�ت حجيته بنحو اإلط�الق إال بنحو القضي�ة احلقيقية 
الراجع�ة إىل أن كل واقع�ة لو وقعت لكان رأيه حجة فيها، فليس�ت حجيته املتيقنة يف 
الوقائ�ع املتأخ�رة إال تعليقية، حيث إن كل واقعة كانت لو وقعت س�ابقًا � حن حياة 
املفتي � لكان رأي املفتي حجة فيها، وقد س�بق عدم جريان االس�تصحاب يف القضايا 
التعليقية غري الفعلية. وفيه: أن املرتكز عرفا كون احلجية من عوارض احلجة املستمرة 
هل�ا يف مجي�ع الوقائ�ع، وأن مصح�ح انتزاعها هو معرضي�ة املكلف لالبت�الء بمؤداها 
وصلوح�ه للخط�اب به، ال أهن�ا من األمور االنحاللية عىل حس�ب الوقائ�ع الفعلية، 
بحيث تكون كل واقعة مقومة هلا ومأخوذة قيدا فيها، ليكون املشكوك مباينًا للمتيقن، 
فهي نظري الوالية ال يصح انتزاعها إال بلحاظ الترصف يف املوىل عليه إال أنه يكفي يف 
صح�ة انتزاعها تعرض اليشء. للترصف وصلوحه له، وال يتوقف عىل فعلية االبتالء 
بالت�رصف. وباجلملة: الش�ك يف املق�ام يف اس�تمرار احلجية املتيقن�ة للحجة، فيجري 
االستصحاب لذلك، ال يف حدوث حجية مباينة للحجية املتيقنة، ليمتنع جريانه. وإن 
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كان ذل�ك حمتاجا إىل التأم�ل. نعم، الظاهر اختصاص االس�تصحاب املذكور � لو تم 
� بم�ن متت له رشائ�ط التكليف العامة يف حياة املفتي، وكان�ت الفتوى متيقنة احلجية 
سابقا يف حقه، دون غريه كالصبي ونحوه ممن مل يوضع عليه القلم إال بعد موت املفتي، 
فض�ال عم�ن كان معدوما يف حياته، لوضوح عدم فعلي�ة حجية الفتوى يف حقهم، بل 
هي مرشوطة بتاممية رشوط التكليف، لعدم صحة انتزاع احلجية ارتكازا إال مع كون 
م�ن قام�ت عليه احلجة معرضا للتكليف وصاحلا للخط�اب وال تنتزع مع فرض رفع 
القل�م عن املكلف فتأمل جيدا. هذا كله يف األصل الرشعي. وأما األصل العقيل، فال 
إشكال يف أن مقتضاه عدم حجية فتوى امليت، ألصالة عدم احلجية يف كل ما شك يف 
حجيته. لكن هذا إنام يقتيض جواز تقليد احلي إذا كان أعلم منه أو مس�اويا له، للقطع 
بحجيته تعيينا أو ختيريا، بناء عىل ما هو املعروف بينهم من التخيري مع التساوي، وأما 
ل�و كان امليت أعلم فاحتامل جواز تقليده مس�تلزم الحت�امل وجوبه، بناء عىل وجوب 
تقليد األعلم مع االختالف، كام يأيت يف املس�الة السابعة، فال يعلم حينئذ بجواز تقليد 
احل�ي املفض�ول، بل ترتدد احلجة بينهام، وال معن يف الب�ن، لكن أرص غري واحد عىل 

تعين احلي املفضول حينئذ لوجوه.. 

األول: م�ا ذكره ش�يخنا األعظم قدس رسه � ك�ام يف التقريرات � من أن تعين 
احلي مع التساوي � ملا تقدم � مستلزم لتعيينه مع كونه مفضواًل، لعدم القول بالفصل. 
وفي�ه: أن جمرد ع�دم القول بالفصل ال ينفع ما مل يرج�ع إىل اإلمجاع عىل عدم الفصل، 
وع�ىل التالزم بن األمرين، وهو غ�ري ثابت يف املقام. مع أنه إنام ينهض لو كان الدليل 
يف املس�ألة اجتهادي�ا، ليك�ون حج�ة يف الزم م�ؤداه، وال ينف�ع مع الرج�وع لألصل، 
الختص�اص موضوع األصل بمورده، والتعدي من�ه لالزم مبني عىل األصل املثبت، 
ال�ذي ثب�ت يف حمله عدم االعتامد عليه، خصوصًا مع ك�ون األصل عقليًا ال يبتني عىل 

التعبد بامللزوم، كام يف املقام. 

الث�اين: م�ا ذكره بع�ض املحققن قدس رسه م�ن أن االقتصار ع�ىل احلي ليس 
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ألقربيته للواقع، ليتخيل أن امليت األفضل أقرب، بل لعدم اليقن بالراءة بتقليد امليت 
ولو كان أعلم. 

وفيه: أن االقتصار عىل احلي املفضول ال يوجب اليقن بالراءة أيضا، فال وجه 
لرتجيحه عىل امليت األفضل. 

الثالث: ما ذكره ش�يخنا األس�تاذ )دام�ت بركاته( من أن احت�امل اعتبار احلياة 
حاكم عىل اعتبار األعلمية ومضيق ملوضوعه عن ش�مول امليت، الن الشك يف حجية 
ق�ول امليت يوجب اليقن بعدم حجيته، ملا تقدم من أن الش�ك باحلجية يوجب اليقن 

بعدمها، فينحرص اعتبار األعلمية بخصوص األحياء. 

وفي�ه: أنه ال وجه حلكومة احتامل اعتبار احلياة عىل اعتبار األعلمية بعد كوهنام 
يف مرتب�ة واحدة، بل يتزامحان، وكام يمكن حرص اعتبار األعلمية بخصوص األحياء، 
الحتامل عدم جواز تقليد امليت، كذلك يمكن حرص اعتبار احلياة بخصوص املتساوين 

يف الفضيلة، لعدم جواز تقليد املفضول. 

نعم، لو كان دليل اعتبار احلياة لفظيا كان حاكام عىل دليل الرتجيح باألعلمية، 
لظه�ور دلي�ل الرتجيح يف املفروغية ع�ن وجود مقتيض احلجية يف أط�راف الرتجيح، 
وظاه�ر دلي�ل اعتبار احلي�اة عدم وج�ود مقتيض احلجي�ة يف قول املي�ت، فيخرج عن 
موضوع الرتجيح باألعلمية، وينحرص الرتجيح يف غريه ممن هو واجد ملقتيض احلجية، 
وه�ذا ال جي�ري مع كون عدم تقليد امليت لألصل، لعدم إحراز مقتيض احلجية فيه، ال 

إلحراز عدمه، فالحظ. 

وباجلمل�ة: مل يتحص�ل من كلامهتم ما يمكن اخلروج ب�ه عام عرفت من األصل 
املقت�يض ل�رتدد احلجة ب�ن امليت األفض�ل واحل�ي املفضول، فال�الزم البن�اء إما عىل 
التس�اقط والرجوع لألص�ول العملية من االحتياط أو غ�ريه يف مورد اخلالف أو عىل 
التخيري بن امليت واحلي، بناء عىل املش�هور من أنه املرجع عند الدوران بن ش�خصن 
وع�دم املرج�ح ألحدمه�ا. هذا كله م�ع غض النظر ع�ام عرفت م�ن األصل الرشعي 
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واإلمج�اع، وس�رية العقالء. وإال فاألصل الرشعي � لو ت�م � وارد عىل األصل العقيل 
املذك�ور، مل�زم بتقليد امليت م�ع كونه أعلم حن حياته. وأما مع مس�اواته للحي فهو 
مبن�ي عىل كون حجية رأي كل من املتس�اوين فعلية ال معلق�ة عىل اختياره، وإال كان 
اس�تصحاب حجيت�ه تعليقيا وي�أيت بعض الكالم يف ذلك يف املس�ألة الس�ابعة. كام أن 
اإلمجاع � لو تم � يكون واردا عىل األصل الرشعي املذكور، فضال عن األصل العقيل، 
فيلزم تقليد احلي مطلقا ولو كان مفضواًل. وإن مل يتم اإلمجاع املذكور فمقتىض السرية 
وج�وب تقليد األعلم حيًا كان أو ميتًا. وأما مع مس�اواة احل�ي للميت واختالفهام يف 
الفتوى فالس�رية حيث كانت قارصة عن شمول املتعارضن تعن البناء عىل التساقط، 
أو تعي�ن احلي ألنه املتيقن بناء عىل عدم تكلي�ف العامي باالحتياط وجواز التقليد له 

حينئذ. فتأمل جيدا.

تنبيهان.. 

األول: م�ا ذكرناه هنا من الس�رية واإلمجاع واألص�ل الرشعي والعقيل جار يف 
الرشوط املتقدمة عىل تفصيل يظهر بالتأمل فيها. وقد أرشنا إىل بعض ذلك فيام سبق، 

ومل نفصل الكالم يف ذلك هناك اكتفاء بام نذكره هنا.

الثاين: تقدم منا التش�كيك يف الدليل عىل بع�ض الرشوط املتقدمة وأن مقتىض 
الس�رية ع�دم اعتبارها وذلك لو تم إن�ام ينفع لو كان فاقدها حن ص�دور الفتوى منه 
أعلم من واجدها. أما لو كان واجدها أعلم فال إشكال يف أن مقتىض السرية الرجوع 
له. وأما لو كانا متس�اوين فحيث كان الظاهر قصور الس�رية يف الرجوع ألهل اخلرة 
م�ع التس�اوي يف العلم واالخت�الف يف الفتوى تعن الرجوع لألص�ل الرشعي لو تم 
موضوعه عىل التفصيل املتقدم، وإال كان الالزم الرجوع ملقتىض األصل العقيل، وهو 
مان�ع من الرجوع لفاقد ال�رشوط، لعدم اليقن بحجيته، بل يتع�ن الرجوع للواجد، 
ألنه املتيقن بناء عىل عدم وجوب االحتياط عىل العامي عند اختالف أهل الفتوى. بل 
يتعن حينئذ اعتبار كل ما احتمل أخذه رشعا يف املفتي وإن مل تساعده األدلة، كطهارة 
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املولد واحلرية وغريها. كام أن بعض ما يأيت يف البقاء عىل تقليد امليت جار يف الرشوط 
املتقدمة أيضا، كام يظهر بالتأمل. فالحظ واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

تتمي�م.. تع�رض غري واحد ل�رشوط أخر أمهلها س�يدنا املصن�ف قدس رسه 
ال ب�أس بال�كالم فيه�ا.. األول: احلرية، فقد أش�ار الس�يد الطباطبائ�ي قدس رسه يف 
الع�روة الوثق�ى إىل قول بعضهم باعتبارها، بل قال س�يدنا املصنف قدس رسه: )فهو 
املحكي عن ثاين الشهيدين، بل قيل: إنه مشهور(. لكن يدفعه عموم السرية العقالئية 

االرتكازية واإلطالقات املتقدمة الظاهرة يف إمضائها. 

قال س�يدنا املصنف ق�دس رسه: )وبعض االستحس�انات املقتضية العتبارها 
� مث�ل كون�ه مملوكا ال يقدر عىل يشء، وكونه موىل علي�ه � ال تصلح لالعتامد عليها يف 

الردع وتقيد املطلق(. 

الثاين: طهارة املولد، فقد رصح به يف الرياض، وذكره السيد الطباطبائي قدس 
رسه يف العروة الوثقى، وأمضاه مجاعة من حمش�يها � منهم سيدنا املصنف قدس رسه � 
بل عن الروضة اإلمجاع عليه. ومن الظاهر أن عموم الس�رية االرتكازية واإلطالقات 
تدفعه. نعم، قد خيرج عنها.. تارة: باإلمجاع املذكور، كام قد يظهر من س�يدنا املصنف 
قدس رسه. وأخرى: بام ذكره بعض مشاخينا من أن التولد من الزنا منقصة، وال يرىض 

الشارع بزعامة من له منقصة بوجه.

لكن األول مل يثبت بنحو معتد به يف إثبات احلكم الرشعي، كام يظهر بمالحظة 
ما تقدم يف أكثر الرشوط السابقة. والسيام مع قرب استناده لبعض االستحسانات أو 
قياس�ه عىل الش�هادة واإلمامة يف الصالة. والثاين يش�كل بعدم وض�وح ترتب حجية 
الفت�وى ع�ىل الزعامة، كام تق�دم عند الكالم يف اعتبار العقل. ه�ذا، وأما بناء عىل كفر 
ول�د الزنا فام تقدم يف اعتب�ار اإليامن جار فيه. بل قد يقال: إن التأمل يف ما ورد يف ولد 
الزن�ا، وأنه ال ينجب، وم�ا يظهر من جمموع النصوص الواردة يف عدم قبول ش�هادته 
وإمامت�ه يف الصالة يوجب الوثوق بأن املنع من ش�هادته وإمامت�ه لعدم نجابته وعدم 
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أهليت�ه للتصديق والعدالة وإن كان ثقة يف نفس�ه بحس�ب نظر الن�اس، وذلك صالح 
لل�ردع عن عموم الس�رية يف املق�ام، البتنائها عىل الثقة به. وإن ش�ئت قلت: مالحظة 
جمم�وع النصوص املذك�ورة واملرتكزات املترشعية توجب الوث�وق بأن جهة املنع من 
إمامت�ه وش�هادته ال ختتص هبام، ب�ل تعم املقام، كام تعم الرواي�ة ونحوها مما يبتني عىل 
الثقة، فيكون اإلمجاع املدعى يف املقام ارتكازيًا صاحلا للحجية، وإن كان األمر ال خيلو 

عن إشكال. 

الثالث: أن ال يكون مقبال عىل الدنيا طالبا هلا مكبا عليها جمدا يف حتصيلها، فقد 
ذك�ر ذلك الس�يد الطباطبائي ق�دس رسه يف العروة الوثقى، مستش�هدا باخلر املتقدم 
عن االحتجاج، املتضمن لقوله عليه الس�الم: )فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفس�ه 
حافظ�ًا لدين�ه خمالفًا عىل هواه مطيعًا ألم�ر مواله فللعوام أن يقل�دوه()1(، لظهوره يف 
ح�رص مرج�ع التقليد بواجد الصفات املذكورة. وفيه � مع ضعف س�نده � أن الظاهر 
رج�وع الصفات املذكورة إىل أمر واحد وهو حفظ الدين املس�اوق للعدالة، كام نبه له 
غري واحد من حميش العروة الوثقى، وتقدم عند الكالم يف اعتبار العدالة، ويناس�به ما 
يف ذيله من قوله عليه الس�الم: )وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الش�يعة ال كلهم، فإن 
من ركب من القبايح والفواحش مراكب علامء العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئا، وإنام 
كثر التخليط يف ما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، الن الفس�قة... الخ(. وإال فلو اريد 
م�ن صيانة النفس وخمالف�ة اهلوى العموم لزم قادحية فع�ل املكروهات، بل املباحات 
ملج�رد اهلوى، ال خص�وص اإلقبال عىل الدنيا واالكباب عليها، كام ذكره قدس رسه، 
وال يظن منه وال من غريه االلتزام به. نعم، ال يبعد أن يكون االكباب بالوجه املذكور 
كث�ريا م�ا يمنع من الوثوق بالعدالة، ككثري من األمور التي تكش�ف عن ضعف نفس 
اإلنسان وعدم مقاومته للمغريات، ويأيت يف املسألة التاسعة عرشة إن شاء اهلل تعاىل أنه 
ال يكفي يف إحراز العدالة يف مرجع التقليد حسن الظاهر احلاصل بمجرد عدم ظهور 

)1( الوسائل ج:�1 ص:�9 باب:10 من أبواب صفات القايض حديث:20.
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املعصي�ة من الش�خص بعد معارشته، بل الب�د من العلم العادي هبا بس�بب املخالطة 
ونحوها، أو قيام البينة عليها. فالحظ. 

الراب�ع: الضب�ط باملقدار املتع�ارف، فقد رصح بذلك بعض مش�اخينا يف بعض 
فت�اواه. والظاه�ر أن م�راده به ضب�ط األدلة يف مق�ام الفتوى وع�دم االضطراب فيها 
واخل�روج ع�ن مقتضاها زي�ادة يف الغفلة. وهو هب�ذا املعنى مفروغ ع�ن اعتباره بينهم 
ظاهرا، لقصور الس�رية العقالئية عن غري الضابط، وقد ذكرنا غري مرة أن اإلطالقات 
الرشعي�ة قارصة عن غري موردها، لورودها يف مق�ام إمضائها. عىل أنه ال يبعد توقف 
صدق العناوين املأخوذة يف األدلة الرشعية � كالفقيه والعامل وأهل الذكر وغريها � عىل 
الضبط، وال يكفي فيها عرفا اجلزم باحلكم مع العجز عن إرجاعه ملدركه لالضطراب 
في�ه. بل ال يبعد توقف االجتهاد بحس�ب تعريفهم له عىل الضب�ط باملقدار املتعارف، 
إذ مع عدمه ال يكون االس�تنباط عن األدلة التفصيلية، بل هو من س�نخ اجلزاف. هذا 
يف أص�ل تقلي�د غري الضابط، وأما مع فرض اختالفه م�ع الضابط فال ريب يف أعلمية 

الضابط، املوجبة لتقديمه، كام يأيت يف املسألة السابعة إن شاء اهلل تعاىل. 

اخلام�س: أن يك�ون طريقه يف االس�تنباط األدلة املتعارفة من الكتاب والس�نة 
ونحومه�ا، دون مثل الرمل واجلفر ونحومه�ا من الطرق غري املألوفة عند العقالء، كام 
أشار إىل ذلك شيخنا األعظم قدس رسه يف مباحث القطع وغريه. والعمدة فيه قصور 
الس�رية املش�ار إليها، لعدم اعتامد العق�الء عىل الطرق املذكورة، ف�ال يرون من يعتمد 
عليه�ا من أهل اخلرة، وال يعدونه عاملا يص�ح للجاهل الرجوع له، وإن كان معذورا 
ل�و فرض حص�ول القطع له. كام أن�ه ال يظن من أحد دعوى حجيته�ا رشعا، لتكون 
مؤدياهت�ا وظائف رشعي�ة ظاهرية جيب الرجوع ألهل اخلرة يف تش�خيصها، بل غاية 
م�ا يدع�ى حصول القطع للناظر فيه�ا، وحجيته خمتصة بمن حصل ل�ه. وأما ما ذكره 
بعض مش�اخينا من قصور األدلة الرشعية عن شمول مثله، لظهورها يف لزوم الرجوع 
إىل أه�ل الذكر والناظ�ر يف احلالل واحلرام ممن أخذها عن أئمة الدين عليهم الس�الم 
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)مسألة6(: إذا قلد جمتهدا فامت، فإن كان أعلم من احلي وجب البقاء 
عىل تقليده)1(،

بحيث يكون ناظرا فيها.

ففي�ه: أوال: أن�ه ال ري�ب يف ص�دق الناظر يف احل�الل واحلرام عىل الش�خص 
املذك�ور، إلطالق�ه م�ن حيث طري�ق النظر. وأما م�ا يظهر من األدلة م�ن اختصاصه 
بحديثه�م عليهم الس�الم فال بد من اخلروج عنه ومحله عىل ك�ون اعتباره ألجل كونه 
طريقا إىل معرفة حكمهم عليهم السالم وأن املعيار هو معرفة حكمهم عليهم السالم 
ب�أي طريق كان، كيف وال ريب يف ج�واز االعتامد عىل الكتاب واإلمجاع ونحومها مما 
يع�رف ب�ه حكمهم عليهم الس�الم من دون نظ�ر يف حديثهم. بل ال ينبغ�ي التأمل يف 
ج�واز األخ�ذ ممن يعتمد ع�ىل الطرق التي هي حم�ل الكالم ل�و كان راجعا إىل دعوى 
حجيته�ا، ال إىل جم�رد حصول القطع منه�ا. وثانيًا: أن األدلة الرشعي�ة غري ظاهرة يف 
احل�رص بنح�و يقت�يض املنع من الرج�وع لغري من تضمنت�ه، كام تقدم يف مس�ألة اعتبار 
العقل يف املفتي، فهي ال تنهض باملنع عن الرجوع ملن يعتمد الطرق املذكورة لو فرض 

عموم سرية العقالء له. فالعمدة ما ذكرنا من قصور السرية املذكورة.

)1( كام هو مقتىض ما عرفت من سرية العقالء عىل عدم دخل احلياة يف حجية 
رأي املفتي، وما يأيت يف املس�ألة الس�ابعة من س�ريهتم عىل تعين األعلم عند اختالف 
املجتهدين، وال خمرج عن ذلك إال ما تقدم يف التقليد االبتدائي من الوجوه التي عرفت 
أن عمدهتا اإلمجاع املدعى. وقد اس�تظهر ش�يخنا األعظم ق�دس رسه عدم الفرق فيه 
� كأكثر أدلة املس�ألة � بن التقليد االبتدائي واالس�تمراري. نعم، عرفت اإلشكال يف 
االس�تدالل باإلمج�اع املذكور، وخصوصًا يف مس�ألة البقاء، حي�ث خرج عنه مجع من 
األصح�اب م�ن املتأخرين عن نقل�ة اإلمجاع مما يظهر منه عدم ثب�وت اإلمجاع عندهم 
عىل املنع فيها، بل ظاهر اجلواهر ش�يوع اخل�الف فيه فقد ذكر أن األصحاب بن قائل 
بحرم�ة البقاء وقائ�ل بوجوبه، وقائل بالتخيري، واختاره ه�و، ويف حمكي كالم الصدر 
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ق�رب ع�دم بط�الن التقليد بم�وت املجتهد، ونس�به لبع�ض معارصيه، ب�ل حكي يف 
اجلواه�ر التخيري عن ظاهر املحقق الثاين قدس رسه يف اجلعفرية، مع أنه من أقدم نقلة 
اإلمج�اع ع�ىل املنع م�ن تقليد امليت، وإن مل أحتق�ق ذلك منه، إذ مل أعث�ر فيها إال عىل ما 
تق�دم نقل�ه الظاه�ر يف الرتدد يف أصل اعتب�ار احلياة، فراجع. ومن ث�م ذكر غري واحد 
أن املتيق�ن م�ن اإلمجاع ه�و التقليد االبتدائ�ي. لكن يبعد مح�ل كالم نقلة اإلمجاع عىل 
خصوص االبتدائي والس�يام مع شيوع االبتالء بالتقليد االستمراري، بل هو مما يأباه 
كالم بعضه�م جدا. فالبناء عىل خروج من جوز البقاء عىل اإلمجاع املذكور وخمالفتهم 
ل�ه ول�و لغفلتهم عنه أوىل من ذل�ك، وأوىل منه للبناء عىل اإلمج�اع بنظرهم ليس بالغا 
مرتبة الدليلية واحلجية يف مقابل األدلة واألصول، بل يلزم اخلروج عنه هبا لو خالفته، 
وإنام وافقوه يف التقليد االبتدائي ألجل ما اس�توضحوه من الوجوه، ال حلجيته تعبدا، 

كام تقدم منا تقريبه. فراجع. 

وكي�ف كان، ف�ال جمال لالعتامد عىل اإلمجاع املذك�ور خصوصًا يف املقام بعدما 
عرفت من شيوع اخلالف، فال خمرج عام عرفت من السرية املقتضية لوجوب البقاء يف 
الف�رض، مضافا إىل ما عرفت من اس�تصحاب احلجية، بناء ع�ىل ما تقدم الكالم فيه. 
بل لعله مقتىض س�رية املترشعة من الصدر األول، كام أرشنا إليه يف التقليد االبتدائي، 
وق�د ذك�ره س�يدنا املصنف ق�دس رسه هنا مع إنكاره هل�ا هن�اك، وإن كان الفرق بن 
املقام�ن يف غاية اإلش�كال، بل املن�ع، فراجع. ومنه يظهر اإلش�كال يف إطالق القول 
بالتخي�ري بن البقاء والعدول، كام تقدم من اجلواهر اختياره وحكايته عن غريه. اللهم 
إال أن يبتن�ي ع�ىل القول بعدم وجوب تقليد األعلم عن�د االختالف، وجواز العدول 
من أحد املجتهدين إىل اآلخر مطلقًا، كام يظهر من اجلواهر، فيتجه حينئذ، لكن املبنى 
املذكور ضعيف، كام يأيت إن ش�أ اهلل تعاىل. وما ذكرناه يف االستدالل هو العمدة، دون 
ما ذكره بعض مش�اخينا من حكم العقل بالتعي�ن عند دوران األمر بينه وبن التخيري، 
فإنه إنام يكون دلياًل عىل وجوب البقاء عىل تقليد األعلم فيام لو علم بجواز البقاء، كام 
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ل�و كان األعل�م حيًا، ال يف مثل املقام مما احتمل فيه وج�وب العدول، الحتامل مانعية 
املوت مطلقًا، وداللة اإلطالقات عىل عدم مانعيته ال تنفع بعد قصور اإلطالقات عن 
صورة التعارض بن املجتهدين واختالفهم يف الفتوى. ثم إنه سبق من بعض مشاخينا 
االس�تدالل عىل عدم ج�واز تقليد امليت ابت�داء بقصور األدلة الرشعي�ة عنه، ألنه قد 
اعت�ر يف املرج�ع عناوي�ن خاصة، كالفقيه والع�امل وأهل الذكر، وه�ي ال تصدق عىل 
املي�ت، ومع ذلك الت�زم بجواز البقاء عىل تقليده بدع�وى: أن إطالق األدلة املذكورة 
إنام يقتىض اعتبار العناوين املذكورة حن الرجوع للمجتهد، ال حن العمل بقوله، بل 
مقت�ىض إطالقها حجية قول�ه بعد الرجوع له ولو يف ما يتجدد م�ن الوقائع بعد موته. 
ومن ثم قال: )يكفي يف جواز البقاء عىل التقليد أو وجوبه تعلم الفتوى للعمل وكونه 
ذاك�را هلا(. وكأن اعتبار تذكره هلا ألنه لو نس�يها يكون تعلمه هل�ا رجوعًا جديدًا، فال 

جيوز إذا كان املرجع ميتا لعدم صدق العناوين املذكورة عليه. 

وفي�ه: أواًل: أنه ال إش�كال يف عدم أخذ عن�وان الرجوع رشطا يف حجية فتوى 
املفت�ي، بل تكون فتواه حجة ولو مل يرجع إليه، ولذا يكون املكلف مقرصًا لو مل يرجع 
لواج�د الرشائ�ط، وليس الرجوع إال عنوانًا منتزعا م�ن متابعة املجتهد يف العمل التي 
ه�ي من آث�ار حجية فتواه املتفرعة عليها، ومثلها وجوب س�ؤاله واألخذ منه وتقليده 
وغ�ري ذل�ك، مما اش�تملت عليه األدلة الرشعي�ة، فهي بأمجعها من آث�ار احلجية ال من 
رشوطها. وحينئذ فإن اس�تفيد من األدلة اعتبار العناوين املذكورة � من العامل والفقيه 
وغريمها � حن صدور الفتوى � كام س�بق تقريبه � تعن جواز الرجوع للميت ابتداء، 
وإن اس�تفيد منها اعتبارها حن العمل بالفتوى تعن املنع من البقاء عىل تقليده. نعم، 
ق�د يق�ال: إن وج�وب الرج�وع وإن كان متفرعا عىل احلجي�ة ثبوتا، إال أهن�ا متفرعة 
عليه إثباتا، ألهنا اس�تفيدت من أدلت�ه، وحينئذ فاملتيقن هو حدوث احلجية عند توجه 
اخلطاب بالرجوع للمفتي، فالبد يف إحراز حدوثها من صدق مجيع ما اخذ يف املرجع 
م�ن العناوي�ن، كالعامل والفقيه وغريمها، فإذا أح�رزت احلجية تبعا لذلك كان مقتىض 
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إطالق األدلة ثبوهتا بعد الرجوع حتى باإلضافة إىل الوقائع الالحقة التي ينسلخ فيها 
املرج�ع عن الرشائط املعترة يف حدوث الرجوع له. وال جمال إلثبات حدوث احلجية 
لفت�وى م�ن ال تنطبق عليه الرشائط املعت�رة يف املرجع فع�ال، وإن كان واجدا هلا قبل 
ذل�ك، لعدم ش�مول أدلة وجوب الرج�وع له حينئذ، حتى يس�تفاد منها حجية فتواه. 
لكن هذا � لو تم وغض النظر عام تقدم يف مبحث اعتبار العقل يف املفتي من أن ظهور 
األدل�ة يف إمضاء الس�رية موج�ب لظهورها يف حجية فتوى الع�امل وإن زال علمه بعد 
ذل�ك، كام يف الرواي�ة � ال يقتيض اعتبار فعلية الرجوع حن وجود العناوين املذكورة، 
ب�ل فعلية التكليف بالرجوع تبعا هلا، فمن وج�ب الرجوع له، لكونه واجدا هلا كانت 
فتواه حجة مطلقا حتى باإلضافة إىل الوقائع الالحقة بعد انس�الخه عنها، سواء رجع 

إليه املكلف، أم مل يرجع تقصريا أو قصورا. 

وثاني�ًا: أن إط�الق األدل�ة وإن كان يقتيض ع�دم الفرق ب�ن الوقائع يف حجية 
الفت�وى، إال أن�ه ال ينفع ما مل يكن هلا إطالق أحوايل يقتيض بقاء احلجية واس�تمرارها 
بع�د م�وت املفتي وانس�الخ العناوين املذكورة عن�ه، إذ البد من إح�راز احلجية حن 
العم�ل، وال يكف�ي يف االجتزاء بالعمل ثبوت احلجية املطلق�ة قبله، وال جمال إلحراز 
اس�تمرار احلجي�ة بالوجه املذكور م�ن األدلة املذكورة. بل املتيق�ن منها ثبوت احلجية 
حن اخلطاب بالرجوع إليه وسؤاله واألخذ منه املفروض أخذ العناوين اخلاصة فيه. 
نعم، بناء عىل ما ذكرنا من أن املس�تفاد من األدلة املذكورة هو حجية الفتوى الصادرة 
من العامل فمقتىض اإلطالق بقاء حجيتها، لعدم انقالهبا عام وقعت عليه وعدم انسالخ 

العنوان املعتر يف حجيتها عنها، والزمه جواز تقليد امليت مطلقا ولو ابتداء. 

إن قلت: يكفي يف ذلك مثل آية س�ؤال أهل الذكر، فإن وجوب الس�ؤال فيها 
خمت�ص بالواقع�ة األوىل، إذ ال معن�ى لوجوبه بع�د العلم بالفتوى، فل�و كانت احلجية 
تابعة لوجوب الس�ؤال حدوثا وبقاء لزم ع�دم حجية الفتوى حتى يف الواقعة األويل، 
لس�قوط وجوب الس�ؤال بتحقق الس�ؤال قبل العم�ل، فالبد م�ن أن يكون حدوث 



�2..................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد

وجوب الس�ؤال كاش�فا عن حدوث احلجية وبقائها، وحينئذ فمقتىض اإلطالق بقاء 
احلجية واستمرارها جلميع الوقائع حتى املتجددة بعد موت املفتي. 

قل�ت: ملا كان وجوب الس�ؤال طريقي�ًا ألجل العمل كان الظاه�ر منه احلجية 
بلح�اظ ما هو حم�ل االبتالء من الوقائ�ع التي يتنجز حكمها، وجيب الس�ؤال ألجلها 
ال غري. فكل واقعة تقع مورد االبتالء يتحقق موضوع وجوب الس�ؤال عن حكمها، 
فيستكش�ف من�ه حجية اجلواب والفت�وى فيها فقط، وال إطالق يقت�يض بقاء احلجية 
واس�تمرارها يف غ�ري الواقع�ة التي هي حم�ل االبتالء ووج�ب طريقيًا الس�ؤال عنها. 
وعدم وجوب الس�ؤال يف الوقائع الالحقة املتجددة يف حياة املفتي مع العلم بالفتوى 
بسبب السؤال يف الواقعة األوىل ليس لعدم حتقق موضوع وجوب السؤال يف الوقائع 
املذكورة، ليمتنع استكش�اف احلجية فيها � ويتعن استكش�افه م�ن وجوبه يف الواقعة 
األوىل � بل ألجل عدم الفائدة يف السؤال، نظري ما لو سبق منه تعلم الفتوى ال ألجل 
العمل � ولو لعدم كون املفتي أهال للتقليد حينئذ � فإنه لو أراد الرجوع إليه بعد ذلك 
ال جيب س�ؤاله، إال أن حتقق موضوع وجوب الس�ؤال يف حقه بسبب ابتالئه بالواقعة 

واحتياجه للفتوى ألجل العمل كاف يف استكشاف احلجية حينئذ. 

وبعبارة أخرى: احلجية إنام تستكش�ف من حتقق موضوع وجوب السؤال وإن 
مل جيب فعال بسبب عدم الفائدة فيه، لسبق العلم بالفتوى � ولو ال ألجل العمل � ومن 
الظاه�ر أن موضوعه ليس هو ع�دم العلم بالفتوى، بل عدم العلم بالواقع مع احلاجة 
للفت�وى يف مقام العمل، لالبتالء بالواقعة مع أهلي�ة املفتي، ومن الظاهر أن املوضوع 
املذك�ور حاص�ل يف كل واقعة متجددة يف حياة املفتي، فيستكش�ف منه حجية الفتوى 
فيها ال غري، فإذا خرج املفتي عن األهلية، النسالخ العنوان عنه بموت ونحوه ارتفع 
موضوع وجوب الس�ؤال، فال جمال الستكش�اف حجية الفتوى باإلضافة إىل الوقائع 
املتج�ددة بعد ذل�ك، فتأمل جيدًا. وثالثًا: أن ما ذكره يف حتدي�د الرجوع � الذي جعله 
املعيار يف املقام � غري ظاهر، فإن ظاهر ما اش�تمل عىل عنوان الرجوع � مثل قوله عليه 



�� .................................................................................. االجتهاد والتقليد 

الس�الم: )وأم�ا احل�وادث الواقعة فارجعوا فيه�ا إىل رواة حديثنا، فإهنم...( لو س�لم 
كون�ه من أدلة املس�ألة � هو كون الرجوع بمعنى االعت�امد عىل الفتوى يف مقام العمل، 
ال تعل�م املس�ائل بالنح�و املذكور يف كالمه. م�ع أنه ظاهر يف أن الرج�وع أمر انحاليل 
بحس�ب الوقائع، فلكل واقعة رجوع مس�تقل، فلو فرض اعتبار احلياة يف املرجع كان 

الالزم عدم جواز البقاء عىل تقليد امليت. 

نع�م، قد يطلق الرجوع يف عرف املترشعة وي�راد به االلتزام والبناء عىل متابعة 
املفتي، كام قد يطلق التقليد عىل ذلك � عىل ما تقدم يف املسألة الرابعة � فيكون الرجوع 
يف مجيع املسائل واحدا مستمرا مع تعاقبها. لكنه � مع عدم ظهور األدلة يف إرادته � ال 

يتوقف عىل تعلم املسائل ابتداء، فضال عن تعلمها بعد نسياهنا. 

وأما آية الذكر املتضمنة لعنوان الس�ؤال فهي � مع عدم كوهنا من أدلة املس�ألة، 
كام تقدم، وقد يظهر من بعض مقرري درسه اعرتافه به � ال تقتيض ما ذكره، الن األمر 
بالسؤال ملا كان طريقيًا ألجل العمل، كان خمتصا بصورة االبتالء باملسألة، وال تكليف 
قبله بالسؤال. واالجتزاء حن العمل بتعلم الفتوى قبل ذلك، ألجل االستغناء به عن 
الس�ؤال، ال ألجل وجوب السؤال قبل ذلك، ولذا يس�تغنى بالعلم ال ألجل العمل، 
ب�ل صدف�ة � ولو مع ع�دم أهلية املفتي للتقليد � مع أنه مل يكت�ف به يف صدق الرجوع 
املصحح للبقاء، وحينئذ يلزم التفصيل بن املسائل التي ابتىل هبا ووجب عليه السؤال 

عن حكمها وغريها. 

وأم�ا آية النفر فهي تقتيض حجية الفتوى واإلنذار من الفقيه، من دون تعرض 
للرجوع أو لتعلم املس�ائل أو غريمها، فلو فرض كون صدق عنوان إنذار الفقيه كافيا 
يف احلك�م باحلجية ول�و باإلضافة إىل الوقائع الالحقة ل�زم حجية فتوى الفقيه يف حق 
م�ن كانت فت�واه حجة عليه حن حيات�ه، بحيث كان جيب عليه احل�ذر بإنذاره وإن مل 

يرجع إليه وال تعلم فتاواه. 

نع�م، الب�د من ختصيص ذلك بخصوص ما ابتىل به من املس�ائل، الن وجوب 
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يف ما عمل به من املسائل ويف ما مل يعمل)1(، 

احلذر طريقي كوجوب الس�ؤال، فال يكون فعليا مع عدم االبتالء باملس�ألة، كام تقدم 
يف آية الذكر. وباجلملة: ما ذكره يف حتديد الرجوع الذي جعله املعيار يف التفصيل غري 

ظاهر الوجه، كأصل التفصيل.

)1( فإن التقليد وإن كان هو العمل بالفتوى، إال أنه حيث س�بق أن وجه املنع 
م�ن التقليد االبتدائي ينحرص باإلمجاع � لو تم � كان الالزم االقتصار عىل املتيقن منه، 
وق�د عرف�ت يف املس�ألة الرابعة إمجال معقد االمج�اع من هذه اجلهة، ف�ال يكون حجة 
يف ص�ورة االلتزام م�ن دون عمل، ويتعن الرجوع فيها إىل مقتىض س�رية العقالء من 
حجي�ة فتوى امليت حينئذ. وهو مقتىض االس�تصحاب أيضا بناء عىل جريانه يف املقام 
ع�ىل ما تقدم. وأما س�رية املترشع�ة فاملتيقن منها � لو متت � صورة العلم باملس�ألة، بل 
ربام قيل: إن املتيقن منها صورة العلم والعمل معا، وهو غري ظاهر كام يظهر بمراجعة 
ما تقدم يف تقريرها مع ظهور كثرة تعلم املسائل ألجل العمل هبا يف وقت االبتالء مع 

عدم فعلية االبتالء هبا. 

نع�م، ال ريب يف أنه ال يكف�ي يف جريان حكم التقليد عندهم جمرد حجية رأي 
املي�ت يف ح�ال حيات�ه ختيريا أو تعيينا � لكونه مس�اويا لغريه أو أعل�م � فانه وإن كفت 
موافقت�ه ح�ال حياته م�ن دون التزام، إال أنه ل�و فرض عدم تقلي�ده عصيانا أو اكتفاء 
باالحتي�اط فتقلي�ده بعد موته يكون تقليدا ابتدائيا داخال يف معقد اإلمجاع عىل املنع لو 
تم، الن التقليد عندهم أمر زائد عىل احلجية متقوم بااللتزام أو املتابعة يف العمل. بل ال 
تكفي فيه املوافقة احتياطا يف موافقة احلجة، ال بام هو حجة جتوز متابعته، فمن احتاط يف 
عمله بن شخصن النحصار األعلم هبام ال يكون مقلدا لكل منهام، فلو مات أحدمها 
ج�از تقليد اآلخر، النحصار األعلم احلي به، بناء عىل اإلمجاع املدعى عىل عدم جواز 
تقلي�د امليت ابتداء، ويكون ذلك تقليدا ابتدائيا للحي ال بقاء عىل تقليده. وأما توهم: 
أن االحتي�اط الس�ابق كان تقليدا لألعلم منهام، فاحت�امل كونه امليت موجب الحتامل 
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وإن كان احلي أعلم)1( 

وجوب البقاء عىل تقليده وعدم جواز تقليد احلي، فيتعن البقاء عىل االحتياط بينهام، 
ك�ام كان ح�ن حياهتام مع�ا. فهو مدفوع ب�أن التقليد ال�ذي هو حمل كالمه�م يف املقام 
نح�و من العالقة ب�ن املجتهد والعامي منتزعة من املتابع�ة أو االلتزام ال تقوم بعنوان 
األعلم، بل بالش�خص، وليس العنوان املذكور إال تعليليًا، كام أنه ال يكفي فيه حمض 
املوافقة احتياطا، كام ذكرنا. ولذا لو انكش�ف أعلمية امليت يف الفرض بعد موته مل جيز 

تقليده بناء عىل اإلمجاع املذكور، لكونه تقليدا ابتدائيا، ال استمراريًا.

نع�م، ل�و ف�رض تقليد ش�خص مع�ن كزيد واش�تبه بن ش�خصن ث�م مات 
أحدمه�ا كان البقاء عىل االحتياط بينهام متعين�ا، ملا ذكر. كام يتجه ذلك أيضا لو فرض 
أخ�ذ عن�وان األعل�م يف التقليد ملحض احلكاية عن الش�خص بخصوصيت�ه، ال لقيام 
التقلي�د ب�ه. لكن ال مل�زم بذلك، بل يكفي موافق�ة كل منهام احتياطا م�ن دون تقليد 
ل�كل منهام، لعدم الدليل عىل وجوب م�ا زاد عىل موافقة احلجة. وتوهم لزوم التقليد 
حينئ�ذ حمافظ�ة عىل متابعة األعلم منه�ام التي قد تفوت بموت أحدمها مع عدم س�بق 
التقلي�د، بن�اء عىل ما ذكرنا. مدفوع بأن متابع�ة األعلم ال تفوت بذلك، بل تكون غري 
واجب�ة أو غ�ري جائزة لس�قوطه عن احلجية رشعا بس�بب موته، وال حم�ذور يف ذلك، 
وإن�ام املحذور يف تفويت متابعته م�ع حجيته ووجوب متابعته. هذا كله لو كان الفرق 
بن التقليد االبتدائي واالس�تمراري هو اإلمجاع، وأما لو كان هو جريان استصحاب 
احلجي�ة يف الث�اين دون األول اجته حينئذ االكتفاء بحجية فتوى الش�خص حن حياته 
ول�و مع عدم تقلي�ده عصيانا، فضال عام لو كان مع االحتياط بن الش�خصن. لكن � 
لو تم � االس�تصحاب يف نفس�ه مل يصلح للفرق مع عموم س�رية العقالء املشار إليها، 
ولي�س هناك ما يصلح للخروج عن الس�رية املذك�ورة إال اإلمجاع املدعى، وهو لو تم 

فموضوعه التقليد باملعنى املتقدم، وال يكفي فيه جمرد احلجية، كام ذكرنا.

)1( بأن جتددت أعلميته بعد موت املفتي األول، وإال وجب العدول إليه قبل 
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وجب العدول إليه)1(، وإن تس�اويا يف العلم ختري بن العدول والبقاء)2(، 

موته، بناء عىل وجوب تقليد األعلم.

)1( ملا تقدم من سرية العقالء عىل تعين األعلم عند االختالف. وبه خيرج عن 
مقتىض االس�تصحاب املتقدم لو تم. وال وجه إلط�الق التخيري بن البقاء والعدول، 
كام س�بق م�ن اجلواه�ر. إال أن يبتني عىل عدم تعي�ن األعلم عن�د االختالف وجواز 
الع�دول من أح�د املجتهدين لآلخر مطلقًا، كام تقدم يف الص�ورة األوىل. وأما إطالق 
وجوب البقاء � كام تقدم نقله يف اجلواهر � فلعله مبتن عىل عدم وجوب تقليد األعلم 
وعدم جواز العدول من أحد املجتهدين لآلخر مطلقًا. ومنه يظهر أنه ال جمال ملا ذكره 
بعض مش�اخينا من االس�تدالل عىل وجوب العدول بأنه مقتىض حكم العقل بالتعين 

عند الدوران بن التعين والتخيري يف احلجية. 

فإن�ه إنام يتجه مع العلم بجواز العدول، ال يف مثل املقام مما احتمل فيه وجوب 
البق�اء مطلقا، بل املقام يكون مما حيتمل في�ه تعين كل من الطرفن بخصوصيته الذي 
يل�زم فيه التس�اقط والرجوع لألصول، أو التخيري بن�اء عىل ما عرفت من اإلمجاع عىل 
جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالرجوع لألصول. فالعمدة ما عرفت من السرية 

عىل تعين األعلم.

)2( أرشن�ا آنف�ًا إىل قص�ور س�رية العق�الء ع�ن ص�ورة تس�اوي املجتهدي�ن 
واختالفه�ام ك�ام أن اإلطالقات لو متت تقرص عن ذلك، المتن�اع التعبد باملتعارضن، 
وحينئذ فإن قيل بجريان االستصحاب يف املقام لعدم كونه تعليقيا عىل ما سبق الكالم 
في�ه كان الالزم البق�اء عىل تقليد امليت اس�تصحابا حلجية فتواه، وع�دم حجية فتوى 
احل�ي وإال كان الالزم تس�اقط الفتوين والرجوع إىل األصول م�ن االحتياط وغريه، 
ل�وال م�ا قيل من اإلمجاع عىل ج�واز التقليد للعامي وعدم تكليف�ه باالحتياط وغريه، 
كام يأيت يف املس�ألة الس�ابعة. وحينئذ فإن قيل بجواز العدول حال احلياة جاز العدول 
بع�د املوت بال إش�كال، وكذا لو قي�ل بعدمه � كام يأيت يف املس�ألة الثالثة عرشة � لعدم 
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والعدول أوىل)1(، واألخذ بأحوط القولن أحوط استحبابًا)2(.

املرج�ح ألحدمها، كي يكون ه�و املتيقن ويتعن عىل ما هو األص�ل عند الدوران بن 
التعين والتخيري يف احلجية، الن احتامل عدم جواز العدول مقابل باحتامل عدم جواز 
البقاء عىل تقليد امليت. هذا وحيث رصح قدس رسه بعدم الرجوع لالس�تصحاب يف 
املقام اجته منه البناء عىل التخيري، كام انه حيث عرفت قوة احتامل الرجوع له كان البقاء 

الزما أو أوىل.

)1( كأنه لشهرة القول بوجوبه، لكن عرفت أن البقاء الزم أو أوىل.

)2( ال خصوصي�ة للمقام يف ذلك، فإنه إن بني عىل التش�كيك يف اإلمجاع عىل 
ج�واز التقليد للعامي كان االحتي�اط باألخذ بأحوط القولن لزوميًا، نظري ما يأيت منه 
يف املس�ألة الثامنة. وإن قطع بمضمونه قطع بحجية قول من خيتار قوله وال يبقى وجه 
حلس�ن االحتي�اط باألخذ بأحوط القولن إال حس�ن االحتياط عق�الء بلحاظ إصابة 
الواق�ع املحتم�ل، الذي جي�ري حتى لو كان األحوط هو قول املفضول أو الفاس�ق أو 
غريمه�ا ممن حيتمل إصابة قوله للواقع مع القطع بعدم حجيته وحجية القول املخالف 
لالحتياط، بل جيري يف جمرد االحتامل وإن مل يفت أحد بمضمونه. تنبيه.. لو عدل من 
املي�ت إىل احل�ي، فإن كان العدول مرشوعا � كام يف ص�ورة كون احلي أعلم، أو كوهنام 
متساوين، بناء عىل ما تقدم من سيدنا املصنف قدس رسه � فبناء عىل عدم جواز تقليد 
امليت ابتداء يتجه عدم جواز الرجوع للميت هنا، سواء كان احلي حافظًا لرشط جواز 
تقليده � كام لو فرض مساواته للميت � أم فقده بعد وجوده � كام لو تسافل فصار امليت 
أعلم منه � الن ذلك من التقليد االبتدائي. وإن مل يكن العدول مرشوعا � ولو كان عن 
ع�ذر، كم لو ختيل خط�أ أعلمية احلي � اجته جواز الرجوع إلي�ه، بل وجوبه، خلروجه 
ع�ن املتيق�ن من اإلمجاع املدعى عىل عدم جواز تقليد امليت ابتداء، الذي عرفت أنه لو 

تم فهو عمدة الدليل عىل املسألة.
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)مس�ألة7(: إذا اختل�ف املجته�دون يف الفت�وى وج�ب الرجوع إىل 
األعلم)1( 

)1( ك�ام رصح ب�ه غ�ري واح�د من األعاظ�م وحكي ع�ن مجاعة منه�م، بل يف 
التقري�رات أنه املعروف بن أصحابنا، وع�ن النهاية أنه قول من وصل إلينا كالمه من 
األصولي�ن، ويف املع�امل أن تعي�ن األرجح يف العلم والعدالة هو ق�ول من وصل إلينا 
كالمه�م م�ن األصحاب. وعن املحق�ق الثاين دعوى اإلمجاع ع�ىل تعين األعلم وقد 
يس�تظهر من كالم البهائي قدس رسه، وعن ظاهر الس�يد قدس رسه يف الذريعة كونه 
من مسلامت الشيعة. ومع ذلك فقد ذكر يف التقريرات أنه حدث جلامعة ممن تأخر عن 
الش�هيد الث�اين قدس رسه قول بالتخيري بن األعلم وغ�ريه، ثم قال: )وصار إليه مجلة 
م�ن متأخري أصحابنا حتى صار يف هذا الزمان قوال معتدا به(. وهو الذي أرص عليه 
يف اجلواهر يف كتاب القضاء، وجعله يف الفصول أوضح، ويس�تفاد منهام ومن غريمها 

االستدالل له بوجوه:

األول: إط�الق أدلة التقليد كتابا وس�نة. قال س�يدنا املصنف قدس رسه: )بل 
مح�ل مث�ل آيتي النفر والس�ؤال عىل صورة تس�اوي النافرين واملس�ؤولن يف الفضيلة 
محل عىل فرد نادر(. ويش�كل بام ذكره غري واحد من امتناع ش�مول إطالقات احلجية 
للمتعارض�ن، الس�تلزامه التعبد الظاهري بالضدي�ن أو النقيضن، وهو ممتنع بمالك 
امتن�اع جعله�ام واقعا، ف�إن األحكام ملا كان�ت متقومة بنحو اقتضائه�ا لعمل املكلف 
كانت متضادة يف أنفس�ها، الن لكل منها نحو اقتضاء للفعل من قبل املوىل ال يناس�ب 
اقتض�اء اآلخر ل�ه، فامتنع ألجل ذلك جعله�ا ثبوتا، وذلك ج�ار يف التعبد الظاهري 
باحلكم�ن املتضادي�ن إثباتا، الن التعب�د الظاهري باحلكم متقوم بنح�و من االقتضاء 
للفع�ل يف مقام العمل يناس�ب اقتضاء احلكم الواقعي املتعبد به ل�ه، فإذا امتنع اجلمع 

بن احلكمن الواقعين امتنع التعبد هبام معا يف مقام العمل ظاهرا. 

إن قل�ت: يمكن التعب�د باملتعارضن معا ختيريا، ومرجعه إم�ا إىل تقييد حجية 
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كل منهام باختيار املكلف له، فكل منهام ال يكون حجة يف عرض حجية اآلخر، ليلزم 
التعب�د باملتضادي�ن أو املتناقضن، بل احلجية الفعلي�ة خمتصة بأحدمها ال غري، وإما إىل 
جعل كل منهام حجة للمكلف وجعل جمموعهام حجة عليه، فله العمل عىل كل منهام 

وليس له اخلروج عنهام. 

وحينئذ فظاهر اإلطالقات وإن كان هو حجية كل فرد من أفراد احلجة تعيينا، 
بحي�ث ال جيوز خمالفته مطلقا، إال أن امتناع ذلك يف املتعارضن ال يس�تلزم خروجهام 
عن اإلطالقات رأسًا، بل ملا أمكن حجيتهام ختيريا � بأحد الوجهن املتقدمن � كان هو 
املتعن، اقتصارا يف اخلروج عن إطالقات أدلة احلجية عىل املتيقن. لكن ال بنحو تكون 
احلجية التخيريية مستفادة من اإلطالقات، بل بنحو تكون اإلطالقات دالة عىل أصل 
احلجية فيهام، وتكون اخلصوصية املذكورة مس�تفادة من الدليل اخلارجي، وهو املانع 
العقيل من حجيتهام تعيينا، فيكون البناء عىل احلجية التخيريية فيهام مقتىض اجلمع بن 

اإلطالقات واملانع املذكور. 

قل�ت: كام يمكن اجلم�ع بن اإلطالق�ات واملانع املذكور باحلم�ل عىل احلجية 
التخيريي�ة كذل�ك يمك�ن اجلم�ع بوجوه أخ�ر، كإخراج أح�د املتعارضن رأس�ا عن 
اإلطالق�ات، وإبق�اء اآلخر حتته�ا ويكون حجة تعيين�ا، أو إخ�راج أحدمها يف بعض 
األح�وال، واآلخ�ر يف أحوال أخر، أو الرجوع للقرع�ة، أو غري ذلك مما يقتيض إعامل 
اإلطالق�ات يف املتعارضن يف اجلملة وعدم إخراجهام عنها رأس�ا، وال معن ألحدها 
م�ا مل يك�ن عرفيا، ومل يتضح بن�اء العرف عىل احلجي�ة التخيريي�ة يف املتعارضن. عىل 
أن ل�زوم االقتص�ار يف اخلروج عن اإلطالقات عىل املتيقن إنام ه�و لبناء العرف عليه، 
لكونه أقرب بنظرهم، وليس بناء العرف عىل ذلك يف املتعارضن، بل الظاهر بناؤهم 
ع�ىل خ�روج كال املتعارضن ع�ن احلجية الفعلية م�ع ثبوت احلجي�ة االقتضائية لكل 
منهام، الراجعة إىل حجية كل منهام لو ال املانع، فإن ذلك هو األقرب عرفا من الوجوه 

األخر، ومن ثم قيل: إن األصل يف املتعارضن التساقط.
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نع�م، ال يبع�د يف خص�وص املق�ام تنزي�ل اإلطالق�ات ع�ىل احلجي�ة الفعلي�ة 
خلص�وص فتوى األعل�م، بقرينة ورودها مورد اإلمضاء لس�رية العق�الء واملفروغية 
عنها، وحيث كان بناؤهم عىل تعين األعلم عند االختالف لزم تنزيل اإلطالقات عىل 
ذلك، فيكون تعين األعلم مع التفاضل مقتىض اإلطالقات بقرينة السرية، ال مقتىض 
خصوص السرية، فتأمل جيدا. ومن مجيع ما ذكرنا يظهر اندفاع ما سبق يف كالم سيدنا 
املصنف قدس رسه من أن محل مثل آيتي النفر والذكر عىل خصوص تساوي النافرين 
واملسؤولن يف الفضيلة محل عىل الفرد النادر، فانه إنام يستلزم عدم مرجحية األعلمية 
إذا كان مفاد اآليتن ونحومها من املطلقات احلجية التخيريية. أما حيث كانت ظاهرة 
يف احلجية التعيينية بحيث يكون الدليل عىل التخيري مع التس�اوي هو اإلمجاع � لو تم 
� ال املطلق�ات، فن�درة التس�اوي ال أثر هلا يف املقام، الن صورة التس�اوي خارجة عن 
اإلطالقات، وليس�ت اإلطالق�ات خمتصة هبا حينئذ. نعم، لو ف�رض ندرة االتفاق يف 
الفت�وى كان محل اإلطالقات عىل احلجية التعيينية مس�تلزما حلملها عىل الفرد النادر، 
إذ ال تصح احلجية التعيينية إال مع االتفاق يف الفتوى، أو خلصوص فتوى األعلم مع 
االخت�الف والتفاض�ل، فيتعن ألجل ذل�ك محل اإلطالقات عىل احلجي�ة التخيريية، 
فتك�ون دليال عىل التخيري م�ع التفاضل أيضا. لكن من الظاهر ع�دم ندرة االتفاق يف 
الفت�وى، خصوصا يف عرص ص�دور اإلطالقات ملعارصة املجتهدي�ن ملصدر الترشيع 
وس�هولة مقدم�ات االس�تنباط حينئ�ذ وع�دم ابتنائه ع�ىل املقدمات احلدس�ية اخلفية 
الت�ي يكث�ر االختالف فيها، فال مانع من محل اإلطالقات ع�ىل احلجية التعيينية، إذ ال 
حمذور يف إخراج فتوى غري األعلم مع خمالفتها لفتوى األعلم عن اإلطالقات رأس�ًا، 
وكذا فتاوى املتس�اوين يف الفضيلة مع اختالفهم بالبناء فيها عىل احلجية التخيريية أو 

التساقط عىل ما يأيت الكالم فيه. 

ثم إن الظاهر عدم الفرق يف أصالة التساقط يف املتعارضن بن القول بالطريقية 
والس�ببية، خالف�ا مل�ا يظهر من ش�يخنا األعظ�م قدس رسه م�ن أصال�ة التخيري عىل 
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الس�ببية. وكأنه الن وجوب متابعة الطريق عىل الس�ببية إنام يك�ون حلدوث مالك فيه 
يقتيض املتابعة مع قطع النظر عن الواقع، وال مانع من اشتامل كال املتزامحن عىل املالك 
املذك�ور، كام هو مقتىض إط�الق دليل احلجية. وتعذر متابع�ة كال الطريقن وحتصيل 
مالكهام ال يس�وغ إمهاهل�ام معا، بل يقتيض التخيري بينهام، كام ه�و احلال يف مجيع موارد 

التزاحم. 

وفي�ه: أن اش�تامل الطري�ق عىل مالك يقت�يض املتابعة فرع حجيت�ه، فمع فرض 
امتن�اع حجية املتعارضن معا الس�تلزامها التعبد بالنقيض�ن أو الضدين، كام عرفت، 
وع�دم املرج�ح ألحدمه�ا، يتعن التس�اقط، وال طريق مع�ه إلحراز س�ببيتهام بالوجه 
املذك�ور، ليك�ون املقام من صغري�ات التزاحم. مع أن الزم ذل�ك اختصاص التخيري 
بام إذا امتنع اجلمع بن مؤدى املتعارضن عمال � كالوجوب واحلرمة، واالس�تحباب 
والكراه�ة � ويف غري ذلك حيث يمكن متابع�ة كال الطريقن عمال، بموافقة األحوط 

منهام خيرج عن باب التزاحم، وجيب استيفاء كال املالكن بذلك.

نع�م ل�و توقف�ت متابع�ة الطري�ق ع�ىل االلت�زام بم�ؤداه تع�ذرت متابعة كال 
املتعارض�ن مطلق�ا، المتن�اع االلتزام بمؤدامها م�ع العلم بكذب أحدمه�ا وإن أمكن 
موافقته�ام عمال. لك�ن ال دليل عىل ذلك، ب�ل الظاهر كفاية املوافق�ة العملية للطريق 
ول�و م�ع عدم االلتزام بم�ؤداه. ثم إنه لو س�لم أن البن�اء عىل الس�ببية يقتيض التخيري 
ب�ن املتعارضن ف�ال جمال لذلك يف املقام، الحتامل األمهي�ة يف فتوى األعلم الذي هو 
� كالعل�م باألمهي�ة � معن ملورده يف ب�اب التزاحم. وأما ما يظه�ر من بعض املحققن 
ق�دس رسه م�ن أن احتامل األمهي�ة ال يوجب اليقن بالتكليف الفع�يل يف مورده، الن 
احتامل مساواة الطرف اآلخر له مساوقة الحتامل كون مالكه مانعا من فعلية التكليف 
يف حمتم�ل األمهية ومع ع�دم اليقن بالتكلي�ف الفعيل يف حمتمل األمهي�ة جتري الراءة 
منه. فهو مدفوع بأن عدم فعلية التكليف يف أحد املتزامحن بسبب املزاحم اآلخر ليس 
لقصور يف مالكه، بل لكون املزاحم عذرا مسوغا لتفويته عقال ورشعا بسبب مساواته 
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له يف األمهية، فمع احتامل األمهية يف أحد الطرفن ال يعلم بكون اآلخر عذرا مس�وغا 
لتفويته، فال جمال للتعويل عليه يف تفويته، ألنه ال يصح االتكال إال عىل ما يعلم بكونه 
عذرا. ومن ثم قيل بوجوب االحتياط مع الش�ك يف القدرة، فإن التعذر كاملزامحة من 

األعذار التي البد من إحرازها عقاًل.

وبعبارة أخرى: التزاحم يقتيض تقييد كل من التكليفن املتساوين بعدم امتثال 
اآلخر، ومع احتامل أمهية أحدمها بخصوصه ال يعلم تقييده، فيتعن البناء عىل إطالقه، 

بخالف اآلخر، فانه يعلم تقييده عىل كل حال، كام نبه لذلك بعض مشاخينا، فتأمل.

الثاين: مما استدل به لعدم تعين األعلم: سرية الشيعة يف عرص املعصومن عليهم 
السالم عىل األخذ بفتاوى العلامء املعارصين هلم من دون تقيد بخصوص األعلم وال 
فح�ص عن�ه مع العل�م بتفاضلهم. وفي�ه � كام ذكره غ�ري واح�د � أن املتيقن من ذلك 
ص�ورة عدم العلم باالخت�الف بينهم يف الفتاوى التي يأخذوهن�ا منهم، وحمل الكالم 
صورة العلم باالختالف، وثبوت الس�رية فيها غري معلوم، بل الظاهر عدمه كام يظهر 
م�ن األخبار املتضمنة للس�ؤال عن احلك�م بعد اختالف األصحاب في�ه، الظاهرة يف 
املفروغية عن التوقف عن فتاواهم مع االختالف، وهي وان اختصت بصورة إمكان 
استعالم احلكم بالرجوع لإلمام عليه السالم إال أهنا كافية يف منع السرية املتصلة بعرص 
املعصوم�ن عليهم الس�الم عىل األخذ بفتوى املفضول م�ع خمالفتها لفتوى األفضل. 
ومنه يظهر حال االستدالل، بام دل عىل جواز الرجوع ملعارصي األئمة عليهم السالم 
من علامء الشيعة مع كوهنم عليهم السالم أعلم منهم لوضوح أن الرجوع هلم إنام كان 
مع عدم العلم بمخالفة فتاواهم ألحكام أئمتهم عليهم السالم. بل مبنى الرجوع هلم 
ع�ىل أخذ أحكام األئمة عليهم الس�الم منهم، فالرجوع هلم يف ط�ول الرجوع لالئمة 
عليه�م الس�الم، ومقتىض حجية فتاواهم ك�ون أحكامهم هي أح�كام أئمتهم عليهم 
السالم، نظري أخذ فتاوى األعلم من ناقليها، فهو خارج عام نحن فيه من الرجوع لغري 
األعلم الذي يفتي يف مقابل األعلم. هذا مع ظهور لزوم احلرج النوعي من االقتصار 
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عىل أخذ األحكام من األئمة عليهم الس�الم فال يش�به حمل الكالم مما يفرض فيه عدم 
احلرج يف االقتصار عىل األخذ من األعلم. فتأمل.

الثالث: إرجاع األئمة عليهم السالم آلحاد أصحاهبم، كالعمري وابنه وزكريا 
ب�ن آدم وغريه�م، فإن إطالق اإلرجاع للش�خص يش�مل ما لو كان غ�ريه أعلم منه. 
ويظه�ر اجل�واب عنه مما س�بق يف أدلة التقليد م�ن احتامل اخلصوصية يف األش�خاص 
املذكورين، وكون اإلرجاع هلم ليس بمالك اإلرجاع عموما لغريهم. ولو س�لم كون 
اإلرج�اع هل�م الندراجه�م يف كرى وج�وب تقليد الع�امل فال إطالق له يش�مل كون 
غريه�م أعل�م منهم، ألن�ه قضية خارجي�ة، فلعلهم أعل�م من يمكن الرج�وع إليه يف 
عرصه�م. ولو س�لم اإلطالق بالوجه املذكور كان كإط�الق األدلة العامة قارصًا عن 

شمول صورة االختالف يف الفتوى، الستحالة حجية املتعارضن، كام سبق.

الراب�ع: م�ا يف اجلواه�ر من أنه مل�ا كان مقتىض إط�الق األدل�ة يف القضاء نفوذ 
قضاء املفضول يف الواقعة الشخصية يلزمه حجية رأيه يف احلكم الكيل، وأنه من احلق 
والقسط والعدل وما أنزل اهلل تعاىل، فيجوز الرجوع إليه تقليدا أيضا. وفيه: أنه مالزمة 
ب�ن نفوذ حكم املفضول وحجي�ة رأيه فإن القضاء الناف�ذ وإن كان هو القضاء باحلق 
والقس�ط والعدل وما أنزل اهلل تعاىل، إال أنه ال يراد بذلك حتقق هذه العناوين واقعا، 
بل بنظر احلاكم، وحصوهلا بنظره ال يس�تلزم احلجية يف حق غريه. ولذا ال إش�كال يف 

نفوذ احلكم يف حق املجتهد اآلخر مع عدم حجية فتوى احلاكم يف حقه.

اخلام�س: ل�زوم الع�رس واحل�رج يف االقتص�ار ع�ىل تقلي�د األعل�م، لصعوبة 
تش�خيص األعلم وصعوبة رجوع مجيع املس�لمن له مع اختالف أماكنهم وتباعدها، 

فال يتيرس هلم استفتاؤه، وال يتيرس له إفتاء مجيعهم. 

وفي�ه: أن ذل�ك عىل عمومه ممنوع، إلمكان فرض تي�رس معرفته ولو لبعضهم، 
ك�ام يتي�رس هلم معرف�ة رأيه، خصوص�ا يف عصورن�ا التي س�هلت فيها وس�ائل النرش 
واملواصالت، فال حرج من رجوع من تيرس له معرفته إليه. قال سيدنا املصنف قدس 
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رسه: )نع�م ل�و بني عىل وجوب الرجوع إىل األعلم ع�ىل نحو جيب الفحص عنه مهام 
احتمل وجوده كان ذلك موجبا للعرس غالبا، لكنه ليس كذلك(. هذا، مع أن وجوب 
الرجوع لألعلم ملا مل يكن تكليفا رشعيا نفسيا، بل حكام عقليا متفرعا عن اختصاص 
احلجية به مل تنهض قاعدة رفع احلرج برفعه. وال جمال إلعامل القاعدة يف منشئه، وهو 
اختص�اص احلجية به، بنحو تقتيض ثبوت احلجية لغ�ريه. ألهنا خمتصة برفع األحكام 
احلرجي�ة، وال تنه�ض بترشي�ع أح�كام يرتفع هبا احل�رج. نعم، قد يك�ون اختصاص 
احلجية بفتوى األعلم بسبب صعوبة الفحص عنه أو صعوبة معرفة رأيه موجبًا لكون 
األح�كام الواقعي�ة حرجية، الس�تلزام امتثاهل�ا اليقيني ولو باالحتي�اط التام للحرج، 
فيل�زم الرجوع للظ�ن مطلقا، أو يف اجلملة، إما حلكومة العق�ل بلزوم التنزل لالمتثال 
الظن�ي بعد س�قوط االمتثال العلمي، أو الستكش�اف حجيته رشع�ا، عىل ما يذكر يف 
دليل االنس�داد مفصال، وهذا غري حجية فتوى املفض�ول مطلقا. هذا، ولكن الظاهر 
عدم وصول النوبة لذلك، كيف وال يتهيأ للعامي سلوك الطريق املذكور، البتنائه عىل 
التأمل والنظر الذي ال يتهيأ للعامي. مع تعذر حتصيل الظن له إال بعد الرجوع لألدلة 
والنظ�ر فيه�ا، واملفروض ع�دم تكليفه بذلك، ولذا مل جيب علي�ه االجتهاد عينا، دفعا 

للهرج واملرج واختالل النظام وغري ذلك مما يعلم معه بعدم رضا الشارع األقدس. 

بل املعلوم ابتناء الرشيعة الغراء عىل التس�اهل والتس�امح بالوجه الذي ينتظم 
ب�ه أمر املع�اش واملعاد، وجيمع خري الدنيا واآلخرة، وهل�ذا رشع أصل التقليد، وذلك 
كاش�ف ع�ن أن كل ما يعتر يف التقليد مل يعتر بنحو يس�تلزم احل�رج نوعا، وعىل هذا 
جرت س�رية الش�يعة يف باب التقليد يف مجيع العصور. وهذا راجع إىل أن االس�تدالل 
بل�زوم احل�رج لي�س بلح�اظ الرج�وع إىل قاعدة رف�ع احلرج الت�ي هي م�ن القواعد 
االجتهادي�ة، ويكون املدار فيها عىل احلرج الش�خيص، بل بلح�اظ القطع بعدم جعل 
الش�ارع األقدس لرشوط التقليد بالنحو الذي يس�تلزم احلرج نوعا. وحينئذ فال جمال 
جلعل�ه مانعا عن تعين األعلم عند االختالف وبثب�وت التخيري بينه وبن غريه مطلقا 



�� .................................................................................. االجتهاد والتقليد 

ملا عرفت من عدم اطراد لزوم احلرج من تعين األعلم، ومن ثم كان املشهور وجوب 
تقلي�د األعلم يف اجلملة وجرت عىل ذلك س�رية العام�ة يف كثري من العصور تبعا هلم، 

ومل يظهر وقوعهم يف احلرج بسبب ذلك.

نع�م، ق�د ينف�ع الوجه املذك�ور يف بعض م�ا يتعل�ق بذلك من ل�زوم الفحص 
ومق�داره وغ�ري ذلك، فيجوز االعتامد عىل الوجه املذكور فيها باملقدار الذي حيصل به 
القط�ع بحكم الش�ارع األقدس ولو بضميمة الس�رية وإن كان خمالفا للقواعد، ولعله 
ي�أيت التنبي�ه لبعض ذلك. وقد حتصل من مجيع ما تق�دم: أن دليل احلرج يف املقام ليس 
دلي�اًل لفظيًا يتمس�ك بعمومه، كس�ائر الظهورات الكالمية، بل ه�و دليل لبي يقترص 
في�ه عىل مورد اليقن بحكم الش�ارع األقدس. هذا متام ما اس�تدل به عىل جواز تقليد 
املفض�ول مع التمك�ن من تقليد األفضل، وقد عرفت ع�دم هنوضه بإثبات ذلك، فال 
خمرج عام يقتيض لزوم تقليد األعلم من س�رية العقالء القطعية اجلارية يف مجيع موارد 
الرج�وع إىل أهل اخلرة، وقد عرفت أهنا قرينة عرفية عىل تنزيل اإلطالقات عليه عند 

التعارض. 

هذا، وقد يس�تدل يف املقام باألصل العقيل، لدوران األمر بن التعين والتخيري 
الذي يلزم فيه البناء عىل مقتىض التعين، ألصالة عدم احلجية يف الطرف اآلخر، وهو 
فتوى املفضول يف املقام، كام ارشنا إليه يف نظائر املقام، من دون فرق بن القول بوجوب 
التقلي�د من باب الطريقية والس�ببية بعدما عرفت من عدم هنوض اإلطالقات بإثبات 
احلجي�ة الفعلي�ة لفت�وى املفضول، عىل ما س�بق توضيحه. وال جم�ال للرجوع للراءة 
م�ن وجوب تقلي�د األعلم ورفع العق�اب عىل خمالفته، لوض�وح أن وجوب الرجوع 
إلي�ه عقيل طريق�ي ال يكون موردا للعق�اب، وليس العقاب إال ع�ىل خمالفة التكليف 
الواقع�ي املحتمل يف م�ورد فتوى األعلم وال جم�ال للرجوع للراءة عن�ه، لتنجزه إما 
بالعل�م اإلمجايل الكبري الذي أوجب عىل العام�ي التعرض المتثال األحكام تقليدًا أو 
احتياط�ًا، وهو العلم باش�تامل الرشيعة ع�ىل تكاليف فعلية، وإم�ا بمقتىض ما دّل عىل 
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وجوب تعلم األحكام املس�تلزم لتنجز احتامهلا قبل الفحص عىل ما س�بقت اإلش�ارة 
إلي�ه يف املس�ألة األوىل. وحينئذ، فالبد م�ن حتصيل املؤمن عن التكلي�ف املذكور، إما 
باالحتي�اط أو بقيام احلجة عىل عدمه، وحيث فرض الش�ك يف حجية فتوى املفضول 

النافية له تعن العمل عىل فتوى األفضل. 

الله�م إال أن يق�ال: إنام يتنج�ز احتامل التكليف يف مورد فت�وى األفضل به إذا 
كان�ت متابعة األفض�ل مقتىض األص�ل يف الواقعة، كام يف موارد الش�ك يف املحصل، 
أو اس�تصحاب التكلي�ف، أو كان هناك علم إمج�ايل يف الواقعة، كام يف موارد الدوران 
ب�ن الق�رص والتامم. وأما العلم اإلمج�ايل الكبري فهو منحل بتنج�ز التكليف يف املوارد 
املذك�ورة ويف م�وارد االتفاق ب�ن األفضل واملفض�ول عىل ثبوت التكلي�ف، لوفائها 
باملق�دار املعلوم باإلمج�ال، فريجع يف ما عدا ذلك من م�وارد االختالف � كام لو أفتى 
األفضل بوجوب الس�ورة واملفضول بعدمه � إىل أص�ل الراءة ما مل يعلم بقيام احلجة 
عىل التكليف، وحيث ال يعلم بحجية فتوى األفضل تعيينا، الحتامل حجيتها ختيريا � 
إما بمعنى كوهنا حجة للمكلف ال عليه، أو بمعنى كون حجيتها مرشوطة باالختيار، 
عىل ما تقدم يف أول املسألة � فال تنهض برفع اليد عن مقتىض األصل املذكور، وجيوز 
ألجل�ه موافقة فت�وى املفضول النافية للتكليف وإن مل حي�رز حجيتها. وأما ما دل عىل 
وجوب الفحص عن األحكام، فهو إنام يقتيض تنجزها قبل الفحص، أما بعد الفحص 
عنه�ا وعدم العثور عىل ما يثب�ت التكليف فال يمنع من الرجوع لألصول النافية، وال 
يقت�يض حجية فتوى األفض�ل تعيينا بنحو ال جيوز خمالفتها تبع�ا لألصل، فاملقام نظري 

رجوع املجتهد لألصول بعد الفحص يف األدلة وتعارضها يف حقه. 

وباجلملة: العلم بحجية فتوى األعلم تعيينا أو ختيريا ال يكفي يف لزوم متابعتها 
م�ا مل يف�رض تنجز احت�امل التكليف يف مورد فتوى األفضل ب�ه بعلم إمجايل أو أصل، 
بحي�ث الب�د من االحتياط فيه أو اخلروج عنه بحجة معلوم�ة، أما مع عدم تنجزه فال 
مانع من الرجوع لألصل النايف للتكليف وموافقة فتوى املفضول وإن مل حترز حجيتها. 
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ه�ذا، مضاف�ا إىل أن األص�ل العقيل املذكور مبن�ي عىل العلم بحجي�ة فتوى األفضل، 
للعل�م بجواز التقليد للعامي مطلقا وعدم تكليفه بالرجوع لألصول عند االختالف، 
وإال فمقتىض األصل يف املتعارضن تس�اقطهام مع�ا والرجوع لألصول من االحتياط 
والراءة وغريمها. مع أن األصل املذكور ال يطرد يف مجيع املوارد، بل قد يكون مورودًا 
لألصل الرشعي كاس�تصحاب حجية فتوى املفضول فيام ل�و فرض انحصار احلجية 
سابقا هبا، بناء عىل جريان االستصحاب يف املقام. كام قد يكون مقتىض األصل العقيل 
التخي�ري، ب�أن احتمل تعين املفضول أيضا، كام لو كان األفض�ل هو امليت ودار األمر 
ب�ن البق�اء عىل تقليده والع�دول للحي املفضول، عىل م�ا تقدم التنبيه إليه يف املس�ألة 

السابقة. ويأيت نظريه يف املسألة الثالثة عرشة.

واحلاصل: أن األصل العقيل املذكور ال ينهض بتعين األعلم مطلقًا، والعمدة 
يف ذلك هو س�رية العقالء املش�ار إليه�ا، التي ال يفرق فيها بن امل�وارد، والتي عرفت 
صلوحها للقرينية عىل رصف اإلطالق إليه عند االختالف، فيتعن العمل هبا باملقدار 
ال�ذي ال يل�زم منه احلرج نوعًا من جهة عدم تيرس الفحص عنه أو من جهة عدم تيرس 
االطالع عىل فتواه عىل ما أرشنا إليه، ويأيت إن ش�اء اهلل تعاىل يف املس�ألة اآلتية. ثم إنه 

وقع يف كالم غري واحد االستدالل عىل تعين األعلم بوجوه أخر غري ما سبق:

األول: اإلمج�اع املتقدم�ة دعواه رصحي�ا وظاهرا عن غري واح�د، لكن ال جمال 
لالعتامد عليه، ملا عرفت يف املس�ألة اخلامس�ة من التش�كيك يف دعاوى اإلمجاع يف هذه 
املس�ائل، والس�يام وأن عمدة من حكي عن�ه دعوى اإلمجاع الس�يد املرتىض واملحقق 
الث�اين )ق�دس رسمه�ا(، ويف اجلواهر: )مل نتحق�ق اإلمجاع عىل املحق�ق الثاين، وإمجاع 
املرتىض مبني عىل مس�ألة تقليد املفضول يف اإلمامة العظمى مع وجود األفضل، وهو 

غري ما نحن فيه. وظني � واهلل أعلم � اشتباه كثري من الناس يف هذه املسألة بذلك(.

الث�اين: ما تضمن ترجيح قضاء األفض�ل عند االختالف، كمقبولة ابن حنظلة 
وغريه�ا، حي�ث يتعدى به للمقام � كام يف التقريرات � إما باإلمجاع املركب، إذ ال قائل 
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بالفص�ل بن تعين األعلم للقضاء وتعيينه للتقلي�د، أو بأن ظاهر املقبولة الرتجيح يف 
مورد االختالف بينهام يف احلكم الرشعي الكيل الذي يرجع فيه للش�ارع، كام يشهد به 
بقية املرجحات املذكورة فيها التي هي من مرجحات الروايات املتعارضة يف األحكام 
الكلية، بل هو رصيح قوله: )وكالمها اختلفا يف حديثكم(. لكن عرفت اإلش�كال يف 
االعت�امد عىل اإلمجاع البس�يط، فضاًل عن املركب يف أمثال املق�ام. مع أن عدم الفصل 
� ل�و ت�م � إنام هو بن تعين األعلم للقضاء بنحو ال جيوز نصب غريه وتعيينه للتقليد، 
وال�ذي هو مدل�ول الرواية هو ترجيح قض�اء األعلم عند حتكيم ش�خصن يف واقعة 
واحدة واختالفهام يف احلكم، وعدم الفصل بينه وبن تعين األعلم للتقليد غري معلوم 

لو مل يكن معلوم العدم. 

وأم�ا ظه�ور املقبولة يف الرتجيح عند االخت�الف يف احلكم الكيل فهو وإن كان 
مسلام، إال أنه ال جيدي بعد اختصاصها بالقضاء الذي يمتنع فيه احلكم بالتخيري، لعدم 
صلوح�ه لرفع اخلصومة، فالتعدي منه للتقليد بال ش�اهد. م�ع أهنا إنام تقتيض ترجيح 
األعل�م من احلكمن، ال األعلم من مجيع الناس، الذي هو املدعى يف املقام، كام نبه له 
بعض مشاخينا. بل إطالقات أدلة النصب ظاهرة يف عدم اختصاص املنصب باألعلم، 
بل تعم غريه وإن خالف األعلم يف الفتوى. ومما ذكرنا يظهر حال االس�تدالل بام عن 
أم�ري املؤمن�ن عليه الس�الم يف عه�ده إىل األش�رت: )اخ�رت للحكم بن الن�اس أفضل 
رعيت�ك(، مع أن�ه وارد يف تكليف إداري خاص، فال يكش�ف عن احلكم الرشعي يف 

القضاء فضال عن التقليد. ولذا ال ينايف اإلطالقات املقتضية لنفوذ قضاء املفضول.

الثالث: ما عن أمري املؤمنن عليه السالم � كام عن هنج البالغة �. )أوىل الناس 
باألنبي�اء أعلمهم بام جاؤوا ب�ه )إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبع�وه( )فإن املراد به 
وإن كان ش�خصه عليه الس�الم واألئمة من ولده عليهم السالم، إال أن االستدالل به 
� كام ذكره ش�يخنا األستاذ دامت بركاته � بلحاظ الكرى الراجعة إىل أولوية األعلم. 
وليس املراد من أولويته بالنبي صىل اهلل عليه وآله قيامه مقامه يف مناصبه، ليكون املراد 
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ب�ه اإلمامة واخلالفة العظمى، بل قيامه مقام�ه يف أداء حكم اهلل تعاىل لعباده وتبليغهم 
به، ألنه املناسب لذكر األعلمية يف األحكام، إذ اخلالفة من حيث هي ال تناسب ذلك. 
وذلك يف عرص احلضور خمتص باألئمة عليهم السالم ويف عرص الغيبة ينتقل إىل علامء 

األمة، فاألعلم منهم هو األوىل ببيان األحكام والفتوى هبا.

وفي�ه: أن إط�الق األولوي�ة بالنبي صىل اهلل علي�ه وآله ظاه�ر يف إرادة اخلالفة 
العظم�ى، وال جم�ال إلن�كار املناس�بة بينها وب�ن األعلمية ب�ام جاء به النب�ي صىل اهلل 
علي�ه وال�ه، رضورة أن منصب اخلالف�ة يبتني عىل حفظ األح�كام الرشعية ورعايتها 
وتنفيذه�ا يف األم�ة، وهو يناس�ب اعتب�ار العلم هبا ج�دا، وعليه يبتني م�ا ذكره علامء 
اإلمامي�ة م�ن لزوم كون اإلمام أعل�م األمة، فال جمال بجعل ذك�ر األعلمية قرينة عىل 
إرادة خص�وص منصب اإلفتاء. والس�يام م�ع ظهور ورود احلدي�ث تعريضًا بام فعله 
الغاصب�ون من إقصائه عليهم الس�الم عن منص�ب اخلالفة، ال عن خصوص منصب 

الفتوى، بل اشتهر عنهم الرجوع له عليه السالم يف الفتوى كثريًا.

الراب�ع: م�ا ع�ن اجلواد عليه الس�الم يف خطاب�ه لعمه عبد اهلل بن موس�ى عليه 
الس�الم بعد أن استفتي يف جملسه فأخطأ يف الفتوى: )يا عم أنه عظيم عند اهلل أن تقف 
غ�دا بن يدي�ه، فيقول لك: مل تفتي عبادي بام مل تعل�م ويف األمة من هو أعلم منك!(. 
فقد ادعى ش�يخنا األس�تاذ أيضًا دالل�ة احلديث عىل أنه ال جيوز لإلنس�ان الفتوى مع 
وج�ود من هو أعلم من�ه ألجل عمل الناس بفتواه، فيدل ع�ىل عدم حجية فتوى غري 
األعلم يف حقهم، وأن املراد من الفتوى بام ال يعلم الفتوى عن جهل مركب ال بسيط، 
ف�ال ين�ايف حجية الفتوى يف حق نفس�ه فله العم�ل هبا واإلخب�ار بمضموهنا ال ألجل 
العم�ل، كام هو احل�ال يف كل معتقد خلالف الواقع. ويش�كل بأن ظاه�ر الرواية عدم 
ك�ون اإلن�كار ألجل جمرد الفتوى من غري األعلم، ب�ل ذكر عدم العلم ظاهر يف دخله 
يف االستنكار، وحيث أن اجلهل املركب إذا استند إىل حجة معذرة ال يصلح لإلنكار، 
ب�ل ي�رى صاحبه أنه ال أعلم منه يف الواقعة، فالبد أن حيمل عدم العلم يف كالم اإلمام 
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عليه الس�الم عىل اجلهل البس�يط أو املركب غري املستند إىل احلجة املعذرة، فيخرج عام 
نح�ن في�ه، فالبد أن حيمل اعتذار عب�د اهلل عىل عدم اليقن بقول الرضا عليه الس�الم 
أو اليق�ن مع التقص�ري، وإن كان ذلك خالف ظاهر الرواي�ة أوجب إمجاهلا ومنع من 

االستدالل هبا.

ع�ىل أن املظن�ون أن ش�دة اإلن�كار لي�س ملح�ض الفت�وي، ب�ل خلصوصية يف 
الواقع�ة، من حيث أن يف تصدي عبد اهلل للفتوى يف ذلك املجلس جتاهال لإلمام عليه 
الس�الم وإهياما بأن عبد اهلل هو األوىل باملنصب منه عليه الس�الم كام قد يشهد به ما يف 
دالئ�ل اإلمامة للطري. مع أن املوجود يف اختصاص املفيد قدس رسه خال عن قوله 
عليه الس�الم: )ويف األمة من هو أعلم منك(. مضافًا إىل اإلشكال يف االستدالل هبذا 
احلدي�ث وما قبله � مع ضعف الس�ند � بأن الظاهر من األعل�م فيهام إما العامل يف قبال 
اجلاهل، نظري قوله تعاىل: )اهلل أعلم حيث جيعل رسالته()1(، أو الذي تكون معلوماته 
أكث�ر، وكالمها غري م�راد يف ما نحن فيه، بل املدار يف األعلمية عىل ش�دة املهارة وقوة 
امللكة. مع أهنام لو كانا يف ما نحن فيه لزم عدم جواز الفتوى من علامء الشيعة يف عرص 
حضور األئمة عليهم الس�الم ألهنم عليهم الس�الم أعلم منه�م، فالبد أن حيمال عىل 
م�ا ل�و كانت فتوى غ�ري األعلم يف قبال فت�وى األعلم ومع جتاهل�ه، ال يف طول فتواه 
ولبياهن�ا، كام ه�و حال فتاوى علامء الش�يعة باإلضافة لفتاوى األئمة عليهم الس�الم، 
وحيث إن األعلم يف مجيع العصور هو األئمة عليهم الس�الم حارضهم وغائبهم، فال 
تدل الروايتان إال عىل عدم حجية فتوى من يفتي يف قباهلم من دون رجوع إليهم، وال 
نظ�ر فيها لفتوى من يأخ�ذ منهم وحيكي عنهم، فال تدالن ع�ىل تعين األعلم من بن 

هؤالء الذي هو حمل الكالم.

الله�م إال أن يس�تفاد ذل�ك بتنقي�ح املن�اط، الذي ه�و مقتىض مناس�بة احلكم 
واملوضوع، وهو ال خيلو عن إشكال. وباجلملة: التأمل يف احلديثن شاهد بأهنام أجنبيان 

)1( سورة األنعام آية: �12.
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ع�ن حم�ل الكالم جدا، وإن أرص ش�يخنا األس�تاذ دامت بركاته عىل االس�تدالل هبام، 
بنحو يظهر منه صلوحهام لتقييد اإلطالقات بعد البناء عىل أن مقتضاها التخيري.

اخلام�س: أن فت�وى األعلم أق�رب، فيج�ب اختيارها عند التع�ارض. وأورد 
علي�ه ت�ارة: بمنع وجوب الرتجي�ح باألقربية مع التعارض. وأخ�رى: بمنع األقربية، 
إلمكان اعتضاد فتوى املفضول بالشهرة أو بفتوى امليت األعلم وغريمها. وأجاب يف 
التقريرات عن األول: بأنه ثابت بحكم العقل بعد كون اعتبار التقليد من باب التعبد 
عىل وجه الطريقة التي يكون امللحوظ فيها هو الكشف عن الواقع، ال من باب التعبد 
املحض يف عرض الواقع. وعن الثاين بأن األعلمية من املرجحات الداخلية املنضبطة 
الت�ي يمكن رج�وع العامي هلا، بخالف املرجحات األخ�ر املذكورة، فإهنا مرجحات 
خارجية، ال جمال لرجوع العامي هلا باإلمجاع والرضورة، لعدم انضباطها، فيلزم تدين 
كل واحد من املقلدين بغري ما تدين به اآلخر. وكالمها كام ترى! لإلش�كال يف األول 
بأن اعتبار االمارة من باب الطريقية ال تس�تلزم كون املعيار فيها األقربية بنظر املكلف 
أو العق�الء، ب�ل كام يمك�ن أخذ قيود تعبدي�ة كاحلياة، كذلك يمكن إمه�ال ما يقتيض 
األقربي�ة م�ن دون أن يس�تلزم املوضوعية الراجع�ة إىل كون الرجوع لالم�ارة يف قبال 

الواقع.

ويف الث�اين بأن املدار يف عم�وم الرتجيح وخصوصه عىل حال دليله، وال يفرق 
يف حك�م العقل املدعى بن املرجحات الداخلي�ة واخلارجية، ومعه ال مرسح لإلمجاع 
وال�رضورة، إال أن يكش�فا عن بطالن دع�وى حكم العقل. هذا متام ما اس�تدل به يف 
املق�ام، وقد حتصل ع�دم هنوض األدلة بلزوم تقليد األعلم بنح�و يقتيض تقييد األدلة 
ل�و فرض أن مقتىض إطالقه�ا التخيري بينه وبن غريه. والعمدة ما عرفت من الس�رية 

واألصل بعدما تقدم من قصور اإلطالقات عن إفادة التخيري.

تنبيهات:

األول: ال خيف�ى أن العل�م ملا كان هو انكش�اف الواقع فه�و ال يقبل التفاضل، 
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فإط�الق األعلمية عرفا البد إما أن يك�ون بلحاظ كثرة املعلومات، فاألعلم هو العامل 
بمس�ائل أكث�ر. أو بلح�اظ كث�رة اإلصابة للواق�ع أو بلحاظ ق�وة الدلي�ل، فكلام كان 
الش�خص أقوى دلي�ال عىل دعواه كان أعلم. وعىل األولن تك�ون األعلمية أمرًا قائاًم 

بمجموع املسائل، وعىل األخري تكون قائمة بآحادها. 

وال إش�كال يف ع�دم إرادة األول يف املق�ام، الن امللحوظ يف س�رية العقالء هو 
األقربي�ة للواق�ع يف كل مس�ألة يرج�ع فيها، وال دخ�ل لكثرة املعلوم�ات بذلك. وال 
الث�اين، لعدم تيرس االطالع عليه يف كثري من موارد الرجوع إىل أهل اخلرة مما ال يظهر 
فيه�ا آثار للواق�ع، ليعلم كمية موارد اإلصاب�ة بلحاظها، ومنها املق�ام. مع أن املرتكز 
عرف�ا أن وج�ه الرتجي�ح باألعلمية ليس هو الغلب�ة، بل قوة الدلي�ل، كأصل الرجوع 
ألهل اخل�رة، ولذا يرجع لألعلم قبل اختبار حاله ومعرفة كمية موارد إصابته. نعم، 
قد يستكش�ف ذلك بغلبة اإلصابة لو أمكن االط�الع عليها، لبعد كوهنا حمض صدفة 
ال ترجع إىل قوة الدليل، لكنه أمر آخر غري كون املعيار يف األعلمية عىل كثرة اإلصابة. 
وليس املراد يف املقام إال األمر الثالث، وهو املراد بقوة امللكة يف ما س�بق، وقوام ذلك 
متانة الشخص وجودة نظره وحسن فهمه لألخبار وغري ذلك مما يتضح ألهل اخلرة. 

وإليه يرجع ظاهرا ما ذكر غري واحد يف املقام.

قال س�يدنا املصنف قدس رسه: )املراد ب�ه األعرف يف حتصيل الوظيفة الفعلية 
عقلي�ة كان�ت أم رشعي�ة، فالب�د أن يكون أع�رف يف أخ�ذ كل فرع من أصل�ه(. وبام 
ذكرنا يتضح أن األعلمية قائمة بكل مس�ألة مس�ألة، فيمكن اختالف األش�خاص يف 
األعلمية باختالف آحاد املس�ائل أو أنواعها، الختالف املس�ائل يف سنخ األدلة، فربام 
يكون الش�خص ماهرا يف االس�تدالل يف بعض املس�ائل دون بعض، نظري ما يذكر يف 
التج�زي، كام فرضه الس�يد الطباطبائي قدس رسه يف املس�ألة الس�ابعة واألربعن من 
مس�ائل التقليد. وال�الزم حينئذ التبعيض يف التقليد، لعموم س�رية العقالء عىل تعين 
األعل�م عن�د االختالف، كام ذكره س�يدنا املصنف قدس رسه وغ�ريه. وهبا خيرج عن 
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احت�امل ع�دم جواز التبعي�ض يف التقليد، الذي يل�زم مراعاته مع التس�اوي ووصول 
النوبة للتخيري، كام سيأيت. 

نع�م، التميي�ز بن املجتهدين يف كل مس�ألة مس�ألة مم�ا يتعذر أو يتع�رس غالبًا، 
فيكفي يف استكشاف ذلك االطالع عىل حال املجتهدين يف نوع املسائل باالطالع عىل 
طرقهم يف االس�تدالل ومبانيهم العامة يف مقدمات االس�تنباط، واالكتفاء بذلك ألنه 
املتيرس، عىل ما س�يأيت إن ش�اء اهلل تعاىل من االكتفاء يف الفحص عن األعلمية باملقدار 

املتيرس.

الثاين: الظاهر أن س�رية العقالء عىل تقديم األعل�م يف موارد إمكان االحتياط 
خمتصة بام إذا كانت األفضلية بمقدار معتد به، وال يكفي فيه األفضلية بمرتبة ضعيفة، 

بل بناؤهم حينئذ عىل االحتياط.

نع�م، مع تعذر االحتياط ال إش�كال ظاه�را يف الرتجيح بأدن�ى تفاضل. لكنه 
لي�س حلجية قول األعلم وس�قوط قول املفض�ول، بل للعمل بأق�رب االحتاملن مع 
تعذر االحتياط، نظري ما يذكر يف حجية الظن مع االنسداد. وحينئذ فالبناء عىل عموم 
تعين األعلم مبني عىل اإلمجاع املدعى عىل جواز التقليد للعامي الذي س�يأيت الكالم 
فيه، فإنه إنام يقتيض التخيري مع التساوي، وأما مع التفاضل ولو بمرتبة ضعيفة فاملتيقن 
حجي�ة األفضل، وإال فلو قيل بالبناء عىل مقتىض األصل يف املتعارضن مع التس�اقط 
والرج�وع لألص�ول لزم البناء عىل ذل�ك يف املقام، بعد ما عرفت من قصور الس�رية، 

فالحظ، واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

الثالث: ملا كان الدليل عىل تقليد األعلم منحرصا بالسرية واألصل فهام خمتصان 
بص�ورة االخت�الف بن األعلم وغريه يف الفتوى، أما م�ع االتفاق يف الفتوى فاجلميع 
داخ�ل يف أدل�ة احلجية من الس�رية واإلطالقات، واملتعن حينئ�ذ التخيري يف تقليد أي 
منهم، كام جيوز تقليد مجيعهم يف املسألة، بل جيوز االكتفاء بموافقتهم احتياطًا من دون 
متابع�ة واعتامد ع�ىل كل منهم وال التزام بقوله وإن مل يتحقق ب�ه التقليد الذي هو حمل 
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التساوي يف العلم يتخري)1(

كالمهم، إذ ال جيب عقال إال موافقة احلجة يف اخلروج عن تبعة العقاب، وال دليل عىل 
وج�وب م�ا زاد عىل ذلك. وأما إطالق قوهلم: ال جيوز تقلي�د املفضول، فهو � لو تم � 

ليس عقدا إلمجاع واجب العمل، كام ذكره سيدنا املصنف قدس رسه.

)1( بال إش�كال فيه بينه�م، كام يظهر مما ذكروه يف ص�ورة التفاضل، وغريها. 
وه�و مبت�ن عىل م�ا أرشنا إليه غري م�رة من اإلمجاع عىل ج�واز التقلي�د للعامي وعدم 
تكليف�ه بالرج�وع لألصول، وبه خي�رج عام عرفت من أصالة التس�اقط يف املتعارضن 
بعد قصور اإلطالقات عن ش�موهلام وعدم هنوض س�رية العق�الء بالتخيري بينهام، بل 
بناؤهم يف س�ائر موارد الرجوع إىل أهل اخلرة عىل التوقف والتساقط مع االختالف. 
نع�م، ناقش بعض مش�اخينا يف اإلمجاع بام أرشنا إليه يف غ�ري مقام من عدم ثبوت كونه 
إمجاعا تعبديا، والس�يام مع كون حترير هذه املس�ائل مستحدثا. ومن ثم جزم بوجوب 
األخ�ذ بأحوط القولن حينئ�ذ، ألنه مقتىض األصل الذي ادع�اه هو وغريه لو فرض 

التساقط بالتعارض.

لكن تقدم اإلش�كال يف األصل املذكور، بل خيتلف األصل باختالف املسائل، 
من حيث وجود املنجز للتكليف من علم إمجايل أو أصل عقيل أو رشعي يف خصوص 
الواقع�ة وعدم�ه. وحينئذ فمقتىض القاعدة التفصيل ب�ن العامي الذي يتيرس له � ولو 
بالرجوع للغري � التمييز بن املوردين وغريه، فيعمل األول عىل طبق األصول املختلفة 
يف الوقائع. وأما الثاين فإن مل يعلم وجود املنجز يف الوقائع إمجااًل � ولو بالرجوع للغري 
� كان ل�ه الرج�وع للراءة، وإال كان عليه االحتياط ب�ن األقوال يف مورد االختالف، 
ب�ل االحتياط مطلقا باإلضاف�ة إىل مجيع حمتمالت الواقع ول�و مل يطابق أحد األقوال، 
بن�اًء عىل ما هو الظاهر من عدم حجي�ة املتعارضن يف نفي الثالث. لكن اإلنصاف أن 
التمييز بن املوردين يعرس عىل العامي غالبًا، بل يتعذر، خصوصا مع اختالف العلامء 

يف مفاد األصول يف الوقائع الشخصية. 
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ك�ام أن االحتي�اط ع�رس عليه أيض�ًا، ف�إن تعلم مس�ائل اخلالف ومتيي�ز كيفية 
االحتي�اط والرتجي�ح بن جهاته عن�د التزاحم مما ال يتهيأ لعام�ة الناس، خصوصا لو 
ف�رض كث�رة املجتهدين، وخصوصا مع أن البناء عىل التس�اقط مع التس�اوي لألصل 
يقتيض البناء عليه مع احتامله، كام يأيت يف املسألة اآلتية إن شاء اهلل تعاىل، والسيام مع ما 
عرفت يف التنبيه الثاين من اختصاص الس�رية عىل ترجيح األعلم بام إذا كان التفاضل 
بوجه معتد به، وااللتفات إىل مجيع ذلك ونحوه من لوازم البناء عىل التس�اقط يوجب 
القطع بعدم ترشيع التقليد بالوجه املذكور املقتيض للتساقط مع التساوي، والسيام مع 
كث�رة االبتالء باالختالف بن العلامء من قديم العصور، فلو كان الالزم التس�اقط مع 
تعذر استكش�اف احلق بالرجوع لإلمام عليه السالم واالحتياط بالوجه املذكور لكان 
من البعيد جدًا خفاؤه، ولكان ذلك مانعا من حصول التسامل الذي عرفته عىل التخيري. 
فاإلنص�اف أن اإلمج�اع يف املق�ام بعد االلتف�ات إىل لزوم احلرج نوعًا م�ن خمالفته، بل 
اهل�رج واملرج، مما ي�رشف بالفقيه عىل القطع بالتخيري، وأن التضييق بإجياب االحتياط 
ليس من س�ليقة الش�ارع األقدس. وإن كان الالزم االقتصار عىل لزوم احلرج الفعيل 

بالوجه املعتد به، النه املتيقن، ومن اهلل سبحانه نستمد اهلداية والتوفيق. 

تنبيهان: 

األول: مع وصول النوبة للتخيري فهل جيوز التبعيض يف التقليد بحسب املسائل 
أو ال؟. جزم باألول السيد الطباطبائي قدس رسه حتى يف أحكام العمل الواحد. وهو 
متجه لو كان التخيري مقتىض إطالق األدلة، وال يرض معه لزوم بطالن العمل الواحد 
بنظر كال املجتهدين، لعدم حجية كل منهام إال يف ما قلده فيه، واملفروض عدم خمالفة 

كل منهام يف ما قلده فيه، فعمله عن حجة معترة، فيصح له االجتزاء به. 

نع�م، لو لزم العلم ببطالن العمل وحتقق املخالفة تفصياًل أو إمجااًل س�قط كل 
منه�ام عن احلجية، وتعن حينئذ تقليد أحدمها أو االحتياط. لكن عرفت عدم هنوض 
اإلطالقات بإثبات التخيري، وأن املرجع فيه اإلمجاع ولزوم العرس، واملتيقن منه جواز 
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تقليد أحدمها يف مجيع املسائل وعدم التبعيض حتى مع تعدد العمل، فضال عام لو كان 
العمل واحدا، فيلزم االقتصار عليه، لألصل.

نعم، قد يدعى أن س�رية الش�يعة يف عصور األئمة عليهم السالم عىل التبعيض 
يف التقليد، حيث مل يعهد منهم االلتزام بالرجوع لش�خص واحد دون غريه، بل كانوا 
عىل مقتىض س�رية العقالء يف الرجوع إىل أهل اخلرة يرجعون لكل من هتيأ هلم سؤاله 
عند االبتالء بالواقعة. لكنه يندفع باختصاص السرية بصورة عدم العلم باالختالف، 
كام تقدم، وال يش�مل حمل ال�كالم. هذا وأما كون التخيري اس�تمراريًا أو ابتدائيًا فيأيت 

الكالم فيه يف املسألة الثالثة عرشة إن شاء اهلل تعاىل.

الث�اين: بناء ع�ىل التخيري بن املجتهدين املتس�اوين يف الفضيلة ل�و اختار زيدًا 
� مث�اًل � بتخي�ل أنه عمرو، وعمل عىل رأي�ه، فهل يصح تقليده بنح�و يرتتب عليه ما 
ي�أيت يف املس�ألة الثالثة عرشة من أنه ال جيوز العدول من�ه، أو ال بل يكون كمن مل يقلد 
يف بق�اء التخي�ري له؟ فصل الس�يد الطباطبائي قدس رسه يف الع�روة الوثقى بن ما إذا 
أخ�ذت خصوصية عمرو داعي�ا للتقليد، وما إذا أخذت بنح�و التقييد، فجزم بصحة 
التقليد لزيد يف األول، واستش�كل يف الثاين، وأقره عىل ذلك بعض املحشن، بل جزم 
س�يدنا املصنف قدس رسه ببطالن التقليد يف الثاين. وجزم بعض األعاظم قدس رسه 

بالصحة مطلقا، وأنه ال أثر للتقييد يف باب التقليد، ووافقه غري واحد ممن تأخر عنه.

والظاهر أن مرجع النزاع إىل إمكان التقييد يف التقليد وعدمه، وإال فمع فرض 
التقيي�د الب�د من االلتزام بعدم حتق�ق املقيد عند فقد قيده. وال�ذي ينبغي أن يقال: إن 
كان التقلي�د ه�و االلتزام بقول الش�خص، فهو من األمور اإلنش�ائية القصدية القابلة 
للتعليق والتقييد. وكون متعلق التقليد أمرا جزئيا � وهو الشخص اخلاص � إنام يمنع 
م�ن تقيي�ده، ال من تقييد نف�س التقليد وتعليقه، نظري التعلي�ق يف العقود واإليقاعات 
املتعلق�ة باألعيان اخلارجية اجلزئية، كالط�الق والبيع والوصية. وإن كان هو املتابعة � 
ك�ام تق�دم � فالظاهر عدم مقابليته للتقييد، لتقوم املتابع�ة بالعمل الذي هو من األمور 
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إال إذا كان أحدمها أعدل، فاألحوط وجوبًا اختياره)1(. 

احلقيقية غري القابلة له. إن قلت: املتابعة هي العمل اعتامدا عىل احلجة ال حمض العمل 
املطاب�ق هلا، واالعتامد من األمور القصدية، فيقب�ل التقييد. قلت: االعتامد عىل احلجة 
وإن كان أم�رًا قصدي�ًا إال أن�ه ليس أمرا إنش�ائيا، بل حقيقيا، كاملخاصم�ة والتنفر من 
الش�خص، فهو ال يقبل الوجود التعليقي، بل إم�ا أن يتحقق تبعا لعلته � التي هي من 
س�نخ الداعي � أو ال يتحقق رأس�ًا، وحيث كان االعتقاد برتتب الداعي متام العلة له 

وإن كان خطأ كان الالزم فعلية التقليد يف املقام. 

نع�م، لو فرض ش�ك املكلف وتردده يف املوضوع الداع�ي كان ذلك مانعا من 
فعلي�ة االعت�امد واملتابعة املقومة للتقليد، ومل يتحقق إال حم�ض املوافقة يف العمل، التي 
تقدم يف املس�ألة السادس�ة عدم كفايته�ا يف حتقق التقليد الذي ه�و حمل كالمهم. لكن 
التخي�ري ب�ن املجتهدين ملا كان ع�ىل خالف األصل � كام تقدم ويأيت يف املس�ألة الثالثة 
ع�رشة � فال�الزم االقتص�ار فيه عىل املتيق�ن، وهو غري ص�ورة موافق�ة أحدمها عمال 
وخمالف�ة اآلخر ولو مل يتحقق ب�ه التقليد باملعنى املتقدم، فالتقلي�د املانع من التخيري ال 
يتقوم باملتابعة، بل يكفي فيه حمض املوافقة ألحد املجتهدين عمال واملخالفة لآلخر. 

نع�م، ل�و كانا متفقن يف املس�ألة فمح�ض املوافقة فيها هلام ال تكف�ي يف ارتفاع 
التخيري بينهام، لعدم املرجح، وتعن حينئذ اعتبار املتابعة خلصوص أحدمها، واالعتامد 
علي�ه يف مق�ام العم�ل دون اآلخر. ب�ل ال يبعد كفاي�ة االلتزام بقول أحدمه�ا ولو مع 
ع�دم العم�ل، وإن مل يكن تقليدا باملعنى املتقدم، خلروج ذل�ك عن املتيقن من التخيري 
ب�ن املجتهدي�ن، ال�ذي يلزم االقتص�ار عليه بعد ك�ون التخيري عىل خ�الف األصل، 

فالحظ.

)1( يف التقري�رات أن وج�وب اختي�ار األورع ظاه�ر املنق�ول ع�ن النهاي�ة، 
واملس�الك،  العلي�ة،  واملقاص�د  واجلعفري�ة،  وال�دروس،  والذك�رى،  والتهذي�ب، 
والتمهيد، ورشح الزبدة، ونس�به بعض املحققن للمش�هور، وظاهر س�يدنا املصنف 
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)مس�ألة8(: إذا علم أن أحد الش�خصن أعلم من اآلخر فان مل يعلم 
االختالف بينهام ختري بينهام)1(،

قدس رسه يف مستمس�كه اجلزم به. ألصالة التعين مع الدوران بينه وبن التخيري بعد 
م�ا تق�دم من قصور اإلطالقات ع�ن إثبات التخيري، وأن العم�دة فيه اإلمجاع املقترص 
في�ه ع�ىل املتيقن وليس منه الف�رض. وأما ما ذكره بعض املحقق�ن قدس رسه من أن 
مالك احلجية هو العلم، وليس�ت العدالة إال من رشوطها، والتفاضل فيها ال يوجب 
أقوائي�ة م�الك احلجية، فال جمال لتقديم العادل من ب�اب تقديم أقوى احلجتن. فهو � 
ل�و س�لم � ال ينايف تقدي�م األعدل من حيث كون�ه متيقن احلجية بع�د فرض وصول 
النوب�ة لألصل.. نع�م، لو بني عىل الرجوع ألصالة التس�اقط يف املتعارضن اجته عدم 
الرتجي�ح باألعدلي�ة، لع�دم اليقن بحجية األع�دل حينئذ، كام ذكره بعض مش�اخينا. 
إال أن يك�ون ترجي�ح األعدل مقتىض س�رية العق�الء، كام لو كان�ت األورعية موجبة 
لالحتياط يف الفتوى والزيادة يف بذل اجلهد بنحو تستلزم األعلمية، ولعله خارج عن 
كالم بعضهم. ثم أن التعبري باالحتياط يف كالمه قدس س رسه ظاهر يف عدم وضوح 
ح�ال األدل�ة عنده، وهو ال يناس�ب م�ا عرفت منه ومن�ا من اجل�زم بالرجوع لألصل 
املقتيض لتعين األعدل، إال أن يريد الفتوى باالحتياط، ال االحتياط يف الفتوى الذي 

هو ظاهر الكالم، فالحظ.

)1( رصح غ�ري واح�د بأنه مع اجله�ل باالختالف جيوز الرج�وع للمفضول، 
فضال عن املساوي أو حمتمل األفضلية، وال جيب الفحص عن االختالف.

وقد استدل له بوجوه:

األول: م�ا ذكره س�يدنا املصنف ق�دس رسه من إطالقات أدل�ة احلجية. قال: 
)واحتامل االختالف بن الفتوين املوجب لسقوط اإلطالق عن احلجية ال يعتنى به يف 
رفع اليد عن اإلطالق، كام يف س�ائر موارد التخصيص اللبي(. وقد أشار بذلك إىل ما 
بنى عليه قدس رسه من جواز التمس�ك بالعام يف الشبهة املصداقية إذا كان املخصص 
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لبيا، كام يف املقام، الن سقوط اإلطالق عن شمول الفتوين املتعارضتن إنام هو حلكم 
العق�ل بامتناع حجيتهام. لكن املبنى املذكور يف غري حمله، كام تعرضنا لذلك يف مبحث 
العم�وم واخلصوص. مع أن ذلك خمتص عندهم بام إذا كان املخصص خفيا غري مانع 
من انعقاد ظهور العام يف العموم، وال يشمل ما لو كان جليا مانعا من انعقاد العموم، 
إذ يكون التمس�ك بالعام يف الش�بهة املصداقية من طرف العام، ال من طرف اخلاص، 

وهو غري جائز بال كالم، كام نبه له شيخنا األستاذ، فتأمل.

الثاين: ما يف التقريرات من أصالة عدم املعارض، ولعله إليه يرجع ما ذكره غري 
واحد من مش�اخينا من استصحاب عدم املعارض بنحو العدم األزيل، بلحاظ حال ما 
قب�ل وج�ود الفتوى، إذ باالس�تصحاب املذكور حيرز بقاء الفت�وى حتت دليل احلجية 

وعدم خروجها بدليل التقييد. 

وفي�ه: أن األص�ل إن�ام ينف�ع ل�و كان جم�راه عنوان�ا قد تضمن�ه دلي�ل احلكم، 
والتع�ارض مل يؤخ�ذ بعنوانه يف دليل تقييد إطالق دلي�ل احلجية، إذ ليس الدليل عليه 
إال امتن�اع حجي�ة كال املتعارضن، وال دخ�ل لعنوان التع�ارض يف االمتناع املذكور، 
ب�ل هو قائم بذات املتعارضن، فدليل احلجية إنام يش�مل الف�رد يف ظرف عدم ابتالئه 
باملع�ارض بنح�و نتيجة التقيي�د، وال طريق إلح�راز ذلك باالس�تصحاب. وهذا هو 
احلال يف كثري من موضوعات األحكام املستفادة من األدلة اللبية. وإن كان قد يستفاد 
منها أخذ العنوان يف احلكم، كام لو قام اإلمجاع عىل اعتبار اإلسالم يف املذكي، فيمكن 
حينئ�ذ الرج�وع لألصل يف إح�رازه، بخالف املق�ام. ومنه يظهر حال م�ا ذكره بعض 
مش�اخينا من اس�تصحاب العدم النعتي الراجع إىل اس�تصحاب عدم كون املجتهدين 
خمتلف�ن بلحاظ ح�ال ما قبل اجتهادمها. مضافا إىل أن�ه يبتني عىل أن موضوع احلجية 

هو املفتي، ال الفتوى، وقد تقدم يف مبحث اعتبار العقل اإلشكال يف ذلك.

إن قل�ت: ال مانع من اس�تصحاب عدم املع�ارض بذاته ال بعنوان�ه، فإذا أفتى 
املجته�د باإلباح�ة واحتمل فتوى غ�ريه بالوجوب أمكن اس�تصحاب ع�دم الفتوى 
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بالوجوب بمفاد ليس التامة، ال الناقصة، ليكون من استصحاب العدم األزيل. ولعل 
ذل�ك ه�و املراد من أصال�ة عدم املعارض، التي متس�ك هب�ا يف التقري�رات، ال الوجه 

األول.

قل�ت: ال�كالم يف األص�ل املذكور هو ال�كالم يف األصل الس�ابق، الن وجود 
املع�ارض بذاته بمفاد كان التامة ليس موضوعا لدلي�ل التقييد أيضا، وقصور إطالق 
دلي�ل احلجية معه إن�ام هو بنتيجة التقيي�د، وال جمال معه جلري�ان األصل املوضوعي. 
الثالث: س�رية أصحاب األئمة عليهم الس�الم ومعارصهيم من الشيعة، التي تقدمت 
اإلش�ارة إليه�ا يف ما اس�تدل به ع�ىل عدم اعتب�ار األعلمي�ة وعىل ج�واز التبعيض يف 
التقليد. والتشكيك فيها من بعض املحققن قدس رسه يف غري حمله، إذ لو كان مبناهم 
عىل الفحص لبان وظهر، ألنه عىل خالف سرية العقالء العامة يف مجيع موارد الرجوع 
أله�ل اخل�رة، بل يف مجيع موارد الط�رق املعترة، فإن مبناهم ع�ىل عدم الفحص عن 
املع�ارض هل�ا، ألصال�ة عدمه. وعليه�ا محل بع�ض املحققن قدس رسه ما س�بق من 
التقري�رات م�ن أصالة ع�دم املعارض، وإن كان خ�الف ظاهرها، ب�ل ظاهرها إرادة 
االس�تصحاب الرشعي. وكيف كان فال إش�كال يف أن سرية معارصي األئمة عليهم 
الس�الم والعق�الء عىل ع�دم االعتناء باحتامل املع�ارض أو نحوه مما يرف�ع به اليد عن 
الدلي�ل م�ع متامية م�الك دليليته م�ن دون فرق بن الش�ك يف أصل وج�ود املعارض 
والش�ك يف معارض�ة املوجود. وما ذك�ره بعض املحققن ق�دس رسه من اختصاص 

سرية العقالء باألول غري ظاهر.

ك�ام أن م�ا ذكره م�ن عدم إح�راز مقتىض احلجي�ة يف الفتوى الواصل�ة إال بعد 
الفحص، الن بناء العقالء عىل الرجوع لألفضل من غري فحص ولغريه بعد الفحص 
ع�ن ع�دم معارضته بفتوى األفضل غري ظاهر، بل الظاه�ر بناؤهم عىل متامية مقتيض 
احلجي�ة يف األفضل وغ�ريه، وأن تقديم األفضل عىل غريه عند التعارض لكونه أقوى 
احلجتن � كس�ائر م�وارد الرتجيح بن احلجج � املانع من فعلي�ة حجية أضعفهام، فال 



�1 .................................................................................. االجتهاد والتقليد 

يكون الفحص يف املقام فحصا عام يتم به مقتىض احلجية يف الفتوى الواصلة، كي جيب 
ب�ال إش�كال، بل عام يمنع من فعلية حجيتها بعد متامي�ة مقتيض احلجية فيها فال جيب، 

ملا عرفت من سرية العقالء.

نع�م، ال تبع�د دعوى: أن بناء العقالء عىل ع�دم الفحص عن املعارض خمتص 
ب�ام إذا مل يك�ن وجود املعارض متوقعا، لعدم ظهور اخلالف ب�ن أهل اخلرة أو ندرته 
بسبب قرب مقدمات االجتهاد من احلس وقلتها، حيث يندر اخلالف حينئذ، وأما مع 
توق�ع اخلالف بينهم، لظهوره يف كثري من املوارد بس�بب ابتناء االجتهاد عىل مقدمات 
نظري�ة يكث�ر فيها اخلطأ واالخت�الف � كام يف املقام � فليس بناؤه�م عىل إمهال احتامل 
املعارض، بل عىل الفحص عنه، الس�تفراغ الوسع يف حتصيل الواقع، ويرون االكتفاء 
بقول من وصلوا إليه تفريطا ال يكفي يف مقام التعذير واالحتجاج. وال جمال بعد ذلك 
لالستدالل عىل عدم وجوب الفحص عن املعارض بام تقدم من سرية الشيعة يف عرص 
املعصومن عليهم السالم، لوضوح أن االجتهاد بينهم ملا كان مبنيا عىل مقدمات قليلة 
قريب�ة من احلس كان احتامل اخلطأ واالختالف فيها بعيدا، بل مغفواًل عنه، ومل يتضح 
منه�م البن�اء عىل عدم الفحص لو كان اخل�الف متوقعا وملتفتا إليه، فحاهلم ال يش�به 

احلال يف عصورنا. 

نعم، قد يش�بهه يف حق بعض العوام ممن يغفل عن االختالف، لتخيل وضوح 
األح�كام ألهلها تبعا لوض�وح أدلتها، ويف مثله ال مانع من االلت�زام باحلجية. ونظري 
ه�ذا ما يذكر يف مبحث العموم واخلصوص م�ن أن معرضية العام للتخصيص مانعة 
من العمل به قبل الفحص عن املخصص، عىل ما أرشنا إليه يف رشح الكفاية، فراجع. 
ه�ذا وال�ذي ينبغي أن يقال: إن الفح�ص يف املقام نظري الفحص ع�ن املخصص قبل 
العمل بالعام، الش�رتاكهام يف األدلة، فإن عمدة أدلة وجوب الفحص عن املخصص 

أمور ثالثة:

األول: معرضية العام للتخصيص، التي عرفت جرياهنا يف ما نحن فيه.
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الث�اين: العلم اإلمجايل بوجود املعارضات واملخصصات ونحوها لألدلة، وهو 
ج�ار يف املق�ام يف ح�ق كثري م�ن الع�وام، خصوصا يف عصورن�ا هذه، التي ح�رر فيها 
املجتهدون فتاواهم يف رسائلهم العملية، بوجه أظهر كثرة االختالف بينهم، وأوجب 

العلم اإلمجايل باختالفهم يف ما هو حمل ابتالء املكلف غالبًا.

الثال�ث: م�ا دل عىل وجوب الفح�ص عن األحكام، وتعل�م احلالل واحلرام، 
وال�ذم ع�ىل ترك الس�ؤال م�ن اآلي�ات والرواي�ات، فإنه ك�ام يقتيض يف ح�ق املجتهد 
وجوب النظر يف األدلة وعدم الرجوع لألصول العملية، كذلك يقتيض وجوب النظر 
يف املخص�ص واملعارض ونحومها مما يرفع به اليد عن مقتىض الدليل الواصل، وعدم 

الرجوع لألصول اللفظية، عىل ما أوضحناه يف رشح الكفاية. 

وأم�ا يف ح�ق العامي فهو كام يقت�يض وجوب الفحص عن األحكام بالس�ؤال 
م�ن املجتهدين � كام تقدمت اإلش�ارة إليه يف املس�ألة األوىل � كذل�ك يقتيض وجوب 
الفحص عن الفت�اوى املعارضة، إلطالق األدلة املذك�ورة وحتقق عناوينها باإلضافة 
إىل ذل�ك، مثل التفق�ه والتعلم ونحومها، فهي ظاهرة يف تنج�ز التكليف إذا كان عليه 
حجة واقعية يمكن الوصول إليها، فال جيوز خمالفته إال بعد الفحص وتعذر الوصول 
ل�ه بحج�ة معترة. نع�م، لو مل يلتف�ت املكلف الحت�امل املخالفة أو كان غ�ري معتد به 
عن�د العقالء خرج عن أدلة وجوب التعلم، الختصاصها باالحتامالت املعتد هبا عند 
العق�الء التي يعد مهملها مفرطا، عىل ما يذكر يف مقدار الفحص الواجب، وعىل هذا 
حتمل س�رية أصحاب األئمة عليهم السالم ومعارصهيم، بخالف احلال يف عصورنا، 
كام ذكرناه آنفا. وأما ما ذكره سيدنا املصنف قدس رسه من أنه يعلم بانتفاء احلظر من 
قبل الفتوى غري الواصلة إما ملوافقتها للفتوى الواصلة، أو لكوهنا معارضة هلا، فتسقط 
عن احلجية، الستحالة حجية املتعارضن، فال جيب عقال الفحص عنها. فيندفع: بأنه 
ال يت�م م�ع احتامل أعلمية املفتي هبا وخمالفته، ألهنا تك�ون احلجة الفعلية دون الفتوى 
الواصلة، فال جيوز إمهاهلا. وأما مع العلم بالتساوي بن املجتهدين. فإن قلنا بالتخيري، 
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حينئذ فال إش�كال يف االقتصار عىل الفتوى الواصلة ولو مع العلم بمخالفتها لفتوى 
اآلخر، وكذا لو قلنا بالتساقط والرجوع للراءة، وهو خارج عن حمل كالمهم حينئذ. 
وإن قلنا بالتس�اقط ولزوم االحتياط، فالفتوى غري الواصلة وإن مل تكن بنفسها موردا 
للحظر، إال أهنا إذا كانت خمالفة للفتوى الواصلة كان املوجب لالحتياط بعد تس�اقط 
الفتوين هو املنجز الذي جيب الفحص عن ش�موله للمورد وعدمه، فتأمل جيدا. ثم 

إن الفرق بن هذه الوجوه الثالثة من وجوه:

األول: أن الوج�ه األول يبتن�ي ع�ىل ع�دم جري�ان اس�تصحاب ع�دم وج�ود 
املع�ارض، إذ م�ع جريان�ه حيرز دخ�ول الفت�وى الواصل�ة يف أدلة احلجي�ة بال حاجة 
إىل إح�راز بن�اء العق�الء عىل ع�دم املع�ارض. وأما الوج�ه الثاين فهو يقتيض س�قوط 
االس�تصحاب املذك�ور باملعارض�ة لو ف�رض جريان�ه ذاتًا. وأم�ا الوج�ه الثالث فهو 
يقت�يض ع�دم جريان االس�تصحاب املذك�ور، لتقييد دليل�ه بام بعد الفح�ص، فكام ال 
جيوز الرجوع إىل استصحاب عدم التكليف، أو عدم احلجية، أو عدم قيام احلجة عىل 
التكلي�ف قبل الفحص، كذلك ال جيوز الرجوع إىل اس�تصحاب عدم املعارض قبله، 

الن أدلة وجوب الفحص خمصصة ألدلة األصول الرتخيصية.

الث�اين: أن الوجه األول يبتني عىل عدم إحراز دخول الفتوى الواصلة يف دليل 
احلجي�ة بعد ف�رض قصوره ع�ن املتعارضن، والوجه الث�اين يبتني ع�ىل مانعية العلم 
اإلمج�ايل م�ن حجيتها الفعلية وإن ف�رض عموم دليل احلجية هل�ا، والثالث يبتني عىل 
منجزي�ة احت�امل احلجي�ة يف الفتوى غري الواصل�ة املقتيض للفحص عنها، واملس�تلزم 

لعدم حجية الفتوى الواصلة قبله فعاًل.

الثال�ث: أن الوج�ه الث�اين أخص من الوجه�ن اآلخري�ن، الختصاصه بام إذا 
تنج�ز امل�ورد بدخوله يف أطراف علم إمجايل منجز، دون م�ا لو خرج عنها. إما خلروج 
املس�ألة ع�ن أطرافه ب�أن مل تكن مما تعم به البلوى، بل كان االبت�الء هبا نادرا، كام قيل. 
أو خل�روج املجته�د عنها، كام ل�و جتدد اجته�اده أو احتامل أعلميته بع�د تنجز احتامل 
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وإن علم االختالف، وجب الفحص عن األعلم)1(،

اخل�الف بن غ�ريه، بحيث ال يعل�م إمجاال بحدوث اخل�الف منه يف غري امل�وارد التي 
هي حمل اخلالف بن غريه. وهذا بخالف الوجهن اآلخرين، فإهنام يقتضيان وجوب 
الفح�ص مطلق�ًا. ولع�ل ما عن بع�ض األعاظم ق�دس رسه من اختص�اص وجوب 
الفحص عن رأي األعلم باملس�ائل التي تعم هبا البل�وى مبني عىل النظر للوجه الثاين 

وإمهال غريه. فالحظ. 

وقد حتصل من مجيع ما ذكرنا: لزوم الفحص عن الفتوى املعارضة كلام احتمل 
ع�دم حجي�ة الفتوى الواصلة معه�ا، إما لكون صاحبها مفضواًل، أو لكونه مس�اويا، 
بن�اء عىل أنه مع التس�اوي فاألصل التس�اقط ولزوم االحتياط. نع�م، لو علم بحجية 
الفت�وى الواصل�ة عىل كل ح�ال إما تعيينا أو ختيريا مل جيب الفحص بال إش�كال، واهلل 
س�بحانه وتع�اىل العامل. تنبيه: لو علم بعد الس�ؤال من أح�د املجتهدين بعدم حصول 
الفت�وى م�ن غريه، لع�دم التفاهتم للمس�ألة أو عدم نظره�م يف أدلته�ا، إال أنه حيتمل 
حدوث الفتوى املخالفة منهم لو فرض استفتاؤهم وجتدد النظر منهم فيها، فهل جيب 
الفح�ص عن فتواهم أو جيوز االكتفاء بالفتوى الواصلة يف مقام العمل قد يقال بعدم 
وج�وب الفح�ص لعدم املعارض الفع�يل للفتوى الواصلة فيعل�م بحجيتها فعال ولو 
كان صاحبها مفضواًل. لكن ال يبعد البناء عىل وجوب الفحص حينئذ، الن املس�تفاد 
من أدلة وجوب الفحص عن األحكام تنجزها بإمكان الوصول هلا، ولو باستفتاء من 
ال رأي ل�ه فع�ال، ولذا وجب االجتهاد كفاية، ووجب عىل العامي التقليد يف املس�ائل 
التي يندر االبتالء هبا ولو علم بعدم التفات املجتهدين هلا واس�تنباطهم حلكمها، وال 
يس�وغ منه إمهاهلا ألجل ذلك، وقد عرفت أن أدلة وجوب الفحص كام تقتيض أصل 

السؤال تقتيض الفحص عن املعارض.

)1( لع�دم إح�راز حجية كل منهام بدون�ه، الن املقام من موارد اش�تباه احلجة 
بالالحجة. نعم، لو علم بسبق أعلمية أحدمها، فقد يدعى جريان استصحاب أعلميته 



�� .................................................................................. االجتهاد والتقليد 

وحيت�اط وجوب�ًا)1(، يف م�دة الفحص)2(، ف�إن عجز عن معرف�ة األعلم، 

إلحراز حجيته بال حاجة إىل الفحص. 

لكن تقدم أن ما دل عىل وجوب الفحص عن األحكام ينجز احتامل التكليف 
ويمن�ع م�ن الرجوع لألصول قب�ل الفحص. مضاف�ا إىل أن دليل اعتب�ار األعلمية ملا 
كان هو سرية العقالء فال جمال الستصحاهبا حتى بعد الفحص، لعدم تعرض الدليل 
املذكور العتبار األعلمية بعنواهنا، كام تقدم نظريه يف التمسك بأصالة عدم املعارض. 
اللهم، إال أن يتمسك باستصحاب احلجية لرأيه بناء عىل متامية رشوط االستصحاب 
فيه، عىل ما تقدم الكالم فيه يف املس�ألة اخلامس�ة. لكنه � لو تم � خمتص بام إذا مل تتجدد 

له الفتوى بعد احتامل جتدد أعلمية غريه، فالحظ.

)1( ال يبع�د كونه فتوى باالحتي�اط، ال احتياطا يف الفتوى، وهو يبتني عىل ما 
يأيت من الدليل.

)2( بع�د فرض العلم بأهلية أح�د املجتهدين وجواز تقليده واقعا بعينه يكفي 
يف االحتي�اط موافق�ة األحوط من قوليهام، وال يعت�ر االحتياط بلحاظ متام حمتمالت 
املس�ألة. وحينئ�ذ فوجوب االحتياط مبني عىل عدم عموم اإلمج�اع عىل جواز التقليد 
للعام�ي وع�دم تكليفه بالرجوع لألصول للمقام، وإن احتمله س�يدنا املصنف قدس 
رسه، خلروج�ه عن املتيقن. والس�يام مع ما عرفت يف املس�ألة الس�ابقة م�ن أن العمدة 
يف ذل�ك لزوم احل�رج، بل احلرج واملرج من االحتياط، ولزومه يف املقام غري ظاهر مع 

قرص مدة الفحص.

نع�م، ل�و طالت املدة، ول�زم املحذور املذك�ور، مل يبعد البناء ع�ىل جواز تقليد 
أحدمها ختيريا مع وجوب الفحص باملقدار املمكن. ثم إنه تقدم منا يف املسألة السابقة 
أن وج�وب االحتي�اط م�ع اختالف املجتهدين خمت�ص بمن يتعذر علي�ه متييز مقتىض 
األصول اجلارية يف كل واقعة بشخصها، وجيوز الرجوع ملقتىض األصول املختلفة ملن 
يتمكن من متييزها. وال جمال لذلك يف املقام، لعدم تس�اقط الفتوين باملعارضة، للعلم 
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وم�ع  اإلم�كان،  م�ع  القول�ن)1(  بأح�وط  األخ�ذ  وجوب�ا   فاألح�وط 

بأعلمية أحد الشخصن املوجبة حلجيته تعيينا امللزمة بموافقته يف زمان الفحص. نعم، 
لو طال زمان الفحص مل يبعد جميء الكالم اآليت مع تعذر معرفة األعلم.

)1( كأنه الن وجوب تقليد األعلم يقتيض كون املقام من موارد اش�تباه احلجة 
بالالحج�ة املوجب لالحتياط بينهام. لكنه خمتص ب�ام إذا كان لكل منهام فتوى مطابقة 
لالحتي�اط ليس�ت لآلخ�ر، للعلم اإلمج�ايل بقيام احلجة ع�ىل بعض الفت�اوى املطابقة 
لالحتياط، املوجب لتنجز احتامل التكليف يف مجيعها. أما لو اختص أحدمها باالحتياط 
يف م�وارد االخت�الف، فينبغي الرجوع لألصل اجلاري يف الواقعة الش�خصية لو تيرس 
للمكل�ف متييزها، ملا تقدم من أهنا املرج�ع يف مورد االختالف، لعدم املنجز للتكليف 
املحتم�ل يف مورد الفتاوى املطابقة لالحتياط بع�د احتامل كون صاحبها مفضواًل. ثم 
إن توق�ف س�يدنا املصن�ف ق�دس رسه يف جواز تقلي�د أحدمها ختيريا مبن�ي عىل عدم 
اس�تيضاح عم�وم اإلمجاع عىل جواز التقليد للعام�ي للمقام. وهو خالف ما رصح به 
يف مستمس�كه يف املس�ألة احلادية والعرشين والثامنة والثالثن من مسائل التقليد. بل 
قال يف املسألة الثامنة والثالثن: )وال تبعد دعوى السرية أيضا عىل ذلك لندرة تساوي 
املجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يس�ريا، وش�يوع اجلهل باألفضل، وفقد 

أهل اخلرة يف أكثر البالد، وكون بنائهم عىل االحتياط يف مثل ذلك بعيد جدًا(. 

وأنك�ر ذلك بعض مش�اخينا، بدع�وى: أن املورد م�ن املوارد الن�ادرة، التي ال 
يمكن حتصيل الس�رية فيه�ا، إذ الغالب هو التمكن من تعي�ن األعلم ولو باالمارات 
الرشعي�ة، ك�ام عليه عم�ل الناس يف عرصنا وما س�بقه من االعص�ار. لكن اإلنصاف 
صعوب�ة االطالع بوجه معت�ر عىل األعلمي�ة، خصوصا مع كث�رة املجتهدين وتباعد 
أمكنتهم، وعدم ظهور أثر علمي لكثري منهم ليتس�نى متييز حاله به، والس�يام مع كون 
األعلمي�ة من األمور االجتهادية الت�ي يصعب االطالع عليها ويكثر االختالف فيها. 
ولي�س عم�ل الناس يف عصورنا مبني�ا عىل التدقيق التام بالنحو املعتر رشعا يف س�ائر 
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عدم�ه)1( خيت�ار أحدمها،وك�ذا لو تردد ب�ن كوهنام متس�اوين وكون هذا 

موضوع�ات األح�كام الرشعية، بل مبناهم ع�ىل التمييز بن خص�وص املتصدين أو 
املشهورين بالفتوى عىل تسامح كثري يف التمييز. ولو بني عىل التدقيق يف ذلك والتوقف 
م�ع تع�ذر التمييز الكايف لكث�رت موارد احلاج�ة لالحتياط ولزم الع�رس واحلرج، بل 
اهل�رج واملرج، فام ذكره س�يدنا املصنف قدس رسه يف حمل�ه جدا. نعم، ال حيرز اتصال 
الس�رية يف عصورنا بعصور املعصومن عليهم السالم، للفوارق الكثرية بن االجتهاد 
يف عصورنا وعصورهم، فال يمكن االحتجاج بالس�رية إال بمالحظة ما ذكرنا من أن 
االقتصار يف ترك االحتياط عىل خصوص صورة ثبوت األعلمية بوجه رشعي معتر، 
مستلزم لكثرة موارد االحتياط املوجب للحرج غالبا، فإن ذلك بضميمة دعوى اتفاق 
األصحاب والسرية القائمة يف عصورنا الكاشفن عن كون املرتكز عند املترشعة عدم 
تضييق الش�ارع االق�دس عليهم يف باب التقليد يوجب القط�ع العادي بعدم وجوب 
االحتي�اط م�ع تعذر متييز األعلم بالوجه املعتر، بل املرجع التخيري حينئذ. ويظهر من 
ذل�ك أيضا: أن الفحص الواج�ب عن األعلم إنام هو باملقدار املتعارف غري املس�تلزم 

للضيق والعرس.

نع�م، ينبغي االقتص�ار يف ترك االحتياط والتخي�ري يف التقليد عىل صورة لزوم 
الع�رس املعتد ب�ه من االحتياط، ألنه املتيق�ن من جمموع الوج�وه املتقدمة. وربام حيمل 
عليه عدم اإلمكان يف املتن، عىل ما يأيت الكالم فيه. وقد تقدم يف االستدالل عىل عدم 
اعتبار األعلمية بلزوم العرس، ويف االس�تدالل عىل التخيري مع التس�اوي ما له نفع يف 
املق�ام. ث�م إنه ال يبعد ترجيح مظن�ون األعلمية، كام جزم به الس�يد الطباطبائي قدس 
رسه، لعدم القطع بالتخيري معه مع ما عرفت من تس�امح املترشعة يف مقدار الفحص 
ع�ن األعلمية، فيكون مظن�ون األعلمية متيقن احلجية، فيتع�ن اختياره للدوران بن 

التعين والتخيري، كام أشار إليه سيدنا املصنف قدس رسه، واهلل سبحانه العامل.

)1( عرف�ت احتامل محله ع�ىل العرس، وهو وإن كان خ�الف الظاهر بدوا، إال 



��..................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد

املع�ن أعلم، وك�ون املعن اآلخر أعلم)1( وإن علم أهنام إما متس�اويان أو 
أحدمها املعن أعلم، وجب تقليد املعن)2(.

)مس�ألة9(: إذا قلد من ليس أهال للفتوى وجب العدول عنه إىل من 
ه�و أهل هلا)3(، وكذا إذا قلد غري األعلم وجب العدول إىل األعلم، وكذا 

أنه قد يتعن بلحاظ ظهور كالمه قدس رسه يف فرضه يف متام املس�ائل، إذ فرض تعذر 
االحتي�اط يف كل منه�ا بعي�د جدا، بل غري واق�ع، وفرض تعذره يف مت�ام حمل االبتالء 
بنحو العموم املجموعي الذي يكفي فيه التعذر يف بعض املسائل � كاجلمع بن القرص 
والتامم مع ضيق الوقت � هو الغالب، الذي يندر أو ال يكون خالفه، فال يناسب فرض 
اإلم�كان يف كالمه ق�دس رسه، مع أن تعذر االحتياط يف املجموع ال يقتيض س�قوطه 
مطلق�ا بناء عىل الرج�وع للقواعد املقتضية ل�ه، فضال عن ترشي�ع التقليد، بل يقتيض 
التبعيض فيه بحس�ب املسائل، فيقترص يف تركه عىل مورد التعذر. وهذا بخالف ما لو 
مح�ل ع�ىل العرس، فانه قد يكون تعرس االحتياط يف املجموع ولو بلحاظ بعض لوازمه 

موجبا لسقوطه وترشيع التقليد، عىل ما تقدم الكالم فيه.

اللهم إال أن يدعى أن املتيقن من الدليل املتقدم لزوم التخيري مع تعذر االحتياط 
يف املجم�وع وع�دم االكتفاء بلزوم العرس منه، لكنه بعيد، بل الظاهر كفاية العرس، كام 
تق�دم. ث�م إنه لو فرض تعذر االحتياط يف املس�ألة الواحدة � كام يف القرص واإلمتام مع 
ضي�ق الوق�ت � فوجوب موافقة أحد حمتميل احلجية يبتني عىل ما هو الظاهر من لزوم 
املوافق�ة االحتاملي�ة يف أطراف العلم اإلمجايل مع االضط�رار إىل املخالفة يف بعض غري 

معن. ومتام الكالم يف مبحث االشتغال من األصول.

)1( لعدم كون أحدمها متيقن احلجية.

)2( ألنه متيقن احلجية.

)�( ألدلة وجوب التقليد بعد فرض عدم ش�موهلا للتقليد األول، وكذا احلال 
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لو قلد األعلم ثم صار غريه أعلم)1(.
)مسألة10(: إذا قلد جمتهدا ثم شك يف أنه جامع للرشائط أوال وجب 
علي�ه الفح�ص)2( فإن تبن أنه جام�ع للرشائط بقي ع�ىل تقليده)3(، وان 
تب�ن أنه فاقد هل�ا أو مل يتبن له يش، عدل إىل غريه)4(، وأما أعامله الس�ابقة 

يف ما بعده.

)1( لعموم الس�رية عىل تقلي�د األعلم، التي خيرج هبا عن اس�تصحاب حجية 
رأي األول � لو تم يف نفسه � أو عن احتامل عدم جواز العدول عنه املوجب للتخيري، 

كام يأيت يف املسألة الثالثة عرشة إن شاء اهلل تعاىل.

)2( لعدم كون التقليد بحدوثه موضوعًا ألثر رشعي، كي جتري أصالة الصحة 
يف التقليد بلحاظه. وحرمة العدول مع التقليد الصحيح للمفضول أو املس�اوي ليس 
م�ن أح�كام التقليد الرشعية، بل هو حكم عقيل منتزع من عدم حجية املعدول إليه أو 
عدم إحراز حجيته، وذلك ال يكفي يف جريان أصالة الصحة يف التقليد. مع أن أصالة 
الصح�ة بلح�اظ األثر املذكور ال حترز حجية فتوى من قلده، ليمكن اجتزاء العقل هبا 
يف األعامل السابقة، فضال عن األعامل الالحقة. نعم، لو كانت احلجية من آثار التقليد 

جرت أصالة الصحة يف ذلك. لكنه ليس كذلك، كام تقدم يف املسألة السادسة.

)�( وال جي�وز العدول منه حتى للمس�اوي، بناء عىل ما يأيت يف املس�ألة الثالثة 
عرشة.

)�( أما مع تبن فقده للرشائط فواضح، كام تقدم يف املس�ألة الس�ابقة. وأما مع 
عدم تبن يش، فقد يشكل بعدم اليقن بحجية العدول إليه، الحتامل كون تقليد األول 
يف حمل�ه ف�ال جي�وز العدول منه للث�اين. لكن احتامل وج�وب البقاء ع�ىل تقليد جمهول 
احلال كاحتامل وجوب تقليده من أول األمر ال يعتنى به بعد الفحص، وذلك إلحراز 
دخ�ول املع�دول إليه يف أدل�ة احلجية، فال جمال لرفع اليد عنه ب�األول بعد عدم إحراز 



90..................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد

ف�إن عرف كيفيتها رج�ع يف االجتزاء هبا إىل املجته�د اجلامع للرشائط)1(، 
وان مل يعرف كيفيتها بنى عىل الصحة)2(.

)مس�ألة11(: إذا بقي عىل تقليد امليت غفلة، أو مساهلة، من دون أن 
يقل�د احلي يف ذلك، كان كمن عمل من غ�ري تقليد)3(، وعليه الرجوع إىل 

أهليته ودخوله يف األدلة املذكورة ملا هو املعلوم من عدم االعتناء باحتامل املعارض بعد 
الفحص. نعم، لو علم بأهلية األول واحتمل كونه مفضواًل فقد س�بق أنه مع احتامل 
األفضلية من الطرفن يتعن التخيري، ومع احتامهلا من طرف واحد يتعن تقليده، ألنه 
متيقن احلجية. أما يف املقام فمع احتامل األفضلية من الطرفن يتعن البقاء، ملا يأيت من 
ع�دم جواز العدول بعد س�بق اختيار أح�د الطرفن، ومع احت�امل األفضلية يف الثاين 
فق�ط ال يتع�ن تقليده بل يتخري الحتامل كون التقليد األول يف حمله، فال جيوز العدول 

عنه، فال يكون الثاين متيقن احلجية، فتأمل. 

)1( للزوم إحراز موافقة العمل للحجة حن االلتفات إىل حال العمل وترتيب 
األثر عليه، وما يأيت يف املس�ألة السادس�ة عرشة من االجتزاء بتقليده الس�ابق يف بعض 
الص�ور خمتص بام إذا أحرز كون التقليد الس�ابق يف حمله، وه�و غري حمرز يف املقام، فال 

جمال لالعتامد عليه.

)2( لقاع�دة الف�راغ والصح�ة، ك�ام تق�دم نظريه يف املس�ألة الثاني�ة، وتقدمت 
اإلشارة لبعض املناقشات فيها ودفعها.

)�( لع�دم إحراز حجية رأيه وجواز تقليده. واألدلة الس�ابقة عىل جواز البقاء 
إنام تنفع املجتهد العامل بمقتضاها يف مقام الفتوى للغري بجواز البقاء، أو يف عمل نفسه 
ل�و فرض تي�رس االجتهاد له يف خصوص هذه املس�ألة، دون العامي الرصف الذي ال 
يتي�رس له العل�م بمقتضاها، بل البد ل�ه من حتصيل احلجة عىل ج�واز البقاء بالرجوع 

للغري وتقليده يف هذه املسألة.
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احلي يف ذلك)1(.
)مس�ألة12(: إذا قلد من مل يكن جامع�ا للرشائط، والتفت بعد مدة، 

كان كمن عمل عن غري تقليد)2(.
)مسألة13(: ال جيوز العدول من احلي إىل احلي)3(، 

)1( ألنه متيقن احلجية يف اجلملة. ويأيت يف املس�ألة اخلامسة عرشة ما له نفع يف 
املقام إن شاء اهلل تعاىل.

)2( لع�دم حجي�ة فتوى من قلده مع فقده للرشائ�ط، فال يصح االعتامد عليها 
عقال يف االجتزاء بالعمل. 

)�( ق�ال س�يدنا املصنف ق�دس رسه: )إمجاع�ًا يف اجلملة حكاه غ�ري واحد(. 
وقيل إنه املحكي عن التهذيب ورشحه والذكرى وشيخنا األعظم يف رسالة االجتهاد 
والتقلي�د. لك�ن ع�ن حمك�ي املحق�ق والش�هيد الثانين )ق�دس رسمه�ا( يف اجلعفرية 
واملقاص�د العلية الترصيح باجلواز تبع�ا للمحكي عن النهاية واملحقق األول واختاره 
بع�ض املحققن قدس رسه. وكي�ف كان، فالكالم تارة: يكون مع كون من قلده أوال 
أفض�ل. وأخ�رى: مع تس�اوي املجتهدين من أول األمر أو بعد ذل�ك. أما يف الصورة 
األوىل فيقتيض املنع عن العدول � مضافا إىل األصل العقيل اآليت � عموم سرية العقالء 

عىل تعين األعلم عند االختالف، وقد تقدم التعرض هلا يف املسألة السابعة.

وأما يف الصورة الثانية فالعمدة فيه أصالة التعين عند الدوران بينه وبن التخيري 
بع�د ما عرفت من قصور اإلطالقات عن ش�مول الفتاوى املتعارضة، وأن العمدة يف 
ج�واز التقلي�د حينئ�ذ اإلمجاع املقت�رص فيه عىل املتيق�ن، وهو يف املقام م�ن قلده أوال. 
هذا، واملحكي عن شيخنا األعظم قدس رسه دعوى حكومة استصحاب التخيري عىل 
األصل املذكور، ألنه أصل رشعي يرفع موضوع األصل العقيل. وهو � لو تم � يقتيض 

الورود ال احلكومة، كام ال خيفى. وقد استشكل يف استصحاب التخيري بوجهن:
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األول: ما ذكره بعض مشاخينا من عدم إحراز بقاء املوضوع، إذ لو كان التخيري 
مستفادا من أدلة لفظية أمكن دعوى أن موضوعه املكلف الذي تعارضت الفتاوى يف 
حقه، وهو باق بعد اختيار إحدى الفتوين وحجيتها يف حقه، أما حيث كان مس�تفادًا 
م�ن األدلة اللبية املجملة فربام يك�ون موضوعه خصوص من ليس عنده حجة فعلية، 

وهو مرتفع باختيار إحدى الفتوين وحجيتها فعال يف حق املكلف، فتأمل.

ويندف�ع: ب�أن امل�راد باملوض�وع إن كان هو ما ي�دور احلكم مداره مم�ا اخذ فيه 
رشع�ًا � كاالس�تطاعة املأخوذة يف وجوب احل�ج � فجريان االس�تصحاب ال يتوقف 
ع�ىل العلم ببقائه، بل لو ف�رض العلم ببقائه علم ببقاء احلكم ومل جير االس�تصحاب. 
وإن كان ه�و معروض احلكم � كاملاء املعروض للنجاس�ة، واملرأة املعروضة للزوجية 
� الذي هو املعيار يف جريان االس�تصحاب، فال يفرق فيه بن كون الدليل عىل احلكم 
لفظي�ا وكون�ه لبيا، وليس املرج�ع فيه إال الع�رف، عىل تفصيل يذك�ر يف حمله ال جمال 
إلطالة الكالم فيه. واحلجية يف املقام أمر اعتباري قائم باحلجة � كالفتوى � واملحتج � 

كاملوىل � واملحتج عليه � كالعبد � واملحتج فيه � وهو احلكم � وكلها باقية يف املقام.

نع�م، تق�دم احتامل تقوم احلجي�ة بخصوصيات الوقائع، بنح�و يكون تعددها 
موجبا لتعدد املوضوع، ومن ثم احتمل كون استصحاب احلجية تعليقيا. لكنه � لو تم 
� ال خيتص باستصحاب التخيري، بل جيري يف استصحاب احلجية مطلقا، وهو خارج 

عن حمل الكالم، فالحظ.

الثاين: أن االس�تصحاب املذكور من االس�تصحاب التعليقي، لرجوع احلجية 
التخيريية إىل حجية كل من الفتوين عىل تقدير اختيارها، وال جمال للتعويل عليه، إما 
لع�دم جريان�ه ذاتا � كام ه�و املختار � أو ملعارضته باالس�تصحاب التنجيزي � وهو يف 
املقام استصحاب احلجية التعيينية الفعلية للفتوى املختارة أوال، وعدم حجية غريها � 
عىل ما فصل يف حمله. وهو مبني عىل أن احلجية التخيريية عبارة عن حجية كل واحدة 
من الفتوين عىل تقدير اختيارها ال مطلقا، أما لو قيل بأهنا عبارة عن حجية كل منهام 



9� .................................................................................. االجتهاد والتقليد 

فع�ال للمكل�ف، وحجيتهام معا عليه � كام أرشنا إليه يف أوائل املس�ألة الس�ابعة � فهي 
ليس�ت تعليقي�ة. ولعله إىل ه�ذا يرجع ما ذك�ره بعض املحققن ق�دس رسه من لزوم 
االلت�زام بك�ون كل م�ن الفتوين مرئة للذم�ة ومعذرة عن الواق�ع. وإال فهو بظاهره 

مشكل، ألن املعذرية واملنجزية من األحكام العقلية غري املجعولة رشعا.

وباجلمل�ة: احلجي�ة باملعنى املذكور أم�ر تنجيزي ال مانع من اس�تصحابه ذاتا، 
ك�ام ال جم�ال ملعارضته باس�تصحاب احلجية التعييني�ة الفعلية للفت�وى املختارة أوال، 
وعدم حجية غريها، الن احلجية باملعنى املذكور ال تصري تعيينية باختيارها، كام أش�ار 
إلي�ه بعض املحققن قدس رسه فال جمال الس�تصحاب احلجية التعيينية، كي يعارض 

استصحاب التخيري. 

نعم، تفس�ري احلجي�ة التخيريية بذلك وإن كان ممكنا، ب�ل قريبا، إال أنه مل يثبت 
بوج�ه معت�د به، ليمكن ترتيب اآلثار عليه. والس�يام أهنا مل تؤخذ م�ن األدلة اللفظية، 
ملا س�بق من ظهور اإلطالقات يف احلجية التعييني�ة، وقصورها عن صورة التعارض، 
فلو فرض محلها يف صورة التعارض والتساوي عىل احلجية التخيريية، بقرينة اإلمجاع 
املتقدم، فهي ال تنهض برشح احلجية التخيريية يف املقام، بل هي جمملة من هذه اجلهة، 

واملتيقن من اإلمجاع حجية الفتوى التي اختارها أوال دون األخرى.

واحلاص�ل: أنه ال جمال الس�تصحاب احلجي�ة التخيريية، الحت�امل كوهنا أمرا 
تعليقيا. مع أنه ال يتم مع س�بق أعلمية من قلده أوال، ثم جتدد مس�اواة غريه له، لسبق 
حجيته التعيينية بال إش�كال فهي املس�تصحبة دون احلجية التخيريية. هذا، مضافا إىل 
ما عرفت يف املس�ألة اخلامس�ة من اإلش�كال يف جريان اس�تصحاب احلجية من أصله 
باإلضافة إىل الوقائع الالحقة، الحتامل كونه تعليقيا. فاإلنصاف: أنه ال جمال للخروج 
باالس�تصحاب املذكور عن األصل العقيل املتقدم املانع من العدول يف هذه الصورة. 
نعم، عرفت يف املسألة السابقة اإلشكال يف جريان األصل املذكور مع إمكان الرجوع 
لألصول الرتخيصية يف موارد االختالف، لتحقق موضوعاهتا ومتييز مواردها، وحينئذ 
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إال إذا صار الثاين أعلم)1(.

ف�إن جرى اس�تصحاب احلجية التعيينية مل�ن قلده أوال � كام لو س�بقت أعلميته وقلنا 
بجريان استصحاب احلجية � مل جيز العدول عنه، وإال جاز الرجوع لألصول املذكورة 
وإن كان مقتضاه�ا خمالف�ا لفتواه عمال. لكن التمكن م�ن الرجوع لألصول املذكورة 
مان�ع م�ن التخيري مع التس�اوي، بل يقتيض التس�اقط والرجوع لألصول الش�خصية 
اجلاري�ة يف الوقائ�ع املختلفة وإن كان�ت إلزامية، ففرض التخيري م�الزم لفرض تعذر 
الرج�وع لألص�ول املذكورة، املوج�ب لتنجز احت�امل التكليف يف م�وارد االختالف 

املقتيض جلريان األصل العقيل املتقدم، املانع من العدول.

ه�ذا، وقد ذك�ر يف اجلواهر أن املتيقن من اإلمجاع عىل ع�دم جواز العدول عن 
احل�ي ه�و ما عمل به م�ن فتواه يف الزمان املايض، أما املتجدد م�ن الزمان فهو خمري فيه 
بين�ه وب�ن غريه، كام كان خم�ريا يف ابتداء التقليد. وقد محله س�يدنا املصنف قدس رسه 
عىل التفصيل بن آثار العمل الذي جرى فيه عىل تقليد األول وغريها، فيجوز العدول 
يف األخ�رية دون األوىل، فل�و قلد ش�خصا يف العقد عىل امرأة بالفارس�ية وجب عليه 
ترتيب آثار الزوجية اعتامدا عىل فتواه وإن جاز له العدول إىل غريه يف املسألة املذكورة، 
ف�ال يرت�ب آثار الزوجية عىل م�ن يتجدد منه العق�د عليها بالفارس�ية، فضال عن غري 
املسألة املذكورة. وكأنه مبني عىل أن التخيري هو مقتىض إطالقات أدلة التقليد، فيجب 
االقتص�ار يف اخلروج عنها عىل املتيقن من اإلمجاع. وقد عرفت املنع من ذلك، وأنه ال 
دلي�ل ع�ىل التخيري إال اإلمجاع املقترص فيه عىل املتيقن، وه�و التخيري من أول األمر ال 

غري، فالحظ.

)1( فيج�ب الع�دول إلي�ه، لع�دم الف�رق يف الس�رية ع�ىل تعي�ن األعل�م من 
االختالف بن ابتداء التقليد واستدامته. 

نع�م، األصل العقيل عىل تعي�ن األعلم يقتيض وجوب الع�دول، الن احتامل 
تعي�ن األعلم معارض باحتامل حرمة العدول، فيحتم�ل التعين يف كل من الطرفن، 
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)مسألة14(: إذا تردد املجتهد يف الفتوى)1(، أو عدل من الفتوى إىل 
الرتدد)2(،

وال متيق�ن يف الب�ن، وذل�ك يقت�يض التخيري بناء ع�ىل اإلمجاع عىل مرشوعي�ة التقليد 
للعام�ي. بل لو جرى اس�تصحاب احلجية التعيينية لفتوى من قل�ده أوال كان الالزم 
البقاء. فالعمدة يف املقام السرية، كام تقدم يف املسألة السابعة. ثم إنه ال إشكال بناء عىل 
ذلك يف وجوب العدول مع العلم بأعلمية الثاين، وأما مع الش�ك فيه فإن كان احتامل 
األعلمي�ة يف الطرفن حرم الع�دول، وإن اختص به الثاين ج�از العدول وكان احلكم 

التخيري، كام تقدم نظريه يف املسألة العارشة، فتأمل.

)1( بأن مل يستوضح الوظيفة الفعلية من األدلة، ومرجعه إىل عدم انعقاد الرأي 
له، فال موضوع لتقليده.

)2( بأن انكش�ف له اخلطأ يف اس�تناده ملا اس�تند إليه يف الفتوى السابقة، وإن مل 
يتض�ح له خطأ الفتوى نفس�ها لفرض ت�ردده، وليس بناء العق�الء يف مثله عىل حجية 
رأيه الس�ابق، نظري ما لو عدل عن فتواه األوىل، النكش�اف اخلطأ له فيها. وأما لو نيس 
املس�تند فإن كان تاركا للنظر يف األدلة، النش�غاله أو تسافل حاله أو ضياع األدلة عليه 
فالكالم يف تقليده هو الكالم يف البقاء عىل تقليد امليت، كام تقدم نظريه يف اعتبار العقل 
يف املفتى، وال يبعد أنه خارج عن مفروض كالم سيدنا املصنف قدس رسه. وإن جتدد 
له النظر يف األدلة ومل يتضح له منها احلكم مع نسيانه ملستند فتواه السابقة وذهوله عنه 
بحي�ث ال يرجع تردده إىل ختطئته لنفس�ه ول�و إمجاال، فال يبعد بن�اء العقالء عىل عدم 
ترتيب األثر عىل الفتوى الس�ابقة وإن مل خيطئ نفسه فيها. وال أقل من الشك املوجب 
للتوق�ف بعد ما تقدم من ع�دم إطالق لألدلة الرشعية ينه�ض بإثبات احلجية يف غري 

مورد السرية.

اللهم إال أن يتمس�ك باس�تصحاب حجية الفتوى الس�ابقة حينئ�ذ. لكنه � لو 
ت�م يف نفس�ه � إنام ينفع مع عدم فتوى لغري الش�خص املذك�ور يف الواقعة، وإال كانت 
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ختري املقلد ب�ن الرجوع إىل غريه)1( األعلم فاألعل�م)2(، واالحتياط)3( 

الفتوى املذكورة مش�مولة ألدلة احلجية وحاكمة عىل االستصحاب املذكور. هذا كله 
إذا مل يك�ن ت�ردد املجتهد لتس�افل حاله، أما لو كان حن فتواه الس�ابقة أعلم منه حن 
تردده فال يبعد بناء العقالء عىل حجية فتواه السابقة سواء رجع تردده إىل ختطئة نفسه 

أم ال، نظري ما تقدم يف من يرتك النظر يف األدلة.

)1( ممن له فتوى يف املسألة، لشمول أدلة احلجية هلا بعد فرض عدم معارضتها 
بفت�وى األول، وجمرد توقف األول عن الفتوى وإن كان أعلم ال يوجب التوقف عىل 
فتوى غريه، لعدم ختطئته له، بل هو ال يس�توضح مقتىض األدلة، وإال فلو اس�توضحه 
ل�كان علي�ه الفت�وى موافقا أو خمالفا ل�ه. نعم، قد خيطئه يف االس�تناد لبع�ض األدلة، 

ويكون تردده لعدم استيضاحه حلال األدلة األخر. 

لك�ن هذا ال يمنع من دخول فتوى املفتي يف أدلة احلجية، لعدم املعارض له يف 
نف�س الفتوى باحلكم الرشع�ي التي هي موضوع احلجية، وليس موضوعها الرأي يف 

األدلة من دون أن يرجع إىل نفس احلكم الرشعي حتى هتم املعارضة فيه. 

اللهم إال أن يدعى قصور س�رية العقالء عن الفتوى املس�تندة إىل الدليل الذي 
ي�رى األعلم عدم صحة االس�تناد إليه، وإن مل خيطئ األعلم الفتوى نفس�ها، وحينئذ 

يشكل دخوهلا يف إطالقات أدلة احلجية، ملا تقدم من ورودها إلمضاء السرية. 

نع�م، تعذر متييز العام�ي لذلك غالبا موجب جلواز تقلي�ده للمفتي املفضول، 
لعدم إحرازه للامنع من حجيتها، فتأمل جيدًا.

)2( لعموم دليل اعتبار األعلمية آلحاد املس�ائل. وأما مع التس�اوي أو اشتباه 
األعل�م ف�ال يبعد البناء عىل التخيري مع لزوم احلرج من االحتياط لكثرة املس�ائل التي 

يرتدد فيها املجتهد وتقع مورد ابتالء املكلف، ملا تقدم.

)�( بناء عىل ما سبق من جواز ترك التقليد وسلوك طريق االحتياط.
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إن أمكن)1(.
)مس�ألة15(: إذا قلد جمتهدًا جيوز البق�اء عىل تقليد امليت فامت ذلك 

املجتهد، ال جيوز البقاء عىل تقليده يف هذه املسألة)2(،

)1( أم�ا ل�و تعذر فيتعن التقليد ملا س�بق من تنجز الواقع يف ح�ق العامي قبل 
الفح�ص، فيل�زم اخلروج عنه ول�و بمتابعة احلجة. ث�م إنه لو ف�رض توقف مجيع من 
يمكن الوصول إليه من املجتهدين عن الفتوى وترددهم يف املسألة لزم رجوع العامي 
لألصل، ومقتىض إطالق كالمهم أنه يقتيض االحتياط حينئذ. لكن الظاهر أنه خيتلف 
باختالف املس�ائل م�ن حيث اختالف األصول اجلارية فيها، وق�د يتيرس للعامي متييز 
مقتضياهت�ا، ولو بالرجوع للغري كاملجتهد ال�ذي كان قد قلده، فيفتيه بمقتىض األصل 
اجل�اري يف حقه بع�د تعذر الوصول للحجة عليه. وقد تقدم توضيح ذلك يف املس�ألة 

السابعة.

ودع�وى: انه ال جمال للمجتهد بعد فرض توقفه عن الفتوى يف إرجاع العامي 
ملقت�ىض األصل الذي قد يك�ون ترخيصيًا. مدفوعة: بأن توق�ف املجتهد عن الفتوى 
بلح�اظ األدل�ة التفصيلي�ة التي يتي�رس له النظ�ر فيها ال ين�ايف فتواه للعام�ي بمقتىض 
األص�ل، بلحاظ ع�دم قيام احلجة يف ح�ق العامي الذي هو متيق�ن بعد فرض توقف 
مجيع املجتهدين عن الفتوى له، فإنه يوجب اليقن بدخول العامي يف موضوع األصل 

الرتخييص أو اإللزامي، فتأمل جيدًا.

)2( كأن�ه لع�دم يقن العام�ي بحجية رأي املي�ت، فال جمال للرج�وع إليه، بل 
الب�د م�ن الرجوع للحي املتيقن احلجية يف ذلك، للزوم انتهاء احلجة للعلم، كام أرشنا 
إلي�ه يف املس�ألة احلادية عرشة. لكن هذا قد يتم مع أعلمي�ة احلي، أما مع أعلمية امليت 
ف�ال وج�ه له، لعدم يقن العامي أيضا بحجية فتوى احلي، الحتامل وجوب البقاء عىل 
تقلي�د املي�ت لكونه أعلم مع عدم مانعية املوت. وأما ما ذكره ش�يخنا األس�تاذ دامت 
بركاته عند مذاكرته يف املسألة، وحكي عن سيدنا املصنف قدس رسه من قيام السرية 
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عىل س�ؤال احلي يف ذلك. فهو � لو تم � ناش�ئ إما عن الغفلة عن رأي امليت واجلهل 
به، ملا هو املعلوم من غلبة عدم اطالع العوام عىل آراء األموات قبل حترير الفتاوى يف 
الرس�ائل العملية، خصوصا مس�ائل االجتهاد والتقليد، أو عن اشتهار عدم االعتداد 
ب�رأي املي�ت يف ذلك يف العصور املتأخرة، ال عن ارت�كاز اعتبار احلياة ومانعية املوت، 
كي�ف وقد تقدم عدم اإلش�كال ظاه�را يف عموم مرجحية األعلمي�ة، ويف عدم دخل 
احلي�اة بحس�ب املرتكزات العقالئي�ة األولية، وأن خ�الف ذلك حمت�اج ألدلة تعبدية 

رشعية ال يدركها العوام بأنفسهم.

ودع�وى: امتناع حجية رأي امليت يف البق�اء عىل تقليده، ألنه دوري، لرجوعه 
إىل توق�ف حجية رأي امليت ع�ىل حجية رأيه. ممنوعة، لتعدد املوضوع، فان حجيته يف 
مس�ألة البق�اء غري حجيت�ه يف األحكام الفرعي�ة العملية األخرى، فال مان�ع من ابتناء 

الثانية عىل األوىل، ونظريه وجوب التقليد عىل العامي يف مسألة وجوب التقليد. 

نع�م، البد م�ن انتهاء احلجة إىل العلم، ومن ثم أش�كل احلال يف أصل مس�ألة 
وج�وب التقليد، إذ لو ف�رض علم العامي بمرشوعية التقليد مل حيت�ج إىل التقليد فيه، 
وإن ف�رض ش�كه فيه مل يصح من�ه تقليده فيه، لعدم انتهائه يف أص�ل مرشوعية التقليد 
إىل العل�م. وأم�ا ما ذكره املحقق اخلراس�اين قدس رسه من أن التقلي�د يف حق العامي 
ال حيتاج إىل تقليد، بل هو بدهيي جبيل فطري مس�تغن عن الدليل، وإال لزم س�د باب 
االمتث�ال يف حق�ه، لتع�ذر الرج�وع علي�ه إىل األدلة الرشعي�ة التفصيلية م�ن الكتاب 
والس�نة، وتعذر تقليده فيه ملا عرفت. ففيه ما أورده ش�يخنا األس�تاذ من أنه: يس�تلزم 
لغوية فحص املجتهد عن حكم هذه املس�ألة، ألنه إن كان لعمل نفس�ه فهو غري مبتىل 
بالتقلي�د، وإن كان لعم�ل العامي، فهو ال يرجع إليه فيه، بل إىل جبلته وفطرته. مع أن 
وضوح دليل املس�ألة يس�تلزم كون جتش�م حتصيل األدلة هلا من الكتاب والسنة عبثا. 
فتأم�ل. بل يس�تلزم امتناع إنكاره وطلب األدلة الرشعية املانع�ة منه، مع أنه قد حكي 
عن بعض منعه، ومل يعرف عن أحد اإلنكار عليه بأنه مناف للبدهية التي ال جمال معها 
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إلقامة الرهان.

مضافًا إىل أن بداهة مرشوعية التقليد إن كانت مع حتديد التقليد املرشوع سعة 
وضيق�ا، امتن�ع التقلي�د يف اخلصوصيات من حي�ث رشوط التقلي�د واملقلد وغريها، 
المتناع ختصيص القضية البدهيية بالدليل الرشعي. وإن كانت مع إمهاهلا وإمجاهلا لزم 
االقتص�ار ع�ىل املتيق�ن، وال متيقن يف مثل املق�ام، كام عرفت، فالح�ظ. ومن ثم ذكر 
ش�يخنا األس�تاذ أن ما هو البدهيي الفطري هو التقليد يف مس�ألة وجوب التقليد، فهو 
الذي ال حيتاج إىل االستدالل ويدركه العامي بنفسه، وأما التقليد يف األحكام الفرعية 
فهو النظري املحتاج إىل االس�تدالل، وهو الذي خيتص املجتهد بمعرفته بعد النظر يف 

األدلة من الكتاب والسنة وغريمها، ويرجع العامي إليه فيه. 

لكنه يش�كل بأن املس�ألتن من باب واحد، الحتاد املالك فيه�ام واحتاد أدلتهم، 
وعمدة الدليل الذي يدركه كل أحد هو املرتكزات العقالئية عىل رجوع اجلاهل للعامل 
الت�ي هي قابلة لإلمضاء وال�ردع الرشعين، كام لعله ظاه�ر. مضافا إىل ما عرفت من 
الوج�ه األخري يف اإلش�كال عىل ما ذكره املحقق اخلراس�اين ق�دس رسه. فلعل األوىل 
أن يق�ال: مل�ا كان ال�ردع واإلمض�اء مما يتعذر وصول�ه للعامي من غري طري�ق التقليد 
لعج�زه التام قبح من الش�ارع األق�دس الردع عن التقليد يف مس�ألة مرشوعية التقليد 
يف األحكام الفرعية، ويقطع معه بإمضائه للتقليد يف املسألة املذكورة وإن أمكن ردعه 

عنه يف االحكام الفرعية بنحو يصل للعامي ولو من طريق التقليد.

وبعبارة أخرى: احلجج االرتكازية العقالئية وإن كانت قابلة لإلمضاء والردع 
من قبل الش�ارع وغريه من املوايل، إال أن العقل حيكم بحجيتها مع تعذر العلم بحاهلا 
م�ن قبل املوىل وع�دم جواز إمهاهلا مع عدم وصول الردع م�ن املوىل والعلم بخروجه 
عن الطريقة العقالئية االرتكازية، لتاممية مقتيض احلجية فيها. فالفرق بن هذه الطرق 
والعلم أن العلم علة تامة يف احلجية ال يقبل الردع واإلمضاء، بخالفها، والفرق بينها 
وبن الطرق التعبدية أن مقتيض احلجية يف الطرق التعبدية مأخوذ من الشارع، فيحتاج 
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إىل اإلثبات، بخالف هذه الطرق، فإن مقتيض احلجية فيها ثابت ارتكازا، وال حتتاج إال 
إىل اإلمضاء الذي يكفي فيه إثباتا عدم ثبوت الردع، للزوم العمل باملقتيض ما مل يثبت 
املان�ع عق�ال يف مثل ذلك. وحينئ�ذ إذا انحرص طريق اإلمضاء وال�ردع عنها بالرجوع 
إليه�ا كانت حج�ة يف ذلك عقال. ولذا ل�و فرض ورود ظهور كالم�ي مثال رادع عن 
حجي�ة الظواهر أو متضم�ن إلمضائها كان حجة يلزم الرجوع إليه عقال. وهبذا يظهر 
الف�رق بن التقليد يف مس�ألة وج�وب التقليد، والتقليد يف املس�ائل الفرعية، حيث إن 
تع�ذر وص�ول ال�ردع ع�ن األول للعامي موج�ب للعل�م بحجيته، وإم�كان وصول 
ال�ردع عن الث�اين له، ولو بطريق التقليد موجب للش�ك يف حجيت�ه، املوجب للتقليد 
فيه عىل العامي والفحص عن دليله عىل املجتهد. وحينئذ إن التفت العامي وش�ك يف 
مرشوعي�ة التقليد وجب عليه الرجوع للمجتهد فيه، فيفتيه بمقتىض ما يس�تظهره من 
أدلة اإلمضاء والردع، وإن غفل عن ذلك وقلد يف األحكام الفرعية جريا عىل مقتىض 
مرتكزات�ه، فإن كان املجتهد يرى جواز التقليد فهو، وإال وجب عليه تنبيهه إىل الردع 

عنه رشعا، لوجوب تبليغ األحكام واإلعالم هبا للغافل عنها.

نع�م، جيب عىل العام�ي األخذ باملتيق�ن يف ذلك، فرياعي كل م�ا حيتمل أخذه 
يف مرج�ع التقليد من احلياة واألعلمية واألورعية وغريه�ا، الحتامل ثبوت الردع به، 
املنج�ز قب�ل الفحص. أما ل�و مل يتيرس له املتيقن، ب�أن فقد كل م�ن املجتهدين ما يرى 
اآلخر اعتباره، فمقتىض األصل التس�اقط والرج�وع لألصول، كام لو فرض انحصار 
األمر بش�خصن: عب�د طاهر املولد يرى اعتب�ار طهارة املول�د دون احلرية، وحر غري 
طاهر املولد يرى اعتبار احلرية دون طهارة املولد، فمقتىض األصل التساقط والرجوع 
لألصول. لكن تقدم أن تعذر متييز جماري األصول عىل العامي يقتيض بدوا االحتياط 
املس�تلزم للعرس بنحو يعلم بعدم رضا الش�ارع به، وهو كاشف عن التخيري رشعا بن 
املجتهدين. هذا يف غري األعلمية، أما فيها فحيث كانت هي من املرجحات االرتكازية 
العرفية التي يدرك العامي الرتجيح هبا بطبعه، كام يدرك لزوم التقليد تعن عىل العامي 



101 ................................................................................ االجتهاد والتقليد 

الرتجي�ح هب�ا ما مل يثبت ال�ردع عن ذلك باالتفاق من الكل. وع�ىل هذا فكلام اختلف 
األعلم مع غريه يف رشط من رشوط التقليد لزم موافقة األعلم، وإن كان فاقدا للرشط 
املذكور ومل يكن متيقنا من احليثية املذكورة. وإن اختلف املتساويان ختري العامي بينهام 
بع�د ف�رض تعذر االحتي�اط أو تعرسه يف حقه. ومنه يظهر اإلش�كال يف م�ا تقدم من 
االس�تدالل لوجوب الرجوع للحي يف ما نحن فيه بأنه املتيقن، فانه ال يتم مع أعلمية 

امليت، بل يلزم الرتجيح باألعلمية.

وحينئ�ذ فإذا فرض كون امليت أعلم وكان يرى وجوب البقاء عىل تقليد امليت 
وج�ب تقلي�ده، وال جي�ب تقليد احل�ي املفض�ول. وإن كان ي�رى جواز الع�دول عنه 
ج�از العدول. نع�م، لو كان احلي املفضول يرى حينئذ وج�وب العدول كان العدول 
أح�وط، ألن�ه املتيق�ن. أما ل�و كان امليت األفضل ي�رى وجوب الع�دول واحلي يرى 
وج�وب البقاء وج�ب البقاء لعدم حجية فتوى امليت يف ذلك، لس�قوطها عن احلجية 
بعم�وم الردع املس�تفاد منها هلا وعدم صلوح احلي إلثب�ات حجيتها. وتوضيح ذلك: 
أن فت�وى امليت بوجوب العدول وإن كانت حجة يف نفس�ها يف املرتبة األوىل بمقتىض 
الس�رية عىل وج�وب الرجوع لألعل�م وإن كان ميتا وعدم ثبوت ال�ردع عنها يف هذه 
املرتب�ة، إال أهن�ا ملا كانت راجع�ة إىل مانعية املوت م�ن التقليد مطلق�ا بنحو ال يصلح 
امليت لتشخيص الوظيفة الفعلية كانت شاملة لنفسها، لعموم املانعية هلا، فتخرج عن 
احلجي�ة بق�اء، وتبقى فتاوى امليت � س�واء كان�ت يف األحكام الفرعي�ة أم يف وجوب 
العدول � قارصة عن تش�خيص الوظيفة العملية بنفس�ها، وال يصلح لتش�خيصها إال 
احلي، فإذا أفتى احلي بلزوم البقاء عىل تقليد امليت كانت فتواه املذكورة موجبة حلجية 
فت�اوى امليت يف األح�كام الفرعية، دون فتواه بوجوب الع�دول، إذ الفتوى املذكورة 
معارض�ة لفت�وى احلي احلجة، فتكون فتوى احلي مكذبة هل�ا وحجة عىل خطئها. وال 
جم�ال لتوه�م العكس بدعوى: أن حجية فتوى امليت بوج�وب العدول تقتيض حجية 
فت�وى احلي يف األحكام الفرعية، دون فتواه بوج�وب البقاء، ملعارضتها بفتوى امليت 
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بوج�وب العدول املفروض حجيتها، وتكون فت�وى امليت املذكورة مكذبة هلا وحجة 
عىل خطئها. الندفاعه بام أرشنا إليه من سقوط فتوى امليت عن احلجية يف املرتبة الثانية، 
لشمول الردع الثابت هبا هلا، لرجوعها إىل عدم أهلية امليت لتشخيص الوظيفة الفعلية 

وانحصار بياهنا باحلي، فهي ال تنهض باملانعية من فتوى احلي بلزوم البقاء.

نع�م، لو اختصت فت�وى امليت بامنعية املوت من التقليد يف خصوص األحكام 
الفرعي�ة، دون مس�ألة الع�دول، كان امليت هو املرجع يف تش�خيص الوظيف�ة الفعلية 
بمقت�ىض عدم ش�مول الردع لفتواه املذك�ورة، بل تبقى الفتوى املذك�ورة حجة مانعة 
م�ن حجية فت�وى احلي بوجوب البق�اء وموجبة حلجية فت�اواه يف خصوص األحكام 
الفرعية. لكن ال وجه لالختصاص املذكور بعد عموم أدلة املنع لو متت، بل هو خالف 
املفروض. وباجلملة: فتوى امليت بوجوب العدول بعد شموهلا لنفسها ال تقتيض عدم 
حجية فتاوى امليت يف األحكام الفرعية وحجية فتاوى احلي فيها، بل متنع من صلوح 
فتاوى امليت للعمل بنفس�ها، فال تنايف حجيتها بس�بب الرجوع للحي الذي يكون هو 
املرجع يف تش�خيص الوظيفة الفعلية دون امليت. فتأمل جيدا. ومنه يظهر جواز البقاء 
لو فرض فتوى امليت بوجوب العدول وفتوى احلي املفضول بجوازه، إذ ليس احلجة 

إال فتوى احلي يف املسألة املذكورة. 

نع�م، الع�دول حينئ�ذ هو األحوط، ألن�ه املتيقن. وأم�ا لو كان امليت مس�اويا 
للح�ي، فحيث ال مرجح ارت�كازي بينهام تعن التفصيل، ف�ان كان هناك متيقن تعن 
العم�ل علي�ه، بأن كان امليت يرى وج�وب البقاء واحلي يرى ج�وازه أو بالعكس، أو 
كان املي�ت يرى وج�وب العدول واحلي يرى جوازه أو بالعك�س، فانه جيب البقاء يف 
الصورت�ن األولي�ن والعدول يف األخريتن. وإن مل يكن هن�اك متيقن فان كان امليت 
يرى وجوب البقاء واحلي يرى وجوب العدول تعن التخيري بينهام، بناء عىل مرشوعية 

التقليد للعامي مطلقًا وعدم تكليفه باالحتياط.

ودع�وى: وج�وب العدول للح�ي الحتامل تعين�ه، إذ ال حيتم�ل اعتبار املوت 
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يف التقلي�د. مدفوعة: ب�أن العلم بعدم اعتبار املوت ال ين�ايف احتامل وجوب البقاء، ملا 
تق�دم آنف�ا من أن العدول خالف األصل العقيل يف املقام، فال متيقن يف البن، واملتعن 
التخي�ري. وكذا ل�و كان امليت يرى وجوب العدول واحلي ي�رى وجوب البقاء، لعدم 
املتيق�ن أيض�ا. هذا كله بناء عىل عدم جريان اس�تصحاب احلجية، وإال مل يبعد جريان 
االس�تصحاب يف حق العامي بعد اختالف املجتهدين يف تعين وظيفته وعدم املرجح 
ألحدمه�ا يف حق�ه املوج�ب جل�واز رجوع�ه لألص�ل يف املس�ألة األصولي�ة لو فرض 
تشخيصه ملقتضاه أو اتفاق املجتهدين عليه. وحينئذ فإن جرى االستصحاب يف فتوى 
امليت بوجوب العدول أو جوازه واقتىض حجيتها كان حاكام عىل اس�تصحاب حجية 
فتاواه يف األحكام الفرعية، وكان احلكم كام لو أفتى األعلم بوجوب العدول أو جوازه 
م�ن الرجوع للحي يف تش�خيص الوظيف�ة، ولو بالبقاء عىل فت�اوى امليت يف األحكام 
الفرعية. وإن مل جير االس�تصحاب يف املس�ألة املذكورة، لعدم االبتالء هبا سابقا أصال 
أو لغري ذلك فال حاكم عىل اس�تصحاب حجية فتاوى امليت يف األحكام الفرعية، بل 
يلزم الرجوع إليه والبقاء عىل تقليده فيها إال يف مورد يعلم بجواز العدول، كام لو اتفق 

عليه احلي وامليت معا، فالحظ. تنبيهان:

األول: لو أفتى امليت القائل بوجوب البقاء بوجوب تقليد احلي يف هذه املسألة 
وعدم االكتفاء بقول امليت فيها ولو كان أعلم � كام هو احلال يف سيدنا املصنف قدس 
رسه � ف�ال يبع�د اخل�روج بذلك عام عرفت منا م�ن لزوم تقليده ل�و كان أعلم، لفتواه 
بع�دم حجية فت�واه املذك�ورة، الراجع�ة إىل فتواه بع�دم صلوحه لتش�خيص الوظيفة 
الفعلي�ة، وأن فتواه املذكورة علمي�ة رصفة ال تصلح للعمل، فهي نظري فتاوى األعلم 
يف األحكام الفرعية لو فرض فتواه بوجوب العدول، حيث عرفت أن فتواه املذكورة 
متنع من حجيتها بنفسها ما مل حيكم بحجيتها احلي الذي يكون هو املرجع يف تشخيص 

الوظيفة الفعلية دون امليت.

الث�اين: مم�ا ذكرنا يتضح احل�ال يف مجيع م�وارد تع�ارض املجتهدين يف رشوط 
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ب�ل جيب الرج�وع فيها إىل األعل�م)1( من األحياء. وإذا قل�د جمتهدا فامت 
فقل�د احلي القائ�ل بجواز الع�دول إىل احلي أو بوجوبه، فع�دل إليه)2( ثم 
م�ات فقلد من يق�ول بوجوب البقاء وجب عليه البق�اء عىل تقليد الثاين ال 

الرجوع إىل األول)3(.

التقلي�د، وأنه مع وجود املتيقن جي�ب اختياره، ومع عدمه فإن مل يكن االحتياط واجبا 
ع�ىل العامي يتعن التخيري، إال يف األعلمية التي هي من املرجحات العقالئية، فيجب 
ترجي�ح األعلم حينئذ. ومنه يظهر الوجه يف ما ذكره الس�يد الطباطبائي قدس رسه يف 
املسألة الرابعة والثالثن من مباحث التقليد من العروة الوثقى، من أنه إذا قلد املكلف 
م�ن يقول بحرمة العدول حتى إىل األعلم ث�م وجد أعلم من ذلك املجتهد فاألحوط 
الع�دول إىل ذل�ك املجته�د وإن ق�ال االول بع�دم ج�وازه. ولعل توقفه ع�ن الفتوى 
بوجوب العدول إىل االعلم وإلزامه باالحتياط لتوقفه يف أصل وجوب تقليد األعلم، 
وإال فال معنى لالحتياط بالعدول مع احتامل عدم جوازه بمقتىض فتوى غري األعلم. 
أم�ا بناء عىل ما ذكرنا فمقتىض األص�ل التخيري لوال ما يقتيض تقليد األعلم وجوبا أو 
احتياط�ا. نع�م، البد يف جواز العدول من فتوى األعلم بوجوبه، وإال فلو فرض عدم 
فتواه بذلك كان البقاء هو الواجب أو األحوط، ألنه املتيقن يف مقام العمل، فتأمل يف 

ما ذكرناه جيدا، واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق. 

)1( لعموم ما يقتيض تعين األعلم آلحاد املسائل، ومنها هذه املسألة.

)2( بناء عىل جواز العدول حينئذ، ولو لكون امليت يرى جواز العدول ويتفق 
مع احلي يف ذلك، أو لفتوى امليت بعدم جواز التعويل عىل فتاواه بعد املوت، كام تقدم 

منه قدس رسه.

)�( قال سيدنا املصنف قدس رسه: )ألن التقليد األول قد انقطع بتقليد الثاين 
املف�روض الصحة، فالرج�وع إىل األول بعد تقليد الثاين ليس م�ن البقاء عىل التقليد، 
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)مسألة16(: إذا قلد املجتهد، وعمل عىل رأيه، ثم مات ذلك املجتهد، 
فع�دل إىل املجتهد احلي، مل جيب علي�ه إعادة األعامل املاضية وإن كانت عىل 

خالف رأي احلي)1(. 

ب�ل ه�و من التقليد االبتدائي... هذا بناء عىل عدم انتقاض التقليد الصحيح الواقع يف 
زم�ان بتقلي�د جمتهد آخر يف زمان الحق، لعدم حجي�ة رأي املجتهد الالحق باإلضافة 
إىل الوقائع السابقة، أما بناء عىل االنتقاض فإن كان رأي املجتهد الثالث وجوب البقاء 
عىل تقليد امليت تعن عىل املكلف البقاء عىل تقليد األول، الن عدوله السابق إىل الثاين 
بع�د م�وت األول يف غري حمله يف نظ�ر املجتهد الثال�ث. وإن كان رأيه ج�واز العدول 
وجواز البقاء ج�از للمكلف البقاء عىل تقليد الثاين والعدول إىل الثالث...(. وكالمه 
� ك�ام ت�رى � رصيح يف ابتناء املس�ألة عىل عدم انتقاض التقلي�د الصحيح بتقليد جمتهد 
آخ�ر يف الزم�ان الالحق الذي يأيت الكالم فيه يف املس�ألة اآلتية، وحيث يأيت منه قدس 
رسه التوق�ف يف ذل�ك مع ك�ون الثاين أعلم، ب�ل ظاهره يف املستمس�ك اجلزم به تعن 
علي�ه التفصيل املذكور هنا. ومنه يظهر احلال فيام لو عدل املجتهد من القول بوجوب 

العدول إىل القول بوجوب البقاء، فإنه يبتني عىل ما يأيت يف املسألة اآلتية أيضا. 

)1( ال خيفي أن س�قوط الفتوى الس�ابقة عن احلجي�ة ال خيتص بام ذكره قدس 
رسه، بل له صور ال بأس بالتعرض هلا وألحكامها، إذ سقوط الفتوى السابقة.. تارة: 
يك�ون لظه�ور خطئها للمقلد، إما بالعلم أو بعد الرج�وع لألدلة التفصيلية، بأن أدى 
اجته�اده يف املس�ألة إىل خ�الف مقتىض تقليده الس�ابق. وأخرى: يك�ون لظهور خطأ 
الفتوى للمفتي نفس�ه، بأن عدل عن فتواه الس�ابقة. وثالثة: يك�ون لعدول املقلد عن 
املفتي إىل غريه بأحد أسباب العدول التخيريية أو اإللزامية، كاملوت واجلنون والفسق 
ع�ىل الكالم فيها. وال إش�كال يف االجزاء يف اجلميع بناء ع�ىل اقتضاء األمر الظاهري 
لالجزاء، الن سقوط األمر الظاهري بسقوط الفتوى عن احلجية ال ينايف ثبوته سابقا 
املف�روض اقتضاؤه لالجزاء. إال أن ينكش�ف عدم صح�ة التعويل عىل فتوى املجتهد 
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األول من أول األمر، للتقصري يف املقدمات الكاش�ف عن عدم ثبوت األمر الظاهري 
من أول األمر وإن ختيل وجوده، وهو خارج عن حمل الكالم.

ه�ذا، وحي�ث كان التحقي�ق عدم اقتض�اء األم�ر الظاهري لالج�زاء � كام هو 
املع�روف م�ن مذه�ب أصحابن�ا � فال جم�ال للتعويل عىل ه�ذا الوجه ول�زم الرجوع 
للقواع�د األخ�ر أو األدلة اخلاصة، والقواعد ختتلف باخت�الف الصور املتقدمة. ففي 
الص�ورة األوىل: ال ينبغ�ي اإلش�كال يف ع�دم االجزاء. أما م�ع العلم بخط�أ الفتوى 
فظاه�ر. وأما مع االجتهاد بعد النظ�ر يف األدلة فلوضوح عموم حجية األدلة للوقائع 
الس�ابقة، فكام متنع من التقليد يف الوقائع الالحقة يرفع هبا اليد عن مقتضاه يف الوقائع 
الس�ابقة. ومنه يظهر عدم االج�زاء يف الصورة الثانية، لوض�وح أن االجتهاد الالحق 
مل�ا كان يس�تند إىل أدل�ة تعم مجي�ع الوقائع حتى الس�ابقة لزم رفع الي�د هبا عن مقتىض 
االجتهاد الس�ابق فيها، لظهور خطئه، ومع ظهور اخلطأ للمفتي نفسه ال يرى العقالء 
جواز التعويل عىل فتواه. وكذا مع عدم ظهور اخلطأ للمفتي، بأن كان عدوله لنس�يان 
املس�تند، بناء عىل ما تقدم يف املس�ألة الرابعة عرشة من عدم بن�اء العقالء عىل التعويل 
عىل مقتىض االجتهاد السابق، بل يلزم التعويل عىل االجتهاد الالحق، الذي يعم تبعا 
ألدلته الوقائع الس�ابقة. ومن مجيع ذلك يظهر الوجه يف عدم االجزاء يف حق املجتهد 
نفس�ه. كام يظهر اإلشكال يف ما يف الفصول من دعوى عدم حتمل الواقعة الجتهادين 
ول�و يف زمان�ن، لع�دم الدليل علي�ه. إذ يكفي يف الدلي�ل عليه إطالق أدل�ة االجتهاد 
الثاين، الشاملة للوقائع السابقة، كام عرفت. وأما يف الصورة الثالثة فال يبعد البناء عىل 
عدم االجزاء مع أعلمية املعدول إليه لعدم الفرق يف بناء العقالء عىل الرجوع لألعلم 
بن س�بق الرجوع لغريه يف الواقعة وعدمه، فيجب التدارك عىل طبق رأي األعلم وال 
جيتزأ برأي األول يف الوقائع السابقة، وإن كان تقليده فيها يف حمله، النحصار األمر به 
يف وقته. وبه خيرج عن اس�تصحاب حجية رأي األول يف الوقائع الس�ابقة الذي جيري 
ذاتا لوال بناء العقالء املذكور الذي عرفت تنزيل أدلة احلجية الرشعية عليه. ودعوى: 
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قص�ور أدل�ة احلجية عن الوقائع الس�ابقة الت�ي عمل فيها عىل طب�ق رأي األول، الن 
م�ا تضمنته م�ن وجوب الرجوع للمجتهد ملا كان طريقي�ا كان خمتصا بصورة االبتالء 
بالواقعة واالحتياج للعمل، وال يعم الوقائع السابقة التي عمل عىل طبق احلجة فيها. 
مدفوع�ة: بأن ترتب األثر حن الرجوع للمجتهد الثاين باإلضافة إىل الوقائع الس�ابقة 
ول�و بمثل ل�زوم اإلعادة أو القض�اء كاف يف حتقق االبتالء املل�زم بالرجوع للمجتهد 
واملوجب لدخول الواقعة يف إطالق األدلة الرشعية، فكام يرجع للمجتهد الالحق يف 
كيفية قضاء الصالة التي فاتته س�ابقا كذلك يرجع إليه يف وجوب قضاء الصالة التي 
أتى هبا س�ابقا عىل طبق رأي املجتهد الس�ابق املفضول. هذا وقد ذكر بعض املحققن 
ق�دس رسه يف تقري�ب االجزاء أن حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر املجتهد منزلة نظر 
العامي ونيابة املجتهد يف استفادة ما يرجع إىل املقلد، ال بعنوان الطريقية للواقع، واال 
لزم ختصيص النقض بصورة اضمحالل احلجة الس�ابقة القوائية احلجة الالحقة، كام 
إذا رجع إىل األعلم، مع أن القائل بالنقض يف صورة الرجوع ال يفرق بن الرجوع إىل 
األعلم أو من األعلم إىل غريه بس�بب املوت أو عروض عارض، فيعلم منه أن حجية 
فت�وى الثاين لي�س الضمحالل احلج�ة األوىل بقي�ام الثانية، بل النته�اء أمد حجيتها 
مث�ال، فتكون الفتويان املتعاقبتان بمنزلة اخلري�ن املتعادلن اللذين أخذ بأحدمها تارة 
وباآلخ�ر أخ�رى، حيث ال موج�ب لتوهم النقض عن�د األخذ بالث�اين. وكأن الفرق 
بن اضمحالل احلجية وانتهاء أمدها أنه عىل األول تس�قط الفتوى عن احلجية رأس�ا 
خلروجه�ا عن قابلية الكش�ف، فال يص�ح االعتامد عليها يف الوقائع الس�ابقة، أما عىل 
الث�اين فال تس�قط عنه�ا إال يف الوقائ�ع الالحقة مع بقائه�ا عليها يف الوقائع الس�ابقة، 
فيص�ح االعت�امد عليها يف عدم التدارك، وال ينتقض التقليد الس�ابق. نعم، يش�كل ما 
ذك�ره قدس رسه بأن كون حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر املجتهد منزلة نظر العامي 
� ل�و ت�م � ال ينايف ابتناء العدول عىل اضمحالل حجية الفتوى األوىل بأن يعم التنزيل 
يف املع�دول إلي�ه النظر يف الوقائع الس�ابقة بنح�و يقتيض تداركها. ك�ام أن الطريقية ال 
تنايف ابتناء العدول عىل انتهاء أمد حجية الفتوى األوىل مع بقاء حجيتها باإلضافة إىل 
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الوقائع الس�ابقة، بل ال جمال جلعل حجية الفتوى بعنوان التنزيل يف قبال حجيتها من 
ب�اب الطريقي�ة بل هو من وجوهها، الن نظر املجتهد لنفس�ه لي�س إال طريقا للواقع، 
ولذا تقدم لزوم انتقاض آثار االجتهاد الس�ابق بالالحق يف حق املجتهد نفس�ه وعدم 
ثب�وت االجزاء له، فتنزيل نظر املجتهد منزلة نظره البد أن يكون لذلك أيضا، ألنه يف 

طوله.

غاي�ة األمر أن طريقية نظر املجتهد للعامي ت�ارة: لكونه طريقا ابتدائيا كالبينة، 
وأخرى: يكون بعناية تنزيل نظره منزلة نظر املجتهد. فاملدار � يف كون العدول النتهاء 
أمد احلجية وكونه الضمحالهلا � عىل مفاد دليله، فان اختص بالوقائع الالحقة رجع 
لألول � نظري التخيري االستمراري بن اخلرين املتعادلن لو تم � وان كان يعم السابقة 
رج�ع للثاين، وقد عرفت أن دليل الع�دول لألعلمية يقتيض الثاين. وأما ما أورده عىل 
الطريقي�ة من لزوم ختصيص النقض بصورة أعلمي�ة املعدول إليه فهو � مع عدم كونه 
حم�ذورا � غري الزم، إلمكان اس�تفادة عموم وجوب العدول للوقائع الس�ابقة يف غري 
م�ورد األعلمية من أدلته اللفظية واللبية، ومع عدم�ه يكون انتقاض التقليد يف املورد 
املذكور خاليا عن الدليل، ال أنه يستكشف بذلك ابتناء مجيع موارد العدول عىل انتهاء 
أم�د احلجي�ة دون اضمحالهل�ا، حتى العدول الناش�ئ م�ن األعلمي�ة، ليخرج بذلك 
ع�ام عرفت م�ن ابتناء العدول لألعلمي�ة عىل االضمحالل. فالح�ظ. وأما إذا مل يكن 
الع�دول للث�اين ألعلميته، بل ألم�ر تعبدي من موت ونحوه � بن�اء عىل لزوم العدول 
مع�ه � فحيث مل يكن لدليله إطالق يعم مجيع الوقائع، بل كان دليله منحرصا باإلمجاع 
ونحوه من األدلة اللبية كان املتعن فيه االجزاء، الن املتيقن من األدلة املذكورة حلجية 
رأي املعدول إليه هو حجيته يف الوقائع الالحقة والس�ابقة التي مل يعمل فيها عىل طبق 
رأي املجته�د الس�ابق، دون التي عمل هبا عىل طبق رأي�ه، إذ ال إمجاع فيها عىل حجيته 
كيف وقد اش�تهر القول باالجزاء فيها، بل ادعي عليه اإلمجاع حتى مع أعلمية الثاين، 
وك�ذا احل�ال يف بقية أدل�ة العدول املدع�اة، كام يظهر بالرج�وع إليها. وحينئ�ذ فالبناء 
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ع�ىل االجزاء هو األوفق بالقواعد. أما مع أعلمي�ة )املعدول( عنه فظاهر، لعموم بناء 
العق�الء عىل حجي�ة رأي األعلم، فيقترص يف اخل�روج عنه عىل املتيق�ن، وهو الوقائع 

الالحقة. 

وأما مع عدمها أو عدم ثبوهتا فالستصحاب حجية رأي املعدول عنه باإلضافة 
إىل الوقائ�ع الس�ابقة، ال�ذي ال جمال لإلش�كال فيه بام تق�دم من كونه تعليقي�ا، لفعلية 
االبتالء بالوقائع املذكورة املوجب لفعلية حجيته فيها بال إش�كال، فتستصحب. هذا 
وال يفرق يف االجزاء بن العبادات واملعامالت، وإن قيل إن العبادات هي املتيقن من 
اإلمج�اع عىل االجزاء. إذ الدلي�ل عىل االجزاء ليس هو اإلمج�اع املذكور، بل القواعد 

التي ال خمرج عنها من إمجاع أو غريه.

نعم، بناء عىل أن أدلة العدول لفظية هلا إطالق يش�مل الوقائع الس�ابقة، يتجه 
البن�اء عىل بطالن حكم التقلي�د األول وعدم االجتزاء بالعم�ل الواقع عىل طبقه ما مل 
يواف�ق مقتىض التقليد الث�اين، إال بدليل خاص من إمجاع أو نح�وه. لكن عرفت عدم 
هنوض األدلة اللفظية بذلك. هذا كله بحس�ب القواعد، وأما بحس�ب األدلة اخلاصة 
فقد اس�تدل يف الفصول لالجزاء.. تارة: بل�زوم العرس واحلرج، لعدم وقوف املجتهد 
غالب�ا عىل رأي واح�د. وأخرى: بأن حكم�ة ترشيع االجتهاد الوث�وق يف العمل عىل 
طبقه، ومع عدم االجزاء ترتفع احلكمة املذكورة. ويندفع األول � مع عدم اطراده ولو 
نوع�ا � بأنه ال يقتيض االجزاء واحلك�م بصحة العمل ظاهرا، بل يقتيض عدم وجوب 
التدارك مع البناء عىل بطالن العمل، نظري ما لو عرس قضاء الصلوات الفائتة لكثرهتا. 
فتأم�ل. مضاف�ا إىل أنه ال جيري يف حقوق الناس، ملنافات�ه لالمتنان يف حقهم. نعم، قد 
يك�ون ل�زوم احلرج نوعا كاش�فا عن جعل التقلي�د بنحو يقتيض االجزاء، كام س�يأيت 
التعرض له عند االس�تدالل بالس�رية إن ش�اء اهلل تع�اىل. وأما الثاين ففي�ه.. أوال: أنه 
منتق�ض بغري مورد م�ن موارد عدم االجزاء يف خطأ الطرق الظاهرية كام يف االمارات 
اجلاري�ة يف املوضوع�ات، وفيام ل�و قطع املجتهد بخطأ اجته�اده األول، حيث اعرتف 
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بع�دم االجزاء معه. ودعوى: عدم صحة النقض به لندرته وش�ذوذه، مدفوعة بكثرة 
حصول القطع باخلطأ يف عصور األئمة عليهم الس�الم، لتيرس الطرق العلمية حينئذ، 
فالح�ظ. وثانيا: أنه ال دليل عىل كون حكمة االجتهاد وغريه من الطرق الظاهرية هو 
الوثوق بالوجه املذكور، بل لعل حكمته جمرد الوظيفة الظاهرية عند االبتالء بالواقعة، 
فالوجه املذكور استحس�اين ال ينهض دليال، كام اعرتف به بعد ذلك. هذا وقد يستدل 
عىل االجزاء يف املقام. تارة: باإلمجاع املدعى يف كالم بعض ففي التقريرات عن بعض 
األفاض�ل يف تعليقات�ه عىل املعامل أنه ظاهر املذهب، وع�ن املناهج نفي القول من أحد 
بعدم االجزاء. وقال س�يدنا املصنف قدس رسه: )بل نس�ب إىل بعض دعوى رصيح 

اإلمجاع بل الرضورة عليه(.

نع�م، ع�ن بعض األعاظم أن املتيق�ن منه العبادات، وربام قي�ل: إن املتيقن منه 
الصالة. وأخرى: بس�رية املترشعة البتالئهم بذلك كثريا، خصوصا بناء عىل املشهور 
م�ن عدم جواز البقاء عىل تقليد امليت، فل�و كان بناؤهم عىل عدم االجزاء للزم اهلرج 
وامل�رج. لكن ال جمال لالس�تدالل باإلمجاع يف مثل هذه املس�ألة املس�تحدثة التحرير، 
والس�يام م�ع إنكار مثل ش�يخنا األعظم قدس رسه ل�ه. هذا، مع إط�الق مجاعة عدم 
االجزاء يف االمارات والطرق الظاهرية بعد انكش�اف خطئها الشامل للمقام. قال يف 
التقريرات يف بيان القول بعدم االجزاء: )وفاقا للنهاية والتهذيب واملخترص ورشوحه 
ورشح املنهاج عىل ما حكاه سيد املفاتيح عنهم. بل ويف حمكي النهاية اإلمجاع عليه، بل 

وادعى العميدي قدس رسه االتفاق عىل ذلك...(. 

وأما السرية فقد أنكرها غري واحد، وذكر بعض مشاخينا إهنا � لو متت � مستندة 
يف أمث�ال عرصن�ا إىل فت�وى املجتهدي�ن، وال حي�رز اتصاهلا بع�رص املعصومن عليهم 
الس�الم. أقول: ال ريب يف ابتناء معرفة األحكام يف عصور املعصومن عليهم الس�الم 
ع�ىل اخلط�اء كثريا، الختالف الرواي�ات كثريا من جهة التقية واخلط�أ أو الكذب، مع 
أن الرواي�ات مل تكن منت�رشة يف أول األمر، وكان االطالع عليها تدرجييا وكان األئمة 
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عليهم الس�الم يف مقام إحداث اخلالف بن الش�يعة حمافظة عليه�م، وكان أصحاهبم 
وغريهم من الش�يعة يف معرض االطالع عىل خطأ ما وصل إليهم إما بالس�ؤال منهم 
عليهم الس�الم أو بوصول أحاديث أخر عىل خالف ما وصل إليهم، كام قد يش�هد به 
سر النصوص. فلو كان البناء مع ذلك عىل عدم االجزاء بعد انكشاف اخلالف لوقع 
اهل�رج وامل�رج واضطرب نظامهم، ولكان املناس�ب منهم الس�ؤال عن حكم األعامل 
املاضية ولزوم تداركها، فإمهال ذلك ظاهر يف مفروغيتهم عن االجزاء. وهو املناسب 
مل�ا هو املرتكز من س�هولة الرشيعة وعدم ابتنائها عىل احل�رج والضيق وعدم إيقاعهم 

عليهم السالم ألوليائهم وشيعتهم إال يف ما يسعهم رأفة هبم ورمحة هلم.

ودع�وى: أن املتيقن من ذلك ما ل�و مل يكن اخلطأ واقعا موجبا لبطالن العمل، 
ك�ام يف م�وارد حديث: )ال تعاد الص�الة...( ونحوها، ومل يعل�م ابتالؤهم بغري ذلك. 
ممنوع�ة جدا، لكثرة اختالف األخبار يف غري امل�وارد املذكورة، كتحديد الكر والقرص 
واإلمتام والوضوء والنجاسات والتذكية وغريها مما يكون االختالل به موجبا لبطالن 
العمل واقعا وترتب آثار البطالن من القضاء والضامن وغريمها، فعدم اهتاممهم بتمييز 
املوارد املذكورة من غريها شاهد بام ذكرنا من املفروغية عن االجزاء. نعم، املتيقن من 
ذلك ما لو كان خفاء احلكم لعدم وصول الدليل عليه، ال خلطأ املكلف يف فهم الدليل 
الواصل، وتبدل اجتهاده يف ذلك، أو لنسيانه للدليل أو نحوه مما يعود للمكلف نفسه 
وإن كان مع�ذورا، لع�دم ش�يوع االبت�الء بذلك يف تل�ك العصور، لقرهب�م من زمان 
اخلط�اب باحلك�م املوجب لتيرس فهمه�م له غالبا وع�دم ضياعه عليه�م. ولو فرض 
ابتالؤه�م ب�ه فال يتضح بناؤهم ع�ىل االجزاء معه. ومنه يظهر ع�دم االجزاء يف املقام 
يف حق املجتهد نفسه، الستناد رأيه يف عصورنا إىل انكشاف اخلطأ له يف فهم األدلة أو 
غفلت�ه عن بعضها، ال لع�دم تيرس الوصول إليها، بخ�الف العامي، فإن عدم وصوله 
للواقع لعدم تيرس الوصول له غالبا، وليس ناش�ئا منه ارتكازا. نعم، لو كان ناشئا من 
خطئ�ه يف فهم كالم املجتهد أو غفلته عن تش�خيص مراده أو نحومها، فال جمال للبناء 
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عىل االجزاء، لعدم وضوحه من الس�رية املذكورة. كام أنه ال يفرق يف االجزاء يف حق 
العامي بن انكش�اف خطأ الفتوى له باجتهاده أو قطعه، وعدول املجتهد الذي يرجع 
إلي�ه عن فت�واه، وعدوله من أح�د املجتهدين لآلخر، لعدم الف�رق يف االرتكاز الذي 
هو منش�أ للس�رية بن اجلميع بعد عدم اس�تناد ضياع الواقع ألمر راجع إليه. ثم إنه ال 
يبعد اختصاص الس�رية بالعبادات ونحوها مما يقتيض بعض اآلثار املرتتبة عىل بطالن 
العمل التي هي من س�نخ التدارك، كالقضاء والضامن ونحومها، وأما ما ال يكون من 
سنخ التدارك، بل من سنخ اجلري عىل مقتىض العمل السابق وترتيب آثار صحته فال 
يتضح قيام السرية عليه، فمن ذكى بغري احلديد مثال مل يبعد توقفه عن أكل اللحم بعد 
انكشاف اخلطأ له، وكذا من تزوج امرأة قام الدليل عنده عىل حليتها مل يبعد توقفه عن 
مبارشهتا وترتيب آثار الزوجية عليها بعد انكشاف اخلطأ، ونحو ذلك مما ال يكون من 
س�نخ الت�دارك، الن املتيقن من الس�رية خصوص ذلك. ولعله إلي�ه يرجع ما قيل من 
اختصاص اإلمجاع بالعبادات، وإال فال يتضح وجه خصوصيتها. فالالزم الرجوع يف 

غري ذلك إىل ما عرفت من القاعدة. 

ب�ل ال يبع�د قصور الس�رية عن إثبات ع�دم وجوب اإلع�ادة يف الوقت، ألهنا 
ليس�ت بنظر املترشعة من س�نخ الت�دارك وعدم وضوح ابتالئهم بانكش�اف احلال يف 

الوقت، وخروجه عن املتيقن من السرية عىل االجزاء.

وباجلمل�ة: يل�زم االقتص�ار يف الس�رية املذكورة ع�ىل املتيق�ن والرجوع يف غري 
موردها إىل ما عرفت من القاعدة. هذا وأما ما سبق عن غري واحد من عدم االجزاء، 
ب�ل اإلمج�اع عليه يف اجلملة ف�ال يبعد محله عىل إرادة بيان مقت�ىض األصل يف األحكام 
الظاهرية، أو بيان عدم االجزاء يف حق املجتهد نفس�ه � كام هو رصيح كالم العميدي 
� حيث عرفت عدم وضوح الس�رية عىل االجزاء يف مثله. هذا كله يف مقتىض الس�رية 
االرتكازية، لكن يف بلوغها حدا يصلح للحجية إشكال، وإن كان قريبا جدا، والسيام 
م�ع م�ا عرفت م�ن دعوى اإلمج�اع عىل االج�زاء، فأهن�ا تتأيد بذلك ج�دا، خصوصا 
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نعم إذا كان املعدول إليه أعلم فاحلكم ال خيلو عن إشكال)1(.
)مس�ألة17(: جي�ب تعلم أجزاء العب�ادات الواجب�ة ورشائطها)2(، 

بمالحظ�ة ق�رب ظهور بع�ض النصوص � الدال�ة عىل اخت�الف األحاديث وصدور 
بعضه�ا تقية � يف االجزاء، ولو بإطالقاهتا املقامي�ة. وإن كان ذلك حمتاجا للتأمل، فإن 
ت�م، وإال ل�زم البن�اء عىل ما عرفت م�ن القاعدة. فالح�ظ واهلل س�بحانه وتعاىل العامل 

العاصم.

تنبي�ه الس�رية � لو مت�ت � تقتيض االج�زاء الواقع�ي، ولذا يثبت مع انكش�اف 
اخلط�أ بالعل�م، فهو نظ�ري االجزاء يف موارد حدي�ث: )ال تعاد...(. أم�ا القاعدة فهي 
إن�ام تقت�يض االجزاء الظاهري، الراج�ع إىل بقاء حجية فتوى املع�دول عنه يف الوقائع 
السابقة، املقتضية لصحة العمل ظاهرا، وحينئذ فقد يبتيل املكلف بالعلم اإلمجايل، كام 
ل�و أفتاه األول بالقرص، فعمل عليه، وأفتاه الث�اين بالتامم، فإنه يعلم إمجاال إما ببطالن 
صلواته السابقة امللزم بقضائها أو بوجوب القرص عليه الحقا، وال جمال معه للرجوع 
يف كل واقع�ة للحج�ة القائمة فيه�ا، للعلم بكذب إحدى احلجتن م�ع لزوم املخالفة 
القطعية من العمل هبام املس�قط هلام معا عن احلجية، فال بد من التأمل لتحصيل طريق 
يتخل�ص به عن العلم اإلمجايل املذكور، وإال أش�كل احلال كثريا. وهذا بخالف ما لو 

قلنا باالجزاء الواقعي، كام ال خيفى.

)1( نظرا للقاعدة املقتضية لعدم االجزاء، وملا أرشنا إليه من قرب كون االجزاء 
يف اجلملة مقتىض السرية ومظنة اإلمجاع.

)2( ملا دل عىل وجوب التفقه يف الدين وتعلم األحكام من اآليات والنصوص 
املستفيضة. وظاهرها إرادة الوجوب الطريقي ال النفيس، وهو يقتيض تنجز األحكام 
بإم�كان الوصول إليها وعدم معذرية اجلهل رشعا، فيجب الفراغ عنها باالحتياط أو 
التعل�م. ومنه يظهر التخيري بينه�ام، ال تعين التعلم. كام يظهر اختصاصه بام يقع مورد 
ابت�الء املكلف وعدم اختصاص�ه بالعبادات، بل جيري يف مجيع م�ا يبتىل به املكلف مما 



................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد 11�

ويكف�ي أن يعل�م إمج�اال أن عبادات�ه جامع�ة مل�ا يعت�ر فيه�ا م�ن االج�زاء 
والرشائ�ط)1(، وال يل�زم العل�م تفصي�ال بذل�ك)2(، وإذا عرض�ت له يف 
أثن�اء العب�ادة مس�ألة ال يع�رف حكمه�ا ج�از له العم�ل)3(، ع�ىل بعض 

حيتمل كونه موردا للتكليف رشعا، بل يأيت وجوب التعلم مع احتامل االبتالء باملسألة 
إذا كان احتامال عقالئيًا.

)1( إما واقعا، أو ظاهرا بمقتىض فتوى من جيب تقليده.

)2( لع�دم الدلي�ل ع�ىل وجوبه، إال توه�م كونه مقتىض إط�الق أدلة وجوب 
التعل�م، وما عن الس�يدين الريض واملرت�ىض )قدس رسمها( من االمج�اع عىل بطالن 
صالة من ال يعلم أحكامها، لكن أدلة وجوب التفقه بعد محلها عىل الوجوب الطريقي 

ال تقتيض إال وجوب حتصيل الواقع ولو مع عدم املعرفة التفصيلية. 

نع�م، لو محلت عىل الوجوب املقدم�ي اجته بطالن العمل بدوهنا، لكنه خالف 
ظاهر األدلة املذكورة. وإمجاع السيدين أجنبي عام نحن فيه وارد يف فرض خمالفة عمل 
اجلاهل للواقع، كام تقدم يف املسألة الثالثة، وتقدم الكالم يف بقية ما يمكن االستدالل 

به لوجوب املعرفة التفصيلية، مع اجلواب عنه، فراجع.

)�( وال جي�ب ذل�ك يف العبادة التي جيوز قطعها، بل جيوز القطع والس�ؤال ثم 
اس�تئناف العبادة. وأما لو كانت العبادة مما ال جيوز قطعه، فإن أمكن االحتياط وجب 
لتنج�ز احت�امل التكليف قبل الفحص املوج�ب لالمتثال اليقين�ي بموافقة االحتياط. 
وإن تع�ذر � ك�ام لعله مفروض كالمه قدس رسه � فقد يدعى أن وجوب العمل بأحد 
املحتم�الت مبن�ي عىل وج�وب املوافقة االحتاملية عن�د تعذر املوافق�ة القطعية للعلم 
اإلمجايل، وإال اجته جواز القطع يف ذلك أيضا، لكنه يف غري حمله.. أما أواًل: فالن جواز 
املخالف�ة القطعي�ة عن�د تع�ذر املوافقة القطعية � لو ت�م � إنام هو باإلضاف�ة إىل أطراف 
العل�م اإلمجايل، ال باإلضافة إىل ما يعلم تفصي�ال حرمته، فإذا علم إمجاال بحرمة أحد 
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االحت�امالت)1(، ثم يس�أل عنها بعد الفراغ، فإن تبين�ت له الصحة اجتزاء 
بالعمل، وإن تبن البطالن أعاده)2(.

املائن واضطر إىل رشب املاء جاز له رشهبام معا، ال رشب إناء معلوم احلرمة تفصيال، 
ويف املقام يقطع بحرمة قطع الصالة � بفصل املنايف � تفصيال، وليس املعلوم باإلمجال 

إال حرمة ترك أحد الوجهن اللذين يعلم بتوقف صحة العمل عىل أحدمها. فتأمل.

وأم�ا ثاني�ًا: فالن جواز املخالفة القطعي�ة مع تعذر املوافق�ة القطعية إنام يتم يف 
الشبهات املوضوعية التي ال جيب الفحص عنها، لعدم منجز للتكليف الواقعي حينئذ 
إال العلم اإلمجايل املفروض سقوطه، أما يف الشبهات احلكمية التي جيب الفحص عنها 
فتعذر املوافقة القطعية بس�بب عدم الفحص وإن أس�قط اخلطاب ال يس�قط العقاب، 
وحينئذ جيب بحكم العقل اختيار املوافقة االحتاملية، الحتامل عدم الوقوع يف العقاب 
معها. نعم، خيتص ذلك بصورة التقصري يف الفحص، دون غريها كام لو تعلم املس�ألة 

ثم نسيها، فإنه ال عقاب حينئذ، فال منجز للواقع، فالحظ. 

ه�ذا كل�ه بن�اء عىل ما ه�و الظاه�ر من ع�دم اعتب�ار اجل�زم بالني�ة، وإال تعن 
االس�تئناف، لتع�ذر املوافقة حت�ى االحتاملية حينئ�ذ. ويأيت يف آخر ال�كالم يف أحكام 

التقليد ما له نفع يف املقام إن شاء اهلل تعاىل.

)1( ال يبعد لزوم ترجيح االحتامل األقوى، النه أبعد عن خطر العقاب.

)2( أما يف ما يكون اإلخالل به خطأ موجبا لالس�تئناف � كاألركان � فظاهر، 
وأما يف غري ذلك � كام يف موارد حديث: )ال تعاد الصالة...( � فهو مبني عىل اختصاص 
ما دل عىل صحة العمل مع اإلخالل باألمور املذكورة بصورة صدور الفعل عن جزم 
باالمتثال، وال يشمل املرتدد، كام ال يشمل العامد. ومتام الكالم يف كل مورد يف حمله، 

كمباحث اخللل يف الصالة ونحوها.
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)مس�ألة18(: جي�ب تعلم مس�ائل الش�ك والس�هو)1( الت�ي هي يف 
معرض االبتالء)2(، لئال يقع يف خمالفة الواقع)3(.

)مسألة19(: تثبت عدالة املرجع يف التقليد بأمور:
األول: العلم احلاصل باالختبار أو بغريه. 

)1( مل�ا تقدم يف املس�ألة الس�ابقة م�ن أدلة وج�وب تعلم األح�كام والتفقه يف 
الدين.

)2( س�واء عل�م االبتالء هبا أم احتمله احتامال عقالئي�ًا، إلطالق أدلة وجوب 
التعل�م أو عمومه�ا هلام معًا، ألنه مل�ا كان طريقيًا كان الغرض منه حف�ظ الواقع الذي 
حيتمل فوته بسبب ترك التعلم ولو يف مورد احتامل االبتالء وبه خيرج عن استصحاب 
عدم االبتالء � لو فرض جريانه قي نفس�ه � عىل أنه ال خيلو عن إش�كال، ملا عن بعض 
األعاظ�م قدس رسه من عدم كون�ه أثرا رشعيًا وال ذا أثر رشعي. وأما ما ذكره بعض 
مشاخينا من حكاية ترتب األثر عىل نفس اإلحراز بناء عىل أن املجعول يف االستصحاب 
هو الطريقية، إذ عدم وجوب التعلم يف املقام من آثار إحراز عدم االبتالء، للعلم معه 
بعدم الرضر املوجب للتعلم. فمندفع: بأن الظاهر توقف جريان األصل واإلحراز به 
ع�ىل كون األم�ر املحرز للعمل وإن كان االحراز رشطا يف فعلي�ة العمل وترتبه عليه، 
واالبتالء بنفس�ه ملا مل يكن بنفس�ه موضوعا للعمل امتنع جريان العمل. مع أن ترتب 
القط�ع بعدم الرضر عىل إحراز عدم االبت�الء إنام هو ملالزمته له خارجا ال رشعا، فلو 
ج�رى األصل بلحاظ ذل�ك لزم حجية األصل املثبت. عىل أنه لو جرى اس�تصحاب 
عدم االبتالء مع الشك فيه جلرى استصحاب عدم خمالفة التكليف الواقعي مع العلم 

باالبتالء، إذ معه يعلم بعدم الرضر فال جيب التعلم، فتأمل جيدًا.

)�( مل�ا عرف�ت م�ن أن وج�وب التعل�م طريقي لي�س الغرض من�ه إال جتنب 
خمالف�ة الواقع وليس نفس�يا. ومنه يظه�ر الوجه يف عدم وجوب�ه باإلضافة إىل ما يعلم 
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الثاين: شهادة عادلن هبا)1(.

ع�دم االبت�الء به. وكذا باإلضافة إىل األحكام غري اإللزامي�ة التي ال رضر يف خمالفتها 
عماًل.

)1( بناء عىل عموم حجية البينة، كام هو املشهور الذي ال يبعد تسامل األصحاب 
عليه، فإنه وإن حكي عن رصيح القايض وظاهر عباريت الشيخ والكاتب عدم حجيتها 
يف إثب�ات النجاس�ة، ورب�ام حيكى ع�ن بعض ع�دم حجيتها يف باب االجته�اد، إال أن 
الظاه�ر أنه خلصوصية مانعة من العمل بالعموم ال للتوقف يف ثبوت العموم، لتعليل 
األول بأهن�ا ال تفي�د العل�م فال خيرج هبا ع�ام دل عىل أن كل يش طاهر حت�ى يعلم أنه 
ق�ذر، وتعليل الثاين بأن االجتهاد من األمور احلدس�ية التي ال تكون موردا للش�هادة 

مع تيرس العلم.

وكي�ف كان، فيكف�ي يف حجيته�ا م�ا دل ع�ىل حجي�ة خ�ر الثق�ة الش�امل 
للموضوعات، ومنه س�رية العقالء الثابت إمضاؤها رشعا، وما ذكره س�يدنا املصنف 
قدس رسه من أن بينه وبن البينة عموما من وجه. مدفوع: بأنه ال يراد بالعادل يف البينة 
إال خصوص الضابط، وهو أخص من الثقة. وأما احتامل خطئه فهو ال ينايف كونه ثقة 
يف نفسه معوال عىل خره عند العقالء ألصالة عدم اخلطأ املعول عليها عندهم. فالبينة 
أخص من خر الثقة مطلقا، فام دل عىل حجيته يكون دليال عىل حجيتها بال إش�كال، 

وإنام اإلشكال يف ثبوت الدليل عليها باخلصوص. 

وق�د يس�تدل عليه بأم�ر يتضمن قبوهل�ا يف القضاء باألولوية، ألهن�ا يف القضاء 
مبتلي�ة باملع�ارض، وه�و احلجة املطابق�ة لقول املنك�ر، كاليد ونحوه�ا، فتقديمها مع 

املعارض يقتيض حجيتها بدونه باألولوية.

وفي�ه: أن حم�ل الكالم لي�س هو حجيته�ا يف خصوص مورد ال يرج�ع فيه إىل 
حج�ة ع�ىل خالفه�ا، بل ما يعم وج�ود حجة عىل خالفه�ا، ولو كان ه�و أصالة عدم 
ثب�وت األم�ر الذي قام�ت عليه، أو قول صاح�ب اليد أو نحو ذلك، ك�ام يف القضاء، 
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ومع�ه ال تتم األولوية املتقدمة. فاألوىل حينئذ دعوى كون وجه الترسية تنقيح املناط، 
ال األولوي�ة. ع�ىل أنه ال جمال له أيضا، إلمكان خصوصية القضاء من حيثية الرضورة 
املقتضي�ة لفص�ل اخلصوم�ة، التي لوال ه�ا الختل النظ�ام، ووقع اهل�رج واملرج، فال 
مالزم�ة بن حجية يش يف القضاء، وحجيته يف غريه، ومن ثم كان اليمن مما تفصل به 

اخلصومة، وال يعتر يف غريها، كام نبه له بعض مشاخينا.

الله�م إال أن يقال: أمهي�ة فصل اخلصومة إنام تقتيض ل�زوم فصلها بحجة ولو 
كان�ت ه�ي األص�ل املطابق لقول املنك�ر، وال تقتيض تعي�ن حجية البين�ة، بل ملا كان 
القضاء مبنيا عىل فصل اخلصومة بنحو ينفذ عىل كل أحد وال جيوز معه جتديد الدعوى 
كان املناسب فيه شدة االحتياط يف احلجة، ولذا مل يكتف باألصل أو اليد يف حق املنكر 
حت�ى ض�م إليه اليمن. وأما اعتب�ار اليمن املردودة عىل املدعي فه�و نحو من اإللزام 
للمنكر الذي رد اليمن، وهو أشبه بالصلح القهري الذي خيتص بباب القضاء ألجل 

فصل اخلصومة بعد سقوط حجة املنكر باخلصومة.

فاإلنص�اف: أن دع�وى األولوية يف املقام قريبة جدا، لك�ن يف بلوغ ذلك حدا 
يوجب العلم باحلكم ويصلح لالستدالل إشكال، بل منع، فالوجه املذكور ال يصلح 
إال للتأييد. هذا، ولكن التش�كيك يف عموم حجية البينة، تارة: يكون من جهة احتامل 
اختصاصها بفصل اخلصومة، فيفصل يف حجيتها يف األمر الواحد بن حالتي اخلصومة 
وغريها، فهي حجة يف حق احلاكم يف احلالة األوىل، وليست حجة يف حق كل أحد يف 

احلالة الثانية.

وأخ�رى: م�ن جهة احت�امل اختصاصها ببعض األم�ور املش�هود عليها، دون 
بعض، لعدم اإلطالق فيها من حيثية األمر املش�هود فيه. أما من اجلهة األوىل فالظاهر 
أنه ال جمال لتخصيص إطالق أدلة قبول الشهادة، والسيام مع جعل موضوع القبول يف 
بعض النصوص عامة الناس، ال خصوص القايض، كصحيح عبد اهلل بن أيب يعفور، 
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قل�ت أليب عبد اهلل عليهم الس�الم: بم تع�رف عدالة الرجل بن املس�لمن حتى تقبل 
ش�هادته هلم وعليهم؟ فقال: )أن تعرفوه بالس�ت والعفاف... فإن ذلك جييز ش�هادته 
وعدالته بن املسلمن...(. ومرسل يونس بن عبد الرمحن عنه عليه السالم، سألته عن 
البين�ة إذا أقيم�ت عىل احلق أحيل للقايض أن يقيض بقول البينة؟ فقال: )مخس�ة أش�ياء 
جيب عىل الناس األخذ فيها بظاهر احلكم: الواليات واملناكح والذبايح والش�هادات 
واألنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته وال يسأل عن باطنه(. 
ورواية إبراهيم الكرخي عنه عليه الس�الم: )من صىل مخس صلوات يف اليوم والليلة 
يف مجاع�ة فظنوا به خريا، وأجيزوا ش�هادته()1(. بل م�ع الترصيح يف بعض النصوص 
بالقب�ول يف حق غري القايض، كمصحح حممد بن مس�لم عن أيب جعفر عليه الس�الم: 
)ال تص�يل خل�ف من يبغي عىل االذان والص�الة بالناس أجرا، وال تقبل ش�هادته()2( 
وخر عيس�ى بن عبد اهلل، س�ألت أبا عبد اهلل عليه الس�الم عن شهادة ولد الزنا فقال: 
)ال جتوز إال يف اليشء اليسري إذا رأيت منه صالحًا()�( ونحوها صحيح عيل بن جعفر 
عن أخيه عليه الس�الم، س�ألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: 
كان أيب ال يقبل ش�هادته إذا سأل بكفه()�( ورواية جراح املدائني عن أيب عبد اهلل عليه 
السالم: )ال أقبل شهادة فاسق إال عىل نفسه()�( ملا هو املعلوم من عدم تصدهيام )عليهام 
السالم( لفصل اخلصومة. وصحيح أيب بصري عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )يف امرأة 
ش�هد عندها ش�اهدان بأن زوجها مات فتزوجت...()�( فإنه ظاه�ر يف املفروغية عن 

قبول املرأة الشهادة املذكورة من دون حاجة إىل مراجعة احلاكم.

وباجلمل�ة: التأم�ل يف النص�وص املذك�ورة وغريه�ا ش�اهد بع�دم خصوصية 

)1( الوسائل ج:1 ص:��2�291، باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:1، �، 12.
)2( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�2 من كتاب الشهادات حديث:�.
)�( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:�.
)�( الوسائل ج:�1 ص:2�1 باب:�� من كتاب الشهادات حديث:1.
)�( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�0 من كتاب الشهادات حديث:2.
)�( الوسائل ج:�1 ص:2�2 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:2.
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اخلصوم�ة عن�د الق�ايض يف قبول الش�هادة، بل عىل كل أح�د أن يقبله�ا، وليس فائدة 
القض�اء إال فص�ل اخلصوم�ة التي يرتتب عليه�ا النفوذ يف حق كل أحد وإن مل يس�مع 
الش�هادة. ب�ل م�ن البعيد ج�دا اختص�اص القب�ول بص�ورة القضاء يف مث�ل الطالق 
وموت الزوج واهلالل واستهالل املولود، ونحوها مما يكثر االبتالء به من دون تشاح 
وختاص�م، فإن�ه لو توقف قبول الش�هادة عىل رف�ع األمر للقايض لوق�ع اهلرج واملرج 
ملا يس�تلزمه من كث�رة مراجعة القضاة. والتفصيل بن امل�وارد من حيثية عموم القبول 
واختصاص�ه بالقض�اء مما ال جمال ل�ه بعد إلغاء اخلصوصية وعدم الف�ارق بينها عرفا، 
الرتكاز كون منشأ القبول الطريقية التي ال يفرق فيها بن املوارد، مع عدم اإلشارة يف 
النصوص الضابط يف التفصيل الكاش�ف عن املفروغية عن عموم أدلة القبول وعدم 
الفرق فيها بن اخلصومة وغريها. والسيام مع عدم دخل اخلصومة يف احلجية ارتكازا، 
وأن رجوع القايض للبينة، إنام هو للمفروغية عن حجيتها يف نفس�ها ومن ثم س�ميت 
البين�ة بين�ة. ومنه يظهر أنه ال حاجة للتش�بث يف التعميم باألولوي�ة املتقدمة أو بتنقيح 
املناط مع ظهور األدلة بل رصاحة بعضها يف عدم خصوصية اخلصومة يف احلجية، بل 
ه�و مما ينبغ�ي املفروغية عنه والقطع به بعد ما عرفت. وأما م�ن اجلهة الثانية فال تنفع 
األولوي�ة املذك�ورة يف التعميم، لعدم اإلش�كال يف اختالف امل�وارد يف املالك املقتيض 
لقب�ول احلج�ة عليها، ومن ثم اختلف�ت كثريا يف القيود املعترة يف الش�هادة، فال جمال 

لتنقيح املناط، فضال عن األولوية.

نع�م، الظاهر اس�تفادة التعميم من اجلهة املذكورة مما تق�دم بضميمة املفروغية 
عنده�م � تبع�ا لألدلة � ع�ىل حجية البينة يف القض�اء واحلقوق عدا ما اس�تثني، ملا هو 
الظاهر من إمكان ترتب التنازع يف كل يش قابل الن يش�هد عليه، إلمكان ترتب حق 
أح�د علي�ه، بنحو يصلح الن يكون موردا للنزاع وموضوع�ا للحكومة، فيرتتب عىل 
النزاع يف النجاسة النزاع يف صحة البيع أو لزومه لو كان املبيع مما تسقطه النجاسة عن 
املالي�ة أو تعيب�ه، ويرتتب عىل النزاع يف العدالة النزاع يف نفوذ احلكم لو فرض حكومة 
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من يدعي املحكوم عليه فسقه، إىل غري ذلك مما يمكن فرض النزاع فيه. وحينئذ مقتىض 
م�ا تق�دم عموم احلجية يف مجيع ذلك يف ح�ق كل أحد. وأما احتامل أن ذلك ال يقتيض 
ترتيب مجيع آثار املش�هود عليه، حتى ما ال يكون من س�نخ احلقوق، كصحة الصالة، 
وج�واز التقليد وغريمه�ا، إلمكان التفكيك يف احلجية بن آث�ار اليشء الواحد. فبعيد 
ج�دًا عام هو املنس�اق من أدل�ة احلجية، تبع�ا للمرتكزات العرفي�ة احلاكمة بأن حجية 
البين�ة مبنية عىل تصديقها وثبوت ما قام�ت عليه هبا املقتيض لثبوت لوازمه فضال عن 
آث�اره، نظ�ري قبول العقالء خ�ر الثقة. ولعله لذا قال يف اجلواهر يف مس�ألة قبول البينة 
عىل النجاس�ة وعدم االقتصار فيها عىل العل�م: )ينبغي القطع بقبول البينة يف ذلك... 
لظهور تنزيلها منزلته يف الرشع... كظهور استحقاق الرد أو الفسخ واملطالبة باإلرش 
لو ثبت بالبينة نجاسة الدهن املبيع ونحوه... واحتامل عدم التالزم بن استحقاق الرد 
وثبوت النجاس�ة وجريان أحكامها ال يصغى إليه(. هذا مع عدم اإلش�كال يف عموم 
احلجي�ة يف اجلملة ملا ال يك�ون من احلقوق، كاهلالل املقتيض للصوم أو الفطر، وموت 
ال�زوج والط�الق املقتضين للع�دة وصحة التزوي�ج بعدها، والعت�ق املقتيض لبعض 
األحكام التي ال دخل هلا باحلقوق كجواز اجلمع بن أربع حرائر، وعدم جواز اجلمع 
ب�ن أكثر من أمتن، وغري ذلك، مما يعلم من حال املس�لمن ترتي�ب مجيع آثاره بالبينة 
وع�دم االقتصار منها عىل م�ا يتعلق بحقوق الناس. ومن الظاه�ر أن قبول البينة فيها 
بنحو يثبت مجيع اآلثار مل يس�تفد من أدلة خاصة، بل هي بن ما مل يرد فيه دليل خاص 
أصال، أو ورد فيه دليل خاص ظاهره املفروغية عن أصل قبول البينة، وإنام سيق لبيان 
بعض اخلصوصيات، كوجوب اإلش�هاد يف الطالق، وعدم قبول ش�هادة النس�اء فيه 
ويف اهل�الل ونحومها، وهو كاش�ف ع�ن املفروغية عن عموم حجي�ة البينة من حيث 
امل�وارد، وأهن�ا تثبت مجيع اآلث�ار، وتكون هي املرجع ل�و ال الدليل اخلاص. فالحظ. 
وهو الظاهر أيضا من مثل رواية مس�عدة بن صدقة اآلتية، ورواية علقمة عن أيب عبد 
اهلل علي�ه الس�الم: )فمن مل ت�ره بعينك يرتكب ذنبا أو مل يش�هد عليه بذ لك ش�اهدان 
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فه�و من أه�ل العدالة والس�رت...()1(. وخر عبد اهلل بن س�ليامن عنه عليه الس�الم يف 
اجلبن: )كل يش لك حالل حتى جييئك ش�اهدان يش�هدان أن فيه ميتة()2(، فإهنا مل ترد 
لترشي�ع حجي�ة البينة ف�كل يشء، أو يف الفس�ق، أو يف امليت�ة، بل لبيان ع�دم االكتفاء 
بغريها الظاهر يف املفروغية عن حجيتها يف نفس�ها، ويناسبه سوقها يف األولين مساق 
العلم املفروغ عن حجيته. وهو املناس�ب للمرتكزات العرفية املش�ار إليها آنفا، ملا هو 
املعلوم من ارتكاز عدم اخلصوصية للموارد وعدم الفرق بن اآلثار، مع عدم اإلشارة 
يف النصوص للضابط يف التفصيل بينها، فلو مل يكن العموم مقتىض إطالقاهتا اللفظية، 

فال أقل من كونه مقتىض إطالقاهتا املقامية. فتأمل.

واإلنصاف: أن التأمل يف ما ذكرنا ويف نصوص الش�هادات والقضاء ونحوها 
موج�ب لوض�وح احلكم، والس�يام مع دع�وى اإلمجاع ع�ىل العموم من غ�ري واحد، 
ب�ل ظهور التس�امل عليه بينه�م. وثبوت اخلالف يف بعض امل�وارد ال ينافيه لو مل يؤيده، 
لظه�ور كالمهم يف أن منش�أه ش�بهة يف خصوص املورد، مثل تعليل ع�دم قبول البينة 
يف النجاس�ة يف كالم م�ن عرفت بأهنا ليس�ت م�ن العلم الذي جعل غاي�ة للطهارة يف 
قوهل�م عليهم الس�الم: )املاء كل�ه طاهر حتى تعلم أن�ه قذر(، وتعليل ع�دم قبوهلا يف 
االجته�اد بأنه من األمور احلدس�ية التي ال تكون موردا للش�هادة مع تيرس العلم، كام 
حكاه س�يدنا املصنف قدس رسه، فإن االس�تدالل بمثل ذلك ظاهر يف املفروغية عن 
ثبوت عموم حجية البينة، وإال كان األوىل إنكار العموم املذكور. بل تس�ميتها بالبينة 
مش�عر باملفروغية ع�ن حجيتها، وأهنا موجبة لوضوح األمر املش�هود به رشعا. وهذا 
كاف يف البن�اء ع�ىل العموم الراجع إىل أن مقتىض القاع�دة قبول البينة إال بدليل خمرج 

عنها، فال ينبغي التوقف فيه. ثم إنه قد استدل عىل عموم حجية البينة بأمرين:

األول: رواية مس�عدة بن صدقة عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )سمعته يقول: 

)1( الوسائل ج:�1 ص:292 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:�1.
)2( الوسائل ج:�1 ص:91 باب:�1 من أبواب األطعمة املباحة حديث:2.
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كل يشء هو لك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفس�ك، وذلك مثل 
الث�وب يكون عليك قد اش�رتيته وهو رسقة، واململوك عندك لعله حر قد باع نفس�ه، 
أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة حتتك وهي أختك أو رضيعتك. واألش�ياء كلها عىل هذا 
حت�ى يس�تبن لك غري ذلك أو تقوم ب�ه البينة()1( والكالم فيها تارة من حيث الس�ند، 
وأخرى من حيث الداللة. أما الس�ند فقد يضعف، لعدم النص عىل توثيق مسعدة بن 
صدقة، فال جما لالعتامد عىل روايته، والسيام مع عد الكيش إياه برتيا، وعد الشيخ إياه 
يف كتابه يف أصحاب الباقر عليه الس�الم عاميًا)2(. لكن ال يبعد االعتامد عليها مع علو 
متنه�ا ورواية الكليني والش�يخ هلا وظه�ور قبوهلا بن األصحاب، ب�ل قبول روايات 
مس�عدة، فعن املجليس األول: )الذي يظهر يل من أخباره التي يف الكتب أنه ثقة، الن 
مجي�ع ما يروي�ه يف غاية املتان�ة موافقة ملا يروي�ه الثقات من األصح�اب، ولذا عملت 
الطائف�ة ب�ام رواه وأمثال�ه م�ن العامة. بل لو تتبع�ت وجدت أخباره أس�ند وأمتن من 
أخب�ار مثل مجيل ب�ن دراج، وحريز بن عبد اهلل(، وقريب منه عن غريه. هذا مع وقوع 
الرج�ل يف أس�انيد كتاب كامل الزيارة الذي رصح ابن قولوي�ه قدس رسه يف أوله أنه 
ال يثب�ت في�ه إال ما رواه ثقات أصحابنا، ومن ثم اختار بعض مش�اخينا وثاقته. ولعله 

لبعض ذلك عر شيخنا األعظم قدس رسه عن الرواية باملوثقة.

وباجلملة: س�ند الرواية ال خيلو عن اعتبار، فيتجه االستدالل هبا. وأما الداللة 
فق�د قرهبا س�يدنا املصن�ف قدس رسه بأهن�ا وإن تضمنت حجية البين�ة إذا قامت عىل 
احلرم�ة، إال أن امل�راد بذل�ك أعم م�ن كون احلرم�ة مدل�وال مطابقيًا وكوهن�ا مدلواًل 
التزامي�ًا)�( م�ن حيثية داللتها عىل املوض�وع املالزم هلا، وحيث كانت البينة من س�نخ 

)1( الوسائل ج:12 ص:�0 باب:� من أبواب ما يكتسب به حديث:�.
)2( بن�اء ع�ىل احتاد املذكور يف كالمهام مع الراوي ع�ن الصادق)ع(، كام لعله املعروف، وربام حيتمل تعددمها 

وأن الثاين إمامي، بل من احلسان، وقد تعرض لذلك يف تنقيح املقال. )منه عفي عنه(.
)�( العم�دة يف وج�ه التعميم إطالق الرواية، لصدق قيام البينة عىل احلرمة بذلك. والس�يام مع كون الغالب 
يف قيام البينة عىل احلكم قيامها عىل موضوعه، ألنه املدرك أوال للش�اهد، وهو املناس�ب لألمثلة املس�وقة 
يف الرواية. وأما ما ذكره بعض أفاضل أهل العرص من أن املراد يف الرواية ليس هو قيام البينة عىل احلرمة، 
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االم�ارات العرفي�ة كان الظاه�ر م�ن ثب�وت احلرمة هب�ا كوهن�ا طريق�ا إىل مؤداها، ال 
تعب�دا، ك�ام يف م�وارد األصول، وحينئذ يرتت�ب عىل مؤداها مجي�ع أحكامه ولو كانت 
غ�ري احلرمة، لعدم اختص�اص طريقيتها بنظر العرف بجهة دون جهة، فال يبقى مورد 
خارج عن الرواية إال ما لو مل يرتتب عىل ما قامت عليه البينة احلرمة أصال، وهو � مع 
ندرت�ه � قد يتع�دى إليه بعدم القول بالفصل، أو لع�دم التفكيك عرفا بينه وبن مورد 
الرواية. وبعن هذا التقريب يمكن إثبات عموم احلجية من رواية عبد اهلل بن س�ليامن 
املتقدمة الواردة يف اجلبن، بناء عىل ظهورها يف كون ذكر امليتة فيها من باب املثال. وقد 
استش�كل بعض مش�اخينا يف داللة الرواية بأن البينة قد اس�تعملت يف الكتاب العزيز 
واألخبار بمعناها اللغوي، وهو ما به البيان واحلجة عىل اليشء، ومل يثبت استعامهلا يف 
ش�هادة العدلن، ب�ل املعنى املذكور مصطلح حادث للعلامء، لعل�ه كان ثابتا يف الدور 
األخ�ري من زماهنم عليهم الس�الم وحينئذ ال تدل الروايتان ع�ىل حجية البينة باملعنى 
املذكور، بل البد من ثبوته من اخلارج. وفيه.. أوال: أن مالحظة االستعامالت الكثرية 
يف النص�وص الواردة يف القضاء والش�هادات وغريها ش�اهد بعدم اس�تعامل البينة يف 
املعنى اللغوي املذكور، بنحو يراد منه املعنى عىل عمومه، ويراد من الالم فيه � لو كان 
حم�ىل هبا � اجلنس، بحي�ث يكون إطالقه عىل املعنى املصطلح ملحض التطبيق كإطالق 
اإلنس�ان ع�ىل زيد، إذ هو ال يناس�ب توصيفها يف غري واحد من النص�وص بالعادلة، 
وال نسبة الشهادة هلا الظاهرة يف كوهنا بلحاظ أداء الشهادة، وال مقابلتها باليمن، مع 
أن�ه من احلجج أيضا، وجمرد اختصاص حجيته بالقض�اء ال يصحح املقابلة، مع كون 
البين�ة حجة فيه أيضا وإن كانت أعم، بل ال يناس�ب م�ا ورد من عدم قبوهلا من املنكر 

ليحت�اج يف التعمي�م إىل ما تقدم، بل قيامها عىل املوضوع ذي احلرمة، بقرينة اس�تثنائه من لزوم البناء عىل 
ع�دم ك�ون الثوب رسقة وغريه مما تضمنته الرواية من املوضوعات، فتدل الرواية ابتداء عىل حجية البينة 
يف املوضوع�ات املؤدي�ة احلرمة. فه�و خالف ظاهر الرواي�ة، ألن األمثلة املذكورة فيها قد س�يقت لبيان 
موارد البناء عىل احلل وعدم االعتناء باحتامل احلرمة الذي تضمنه صدر الرواية، فاالس�تثناء إنام هو من 
ذلك، ال من األمثلة املذكورة، وهو املراد من اس�م اإلش�ارة يف قوله )عليه الس�الم(: واألشياء كلها عىل 

هذا حتى يستبن لك غري ذلك...، وليس املراد هبام املوضوع. )منه عفى عنه(.
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عن�د التعارض، معلال بأهنا رشعت ع�ىل املدعي، لوضوح أن الذي ال يقبل من املنكر 
ه�و البين�ة اخلاصة، ال مطلق الرهان ول�و كان علميا، كام ال يناس�ب ما ورد من ضم 
اليم�ن إليه�ا يف الدعوى عىل امليت فإنه رصيح يف عدم حجيتها بنفس�ها، فال مصحح 
إلطالق البينة باملعنى اللغوي عليها... إىل غري ذلك مما يظهر بسر النصوص والتأمل 
فيها. فال بد إما من محلها عىل املعنى اللغوي املذكور مع االلتزام بأن الالم فيها للعهد 
للف�رد اخلاص، وهي البين�ة املصطلحة أو التزام نقلها للمعن�ى املذكور مع كون الالم 
للمح املعنى اللغوي املنقول عنه، كام يف س�ائر موارد النقل بالغلبة، كالصالة والصوم 

والوضوء وغريها. 

والث�اين هو األقرب بع�د التأمل يف النصوص، الن ص�دق املعنى اللغوي عىل 
املعن�ى املصطل�ح مبني عىل مالحظة عناي�ة اجلعل والتنزيل، الن البين�ة لغة من البيان 
امل�الزم للعلم، فصدقها عىل احلجج غري العلمي�ة � ومنها البينة املصطلحة � مبني عىل 
مالحظة عناية جعلها بمنزلة العلم، ومن البعيد ابتناء تلك االس�تعامالت الكثرية عىل 
العناية املذكورة، خصوصا ما تضمن عدم ابتناء القضاء عىل العلم، بل عىل البينة))1((، 
فإنه كالرصيح يف عدم حلاظ تنزيل البينة منزلة العلم، بل هي أمر يف قباله. بل ال ينبغي 
اإلش�كال يف حصول النقل بأقل من هذه االس�تعامالت، بل قبلها. ويناسبه خلوها يف 
كثري من االس�تعامالت عن الالم املحتملة للعهد، خصوصا يف ما تضمن أنه ال طالق 

إال ببينة، فلو مل تكن منقولة لزم استعامل العام يف اخلاص.

وباجلملة: التأمل يف النصوص الكثرية واس�تيعاهبا يورث القطع بتحقق النقل 
يف زم�ن صدور الروايات وابتناء االس�تعامل فيها عليه، ال عىل املعنى اللغوي. وثانيا: 
أنه ال جمال لذلك يف خصوص رواية مسعدة، ملقابلتها فيها باالستبانة الالزمة من قيام 

البينة باملعنى اللغوي، ألهنام متحدان اشتقاقا، كام ال خيفى.

فاإلنصاف: أن االس�تدالل بالرواية املذكورة قريب جدا. الثاين: ما اس�تدل به 

)1( راجع الوسائل ج:�1 ص:��1 باب:1 من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعاوى حديث:2.
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بع�ض مش�اخينا � بناء عىل ما تقدم منه م�ن بقاء البينة عىل املعن�ى اللغوي � وحاصله: 
أن�ه مل�ا دلت األدل�ة عىل ابتناء القض�اء عىل البين�ة باملعنى اللغوي وعلمن�ا من اخلارج 
اعت�امد الش�ارع ع�ىل اخب�ار العادلن يف مق�ام القضاء نستكش�ف من ذل�ك كونه بينة 
باملعنى املذكور وحجة من قبل الش�ارع، كام نستكش�ف من ذلك عموم حجيته وعدم 
اختصاصها بالقضاء، الن اعتامد الش�ارع عليه يف القضاء يكشف عن حجيته يف مرتبة 
س�ابقة عىل القض�اء، ال أنه صار حجة به. وفي�ه.. أواًل: أن احتامل اختصاص حجيته 
بالقض�اء ال يرجع إىل كون القضاء � الذي هو بمعنى حكم احلاكم وفصله للخصومة 
� س�ببًا للحجية، لريد بأن الظاهر ابتناء القضاء عىل احلجية وتوقفه عليها، ال العكس، 
ب�ل بمعنى كون اخلصومة عند القايض س�ببا يف حجية البينة يف حق القايض مصححة 
حلكم�ه يف الواقع�ة، فهي حجة يف رتبة س�ابقة عىل القضاء خمتصة ب�ه، والبد يف إثبات 
عم�وم حجيته�ا لغري حال القضاء من طريق آخر. وثاني�ا: أن ذلك ال يقتيض إال عدم 
دخل القضاء واحلكومة يف حجية البينة، وال يقتيض عموم حجيتها من حيث املوارد، 
إلم�كان اختصاصه�ا باحلقوق التي هي مورد احلكوم�ة وإن مل ترفع للحاكم ومل حيتج 

فيها للقضاء، فالبد يف تعميمها جلميع املوارد من دليل آخر، فتأمل جيدًا.

ثم إنه قد اس�تدل ش�يخنا األعظم قدس رسه يف رس�الته يف العدالة عىل حجية 
البين�ة يف خص�وص العدالة بام ورد من فعل النبي صىل اهلل عليه واله حيث كان يبعث 
رجل�ن م�ن أصحابه لتزكية الش�هود املجهولن، فيعمل بقوهلام جرح�ا وتعديال. وما 
دل ع�ىل قب�ول تعدي�ل القابلة، وه�و خر جابر عن أيب جعفر عليه الس�الم: )ش�هادة 
القابلة جائزة عىل أنه استهل أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت()1( وفحوى ما دل عىل 
قبوهل�ا يف اجل�رح، وهو خر علقمة املتقدم. وزاد س�يدنا املصنف قدس رسه فاس�تدل 
ب�ام يف صحي�ح عبد اهلل بن أيب يعفور عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )فإذا س�ئل عنه يف 
حملت�ه وقبيلته قال�وا: ما رأينا منه إال خ�ري مواظبا عىل الصل�وات متعاهدا ألوقاهتا يف 

)1( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�2 من كتاب الشهادات حديث:��.
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مصاله()1( بضميمة اإلمجاع عىل عدم اعتبار أكثر من البينة.

ويش�كل األول بع�دم العثور عليه، فإن�ه وإن ذكر يف الوس�ائل ذلك يف عنوان 
الباب الس�ادس من أب�واب كيفية احلكم وأحكام الدع�وى، إال أنه مل يذكر إال ما عن 
تفس�ري العس�كري عليه السالم من أن النبي صىل اهلل عليه وآله كان إذا جاءه شهود ال 
يعرفه�م بعث رجلن من خيار أصحابه يس�أالن عنهام يف قبيلتهام وس�وقهام ومنزهلام، 
فان أثنوا خري جاءاه وأخراه فبعث خلف القوم الذين أثنوا عىل الش�هود، فسأهلم عام 
جاء الرجالن، فإن صدقومها قىض بشهادة الشاهدين وأنفذها. وهو كام ترى � مع أنه 
أجنبي عام نحن فيه، لعدم تزكية الرجلن للش�هود، بل إخبارمها عن القوم بتزكيتهام � 
دال عىل عدم اكتفائه صىل اهلل عليه واله بش�هادة الرجلن يف االخبار عن املزكن حتى 
يبعث إليهم فيس�أهلم بأنفس�هم. هذا مع وهنه يف نفس�ه بضعف السند، ومثله يف ذلك 
الث�اين. م�ع أنه ال دالل�ة فيه عىل االكتفاء بش�هادة العادلن، إلمكان وجوب الس�ؤال 
م�ن أكث�ر حتى حيص�ل العلم أو الش�ياع االطمئن�اين بالعدالة. وال جم�ال لدعوى: أن 
إطالق الس�ؤال يقتيض االكتفاء بس�ؤال الواحد فضال عن االثنن، لعدم إمكان البناء 
ع�ىل اإلط�الق املذكور بعد اليق�ن بعدم االكتفاء بمطلق الس�ؤال ولو م�ن الطفل أو 
الفاس�ق، والتزام خروجهام بالتخصيص بعيد، بل ظاهر احلديث إرادة لزوم الفحص 
م�ن وجوب الس�ؤال، مع إي�كال مقداره وحتدي�ده إىل دليل آخر. ومثله�ا دعوى: أن 
االس�تدالل به بضميمة اإلمجاع عىل عدم اعتبار أزيد من البينة، كام تقدمت من سيدنا 
املصن�ف قدس رسه يف الوجه الرابع، الندفاعها بأن هذا رجوع لالس�تدالل باإلمجاع 

عىل حجية البينة، كام لعله ظاهر.

وأم�ا الثالث فالفحوى املدعاة فيه وإن كان�ت قريبة، الن قبول البينة يف اجلرح 
م�ع ظه�ور الرواية يف ك�ون األصل العدالة يقت�يض قبوهلا يف العدال�ة املطابقة لألصل 
باألولوي�ة العرفي�ة الراجعة إىل مفهوم املوافقة، إال أن ضعف س�ند الرواية، وصعوبة 

)1( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:1.
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االلتزام بمضموهنا من أصالة العدالة يف من ولد عىل فطرة اإلسالم كام سيأيت، مانع من 
االعتامد عليها يف ذلك. وأما االستدالل هبا بضميمة عدم الفصل بن الفسق والعدالة 
كام ذكره س�يدنا املصنف قدس رسه، فهو � لو تم � راجع إىل دعوى حجيتها يف إثبات 

عموم حجية البينة، إذ الظاهر عدم خصوصية الفسق والعدالة يف عدم الفصل. 

ب�ل ع�دم الفصل � لو تم � إنام هو بن مجيع ما ال يك�ون موردا للقضاء، فاألمر 
دائر بن اختصاص حجية البينة بام يكون موردا للقضاء وعمومها لكل يشء. فالدليل 
ع�ىل حجيتها يف بعض املوارد مم�ا ال يكون موردا للقضاء � كالرواية املذكورة، ورواية 
عب�د اهلل بن س�ليامن املتقدم�ة الواردة يف اجلب�ن � يكون دليال عىل العم�وم، لكن عدم 
الفص�ل باملق�دار املذك�ور غري ظاهر بنح�و يصلح لالس�تدالل يف املقام. وأم�ا الرابع 
فيظهر اإلشكال فيه مما تقدم يف الثاين من أنه رجوع إىل االستدالل باإلمجاع عىل حجية 
البينة يف العدالة، وإال فهو يف نفس�ه ظاهر يف ش�يوع س�رته يف حملته وقبيلته، ألن األمر 
املسؤول عنه وهو مواظبته عىل الصلوات يف مجاعة مما يظهر ويشيع بنحو يكون السؤال 
عن�ه موجب�ا للعلم به وال خيتص به الش�اهدان، كام ال خيفى. ه�ذا، وأما اإلمجاع الذي 
ق�د يدع�ى يف املقام فالظاهر أن�ه مبتن عىل اإلمجاع عىل عموم حجي�ة البينة الذي تقدم 
ال�كالم في�ه، وال خصوصية للمقام فيه. ثم إنه لو تم يشء مما تقدم عىل حجية البينة يف 
خص�وص العدال�ة فالظاهر أنه خمت�ص بالعدالة التي هي موض�وع األحكام الرشعية 
من قبول الش�هادة وجواز االئتامم وغريمها، دون جواز التقليد الذي تقدم أنه ال دليل 
عىل اعتبار العدالة فيه رشعا إال من حيث ارتفاع الوثوق باجتهاد غري العادل املوجب 
لعدم دخوله يف موضوع السرية عىل التقليد، املؤيد بمرتكزات املترشعة، وقد تقدم أنه 
يقتيض اعتبار ملكة العدالة بمرتبة عالية غري ما هو معتر يف سائر املقامات، فاالكتفاء 
بالبين�ة يف العدال�ة باملرتبة املذكورة حمت�اج إىل أدلة غري األدلة املتقدم�ة. نعم، بناء عىل 
م�ا عرف�ت من عموم حجية البينة يتج�ه قبوهلا يف املقام إذا قامت ع�ىل العدالة بالنحو 

املذكور، كام تعتر يف إثبات أصل االجتهاد وغريه من رشائط التقليد، فالحظ. 
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الثالث: حسن الظاهر)1( 

تنبيه املس�تفاد من النصوص وكلامت األصحاب أن البينة هي شهادة الرجلن 
العادلن، وأن حجية غريها إما لتنزيلها منزلتها، أو حكم خاص ثابت بدليله، واألمور 
املذكورة كثرية قد تعرضت هلا األدلة، كيمن املنكر، وشهادة رجل وامرأتن، وشهادة 
امرأتن مع يمن صاحب احلق. وال ريب يف اختصاص يمن املنكر بحقوق الناس يف 
القض�اء، أم�ا يف غريه فحجة املنكر من يد أو أصل أو غريمها مغنية عن يمينه يف إثبات 
حق�ه. ب�ل ال يبعد اختصاص حجيت�ه يف القضاء بخصوص إثبات احل�ق دون لوازمه 
اخلارجي�ة االتفاقية، لعدم إطالق لدليل حجيته يقتيض إثب�ات اللوازم املذكورة، الن 
اليمن من احلجج الرشعية التعبدية، ال العرفية ليمكن دعوى بناء العقالء عىل عموم 
حجيت�ه، ومن�ه يظهر حال ش�هادة الواحد مع يم�ن صاحب احلق. وأم�ا بقية األمور 
املذك�ورة فاملتيقن من دليلها حجيتها يف احلق�وق أو غريها مما تعرضت له النصوص، 
فالتع�دي لغري ذلك حيت�اج إىل دليل مفقود ظاهرا. فراجع أدلتها يف الباب الرابع عرش 
واخلام�س عرش من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدع�وى، والباب الرابع والعرشين 
من كتاب الشهادات من الوسائل، فإهنا بن ما ورد يف موارد خاصة، وما ورد لترشيع 

أصل قبول الشهادة، وال إطالق له من حيث املوارد.

نعم، ال يبعد عموم حجيتها لغري حال القضاء وفصل اخلصومة كعموم حجية 
البينة، لعدم الفرق بينهام ارتكازا، وإن كان البد من التأمل فيها بوجه ال يس�عه املقام. 
ه�ذا كل�ه مع قطع النظ�ر عن عموم س�رية العقالء عىل قب�ول خر الثق�ة، وإال فيتجه 
البن�اء عىل عموم حجي�ة األمور املذكورة يف غري ما دل الدليل اخلاص عىل الردع عنه، 
كش�هادة النس�اء يف اهلالل والطالق. وس�يأيت الكالم يف ذلك قريبا إن ش�اء اهلل تعاىل. 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل ويل العصمة والسداد.

)1( س�يأيت إن ش�اء اهلل تع�اىل يف املس�ألة الثامن�ة والعرشين ال�كالم يف حقيقة 
العدالة وأهنا من األمور الواقعية وليس�ت هي عبارة عن حسن الظاهر، كام قد ينسب 
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لبعضهم، وغاية ما يمكن دعواه كون حس�ن الظاهر طريقا إليها، وحينئذ يقع الكالم 
يف الطرق اخلاصة بالعدالة. وربام يقال: إن األصل يف املسلم العدالة ما مل يثبت فسقه، 
فال حتتاج إىل طريق حمرز هلا عند الشك، وهو الظاهر من بعض مواضع اخلالف، قال: 
)إذا شهد عند احلاكم شاهدان يعرف إسالمهام وال يعرف فيهام جرح حكم بشهادهتام 
وال يقف عىل البحث، إال أن جيرح املحكوم عليه فيهام، بأن يقول مها فاسقان فحينئذ 
جي�ب علي�ه البح�ث... دليلنا: إمج�اع الفرقة وأخباره�م. وأيضًا األصل يف اإلس�الم 
العدالة، والفس�ق ط�ارئ عليه حيتاج إىل دلي�ل. وأيضا نحن نعلم أن�ه ما كان البحث 
يف أي�ام النب�ي صىل اهلل علي�ه واله وال أي�ام الصحابة، وال أيام التابع�ن، وإنام هو يش 
أحدثه رشيك بن عبد اهلل القايض، فلو كان رشطا أمجع أهل األمصار واألعصار عىل 
ترك�ه(. وقد اقت�رص يف كتاب الطالق من النهاية عىل اعتبار اإلس�الم يف الش�اهدين. 
وعن حمكي كالم املفيد يف كتاب األرشاف: )يكفي يف قبول الش�هادة ظاهر اإلس�الم 
م�ع ع�دم ظهور ما يق�دح يف العدالة(. وعن حمكي كالم الكاتب: )كل املس�لمن عىل 
العدالة إىل أن يظهر ما يزيلها(. ويف املسالك بعد أن أطال يف دليل القول املذكور قال: 
)فه�ذا الق�ول وإن كان أمتن دليال وأكثر رواية، وحال الس�لف يش�هد به، وبدونه ال 
يكاد تنتظم األحكام للحكام خصوصًا يف املدن الكبرية والقايض املنفذ من بعيد إليها، 

لكن املشهور اآلن بل املذهب خالفه(. 

هذا، ويستدل للقول املذكور بأمور:

األول: األص�ل ال�ذي تق�دم من اخلالف التمس�ك ب�ه. وفي�ه: أن العدالة أمر 
وجودي خمالف لألصل، س�واء كانت من س�نخ امللكات النفس�ية � ك�ام هو الظاهر � 
أم أم�رًا منتزع�ًا من عدم ارتكاب الذنوب، إذ ال يراد ب�ه � ظاهرًا � جمرد عدم ارتكاب 
الذنب ولو ال عن داع نفيس، بل عدم ارتكابه اختيارا خوفا من العقاب، ومن الظاهر 
أن األمر املذكور خمالف لألصل، وإن كان الفسق خمالفا لألصل أيضًا. وأما ما تضمن 
وج�وب محل املؤم�ن عىل الصحة، فهو ال يالزم البناء ع�ىل عدالته، بنحو يرتتب عليه 
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أثرها، بل يراد به جمرد بقاء حرمته يف نفسه وعرضه بنحو ال جيوز هتكه وغيبته وسوء 
الظ�ن ب�ه واهتامه، وال ينايف التوق�ف عن ترتيب آثار عدالته مع الش�ك فيها. نعم، قد 
يوجه األصل � كام قد يظهر من املس�الك � بأن العدالة ليس�ت رشطًا يف قبول الشهادة 

ليجب إحرازها، بل الفسق مانع منه، فيكفي عدم إحرازه، ألصالة عدمه حينئذ.

وفي�ه: أنه � مع خمالفته لظاهر أدلة الش�هادة � خ�ارج عام نحن فيه، لرجوعه إىل 
أن مقتىض األصل قبول الش�هادة وإن مل حترز العدالة، وال ينفع يف حمل الكالم من أن 
األصل العدالة يف املسلم حتى يرتتب سائر أحكامها. هذا، مع أن ما يأيت من النصوص 
الظاهرة يف اعتبار إحراز العدالة بحس�ن الظاهر أو نحوه مانع من الرجوع لألصل لو 

فرض اقتضاؤه العدالة، ألهنا تكون خمصصة لدليل األصل املذكور، فالحظ.

الثاين: اإلمجاع املتقدمة دعواه من اخلالف. لكنه ال جمال لالعتامد عليه بعد عدم 
حكاي�ة القول املذك�ور عن غري من تقدم، بل يظهر ممن تق�دم خالفه يف مواضع أخر، 
فقد رصح يف اخلالف � بعد ما تقدم منه بقليل � بلزوم التفتيش عن الشاهدين: إذا كانا 
غريبن عن البلد وال يعرفان بفسق وال عدالة � بل يف بعض النسخ ثبوت ذلك مطلقا 
� وإن كان هلام السيامء احلسنة واملنظر اجلميل. ورصح � أيضا � بأنه مع تعارض اجلرح 
والتعدي�ل يتعن التوقف لتعارض الش�هادتن، مع أن مقتىض ذل�ك الرجوع ألصالة 

العدالة لو متت، فتأمل.

وعن املبسوط أنه لو أقام املدعي بينة ومل يعرف احلاكم عدالتها فالتمس املدعي 
حبس املنكر ليعدهلا جاز حبس�ه، لقيام البينة بحقه، واألصل فيها العدالة إىل أن يظهر 
غريه�ا، وظاهره املفروغية عن توقف احلكم بالبين�ة عىل تعديلها، وأنه ال ينايف أصالة 
العدالة. وعنه � أيضا �: )ال جيوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادهتم دون غريهم، 
بل يدع الناس وكل من شهد عنه، فإن عرفه وإال سأل عنه عىل ما قلناه(. وعن النهاية: 
)العدل الذي جيوز قبول شهادته للمسلمن وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر اإليامن 
ث�م يعرف بالص�الح والعفاف...( إىل آخر كالمه وقد تضمن قريبا مما يأيت يف صحيح 
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اب�ن أيب يعف�ور. وعن املفي�د يف املقنعة: )العدل م�ن كان معروفا بالدي�ن والورع عن 
حمارم اهلل تعاىل(. وعن الكاتب واملبسوط وغريمها عبارات رصحية أو ظاهرة يف اعتبار 
حس�ن الظاه�ر. وألجل ه�ذا مل يبعد كون مرادهم مما س�بق من االكتف�اء بعدم ظهور 
الفس�ق إنام هو بعد معرفة الش�اهد وخمالطة الناس له، بحيث يكون عدم ظهور فس�قه 
مالزما حلسن ظاهره يف اجلملة، فمرجعه إىل عدم لزوم التفتيش عن عيوبه والتجسس 
عليه، الذي دل عليه صحيح ابن يعفور، ال أصالة العدالة يف املسلم بنحو ال حيتاج إىل 
أمارة عليها من حس�ن الظاهر أو غريه. بل قد يدعى عدم ظهور ما تقدم من اخلالف 
يف أكث�ر م�ن ذلك، بناء عىل قراءة: )ال يعرف فيها جرح( بالبناء للمفعول، كام يناس�به 
رف�ع )ج�رح(، فيكون املراد ع�دم معرفته به من أحد لكونه مس�تورا ب�ن الناس وإن 
احتمل تكتمه بالفسق، وهو مالزم حلسن الظاهر يف اجلملة. وكيف كان، فال إشكال 
يف اضط�راب كالمه�م يف اجلملة بنحو ال جمال معه للج�زم بوجود القائل هبذا القول، 
فضال عن قيام اإلمجاع عليه، وإال فمن البعيد جدا انعقاد شهرة املتأخرين عىل خالف 
اإلمجاع، كام تقدم من املسالك، حتى أنه مل يذهب إليه فيها مع اعرتافه بأنه امتن دليال. 
الثالث: الس�رية العملي�ة املتصلة بالنبي صىل اهلل عليه وآله الت�ي تقدمت حكايتها من 
اخلالف املؤيدة بام أشار إليه يف املسالك من أنه لوال ذلك لتعطلت األحكام، لصعوبة 
االطالع عىل حال الش�هود، وبام أش�ار إليه يف اجلواهر من احلث عىل اجلامعة املش�عر 

بأهنا متيرسة يف كل وقت سفرًا وحرضًا.

وفيه: أن املتيقن من ذلك عدم لزوم املداقة يف البحث عن حال الرجل والتفتيش 
عن دخائله، بل االكتفاء بحسن الظاهر املقارن للمخالطة واملعارشة، وإال فمن البعيد 
ج�دا البناء عىل أصالة العدالة مطلقا، ملا يس�تلزمه م�ن التفريط يف األحكام وتعرضها 
للخطأ الكثري بنحو يبعد رضا الش�ارع به يف مثل القضاء املبني عىل حفظ احلقوق، كام 
أش�ار إلي�ه يف اجلواهر. الرابع: النص�وص، وعمدهتا صحيح حريز، ع�ن أيب عبد اهلل 
عليه الس�الم، يف أربعة ش�هدوا عىل رجل حمص�ن بالزنا، فعدل منه�م اثنان ومل يعدل 



1�� ................................................................................ االجتهاد والتقليد 

اآلخ�ران، فق�ال: )إذا كانوا أربعة من املس�لمن ليس يعرفون بش�هادة الزور أجيزت 
ش�هادهتم مجيعًا، وأقيم احلد عىل الذي شهدوا عليه، إنام عليهم أن يشهدوا بام أبرصوا 

وعلموا، وعىل الوايل أن جييز شهادهتم، إال أن يكونوا معروفن بالفسق()1(.

ورواية علقمة، قال الصادق عليه السالم، وقد قلت له: يابن رسول اهلل أخرين 
عم تقبل شهادته ومن ال تقبل، فقال: )يا علقمة كل من كان عىل فطرة اإلسالم جازت 
ش�هادته( قال: فقلت له: تقبل ش�هادة مقرتف بالذنوب؟ فقال: )يا علقمة لو مل تقبل 
شهادة املقرتفن للذنوب ملا قبلت إال شهادة األنبياء واألوصياء عليهم السالم، ألهنم 
املعصومون دون س�ائر اخللق، فمن مل تره بعينك يرتكب ذنبا أو مل يش�هد عليه بذلك 
شاهدان، فهو من أهل العدالة والسرت، وشهادته مقبولة وإن كان يف نفسه مذنبا، ومن 
اغتابه بام فيه فهو خارج من والية اهلل داخل يف والية الش�يطان()2(. وقد يس�تدل أيضًا 
بخر س�لمة بن كهيل، سمعت عليًا عليه الس�الم يقول لرشيح: )وأعلم أن املسلمن 
ع�دول بعضه�م ع�ىل بعض، إال جملود يف ح�د مل يتب منه أو معروف بش�هادة زور أو 
ظن�ن...()�( وخ�ر العال بن س�يابة، س�ألت أبا عبد اهلل عليه الس�الم عن ش�هادة من 
يلعب باحلامم؟ قال: )ال بأس، إذا كان ال يعرف بفسق()�(. وخر عبد الرحيم القصري، 
سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: )إذا كان الرجل ال تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن 
ف�ال تق�رأ واعتد بقراءته ]بصالته[()�(. ويش�كل األول بعدم ظهوره يف حكم الش�ك 
يف العدال�ة، ب�ل لعله لبي�ان العدالة الواقعية املعترة يف أداء الش�هادة، فه�و لبيان عدم 
رد ش�هادة بعض األش�خاص كالزوج والوال�د واململوك وغريهم مم�ن تعرضت هلم 

النصوص.

)1( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:1.
)2( الوسائل ج:�1 ص:292 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:�1.
)�( الوسائل ج:�1 ص:��1 باب:1 من أبواب آداب القايض حديث:1.

)�( الوسائل ج:�1 ص:291 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:�.
)�( التهذيب ج:� ص:��2 حديث:�11.
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نعم، البد من تقييده حينئذ بمن ترك بقية املحرمات، ولعله مستفاد من استثناء 
الظن�ن، حيث تضم�ن بعض النصوص أن الفاس�ق داخل فيه. ودعوى: أن اس�تثناء 
املعروف بش�هادة الزور ظاهر يف كونه يف مقام بي�ان طريق إحراز العدالة ظاهرا، وإال 
كان املناس�ب اس�تثناء شاهد الزور من دون تقييد باملعروفية، ليست بأوىل من دعوى: 
أن اس�تثناء املجلود الذي مل يتب والظنن من دون تقييد باملعروفية ظاهر يف إرادة بيان 

العدالة الواقعية، فال أقل من اإلمجال املانع من االستدالل. 

ويشكل الثاين: بوروده يف مقام بيان عدم مانعية اللعب باحلامم واقعا من قبول 
الش�هادة، وال إطالق له يقتيض قبول ش�هادة كل من ال يعرف بفس�ق، بل لعل التنبيه 
ع�ىل ذلك فيه من جهة كون اللعب باحلامم مما يزاوله س�فلة الن�اس ممن يتعارف منهم 
اإلعالن بالفس�ق، فأراد عليه الس�الم بيان عدم مانعية اللعب باحلامم يف نفس�ه إال من 

حيث مالزمته للمعروفية بالفسق غالبا، فال ينايف اعتبار لزوم إحراز عدالته.

ويش�كل الثالث: بأنه � م�ع عدم ظهوره يف عدم املعروفية م�ن حيثية العدالة � 
ربام يكون احلكم فيه بجواز االئتامم لكون ائتامم الناس به أمارة عىل عدالته رشعا، كام 
أش�ار إليه غري واح�د، وإال فال موجب العتبار ائتاممهم به، ل�و كان مبتنيًا عىل أصالة 
العدال�ة يف املس�لم، عىل أن�ه قد دل غري واحد م�ن النصوص عىل عدم ج�واز االئتامم 
باملجه�ول، فالح�ظ. فالعم�دة من الدليل يف املق�ام صحيح حريز وخ�ر علقمة، فإن 

ظهورمها يف املدعى غري قابل لإلنكار.

نعم، يلزم اخلروج عنهام بام دل من النصوص الكثرية عىل اعتبار حسن الظاهر 
ونحوه يف جواز ترتيب آثار العدالة وعدم االكتفاء يف ذلك بظاهر اإلسالم، كصحيح 
ابن أيب يعفور، قلت أليب عبد اهلل عليه الس�الم: بم تعرف عدالة الرجل بن املس�لمن 
حت�ى تقبل ش�هادته هلم وعليه�م؟ فقال: )أن تعرفوه بالس�رت والعف�اف وكف البطن 
والف�رج والي�د واللس�ان، ويعرف باجتن�اب الكبائر الت�ي أوعد اهلل عليه�ا النار، من 
رشب اخلم�ر، والزن�ا، والربا، وعق�وق الوالدين، والفرار من الزح�ف، وغري ذلك. 
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والداللة عىل ذلك كله أن يكون س�اترا جلميع عيوبه حتى حيرم عىل املس�لمن ما وراء 
ذل�ك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، وجي�ب عليهم تزكيته وإظهار عدالته 
يف الن�اس، ويكون منه التعاهد للصلوات اخلمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن 
بحض�ور مجاعة من املس�لمن، وأن ال يتخلف ع�ن مجاعتهم يف مصالهم إال من علة، 
فإذا كان كذلك الزما ملصاله عند حضور الصلوات اخلمس، فإذا س�ئل عنه يف قبيلته 
وحملت�ه قالوا: ما رأينا منه إال خريا مواظبًا عىل الصلوات متعاهدا ألوقاهتا يف مصاله، 
فإن ذلك جييز شهادته وعدالته بن املسلمن، وذلك أن الصالة سرت وكفارة للذنوب. 
وليس يمكن الش�هادة عىل الرجل بأنه يص�يل إذا كان ال حيرض مصاله ويتعاهد مجاعة 
املس�لمن، وإن�ام جع�ل اجلامعة واالجت�امع إىل الصالة لك�ي يعرف م�ن يصيل ممن ال 
يص�يل، وم�ن حيفظ مواقي�ت الصالة ممن يضي�ع. ولوال ذلك مل يمكن أحد أن يش�هد 
عىل آخر بصالح، الن من ال يصيل ال صالح له بن املسلمن، فإن رسول اهلل صىل اهلل 
عليه واله هم بأن حيرق قوما يف منازهلم، لرتكهم احلضور جلامعة املس�لمن، وقد كان 
فيهم من يصيل يف بيته، فلم يقبل منه ذلك. وكيف يقبل شهادة أو عدالة بن املسلمن 
ممن جرى احلكم من اهلل عزوجل، ومن رسوله صىل اهلل عليه واله فيه احلرق يف جوف 
بيت�ه بالن�ار؟! وق�د كان يقول: ال صالة ملن ال يصيل يف املس�جد مع املس�لمن إال من 
علة(. ومرس�لة يونس عنه عليه الس�الم، س�ألته عن البين�ة إذا أقيمت عىل احلق أحيل 
للقايض أن يقيض بقول البينة من غري مس�ألة إذا مل يعرفهم؟ فقال: )مخس�ة أشياء جيب 
ع�ىل الناس األخذ فيه�ا بظاهر احلكم: الواليات، واملناكح، والذبايح، والش�هادات، 
واألنس�اب ]املواري�ث[. ف�إذا كان ظاه�ر الرجل ظاه�را مأمونا جازت ش�هادته وال 
يس�أل ع�ن باطنه(. وصحيح عبد اهلل ب�ن املغرية عن الرضا عليه الس�الم، رجل طلق 
امرأته وأش�هد ش�اهدين ناصبين. قال: )كل من ولد عىل الفطرة وعرف بالصالح يف 
نفس�ه جازت ش�هادته()1( وصحيح البزنطي عنه عليه الس�الم: )من ولد عىل الفطرة 

)1( راجع الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:1، �، �.
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أجيزت ش�هادته ع�ىل الطالق بعد أن يع�رف منه خري()1( وصحيح حممد بن مس�لم، 
س�ألت أبا جعفر عليه الس�الم عن الذمي والعبد يشهدان عىل شهادة ثم يسلم الذمي 
ويعتق العبد، أجتوز ش�هادهتام عىل ما كانا اش�هدا عليه؟ قال: )نعم، إذا علم منهام بعد 
ذلك خري جازت شهادهتام()2( وصحيحه اآلخر عنه عليه السالم: )لو كان األمر إلينا 
ألجزن�ا ش�هادة الرجل إذا علم منه خري، مع يمن اخلص�م يف حقوق الناس()�( وخر 
جابر املتقدم املتضمن قبول ش�هادة القابلة إذا س�ئل عنها فعدلت. وخر عبد الكريم 
ب�ن أيب يعف�ور عن أيب جعفر عليه الس�الم )قال: تقبل ش�هادة املرأة والنس�وة إذا كن 
مس�تورات من أهل البيوتات، معروفات بالسرت والعفاف...()�( بل بعض النصوص 
املتضمن�ة لذك�ر بع�ض االمارات ع�ىل العدال�ة وإن مل تظهر يف احل�رص إال أهنا ظاهرة 
يف احتي�اج العدالة إىل اإلثب�ات، وأنه ال يكتفى فيها باألصل، كخ�ر إبراهيم بن زياد 
الكرخي عن الصادق عليه السالم: )من صىل مخس صلوات يف اليوم والليلة يف مجاعة 

فظنوا به خريًا وأجيزوا شهادته(.

وموثق سامعة عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، 
وحدثه�م فلم يكذهبم، وواعدهم فلم خيلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته 
وظه�ر عدله، ووجبت أخوته()�( وقريب من�ه خر أمحد بن عامر الطائي وعبد اهلل بن 
س�نان)�( فالب�د بع�د هذه النص�وص من محل صحي�ح حريز وخر علقم�ة عىل إرادة 
عدم معروفية الش�خص بالفس�ق بن من خيتلط به ويعارشه، املستلزم لنحو من حسن 
الظاه�ر، ال جم�رد عدم املعروفي�ة به ولو لع�دم االختالط، ويكون امل�راد من التعديل 
ال�ذي يظه�ر من صحيح حريز عدم اعتباره هو التعدي�ل املبني عىل التفتيش عن حال 

)1( الوسائل ج:�1 ص:2�2 باب:10 من أبواب مقدمات الطالق ورشائطه حديث:�.
)2( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�9 من أبواب كتاب الشهادات حديث:1.

)�( الوسائل ج:�1 ص:291 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:�.
)�( الوسائل ج:�1 ص:�29 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:20.

)�( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:11 من كتاب الشهادات حديث:1.
)�( الوسائل ج:�1 ص:�29 باب:�1 من كتاب الشهادات حديث:�1، �1.
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الش�اهد والفحص عن دخائله وخفاياه الذي تق�دم احتامل محل كالم من تقدم عليه، 
ف�إن محلهام عىل ذلك بقرينة النصوص املذكورة هو مقتىض اجلمع العريف يف املقام، كام 
ذكره يف اجلواهر. فتأمل جيدا. إذا عرفت هذا، فيقع الكالم يف حتديد حس�ن الظاهر. 
والظاهر أنه يكفي فيه كون الرجل ساترا لنفسه ال يظهر عيبه ملن خيالطه ويعارشه، كام 
هو الظاهر من صحيح ابن أيب يعفور املتقدم وخر أخيه ومرس�لة يونس، ويقتضيه يف 
اجلمل�ة صحي�ح حريز وخر علقم�ة بعد محلهام عىل ما تقدم، وال يبعد ظهور مرس�لة 
يون�س وصحي�ح ابن أيب يعف�ور يف اعتبار كونه يف مقام املحافظة عىل س�رت نفس�ه فال 
يتع�رض ملواض�ع التهم ونحوه�ا، فإنه وإن مل يظه�ر بذلك الفس�ق، إال أنه ال يصدق 

السرت عرفا، كام ال يكون ظاهره مع ذلك مأمونًا.

كام أن الظاهر أن س�رت العيوب بعد املخالطة مالزم لظهور اخلري الذي تضمنه 
غ�ري واح�د من النصوص، ملا يظه�ر باملخالطة من القيام بالواجب�ات وجتنب كثري من 
املحرم�ات، وهو خري عظيم. وربام يق�ال بكفاية ظهور اخلري الذي تضمنته النصوص 
املذك�ورة، ول�و مع ع�دم املخالطة واملعارشة، نع�م البد من كون اخل�ري بنحو يوجب 
حس�ن الظاه�ر عرفا، نظ�ري ما ذكر يف موثق س�امعة وخ�ر الكرخ�ي، وإال فاالكتفاء 
بأدن�ى اخلري أخذا بإطالق النصوص املذك�ورة بعيد جدا، إذ ال خيلو منه أحد. فتأمل. 
وباجلملة املس�تفاد من جمموع النصوص ما ذكره غري واحد من األصحاب من اعتبار 

حسن الظاهر الذي هو من األمور الظاهرة عند املترشعة، ويسهل عليهم تطبيقها.

نع�م، تضمن صحي�ح عبد اهلل بن أيب يعفور اعتبار إح�راز مواظبة الرجل عىل 
الصالة يف مواقيتها يف مجاعة املسلمن، وهو مما يصعب حتقيقه خصوصا يف عصورنا. 
لك�ن الظاه�ر أنه غ�ري الزم، إذ ال دلي�ل علي�ه إال الصحيح املذك�ور، وهو مضطرب 
الدالل�ة فيه، لظهور بعض فقراته يف أن املعت�ر واقعا هو التزام الرجل بالصالة وعدم 
تضييعه هلا، ألهنا س�رت وكفارة للذنوب، وأن اعتبار اجلامعة، لكشفها عن كونه مصليا 
ال العتبارها بنفس�ها، وظاهر بعض فقراته األخ�ر اعتبار اجلامعة ملوضوعيتها، وعدم 
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املوجب للوثوق هبا)1(، 

االعتداد بالصالة مع تركها، بل هو مس�قط حلرمة الش�خص وعدم قبول شهادته وال 
عدالته واقعًا. وال ريب يف أنه ال جمال للبناء عىل ذلك، ملا هو املعلوم من عدم وجوب 
اجلامعة وبقاء احلرمة لتاركها، فالبد من محل ما تضمن التش�ديد يف أمر اجلامعة عىل ما 
لو كان تركها لش�ق عصا الطاعة ملن جتب طاعته، واخلروج عن مجاعة املسلمن وشق 
كلمتهم وإتباع غري س�بيل املؤمنن. نعم، ذلك خالف ظاهر الصحيح، بل ال يناس�ب 
زم�ان صدوره، حيث كانت اجلامعة املتيرسة غالبا هي مجاعة املخالفن، التي ال يكون 
يف التخلف عنها يشء مما ذكر، ويعلم من سرية األئمة عليهم السالم وأصحاهبم عدم 
االلت�زام هب�ا وإن كثر منه�م اإلتيان هبا تقية. فالبد إما م�ن تأويل الصحيح يف ذلك أو 
محل�ه عىل التقي�ة أو طرحه وإرجاع علمه لقائله عليه الس�الم. وإم�ا البناء عىل توقف 
العدالة عىل املواظبة عىل اجلامعة، وان مل تكن واجبة، كام قد يظهر من بعض عباراهتم، 
فهو � مع بعده يف نفس�ه � خمالف لظاهر الصحيح، لظهوره يف أن منش�أ اعتبارها فيها 
وجوهب�ا وعدم االعت�داد بالصالة بدوهنا. فالبد من التوقف ع�ن ذلك بعد ما عرفت 

من عدم إمكان االلتزام به واضطراب الصحيح يف الداللة عليه.

نع�م، ال يبعد ك�ون االلتزام باجلامعة بالوج�ه املذكور نوعا من حس�ن الظاهر 
الذي يكفي يف ترتيب أثر العدالة. كام يشهد به إطالق اخلري يف غري واحد من النصوص 

املتقدمة، وخصوص خر إبراهيم الكرخي. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 

)1( إما ملا ذكره ش�يخنا األعظم قدس رسه يف رس�الته يف العدالة من انرصاف 
أدلة طريقية حسن الظاهر إىل خصوص ما أوجب الوثوق بالعدالة. أو ملا ذكره سيدنا 
املصن�ف ق�دس رسه م�ن ل�زوم تقييدها بام يف مرس�لة يون�س املتقدمة م�ن قوله عليه 

السالم: )فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرًا مأمونا جازت شهادته وال يسأل عن باطنه(.

ويندف�ع األول: بأن�ه ال وج�ه لالنرصاف املذكور، والس�يام م�ع ظهور بعض 
النصوص يف الردع عن س�وء الظن واألمر بحسن الظن بالرجل مع حسن ظاهره، إذ 
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ال حاجة إىل ذلك مع فرض حصول الوثوق من حسن الظاهر، الن البناء عىل مقتىض 
الوث�وق واإلذعان به هو األم�ر الطبيعي الذي ال حيتاج إىل بيان الش�ارع، فالنصوص 

املذكورة ظاهرة يف عموم طريقية حسن الظاهر جدًا.

ويش�كل الثاين: باملنع من ظهور املرس�لة يف التقييد املذكور، حيث إهنا مل تعتر 
ك�ون الظاه�ر مؤمن�ا، بل ك�ون الظاهر نفس�ه مأمونا، وه�و عبارة أخرى عن حس�ن 
الظاهر، والس�يام مع اش�تامهلا عىل النهي عن الس�ؤال عن الباطن ال�ذي ال حيتاج إليه 
غالبا مع حصول الوثوق بالعدالة، لركون اإلنسان إىل وثوقه من غري حاجة إىل سؤال. 
هذا وقد اعتر الس�يد الطباطبائي قدس رسه يف حجية حس�ن الظاهر إفادته الظن، ومل 

يتضح وجهه بعد ما عرفت من إطالق النصوص ومنع انرصافها أو تقييدها.

تنبيهات: 

األول: حك�ى ش�يخنا األعظم ق�دس رسه عن بعض معارصي�ه حجية مطلق 
الظ�ن بالعدال�ة. ويس�تفاد من كلامته االس�تدالل علي�ه.. تارة: بانس�داد ب�اب العلم 
بالعدال�ة، وعدم جواز الرجوع يف مجيع م�وارد اجلهل به إىل أصالة عدمها، وإال لبطل 
أكثر احلقوق، بل ما قام للمس�لمن س�وق، فتعن الرجوع فيها للظن، كام هو احلال يف 

مجيع موارد االنسداد. 

وأخ�رى: بخ�ر إبراهيم الكرخي املتق�دم: )من صىل مخس صل�وات يف اليوم 
والليلة فظنوا به خريا وأجيزوا ش�هادته(، حي�ث أن األمر بالظن ال يعقل، لعدم كونه 
اختياري�ا، فيدل بدالل�ة االقتضاء عىل األم�ر برتتيب أحكام ظن اخل�ري، ومنها إجازة 
ش�هادته، فيدل ع�ىل أن هذه األحكام ثابتة ملطلق الظن، ومثل�ه يف ذلك ما عن الفقيه: 

)من صىل اخلمس يف مجاعة فظنوا به كل خري()1(.

ويندف�ع األول ت�ارة: بكفاية طريقية حس�ن الظاهر يف رفع املح�ذور املذكور، 
وأخرى: بأنه ال يقتيض حجية مطلق الظن الن نتيجة االنسداد مهملة ال كلية، فيجب 

)1( الوسائل ج:� ص:�92 باب:11 من أبواب صالة اجلامعة حديث:�.
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االقتصار عىل املتيقن منه وهو الظن االطمئناين، كام ذكره شيخنا األعظم قدس رسه. 
بل ينبغي االقتصار عىل خصوص الظن املذكور مع حسن الظاهر.

ويندفع الثاين بأن الظن وإن مل يكن اختياريا، إال أن املراد من األمر به محل النفس 
عليه بدفع ما ينافيه وتأكيد ما يقتضيه حتى يتس�نى هلا حس�ن الظن، كام يف مجيع موارد 
األم�ر بحس�ن الظن باملؤمن وعدم اهتام�ه. نعم، تدل رواية الكرخ�ي عىل أن املواظبة 
عىل اجلامعة كام تكون سببا لألمر بحسن الظن كذلك تكون سببا لقبول الشهادة، وهو 
راجع إىل كون املواظبة نحوا من حس�ن الظاهر املحرز للعدالة، كام تقدم، ويش�هد بام 

ذكرنا عطف قبول الشهادة بالواو، ال بالفاء املقتضية للتفريع، فالحظ.

نع�م، يظه�ر من ش�يخنا األعظم ق�دس رسه حجي�ة الوثوق بالعدال�ة، وإن مل 
يس�تند إىل حسن الظاهر، وهو الذي رصح به سيدنا املصنف قدس رسه مستدال عليه 
بخر أيب عيل بن راشد، قلت أليب جعفر عليه السالم: إن مواليك قد اختلفوا، فاصيل 
خلفهم مجيعا فقال: قال: )ال تصل إال خلف من تثق بدينه(. ورواه الشيخ قدس رسه 
بزيادة قوله: )وأمانته()1( فإن الزيادة املذكورة قرينة عىل عدم كون املراد الوثوق بالدين 
من حيث األصول فقط � كام قد يناس�به الس�ؤال � ليدل عىل اعتبار اإليامن، بل ما يعم 
الف�روع، في�دل عىل كفاية الوث�وق بالعدالة. لكنه � مع ضعف س�نده، وعدم وضوح 
انجب�اره بعمل األصحاب، القتصارهم عىل حس�ن الظاهر واختصاصه باالئتامم وال 
يش�مل مجي�ع أحكام العدالة، خصوصا جواز التقليد، حي�ث مل يثبت كونه من أحكام 
العدالة رشعا، عىل ما تقدم التعرض له يف آخر الكالم يف حجية البينة � ظاهر يف اعتبار 
الوثوق بأمانة الرجل، وليست هي عن العدالة الن العدالة صفة يمكن معها صدور 
الذنب وعدم األمانة، وليست العدالة إال طريقا رشعيا إلحراز ذلك، ومقتىض اجلمع 
بين�ه وب�ن ما دل ع�ىل اعتبار العدال�ة يف االمام كون امل�راد بالوثوق ما ي�الزم العدالة 

ويكون مسببا عنها، فتأمل.

)1( الوسائل ج:� ص:��9 باب:10 من أبواب صالة اجلامعة حديث:2.
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وأما ما ذكره بعض مشاخينا يف وجه االكتفاء بالوثوق من أنه حجة عقالئية. فهو 
غ�ري ظاه�ر، الن املتيقن من بناء العقالء ترتيب األثر ع�ىل العلم العادي الذي ال يعتد 
باحتامل اخلالف معه، ألنه بنظر العقالء من سنخ الوساوس، وهو أخص من الوثوق 
إن مل يكن مباينًا له. ثم إنه قد استقرب حجية الشياع الظني بالعدالة مستدال عليه بام يف 
صحيحة ابن أيب يعفور من قوله عليه الس�الم فيها: )أن تعرفوه بالس�رت والعفاف...( 
وقوله عليه السالم: )فإذا سئل عنه يف حملته وقبيلته قالوا ما علمنا منه إال خريا مواظبا 
ع�ىل الصلوات...( لداللة األول عىل أن معروفية الش�خص عن�د الناس هبذه األمور 
أمارة عىل عدالته، وهو معنى الش�ياع عندهم، وداللة الثاين عىل حجية جواهبم وإن مل 

يفد العلم، بل مقتضامها حجيته، وإن مل يوجب الظن.

ويشكل: بأن األول � لو سلم كونه يف مقام بيان الطريق عىل العدالة ال العدالة 
نفس�ها � ظاه�ر يف لزوم كون تل�ك األمور معروفة للمكلف نفس�ه مع الناس ال جمرد 

معرفة الناس به، كام يناسبه اخلطاب بقوله: )أن تعرفوه(.

وأم�ا الث�اين فهو � م�ع اختصاصه بام إذا كان الش�ايع بن الناس حس�ن ظاهره 
احلاص�ل م�ن املواظبة ع�ىل اجلامعة، الذي هو أم�ارة عىل العدالة، وال يع�م ما إذا كان 
الش�ايع بينهم عدالته نفس�ها من دون ش�هادة منهم بحس�ن الظاه�ر املذكور � خمتص 
بصورة العلم، ألن األمر الذي يشهد به الناس � وهو املواظبة عىل اجلامعة � ملا كان من 

األمور احلسية الظاهرة فشياعه بن أهل املحلة يوجب العلم به.

هذا، مع ما عرفت من اإلش�كال يف االس�تدالل بالفقرة املذكورة، الضطراب 
الصحيحة يف أمر اجلامعة، مضافا إىل ما حكي عنه أخريا من اإلش�كال يف صحة س�ند 
الرواي�ة، وإن كان الظاهر أنه يف غري حمل�ه. وقد حتصل من مجيع ذلك: أن الطريق عىل 
العدالة ينحرص بالعلم والبينة وحس�ن الظاهر، س�واء أوجب الوثوق أو الظن أم ال. 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

الثاين: ما تقدم من حجية حس�ن الظاهر ع�ىل العدالة خمتص بالعدالة التي هي 
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بل ال يبعد ثبوهتا بخر الثقة)1(، 

موضوع األحكام الرشعية املعهودة التي تعرضت هلا األدلة، كقبول الش�هادة وجواز 
االئت�امم، دون العدال�ة املأخوذة يف ج�واز التقليد، ملا تقدم من ع�دم وضوح كونه من 
أح�كام مطل�ق العدالة، ب�ل هو من لوازم ثبوهت�ا بمرتبة عالية. وحينئ�ذ فال دليل عىل 
كفاية حس�ن الظاهر يف إحرازها، بل ال بد من إحرازها باملخالطة ونحوها بنحو يعلم 
بوجودها علام عاديا، أو بقيام البينة عليها، بناء عىل عموم حجيتها، كام تقدم نظريه يف 

آخر الكالم يف حجية البينة.

الثال�ث: العدالة إذا كانت من املل�كات الثابتة فهي وإن كانت مالزمة للوثوق 
بالش�خص، فيدخ�ل خ�ره يف خر الثق�ة، إال أن االكتفاء يف إحرازها بحس�ن الظاهر 
مطلقا ولو مل يوجب الوثوق يقتيض عدم مالزمتها له. ومن هنا قد يتجه ما ذكره سيدنا 
املصن�ف قدس رسه من أن النس�بة بن البينة وخ�ر الثقة عموم من وجه، عىل ما تقدم 

منه يف أوائل الكالم يف حجية البينة، فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( ه�ذا ظاه�ر بناء عىل ش�مول عموم حجية خ�ر الثق�ة للموضوعات، إما 
الستفادته مما دل عىل جواز الصالة بأذان الثقة)1(، والنهي عن قرب الزوجة إذا ادعى 
ثق�ة زوجيته�ا)2( وقبول قول البايع يف اس�تراء األمة)�( وثبوت ع�زل الوكيل إذا بلغه 
الع�زل بخر الثقة)�( بناء عىل التعدي عن موارده�ا، إللغاء خصوصيتها عرفا. أو من 
إطالق قوله عليه الس�الم يف صحيح حريز: )فإذا ش�هد عندك املؤمنون فصدقهم()�( 
بن�اء عىل ما ه�و الظاهر من محله ع�ىل التصديق احلقيقي برتتيب األث�ر، ال الصوري، 
ك�ام ذكرناه يف مبحث حجية خر الواح�د من األصول. أو من عموم بناء العقالء عىل 

)1( الوسائل ج:� ص:��1 باب:� من أبواب األذان واإلقامة حديث:1.
)2( الوسائل ج:�1 ص:�22 باب:�2 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:2.

)�( الوسائل ج:�1 ص:�� باب:11 من أبواب بيع احليوان حديث:2.
)�( الوسائل ج:�1 ص:�2 باب:2 من كتاب الوكالة حديث:1.

)�( الوسائل ج:�1 ص:��2 باب:�9 من كتاب الوصية حديث:1.
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حجية خر الثقة، واعتبار العدالة والعدد يف الشهادة للدليل اخلاص.

ويش�كل األول: بعدم وضوح اس�تفادة الكلية املذكورة من امل�وارد املذكورة، 
إذ ال وج�ه إللغ�اء خصوصيته�ا وليس هو أوىل م�ن إلغاء خصوصية امل�وارد التي ال 
تقب�ل فيه�ا إال البينة، والس�يام م�ع أن ظاهر ما دل ع�ىل الصالة ب�األذان أن وجهه أن 
امل�ؤذن مؤمت�ن كاإلم�ام يف ص�الة اجلامعة، واعتبار كون�ه ثقة � لو ت�م � ال يدل عىل أن 
ذل�ك ه�و العلة يف احلكم، ليتع�دى عنها ولو بفهم عدم اخلصوصي�ة. وأما النهي عن 
قرب الزوجة إذا ادعى ثقة زوجيتها، فلعله من باب االحتياط الواجب أو املستحب، 
ال لثب�وت الزوجية به بحيث يرتتب مجيع آثاره�ا، كجواز تزويج أختها، بل يظهر من 
األصح�اب اإلعراض عن الرواية املذكورة والعمل بام دل عىل توقف ثبوت الزوجية 

عىل البينة، كا رصح به يف اجلواهر. 

وقبول قول البايع يف اس�تراء األمة، لعله من جهة كونه صاحب يد، ال لكونه 
ثقة. فلم يبق إال قبول قول الثقة يف عزل الوكيل والوصية، وال جمال الستفادة العموم 
منها، والس�يام مع كون توقف انعزال الوكيل عىل بلوغ العزل له عىل خالف القواعد 
العام�ة، إذ مقت�ىض القاع�دة كون بلوغ العزل حم�ض طريق ال يتوق�ف عليه االنعزال 
واقع�ا. واحتامل كون مورد الرواية يف قب�ول الوصية من موارد حصول العلم العادي 
بإرس�ال املويص للثقة ويكون وجه السؤال ختيل خصوصية مشافهة املويص يف ذلك، 
فالحظ الرواية املذكورة. وأما الثاين فهو � مع اإلشكال يف شموله للواحد، واختصاصه 
باملؤم�ن وهو أعم من الثقة من وجه � مقيد برواية مس�عدة بن صدقة الظاهرة يف عدم 
كفاي�ة ما دون البينة، ف�إن البينة أخص من خر املؤمن. ومن�ه يظهر حال الثالث، فان 
الرواية تصلح للردع عن بناء العقالء، ألنه إن كانت البينة أخص من خر الثقة كانت 
الرواي�ة ظاه�رة يف عدم االعتداد ب�ه، وإن كانت أعم من وجه فق�د يدعى أنه ال جمال 
حلمل الرواية عىل احلرص احلقيقي، إذ ال إشكال يف عدم صلوحها للردع عن مثل خر 

صاحب اليد واالستصحاب وغريمها ومنه خر الثقة، بل هي للحرص اإلضايف.
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لكنه يش�كل: بأن محل البينة يف الرواية عىل خصوص ما إذا مل تش�تمل عىل خر 
الثقة بعيد جدا لندرة ذلك، فالبد من محلها عىل ما يعم صورة اشتامهلا عليه فتدل عىل 
ع�دم كفايته وحده، فتصلح للردع عنه، بخالف محلها عىل غري مورد االس�تصحاب، 
وخر صاحب اليد، فالحظ. هذا، وأما االستدالل عىل حجية خر الثقة يف املوضوعات 
بفحوى ما دل عىل حجيته يف األحكام الكلية، ألمهية األحكام الكلية، إذ يرتتب عليها 

كثري من األحكام اجلزئية. 

فه�و ك�ام ترى! الخت�الف املوضوعات يف ط�رق اإلثبات كث�ريًا، فقد اعتر يف 
حق�وق اهلل م�ا مل يعتر يف حقوق الناس، واعتر يف حق�وق الناس طرق خاصة مع أن 
األحكام الكلية مش�رتكة يف االكتفاء فيها بخر الثقة، فالتعدي منها أش�به بالقياس لو 
مل يك�ن عين�ه. وأم�ا بناء عىل عدم حجية خ�ر الثقة يف املوضوعات فقد وجهه س�يدنا 
املصنف قدس رسه بعموم ما دل عىل حجيته يف األحكام الكلية، إذ املراد منه ما يؤدي 
إىل احلك�م ال�كيل ولو بااللتزام، ك�ام يف املقام، فإن االخبار ع�ن عدالة املجتهد يؤد إىل 
ثب�وت احلك�م الرشعي الكيل يف ح�ق العامي بفتواه، فهو نظري االخب�ار بكالم اإلمام 
املستلزم لثبوت احلكم الواقعي، وعىل هذا يبتني االكتفاء يف توثيق رجال السند بخر 

الثقة.

والذي ينبغي أن يقال: إن كان الدليل عىل حجية خر الثقة يف األحكام الكلية 
ه�و اإلمجاع املدعى، أو س�رية املترشع�ة، أو النصوص الواردة يف العم�ل بالروايات، 
فهي قارصة عن املقام، الختصاصها باحلديث والرواية غري الشاملة للمقام وال لتوثيق 
الرواة، بل خيتص بنقل س�نة املعصوم وما يلحق هبا عرفا من ش�ؤوهنا، كتعين الراوي 
م�ورد كالم اإلم�ام. وإن كان ه�و عموم حجية خر الثقة، ول�و كان هو بناء العقالء � 
ك�ام ه�و الظاهر � اجته البناء عىل حجيته يف املق�ام، الن املتيقن من الدليل الرادع � وهو 
رواية مس�عدة � الش�بهة املوضوعية التي ال يرتتب عليه�ا إال احلكم اجلزئي، كاحتامل 
رسق�ة الثوب وحصول الرضاع دون ما يرتت�ب عليه احلكم الكيل كاملقام، ومنه يظهر 
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ويثبت اجتهاده وأعلميته � أيضًا � بالعلم وبالبينة)1(، وبخر الثقة يف وجه)2(.
)مس�ألة20(: من ليس أهاًل للمرجعية يف التقلي�د حيرم عليه الفتوى 

بقصد عمل غريه هبا)3(، 

االكتفاء به يف نقل رأي املجتهد ملقلديه.

)1( بناء عىل ما تقدم من عموم حجية البينة، وقد أرشنا آنفا إىل أن شبهة املانع 
ع�ن حجيتها يف املقام دع�وى: أن االجتهاد من األمور احلدس�ية التي ال تكون موردًا 
للش�هادة مع تيرس العلم. وتندفع: بأنه من األمور احلدسية القريبة من احلس الظاهرة 
ألهله�ا كاملحسوس�ات، لتوقف ظهورها هل�م عىل مقدمات قريبة حس�ية فهو حيصل 
بمج�رد االطالع عىل طري�ق الرجل يف االس�تدالل، كالعدالة التي تظه�ر باملخالطة. 
ه�ذا، وأم�ا األعلمية فهي كذلك، لو كانت بمرتبة عالي�ة، أما لو كانت بمرتبة ضعيفة 
فهي من األمور احلدس�ية اخلفية، فش�مول أدلة الش�هادة هلا ال خيلو عن إش�كال، فال 
يبع�د عدم جواز االعت�امد فيها عىل البينة مع التمكن من العل�م هبا باملبارشة، وخيتص 
ج�واز الرج�وع فيه�ا للغري بص�ورة تعذر ذلك، وه�و يكون بمالك الرج�وع إىل أهل 

اخلرة وبرشوطه.

)2( ع�ىل م�ا تقدم الكالم في�ه يف طرق العدالة قريبا، نعم عرفت اإلش�كال يف 
الرجوع للبينة يف األعلمية إذا كانت بمرتبة ضعيفة، وهو هنا أوىل.

)�( أطل�ق الس�يد الطباطبائ�ي ق�دس رسه حرمة اإلفت�اء لغري األه�ل، وقال 
سيدنا املصنف قدس رسه: )كام رصح به مجاعة، مرسلن له إرسال املسلامت، وظاهر 
املس�الك وغريه�ا أنه إمجاع�ي(. وهو يف حمله ل�و كان املفتي غري جمته�د، لعدم الدليل 
عن�ده عىل الفتوى، فتدخ�ل يف الفتوى بغري علم التي تظاف�رت األدلة بحرمتها. وأما 
الفت�وى اعت�امدا عىل قول من جيب علي�ه تقليده فهو مبني عىل ج�واز اإلخبار بالواقع 
اعت�امدا ع�ىل احلجة، وهو مش�كل، واملتيقن ج�واز اإلخبار باحلكم الظاه�ري املتفرع 
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ع�ن احلجة اعت�امدا عليها، وذلك إنام يقتيض جواز الفتوى اعت�امدا عىل تقليده باحلكم 
الفع�يل املتفرع ع�ىل التقليد، ال احلكم الفعيل الذي هو مفاد األدلة التفصيلية، ألنه أمر 
واقع�ي ال عل�م له به، ال يصح من غري املجتهد. وأما لو كان جمتهدا فاقدا لبقية رشائط 
املرج�ع، كالعدال�ة أو الرجول�ة أو غريمها فال يتض�ح الوجه يف حرم�ة الفتوى له بعد 
فرض اس�تنادها للعلم، وأدلة الرشوط املذكورة إنام تقتيض عدم حجية فتواه، وهو ال 

يستلزم حرمتها.

وق�د يس�تدل عىل التحريم تارة: ب�أن الفتوى من مناص�ب النبي صىل اهلل عليه 
وآله واألئمة عليهم السالم، فال جتوز بغري إذهنم، وال إذن مع عدم الرشائط. وأخرى: 

بأن فتوى غري األهل إغواء وإضالل وإغراء باجلهل.

ويشكل األول: بعدم ثبوت كون الفتوى من املناصب املختصة بالنبي صىل اهلل 
عليه وآله واألئمة عليهم السالم، وغاية ما ثبت حرمة الفتوى بغري علم.

ويندف�ع الث�اين: بأنه ال إض�الل باإلضاف�ة إىل احلكم الفرعي، لف�رض اعتقاد 
املفت�ي صواب ما أفتى ب�ه، وأما باإلضافة إىل حجية الفت�وى فاملفروض عدم تعرض 
املفت�ي هلا. ومنه يظهر اإلش�كال يف ما ذكره يف الفصول م�ن أن اإلفتاء للعامي يف قوة 

بيان ثبوت احلكم يف حقه.

إذ في�ه: أن ثبوت احلكم يف حق العام�ي وغريه بلحاظ مؤدى األدلة التفصيلية 
ال�ذي خير عن�ه املفتي � وال يكون حجة بنفس�ه يف ح�ق العامي � معل�وم للمفتي فال 
إض�الل باإلضاف�ة إليه. وثبوته يف حقه بلحاظ حجية فت�وى املفتي يف حقه غري حمكي 
بالفت�وى، بل هو متأخر عنها متفرع عليها. نعم، قد يدعى وجوب تنبيه املس�تفتي إىل 
عدم حجية الفتوى يف حقه لو كان معتقدا حجيتها، خلطئه يف احلكم الكيل، كاش�رتاط 
العدال�ة يف املفت�ي، لوج�وب تبلي�غ األح�كام. لكن�ه ال ينايف ج�واز فتواه ل�ه باحلكم 
الفرع�ي ول�و مع علمه بعمله ب�ه، لتخطئته له يف ال�رشط املذكور أو لتس�احمه فيه. بل 
ق�د يدعى وجوب اإلفت�اء عليه، لعموم وجوب بيان األح�كام وتبليغها. وإن كان ال 
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ك�ام أن م�ن ليس أه�ال للقضاء حي�رم عليه القض�اء)1(، وال جي�وز الرتافع 

يبع�د اختص�اص العم�وم املذكور ب�ام إذا كان البي�ان حجة رشعا أو ج�زا من احلجة، 
الختص�اص أكث�ر األدل�ة به، فإن آي�ة النفر إنام تقت�يض وجوب اإلن�ذار الذي يرتتب 
علي�ه وج�وب احلذر رشعا ال مطلقا، وك�ذا ما دل عىل أن اهلل مل يأخ�ذ عىل اجلهال أن 
يتعلم�وا حتى أخذ عىل العلامء أن يعلموهم، لوضوح أن التعلم الواجب عىل اجلاهل 
ه�و التعل�م من واجد الرشائ�ط، فهو الذي جيب علي�ه أن يعلم دون غ�ريه. وأما بقية 
األدل�ة كآي�ة الكتامن فال يبعد انرصافها إىل ذلك، ولذا يبع�د االلتزام بوجوب اإلبالغ 
ع�ىل املجته�د مع علمه بعدم عمل العامي بفتواه لعدم حجيتها يف حقه. وإن كان البد 

يف استقصاء أدلة وجوب بيان األحكام والتأمل فيها.

وكي�ف كان، فال دلي�ل عىل حرمة الفتوى بقصد عمل الغري � كام ذكره س�يدنا 
املصن�ف ق�دس رسه � فضال ع�ن الفتوى ال بالقص�د املذكور. واالعت�امد عىل ظهور 
اإلمج�اع يف مثل ذلك ال خيلو عن إش�كال، بل منع، لعدم وض�وح كونه إمجاعا تعبديا 
صاحلا لالس�تدالل. ه�ذا، وظاهر اجلواهر جواز اإلفتاء ل�ه حلجية فتواه واقعا يف حق 
اجلاه�ل، وان مل جي�ز للمس�تفتي العم�ل بفت�واه لع�دم وثوقه ب�ام خير من ظن�ه اجلامع 
للرشائ�ط وإال فلو فرض اطالعه عليه جاز له األخذ به وان كان فاس�قا كام ذكر ذلك 
يف مبح�ث اعتب�ار العدالة يف إمام اجلامعة. وفيه: ان عدم جواز عمل املس�تفتي بفتوى 

الفاسق مساوق لعدم حجيتها يف حقه، فالحظ.

)1( قال س�يدنا املصنف قدس رسه: )بال إش�كال في�ه وال خالف ظاهر، ويف 
املس�الك أن�ه موض�ع وفاق ب�ن أصحابنا، وق�د رصحوا بكون�ه إمجاعي�ًا(. ويقتضيه 
النصوص الظاهرة يف أن القضاء من مناصب النبي صىل اهلل عليه واله واألئمة عليهم 
الس�الم كرواية إسحاق بن عامر عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال أمري املؤمنن عليه 
السالم لرشيح: يا رشيح قد جلست جملسا ال جيلسه ]ما جلسه خ.ل[ إال نبي أو ويص 
نبي أو ش�قي(، وصحيحة س�ليامن بن خالد عنه عليه الس�الم، قال: )اتقوا احلكومة، 
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إليه)1(، 

فإن احلكومة إنام هي لإلمام العامل بالقضاء، العادل يف املس�لمن لنبي ]كنبي خ. ل[ أو 
ويص نبي(.

ومثلهام يف ذلك مقبولة ابن حنظلة، ومرفوعة أيب خدجية الظاهرتان يف احتياج 
تويل القضاء إىل نصب من اإلمام، فيظهر منهام كونه من مناصبه، فال جيوز التصدي له 
إال بإذنه، ومع فرض عدم نفوذ قضاء شخص يستكشف قصور اإلذن عنه، فيكون يف 
تصديه له غاصبا معتديا. بل يس�تفاد شدة احلرمة من غري واحد من النصوص الناهية 
ع�ن الرتاف�ع إىل قضاة س�لطان اجل�ور من العام�ة، مع االستش�هاد فيها بقول�ه تعاىل: 
)يري�دون أن يتحاكم�وا إىل الطاغ�وت وقد أم�روا أن يكفروا به(، ف�إن تطبيق عنوان 
الطاغوت ظاهر يف ش�دة حرمة تصدهيم للقض�اء. وموردها وإن كان أخص من حمل 
الكالم، إذ الفاقد للرشائط قد يكون مؤمنا، إال أنه ال يبعد ظهورها يف أن تطبيق عنوان 
الطاغ�وت بلحاظ عدم أهلية املتصدي، لكونه غاصب�ا للمنصب جائرا يف تصديه له، 
في�رسي يف مجيع موارد عدم األهلية، إذ املنس�اق من األدل�ة املذكورة انحصار القضاء 
بقضاء احلق وقضاء الطاغوت. وأما احتامل كون تطبيق الطاغوت عليهم بلحاظ عدم 
ابتن�اء قضائه�م عىل الطرق الرشعية، فبعيد، لعدم اإلش�كال ظاه�رًا يف حرمة الرتافع 
هل�م، وإن ج�روا عىل امليزان الرشعي يف القضاء، إلط�الق النصوص املذكورة. ومثله 
احت�امل كون تطبيقه عليهم بلحاظ تبعيتهم للس�لطان اجلائر ونصبهم من قبله، إذ هو 
ال يناسب مورد اآلية، لوضوح أن املتصدين للقضاء يف قبال النبي صىل اهلل عليه واله 
مل يكونوا أهل س�لطان، وال أتباعا لس�لطان، فالبد أن يكون تطبيق الطاغوت عليهم 
لك�ون قضائه�م يف قب�ال قضائه ص�ىل اهلل عليه وآل�ه. وغاية ما دلت علي�ه النصوص 
تعميم الطاغوت لكل من يقيض من دون حق له يف القضاء، وإن مل يكن يف قبال قضاء 

النبي صىل اهلل عليه وآله بل بدعوى متابعته، فالحظ. 

)1( وعن املس�الك: أن ذلك كبرية. وقد اس�تدل حلرمته سيدنا املصنف قدس 
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وال الشهادة عنده)1(، واملال املأخوذ بحكمه حرام وإن كان اآلخذ حمقًا)2(، 

رسه بام دل عىل حرمة اإلعانة عىل اإلثم، وهو غري ثابت، بل الثابت حرمة التعاون عىل 
اإلثم الراجع إىل االشرتاك فيه، وليس منه املقام. نعم، قد يكون الرتافع تأييدا للحرام 
وتشجيعا له عليه، فيدل عىل حرمته فحوى ما دل عىل وجوب األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر. ويدل عليه � أيضًا � النصوص الناهية عن الرتافع إىل قضاة اجلور، بناء عىل 
عمومه�ا لكل متص�د بال حق، كام تقدم. وتطبيق عنوان الطاغوت فيها يناس�ب كونه 
كبرية، بل قد يشهد به ما دل عىل أن الركون للظاملن من الكبائر، ولو ألنه مما أوعد اهلل 
علي�ه الن�ار، بناء عىل أن ذلك معيار يف كون الذنب كب�رية، إذ ال يبعد كون الرتافع من 

أفراد الركون للظامل، فتأمل.

)1( الوجه فيه ما تقدم من لزوم التشجيع عىل احلرام وتأييده.

)2( قال سيدنا املصنف قدس رسه: )كام هو املعروف واملدعى عليه اإلمجاع(. 
ويدل عليه ما يف مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السالم: )من حتاكم إليهم يف حق أو 
باطل فإنام حتاكم إىل طاغوت، وما حيكم له فإنام يأخذ س�حتا وإن كان حقه ثابتا، ألنه 
أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر اهلل أن يكفر به قال اهلل تعاىل: ]يريدون أن يتحاكموا 
إىل الطاغ�وت وق�د أم�روا أن يكفروا ب�ه[(، بناء عىل التعدي ع�ن موردها إىل كل من 
تص�دى للقضاء من فاقدي الرشائط، عىل ما تقدم الكالم فيه. ومقتىض إطالقها عدم 
الفرق بن الدين والعن املشاعة وغريها، ومحلها عىل ما عدا العن مطلقا أو خصوص 
املش�اعة منها مما يأباه ظاهر التعليل جدا، إلب�اء التعليل املذكور عن التخصيص عرفا 
مع عدم الدليل عليه عدا استبعاد حرمة الترصف يف األعيان اململوكة الذي ال ينهض 

بتخصيص اإلطالق. 

وأم�ا اإلش�كال يف املقبول�ة بضعف الس�ند، لعدم الن�ص عىل توثي�ق عمر بن 
حنظلة، فال جمال له بعد تلقي األصحاب هلا بالقبول، حتى اش�تهرت بينهم باملقبولة، 
ورواها املش�ايخ الثالثة ريض اهلل عنهم، ويف طريقها صفوان مع علو متنها واش�تامهلا 
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عىل أحكام كثرية يف القضاء والتعارض قد اعتمد عليها األصحاب فيها. هذا، مع أن 
عمر بن حنظلة وإن مل ينص عىل توثيقه يف كتب الرجال إال أن القرائن تش�هد بوثاقته 
ورفع�ة مقامه، منه�ا كثرة روايات�ه عنهم:، وتلق�ي األصحاب هلا بالقب�ول وروايتهم 
هل�ا يف األص�ول، ورواية مجاعة م�ن األعيان عنه بعضهم من أصح�اب اإلمجاع وهم: 
زرارة، وعبد اهلل بن مس�كان، وعبد اهلل بن بكري، وصفوان بن حييى. مضافا إىل بعض 
الروايات التي تش�هد برفعة مقامة وإن كانت ضعيفة الس�ند، فان التأمل يف مجيع ذلك 
مم�ا يوجب الرك�ون إىل رواياته، خصوصا ه�ذه الرواية املحتفة ب�ام عرفت، فإن ذلك 

يوجب الوثوق بصدورها، وهو كاف يف احلجية.

ومثل ذلك ما عن بعض مشاخينا من اإلشكال يف داللتها بأن السحت هو الذي 
ال حيل كس�به، أو ما هو خبيث بالذات من املحرمات، وال جمال لذلك يف املقام، إذ ال 
إش�كال يف عدم خروج املال عن ملك صاحبه بحكم اجلائر، فال يكون من املكاس�ب 
املحرمة، كام أنه ال يكون خبيثا بالذات، بل غاية ما يمكن أنه حرام بالعرض، كالطعام 

الذي يفطر به يف الصوم الواجب، وذلك ال يصحح إطالق السحت عليه.

إذ فيه: أن هذا � لو تم � ال يكون إشكاال يف داللة الرواية، بل هو إشكال عليها، 
فالبد من توجيهها إما بحملها عىل خصوص ما تقتيض القاعدة حرمته كاحلق املش�اع 
يف الع�ن ال�ذي تكون قس�مته بنظر الق�ايض اجلائر املفروض عدم واليت�ه عىل ما يأيت 
الكالم فيه. أو بحمل إطالق الس�حت فيها عىل التنزيل بلحاظ ش�دة احلرمة وإن كان 

املأخوذ مملوكا، وال ريب يف أولوية الثاين، الستلزام األول احلمل عىل الفرد النادر 

مع إباء التعليل عن التخصيص به، ومناس�بته للثاين جدا. هذا، مع أن ما ذكره 
يف تفس�ري الس�حت غري ظاهر، فإن الس�حت قد أطلق عىل بعض املكاسب املكروهة 
كأج�رة احلج�ام، مع أهنا مملوكة، فال مان�ع من إطالقه يف املقام مع ك�ون املال املأخوذ 
ممل�وكًا آلخ�ذه. ولعل�ه الن أصل الس�حت القطع، وإطالق�ه عىل امل�ال بلحاظ كونه 

قاطعا للدين واملروءة، كام يظهر من مفردات الراغب وغريه.
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إال إذا انحرص استنقاذ احلق)1(، 

نع�م، خيتص بام إذا كان منش�ؤه خصوصي�ة يف املال، كام يف املق�ام، ال من جهة 
حرم�ة نفس الت�رصف كاإلفطار يف ش�هر رمضان واألكل يف الس�وق، فالحظ. هذا، 
ولو غض النظر عن االستدالل باملقبولة، فمقتىض القاعدة عدم حرمة املأخوذ إذا كان 
اآلخ�ذ حمق�ًا، إذا كان حقه عينا ش�خصية مملوكة بتاممها، وكذا إذا كان حقا مش�اعا يف 
عن أو دينا مس�تحقا إذا كانت القس�مة والوفاء بإعامل اخلصم نظره بعد حكم احلاكم 
علي�ه، إذ ال مقت�يض لعدم نفوذ نظره إال إكراه اجلائر له، وهو غري مس�قط لترصفه عن 
النفوذ، لقصور دليل رفع اإلكراه عنه بعد فرض كونه ظاملا، الن إعامل الدليل املذكور 
خ�الف االمتنان يف حق صاحب احلق، أم�ا لو كانت بإعامل نظر احلاكم بحيث يكون 
هو املشخص للدين أو القاسم للعن املشرتكة فال جمال حلليته، لعدم والية احلاكم عىل 
ذلك. إال أنه ال يبعد جواز أخذ املحق يف الدين للامل من باب املقاصة، لفرض امتناع 

من عليه الدين من أدائه، بناء عىل عدم توقفها عىل مراجعة احلاكم الرشعي.

نعم، لو كان الدين أو القس�مة غري مستحقن، لعدم حلول أجل الدين ولزوم 
الرضر من القسمة � مثال � فإنه ال حيل املال وإن كان بحكم قايض العدل، لعدم تبدل 
الواق�ع بحكم�ه، وهو خارج عن مورد الرواية. بل ال يبعد عدم حليتهام حتى لو وقعا 
بنظ�ر اخلص�م بعد حك�م احلاك�م إذا كان رضاه مبنيا ع�ىل احلكم وانصياع�ا له، لرفع 
اإلكراه يف حقه. ومن مجيع ما ذكرنا يظهر امتناع محل الرواية عىل خصوص ما تقتضيه 

القاعدة، فإنه مع كونه أمرًا مغفواًل عنه، محل عىل الفرد النادر، فالحظ.

)1( ك�ام ع�ن الش�هيد يف احل�وايش، وظاهر املختل�ف، ورصح به يف املس�الك 
وكش�ف اللث�ام والرياض ومفت�اح الكرامة واجلواه�ر وغريها، مس�تدلن عليه برفع 
احل�رج والرضر، وب�أن الرضورات تبي�ح املحظ�ورات. ويقتضيه � أيض�ا � انرصاف 
النص�وص املانع�ة إىل ما ل�و أمكن الرتاف�ع للحاك�م الرشعي لرىض اخلص�م به، وال 
يش�مل ما لو تع�ذر المتناع اخلصم عن�ه، ألن إرادة الرتافع حل�كام اجلور ألجل ذلك 
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ال تن�ايف األم�ر بالكفر هبم عرف�ا، وال يكون الرتافع هلم حينئذ جتاه�ال لألمر املذكور. 
م�ع ما يف حتريم الرتافع إليهم حينئذ م�ن ضياع حقوق أهل احلق التي يبعد من األئمة 
عليهم الس�الم: إرادهتا، بل يلزم اهلرج واملرج املقتيض لكثرة السؤال عن حكم ذلك. 
هذا، مع النصوص الظاهرة يف إقرار الرتافع حلكام اجلور وإقامة الشهادة عندهم، مثل 
م�ا تضم�ن النهي عن املقاصة بع�د يمن املنكر عند الوايل)1( وم�ا تضمن تنازل اإلمام 
الكاظم عليه السالم عن البغلة ملدعيها فرارا من اليمن وعدم تنازله عن رسجها الن 
ل�ه بينة)2(، مع وض�وح توقف إقامتها عىل الرجوع للق�ايض اجلائر خصوصا يف مورد 
الرواي�ة. ومثله ما تضمن غرم اإلمام الباقر عليه الس�الم دفع�ا لليمن حن خاصمته 

املرأة إىل أمري املدينة)�(.

وما ورد من جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القايض إذا كانت حقًا)�( 
وما ورد من رد رشيك لش�هادة الش�يعة، وقوله عليه الس�الم: )ال تذلوا أنفسكم()�(. 

وما تضمن جواز احللف كاذبًا لدفع ظلم قضاة اجلور)�( إىل غري ذلك.

ب�ل هو مقطوع به من س�رية أصح�اب األئمة عليهم الس�الم ومعارصهيم من 
الش�يعة، بل رصحت بعض النصوص بجواز الرتاف�ع إليهم مع التقية)�(، مع حصول 
التقي�ة بالتن�ازل عن احلق الرافع ملوضوع الرتافع، فإن التأمل يف مجيع ذلك ش�اهد بأن 

النهي عن الرتافع هلم خمتص بام إذا مل يمتنع اخلصم من الرتافع إىل احلاكم احلق.

وهو الظاهر من صحيح أيب بصري عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال يف رجل 
كان بين�ه وب�ن أخ له مماراة يف حق فدعاه إىل رجل من إخوان�ه ليحكم بينه وبينه فأبى 

)1( الوسائل ج:�1 باب:10 من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:2.

)2( الوسائل ج:�1 باب:�2 من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.
)�( الوسائل ج:�1 باب:� من أبواب كتاب اليمن حديث:1.

)�( الوسائل ج:�1 باب:� من أبواب كتاب الشهادات حديث:؟؟.
)�( الوسائل ج:�1 باب:�� من أبواب كتاب الشهادات حديث:؟؟.

)�( الوسائل ج:�1 باب:�� من أبواب كتاب اإليامن حديث:1.
)�( الوسائل ج:�1 باب:1 من أبواب صفات القايض حديث:�.
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أن يرافع�ه إىل ه�ؤالء: كان بمنزلة الذين قال اهلل عز وج�ل: )أمل تر إىل الذين يزعمون 
أهن�م آمنوا بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك يري�دون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد 
أم�روا أن يكف�روا ب�ه...( اآلية. فإنه ظاه�ر يف اختصاص احلرمة بال�ذي يأبى الرتافع 
ألهل احلق من اخلصمن وأنه الذي تنطبق عليه اآلية الرشيفة دون اآلخر، واملنس�اق 
منه�ا ع�دم وجوب تنازل اآلخر عن حقه فرارا م�ن التحاكم إىل أهل اجلور، وإال كان 
ال�الزم التنبي�ه علي�ه للغفلة عن�ه بعد ع�دم تطبيق اآلي�ة يف كالم اإلمام عليه الس�الم 
إال ع�ىل صاحب�ه ال�ذي يمتاز عن�ه بخصوصية إب�اء الرتافع ألهل احل�ق الذي هو من 
اخلصوصي�ات الدخيل�ة يف احلرمة ارت�كازا. ومن مجيع ما ذكرنا يظه�ر ضعف ما عن 
احللب�ي من حرمة الرتافع إليهم إذا كان اخلص�م غري خمالف. ومثله ما عن الكفاية من 
تعلي�ل حرم�ة الرتافع إليهم حت�ى مع الرضورة بأنه إعانة عىل اإلث�م. فإنه � لو تم � يف 

نفسه وجب اخلروج عنه بام عرفت. ومثله تعليله بأنه أمر باملنكر.

ثم إن انحصار استنقاذ احلق بالرتافع حلكام اجلور يكون.. تارة: المتناع اخلصم 
من الرتافع حلاكم العدل. وأخرى: للخوف من الرجوع له كام يف موارد التقية. وثالثة: 
لعدم إمكان إثبات احلق عنده لفقد مقدمات احلكم ملن له احلق، كام لو فرض انحصار 

حجته عىل حقه بام هو حجة عند حاكم اجلور دونه.

ورابع�ة: لعدم وج�وده أو تعذر الوصول إليه. واملتيقن م�ن أدلة جواز الرتافع 
حلكام اجلور هو الصورتان األوليان. وأما الثالثة فالظاهر عدم جواز الرتافع هلم فيها، 
إلطالق أدلة املنع، وقصور ما تقدم عن إثبات اجلواز عدا األدلة العامة من دليل رفع 
الرضر واحلرج ونحومها. ويش�كل التمس�ك هبا يف املقام، البتن�اء ترشيع القضاء عىل 
تع�رض احلق للضياع، ك�ام رصح به يف النصوص، فلو كان ضي�اع احلق واقعا موجبا 
لقصور أدلته الضطرب أمره ومل يصلح لفصل اخلصومات وس�د باب الفس�اد. ولذا 
ال إش�كال ظاهرا يف عدم جواز رد احلكم لصاحب احلق لو كان موجبا لضياع حقه، 
مع أن حرمة الرتافع حلاكم اجلور ونفوذ حكم حاكم العدل مسوقان يف األدلة بمساق 
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املعلوم)1( بالرتافع إليه.

واحد، كام يظهر من مقبولة ابن حنظلة، ومن قوله تعاىل: )فال وربك ال يؤمنون حتى 
حيكموك يف ما شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلياًم(. 
بل محل أدلة النهي عن الرتافع حلكام اجلور مع ما تضمنته من التش�ديد والتأكيد عىل 
خصوص من حيفظ حقه بالرجوع حلكام العدل كاملستهجن، لعدم الداعي للشخص 
املذك�ور يف الرتاف�ع حلكام اجل�ور، فال حيتاج بي�ان احلكم يف حقه للتأكيد والتش�ديد. 
واحت�امل رصف�ه خلصوص ما لو كان ناش�ئا ع�ن الرغبة يف تأييد حك�م اجلور وإمهال 
حك�م احلق، بعيد ج�دا، لظهور كون املخاطب بالنهي هم الش�يعة الذي�ن يبعد منهم 
حتق�ق الداعي املذكور. بل ال يظن من أحد االلت�زام بأنه كان جيوز للمعارصين للنبي 
ص�ىل اهلل علي�ه وآله واإلم�ام عليه الس�الم لإلعراض ع�ن التحاكم إليه�ام والرجوع 
لغريمه�ا م�ن حكام الضالل تش�بثا بتعذر إثبات احل�ق عندمها. والف�رق بينهم عليهم 
الس�الم وبن املنصوب من قبلهم بال فارق، خصوص�ا بعد احتاد دليل حرمة الرجوع 

حلكام اجلور وإمهال حكام العدل.

وباجلملة: ال ينبغي التأمل يف حرمة الرجوع حلكام اجلور يف الصورة املذكورة، 
وهو املطابق للمرتكزات جدًا. وال وجه ملا رصح به سيدنا املصنف قدس رسه وغريه 
من جواز الرتافع هلم فيها. وأما الصورة الرابعة فاألمر فيها ال خيلو عن إش�كال، وإن 
كان الرجوع فيها لقاعدة نفي الرضر واحلرج هو األنسب، والسيام مع قرب انرصاف 
أدل�ة املن�ع عن�ه وورودها لبي�ان حرمة ترك حكم احل�ق حلكم اجلور، ف�ال تنايف جواز 
اس�تنقاذ احلق بحكم اجلور مع تعذر الرجوع حلكم احلق، فتأمل جيدا. واهلل س�بحانه 

وتعاىل العامل العاصم.

)1( إذ ل�و مل يك�ن معلوما ال حيرز الرضر املس�وغ للرتافع هلم، كام ال دليل عىل 
حجي�ة حكمهم ليس�وغ أخذ املال اعتامدا علي�ه. هذا، وال يفرق ب�ن العلم الوجداين 

باحلق وقيام طريق أو أمارة أو أصل معتر عليه، كام رصح به غري واحد.
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)مس�ألة21(: الظاهر أنه إذا كان املتج�زي يف االجتهاد)1( قد عرف 
مقدارًا معتدا به من األحكام، جاز له القضاء بام علم)2(، 

)1( بن�اء عىل ما ه�و الظاهر من إمكان التجزي لضع�ف امللكة بنحو ال يتيرس 
اس�تنباط بعض األحكام، البتنائها عىل مقدمات غري حاصلة له، عىل ما يذكر مفصال 

يف مبحث االجتهاد والتقليد من األصول. 

)2( كام رصح به يف اجلواهر، خالفا ملا رصح به يف املس�الك والرياض ومفتاح 
الكرامة.

وق�د اس�تدل ع�ىل املنع ت�ارة: بتوقف العل�م ولو ببع�ض األحكام ع�ىل ملكة 
االجته�اد املطل�ق الراجع�ة إىل االط�الع ع�ىل مجي�ع م�دارك األح�كام والق�درة عىل 
اس�تنباطها، فاملتج�زي ال�ذي مل يطلع إال عىل بعض املدارك ال يتس�نى ل�ه العلم حتى 

ببعض األحكام لو فرض االكتفاء به بمقتىض رواية أيب خدجية اآلتية.

وأخرى: بأن ظن املتجزي باحلكم بس�بب النظر يف أدلته غري مقطوع االعتبار، 
فيدخ�ل احلكم ب�ه يف احلكم بغري العلم ال�ذي تظافرت األدل�ة بحرمته، بخالف ظن 

املجتهد املطلق، فإنه متيقن االعتبار لإلمجاع وحكم العقل باالكتفاء به.

وثالثة: بام يف مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه الس�الم: )ينظران من كان منكم 
ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به حكام...(، 
وم�ا يف رواي�ة أيب خدجية � التي ال ختلو عن اعتبار � عنه عليه الس�الم: )اجعلوا بينكم 
رجال قد عرف حاللنا وحرامنا...( بدعوى ظهورمها يف اعتبار معرفة مجيع أحكامهم 

من حالهلم وحرامهم، لظهور اإلضافة يف العهد املقتيض للعموم.

ويندفع األول: بأنه راجع إىل امتناع التجزي، وهو خروج عن الفرض.

والث�اين: بأن املجتهد ال حيكم اعتامدا عىل ظنه باحلكم الواقعي، بل اعتامدا عىل 
علم�ه باحلك�م الفعيل املتحصل من األدلة، وهو مما يش�رتك فيه املتج�زي وغريه. ولو 
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سلم كفى يف الدليل عىل اعتباره إطالق رواية أيب خدجية األخرى اآلتية.

وأما الثالث: فيش�كل بقص�ور الروايتن عن إفادة املطل�وب.. أما أواًل: فألنه 
ال ي�راد منه�ام العم�وم، لظهورمها يف املعرف�ة الفعلي�ة احلاصلة بعد النظ�ر، ال امللكة، 
وم�ن الظاهر امتن�اع حصوهلا حتى للمجته�د املطلق، وال أقل م�ن اإلمجاع عىل عدم 

اعتبارها. 

والس�يام م�ع ندرة ذل�ك يف زم�ان ص�دور الروايتن لع�دم ضب�ط الروايات، 
وع�دم تيرس االطالع عىل مجيعه�ا ألغلب الرواة، فيتعن محلها ع�ىل معرفة أحكامهم 
يف اجلمل�ة، أو بالنح�و الذي حيتاج�ه القضاء، أو حيمل عىل أن ذك�ر ذلك ألجل أنه به 
حيرز املتخاصامن علمه باملسألة التي هي حمل االبتالء، وليس الرشط إال علمه باملسألة 
الت�ي يرجع إليه فيها. وال خصوصية ملعرف�ة اجلميع أو األكثر، ملا هو املرتكز عرفا من 
أن اعتبار املعرفة ألجل التوصل للحكم، وهو يقتيض توقف الرجوع للشخص يف كل 
مس�ألة ع�ىل معرفته بحكمها وإن مل يعرف غريها، ولي�س ذكر علمه باألحكام إال من 

حيث كاشفيته عادة عام هو الرشط، فتأمل جيدا.

وأم�ا ثانيًا: ف�الن األمر بالرجوع للش�خص املذك�ور يف الروايت�ن إنام هو من 
حيثية نصبه منهم عليهم السالم للقضاء، وليس لوجوبه تعيينا، ليكون ظاهرمها عدم 
االجت�زاء بغريه، وحينئذ فهو ال ينايف جواز الرج�وع للعامل ببعض األحكام أيضا بعد 
استفادة نصبه من رواية أيب خدجية األخرى: قال أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق: 
)إياك�م أن حياك�م بعضكم بعضا إىل أه�ل اجلور، ولكن انظ�روا إىل رجل منكم يعلم 

شيئا من قضايانا ]قضائنا[ فاجعلوه بينكم، فإين قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه(.

والظاه�ر اعتبار س�ند الرواية، لرواية الصدوق هلا بس�نده ع�ن أمحد بن عائذ، 
عن أيب خدجية، وس�نده إىل أمحد بن عائذ صحيح، ورواية الكليني والش�يخ هلا بطريق 
ال خيل�و ع�ن اعتبار، ب�ل الظاهر صحته. وأم�ا أبو خدجية نفس�ه، فالظاهر أنه صحيح 
أيض�ا. وأم�ا داللتها فه�ي كالرصحية يف االكتف�اء بمعرفة األحكام، ومح�ل قوله عليه 
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الس�الم: )ش�يئًا( عىل خصوص ملكة االجتهاد املطلق مستهجن جدا، بل يقطع بعدم 
إرادت�ه، لع�دم االلتف�ات للملكة يف عرص ص�دور الرواية. وكذا مح�ل )من( فيها عىل 
البياني�ة، فإن ظهورها يف التبعيض ال يدفع. ومثله دعوى أن معرفة بعض األحكام ال 
يصدق عليها املعرفة بيش من أحكامهم وعلومهم، إذ ليس هو بيش باإلضافة إىل كثرة 
أحكامهم وس�عة علومهم، وإنام يصح ذلك باإلضافة إىل العامل بجميع األحكام التي 
يمك�ن االطالع عليها. الندفاعها: بأن مالحظة ذلك مانع من صدق املعرفة بيش من 
علومه�م حت�ى عىل املجتهد املطلق العامل بتامم ما يمكن االطالع عليه، إذ ليس هو من 

األمهية بمكان باإلضافة إىل ما عندهم عليهم السالم.

وباجلمل�ة: ال ينبغ�ي التأم�ل يف دالل�ة الرواي�ة ع�ىل االكتف�اء بمعرف�ة بع�ض 
األحكام، كام ال ينبغي التوقف عن العمل هبا، لعدم منافاهتا للروايتن املتقد متن، كام 
ذكره يف اجلواهر. ولو فرض التنايف بينها وبينهام بدوا فحملهام عىل ما ال ينافيها أقرب 
من محلها عليهام، إلبائها عن ذلك جدا، كام لعله ظاهر. ثم إن ما ذكره سيدنا املصنف 
قدس رسه يف املتن من اعتبار كون املتجزي عارفا بمقدار معتد به غري ظاهر بعد فرض 
الرج�وع لرواية أيب خدجية املتقدمة. بل ال يبع�د أن يكتفى بتمكنه من العلم بالنظر يف 
األدلة وإن مل يعلم ش�يئا من املس�ائل فع�ال، ملا أرشنا إليه من االرت�كاز العريف عىل أن 
اعتب�ار العلم إن�ام هو ألجل احلكم ب�ه، ال خلصوصيته تعبدا، وذل�ك يقتيض االكتفاء 
بالق�درة ع�ىل العلم م�ن دون أن يعتر فعليت�ه. اللهم إال أن يقال: ه�ذا وإن كان قريبا 
يف نفس�ه، إال أنه ال جمال الس�تظهاره من األدلة، لعدم صلوح�ه لرصفها عن ظاهرها 
يف اعتب�ار املعرفة الفعلية، وال أقل من عدم داللتها عىل االكتفاء بذلك املانع من البناء 
علي�ه يف مثل املقام مم�ا حيتاج فيه إىل دليل عىل النصب الذي هو خالف األصل. بل ال 
يبع�د اعتب�ار كون املعرفة باملقدار املعتد به، كام ذك�ره يف املتن، ألنه املتيقن من الرواية، 
إذ ال يبع�د ان�رصاف اليشء فيها إىل خصوص املعتد به، كام يراد منه ذلك يف إطالقات 
العرف كثريا، فإن احتامل ذلك كاف يف عدم اجلزم بإطالق الرواية املوجب لالقتصار 



................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد 1��

وج�از له العم�ل بفتواه)1(، وك�ذا جيوز لغ�ريه العمل بفت�واه)2(، إال مع 
وجود األعلم منه)3(،

عىل املتيقن يف مثل املقام مما يكون عىل خالف األصل.

بل قد يدعى توقف حصول ملكة االستنباط والقدرة عليه عىل ممارسته والتعود 
عليه بمقدار معتد به، وإال فمجرد معرفة املدارك ال تكفي يف القدرة عىل االس�تنباط، 
وإن كان ذل�ك خ�الف الظاهر، فالعمدة ما ذكرنا، فتأمل جيدا، واهلل س�بحانه وتعاىل 

العامل.

)1( بل حيرم عليه خمالفتها، لقيام احلجة عنده املوجب لعلمه بالوظيفة املستتبع 
للعمل عقال وقصور أدلة التقليد عن ش�موله قبل فعلية النظر منه، ملا تقدم يف املس�ألة 
األوىل م�ن قصورها عن ش�مول واجد امللكة القادر ع�ىل املعرفة. ومنه يظهر االكتفاء 

بمعرفة مسألة واحدة، وال يعتر معرفة مقدار معتد به من املسائل.

)2( إلط�الق بع�ض أدلة التقليد كآية النفر، إذ لي�س موضوعها الفقيه ليدعى 
عدم صدقه عىل العامل بقليل من املس�ائل، بل من تفقه يف الدين، وهو حاصل بمعرفة 
مس�ألة واح�دة، ولذا طبق�ت يف النصوص عىل النف�ر ملعرفة اإلمام. ب�ل ال يبعد كون 
ذل�ك هو املنس�بق من مجيع أدلة التقليد، حتى ما اخ�ذ فيه مثل عنوان الفقيه الذي قيل 
انه ال يصدق عىل العامل بقليل من املسائل، فإنه املناسب لورودها مورد اإلمضاء لسرية 
العقالء، ملا هو املرتكز عندهم من أن اعتبارها ليس خلصوصيتها، بل ألجل مالزمتها 
للعلم باملسألة التي يرجع إليه فيها وإن كانت واحدة فاملدار عليه، عىل أنه يكفي سرية 
العق�الء الت�ي ال يفرق فيها بن كثرة املس�ائل املعلومة وقلتها. ومن�ه يظهر عدم اعتبار 

كون املعلوم مقدارا معتدا به.

)�( بناء عىل لزوم تقليد األعلم، كام تقدم. 

تنبيه: التجزي الذي هو حمل كالمهم هو معرفة خصوص بعض املس�ائل بتامم 
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وينفذ قضاؤه ولو مع وجود األعلم)1(.

أدلته�ا التفصيلية، وقد يكون التجزي يف خصوص بعض أدلة املس�ألة حيث قد يتفق 
م�ن بعض أهل العلم معرفة حال بعض األدلة التي يعتمد عليها املجتهد دون بعض، 
فيس�تطيع � مثال � تش�خيص ظهور احلديث دون سنده، أو تشخيص أن املسألة خالية 
ع�ن الدليل وأهنا جمرى األصل، من دون تش�خيص مفاد األصل، أو بالعكس. وهذا 
وان كان خارجا عن حمل كالمهم يف التجزي، إال أن الظاهر حجية نظره يف عمل نفسه 
مثل�ه، فيبتن�ي عمله عىل التقليد يف اجلهات التي ال يق�وى عليها وعىل رأيه يف اجلهات 
الت�ي يق�وى عليها وإن خالف رأي م�ن يقلده. وال جمال لدع�وى حجية فتوى الفقيه 
علي�ه بع�د ختطئت�ه له يف بعض مقدمات االس�تنباط. ك�ام ال جمال لدع�وى عدم جواز 
تعويل�ه عىل نظر املجتهد يف اجلهات التي ال يقوى عليها بعد كون حجية نظره مقتىض 
الس�رية العقالئي�ة االرتكازي�ة املعول عليها يف املق�ام. وال يقدح يف ذل�ك قصور أدلة 
التقلي�د الرشعية عنه من جهة ظهورها يف جواز الرجوع للفقيه يف احلكم الرشعي، ال 
يف بعض مقدمات اس�تنباطه، ملا أرشنا إليه غري مرة من عدم ظهور األدلة املذكورة يف 
احلرص، بل يف املفروغية عن إمضاء سرية العقالء االرتكازية التي تعم حمل الكالم، كام 
ذك�ر. فاملقام نظري تعويل املجتهد عىل قول الرجالين، بناء عىل كونه من باب الرجوع 
أله�ل اخلرة، ال من باب الش�هادة. ومنه يظهر جواز تعويل غ�ريه من العوام عليه لو 
ف�رض أعلميت�ه يف اجلهة التي يقوى عليها، لعموم الس�رية املش�ار إليها. إال أن فرض 
إدراك العام�ي ألعلميت�ه غري واقع غالبا، ب�ل دائام، البتناء ذلك عىل وقائع ش�خصية 
ال يتي�رس متييز حال الش�خص فيها لغريه، خصوصا العوام. نع�م، ال يبعد عدم جواز 
تصديه للقضاء، خلروجه عن عموم أدلته، لظهورها يف لزوم كون الش�خص مس�تقال 
بمعرفة احلكم عن أدلته الرشعية التفصيلية، وإن كان األمر ال خيلو عن إشكال، فتأمل 

جيدا، واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( بناء عىل عدم اعتبار األعلمية يف القايض، خالفا ملا رصح به يف القواعد من 
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لزوم الرتافع يف حال الغيبة لألفضل، وهو ظاهر ما يف الرشايع من تعليل جواز نصب 
املفض�ول بانجبار خلله بنظر اإلمام. ويف مفت�اح الكرامة: )ودليل هذا احلكم اإلمجاع 
الذي حكاه املرتىض يف ظاهر الذريعة، واملحقق الثاين يف رصيح حوايش كتاب اجلهاد 
من الرشايع... قلت: دعوى اإلمجاع يوهنها ش�هرة اخلالف يف الفروع واألصول، كام 
رصح به يف املسالك، وهو ظاهر التحرير... ونقله الشهيد عن الفخر، وظاهر املصنف 
قدس رسه يف هناية األصول عدم حتقق اإلمجاع(. وقد تقدم يف مسألة تقليد األعلم من 
اجلواه�ر املناقش�ة يف اإلمج�اع املحكي عن املرت�ىض واملحقق الثاين. وكي�ف كان، فقد 
يس�تدل عىل تعين األعل�م للقضاء بغري واحد من النص�وص املتضمنة لرتجيحه عند 
اخت�الف احلاكمن، مثل ما يف مقبولة اب�ن حنظلة من قوله: قلت: فإن كان كل واحد 
اخت�ار رجال م�ن أصحابنا فرضيا أن يكون الناظري�ن يف حقهام واختلف يف ما حكام، 
وكالمها اختلفا يف حديثكم ]حديثنا خ. ل[ فقال: )احلكم ما حكم به أعدهلام وأفقههام 
وأصدقه�ام يف احلديث وأورعه�ام، وال يلتفت إىل ما حيكم به اآلخر...(. وقريب منها 

موثقة داود بن احلصن، ورواية موسى بن أكيل)1(.

ويندف�ع: بأن النصوص املذك�ورة � مع عدم داللتها عىل نفوذ قضاء خصوص 
األعل�م م�ن مجيع املجتهدي�ن، بل األعلم م�ن احلكم�ن وإن كان يف املجتهدين أعلم 
منه � ال تصلح ش�اهدا يف املقام، الن ترجيح األعلم عند االختالف ال يس�تلزم تعيينه 
ابتداء، بل هو مس�تلزم لعدم تعينه، لظهور دليل الرتجيح يف نفوذ حكم املرجوح لوال 
معارضت�ه باألرجح. ومنه يظهر أنه ال جمال للتع�دي عن مورد النصوص ملا نحن فيه 
بتنقيح املناط، كام ذكره يف مفتاح الكرامة وجها، وإن مل يظهر منه التس�ليم به. ومن ثم 
ال جمال للخروج عن إطالق روايتي أيب خدجية ومقبولة ابن حنظلة املتقدمة، املقتيض 

لعدم اعتبار األعلمية.

ب�ل محل اإلطالق املذكور عىل خصوص األعلم محل عىل الفرد النادر املحتاج 

)1( راجع الوسائل ج:�1 باب:9 من أبواب صفات القايض حديث:1، 2، �.
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إىل عناية خاصة فال جمال له، كام لعله ظاهر. هذا، وقد يستدل عىل تعين األعلم بأدلة 
أخ�ر تقدم التع�رض هلا يف ذيل الكالم يف وج�وب تقليد األعلم، وتق�دم ما يمنع من 
االس�تدالل هب�ا يف املقام، فراجع. نع�م، قد يقال: بوجوب الرج�وع لألعلم لو كانت 
الش�بهة حكمي�ة وكان املتنازعان غ�ري جمتهدين، لوجوب تقلي�د األعلم عليهام وعدم 

حجية فتوى غريه هلام.

ودع�وى: أن ع�دم حجية غري األعلم عليه�ام يف مقام الفت�وى ال ينايف حجيته 
عليه�ام يف مق�ام القضاء واحلكم، عمال بإط�الق دليل النصب وحرمة الرد، الش�امل 
مل�ا ل�و كان احلكم ع�ىل خالف فتوى من جي�ب تقليده � وهو األعل�م � ولذا حيرم عىل 
املحك�وم عليه الرد اعتامدا ع�ىل فتوى مقلده. مدفوعة: بأن�ه ال إطالق لطريقية حكم 

احلاكم يقتيض تقديمه عىل فتوى من جيب تقليده. 

بي�ان ذلك: أن عدم ج�واز رد حكم احلاكم تارة: يك�ون بمعنى نفوذه يف مقام 
التخاصم بنحو تفصل به اخلصومة، وجيب رفع اليد عن احلق للمحكوم له به.

وأخ�رى: يكون بمعن�ى حجيته رشعا وطريقيته بنحو جي�وز ترتيب األثر عليه 
وحت�رم خمالفته ظاهرا. أما األول فهو من األحكام الواقعية املرتتبة عىل احلكم املالزمة 
ملرشوعية الرتافع للحاكم ونصبه للحكم، وإال لغى منصب القضاء، وهذا هو العمدة 
يف االس�تدالل عليه. وأما ما يف مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه الس�الم: )فإذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل منه فإنام اس�تخف بحكم اهلل وعلينا رد، والراد علينا الراد عىل اهلل، 
وهو عىل حد الرشك باهلل()1( فال يبعد ظهوره يف الثاين وهو حجية حكم احلاكم وترتب 
األثر عليه ظاهرا، ال يف فصل اخلصومة به واقعًا، كام يناسبه جعل الرد عليه ردًا عليهم 
عليهم الس�الم بعد فرض كون حكمه بحكمهم، فإن ظاهره إرادة كونه حكام باحلكم 
الواقعي الصادر منهم، وهو راجع إىل املفروغية عن حجية احلكم وكشفه عن حكمهم 
الواقع�ي. وعليه فالتش�ديد يف حرمة رد حكم احلاكم لي�س ملوضوعيته، بل من حيثية 

)1( الوسائل ج:�1 باب:11 من أبواب صفات القايض حديث:1.
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طريقيته وكشفه عن حكمهم الذي يكون رده من أشد املنكرات.

نعم، لو تضمن حرمة الرد ابتداء أو بلس�ان التنزيل الواقعي حلكمه يف الواقعة 
منزلة حكمهم فيها، كام لو قال: )فإذا حكم كان حكمه حكمنا والراد عليه راد علينا( 
كان ظاه�را يف م�ا نحن فيه. ومن�ه يظهر اختصاصها بالش�بهة احلكمية يف نفس احلق، 
ك�ام لو اختلفا يف اس�تحقاق احلبوة، فإن حكمهم: املنكش�ف بحك�م املجتهد، والذي 
جي�ب عىل املحك�وم عليه العمل علي�ه وحيرم علي�ه رده هو احلكم ال�كيل املنطبق عىل 
الواقع�ة. نع�م، لو كان التعبري هك�ذا: )فإذا حكم كان حكمه حكمن�ا( كان ظاهرا يف 
إرادة احلكم يف الواقعة الشخصية، فيعم احلكم يف الشبهة املوضوعية واحلكمية، لكنه 
ال ي�دل حينئ�ذ عىل احلجية، ك�ام تقدم. وما ذكرن�اه هو العمدة يف اختص�اص املقبولة 
بالش�بهة احلكمية، ال ما قد يدعى من اس�تفادته من فرض اختالف احلاكمن بس�بب 

اختالفهام يف حديثهم عليهم السالم.

إذ فيه أواًل: أن اختالف احلاكمن مع الش�بهة املوضوعية قد يستند الختالفهام 
يف حديثه�م عليهم الس�الم، كام لو اختلفا يف طريق إثب�ات احلق، فرأى أحدمها ثبوت 

احلق بشاهد ويمن وخالف اآلخر.

وثانيًا: أن ذلك إنام يقتيض اختصاص فرض االختالف يف كالم السائل بالشبهة 
احلكمية، ال اختصاص مجيع فقرات الرواية هبا، فالحظ. 

ث�م إن�ه ال يفرق يف فص�ل احلكم للخصوم�ة واقعا بن ثبوت احل�ق واقعا عىل 
طبق�ه وع�دم ثبوته، ك�ام ال يرض فيه عل�م املحكوم علي�ه بثبوت حقه فض�ال عن قيام 
احلج�ة الظاهرية عنده عىل ذلك، كش�هادة يعتقد حجيتها أو فتوى مقلده احلجة عنده 

أو غريمها.

نع�م، احلك�م املذك�ور خمت�ص باملحكوم علي�ه، وأم�ا املحكوم له فه�و خارج 
عن�ه موضوع�ا، إذ ال يتصور يف حقه إبق�اء اخلصومة حتى حيكم بحرمت�ه عليه. هذا، 
وأم�ا ال�كالم يف أن احلكم املذكور هل خيت�ص باملخاصمة، أو يع�م غريها من ترتيب 
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أث�ر االس�تحقاق بنحو ال جي�وز للمحكوم عليه اس�تنقاذ حقه بطريق خف�ي مطلقًا أو 
يف خص�وص صورة اليم�ن من املحكوم له، أو جيوز مطلقا وج�وه موكولة إىل كتاب 
القض�اء ال جم�ال إلطالة الكالم فيها هنا. نعم، ال ري�ب يف أن حكم احلاكم ال يوجب 
تب�دل الواقع، فيرتتب أث�ره يف حق املحكوم له، فلو فرض عدم اس�تحقاقه حرم عليه 
ترتيب أثر االس�تحقاق، كام يش�هد به صحيحة هش�ام بن احلكم عن أيب عبد اهلل عليه 
الس�الم: )قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه واله: إنام أقيض بينكم بالبينات وااليامن، 
وبعضكم أحلن بحجته من بعض، فأيام رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنام قطعت 

له به قطعة من النار()1(. 

وهذا ال ينايف قصور سلطنة من له احلق عليه يف اجلملة بنحو ليس له املطالبة به 
وغ�ريه مما يرتتب واقعا عىل احلكم ويرج�ع إىل حرمة رده، كام تقدم وأما الثاين فحيث 
كان م�ن االحكام الظاهرية اختص بصورة الش�ك وال يعق�ل فرضه يف صورة العلم، 
وحينئذ فان كان الشك من جهة الشبهة احلكمية فال إشكال يف حجية حكم احلاكم فيه 
يف ح�ق املحكوم له واملحكوم عليه ويكفي فيه م�ا دل عىل حجية قول املجتهد ولزوم 
العمل بفتواه، سواء تعلقت الفتوى بنفس االستحقاق � كام لو كان يرى خروج احلبوة 
من االصل � أم بطريق إثباته � كام لو كان يرى قبول ش�هادة رجل وامراتن � الطالق 
االدلة املذكورة، مضافا إىل مقبولة ابن حنظلة، بناء عىل ما تقدم من داللتها عىل احلكم 

الظاهري املذكور. 

نع�م، يتجه اختصاص حجية احلك�م بمن تكون فتوى احلاكم حجة له وعليه، 
كمقلديه ومقلدي من يوافقه يف الفتوى، دون غريهم من املجتهدين أو العوام املقلدين 
مل�ن خيالف�ه يف الفتوى، لظه�ور قصور أدلة حجي�ة الفتوى عن إثب�ات حجية فتواه يف 
حقه�م. وك�ذا مقبولة ابن حنظلة، فإن إطالقها وإن أوه�م عموم احلجية، إال أن محله 
ع�ىل خصوص من تك�ون الفتوى حج�ة يف حقه هو املناس�ب للمرتك�زات العرفية، 

)1( الوسائل ج:�1 باب:2 من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعوى حديث:1.
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احلاكمة بأن منشأ حجية فتواه واجديته للعناوين العامة، املقتضية حلجية الفتوى التي 
اش�ري إليه�ا يف الرواية من كونه عارف�ا بأحكامهم وفقيها فيها، فيلحق�ه ما يلحق أدلة 
احلجية من ختصيص احلجية يف حق العوام، وعدم ثبوهتا لغري االعلم عند االختالف، 
كام تقدم. بل هو املناس�ب لظهورها يف املفروغية عن حجية فتواه، ال يف ترشيع حجية 
فتواه، فإنه ال منشأ للمفروغية املذكورة إال مالحظة العمومات املذكورة. وال أقل من 
كون ذلك هو مقتىض اجلمع بن املقبولة وما دل عىل حجية احلجج يف حق املجتهدين 
والعوام، فإن النس�بة بن املقبولة واالدلة املذكورة ملا كانت هي العموم من وجه، كان 
تقدي�م االدلة املذكورة عليها أوىل من العكس، الن االدل�ة املذكورة عرفية ارتكازية، 
واال فم�ن الصع�ب عرف�ا االلتزام بحجي�ة احلكم يف ح�ق املجتهد الذي ي�رى خطأه 
بحسب نظره يف االدلة التي اعتمد عليها احلاكم، أو يف حق العامي الذي قامت عنده 

احلجة عىل خطئه. 

وأم�ا دعوى: أن ظه�ور املقبولة يف خصوصية احلكم تقت�يض تقديمه عىل أدلة 
احلجية االخر، إذ لو قدمت عليه لغت خصوصيته. فمندفعة: بأن اخلصوصية املناسبة 
للقض�اء هي نفوذه وفص�ل اخلصومة به، واملفروض عدم تع�رض الرواية له، بل هي 
متعرضة حلجيته وكش�فه عن حكمهم عليهم الس�الم، واملنس�اق منها أن منش�أ ذلك 
ك�ون احلاكم فقيها وعاملا بأحكامهم عليهم الس�الم، وهو يقتيض عدم خصوصيته يف 
احلجي�ة، ب�ل هو من صغري�ات كرى وجوب الرج�وع للفقهاء والعل�امء، فيلحقه ما 
يلحقه من الرشائط واملرجحات، كام تقدم. وكأن املوجب لذلك هو اخللط بن فصل 
اخلصوم�ة باحلكم وحجيت�ه، مع الغفلة ع�ن اختالف احلكمن س�نخا وعدم التالزم 

بينهام خارجا. 

نع�م، الظاه�ر أن احلكم كام تفصل ب�ه اخلصومة يكون حج�ة للمحكوم له يف 
إثب�ات حقه، نظري الي�د، فيجوز لالجنبي ترتيب أثر ثبوت احل�ق للمحكوم له اعتامدا 
ع�ىل احلكم فيش�رتي العن منه مثال، إال أنه ال يبعد ابتن�اء ذلك عىل أصالة الصحة يف 
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)مسألة22(: إذا شك يف موت املجتهد، أو يف تبدل رأيه، أو عروض 
ما يوجب عدم جواز تقليده جيوز البقاء عىل تقليده)1(، 

احلك�م، فيخت�ص بمن مل يثبت عنده خط�ؤه علام أو تعبدا لقي�ام احلجة، فالحظ. ومما 
ذكرنا يظهر احلال فيام لو مل ينش�أ الش�ك من الش�بهة احلكمية، بل من املوضوع، كام لو 
مل يعلم املحكوم له بثبوت احلق له، ومل يكن له طريق إليه عدا ش�هادة ش�اهدين يعتقد 
فس�قهام، فاعتقد احلاكم عدالتهام وحكم بثبوت احلق له، فإن احلكم املذكور وإن كان 
ناف�ذا يف ح�ق املحكوم عليه، فلي�س له االرصار عىل اخلصوم�ة، إال أنه ليس حجة يف 
حق�ه وال يف حق املحك�وم له، ملا عرفت من عدم التالزم ب�ن االمرين، وعدم الدليل 
عىل احلجية، لوضوح اختصاص أدلة حجية فتوى املجتهد بالشبهات احلكمية، وكذا 
مقبول�ة اب�ن حنظلة ملا تقدم. نعم، جي�ري يف حق غري املتخاصمن ما تقدم يف الش�بهة 
احلكمي�ة من ج�واز ترتيب آثار ملكي�ة املحكوم له مع عدم العل�م بخطأ احلكم. وقد 
حتصل من مجيع ما ذكرنا عدم جواز تعويل املحكوم له يف الش�بهة احلكمية عىل حكم 
احلاكم إذا مل يكن احلاكم هو االعلم الذي جيب عليه تقليده. لكن هذا ال يقتيض عدم 
مرشوعي�ة قض�اء غري االعلم فيها، بنحو ال جيوز له التص�دي له وال جيوز الرتافع إليه 
وال ينف�ذ حكمه، بل ينف�ذ قضاؤه يف حق املحكوم عليه مطلقا، ويف حق من له احلكم 
إذا كان موافق�ا الجته�اده أو الجته�اد من جيب عليه تقليده. وكذا ل�و كان النزاع من 
جه�ة االختالف يف املوضوع إذا كان املحكوم له عىل بصرية من ثبوت حقه، وإن كان 
احلاك�م خمالفا ملن جيب تقلي�ده يف كيفية القضاء. بل لو قيل بجواز الرجوع للمفضول 
إذا مل يعل�م خمالفت�ه ل�رأي االفضل � كام تقدم من غري واح�د � جاز االعتامد عىل حكم 
املفضول حتى يف الش�بهة احلكمية إذا مل يعلم خمالف�ة االفضل فيها، فتأمل جيدا، واهلل 

سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( عم�ال باالس�تصحاب، بل ربام كان بعض امل�وارد املذكورة جمرى لقواعد 
عقالئية اخر، كأصالة الس�المة يف االول، وأصال�ة عدم العدول يف الثاين. ومنه يظهر 
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إىل أن يتبن احلال)1(. 
)مسألة23(: الوكيل يف عمل يعمل بمقتى تقليده)2(، 

أنه ال هيم االش�كال بعدم جريان االس�تصحاب مع الشك يف العدول، لعدم وضوح 
كون عدم العدول بعنوانه مأخوذا يف حجية الفتوى، لعدم أخذه يف أدلة لفظية، وعدم 
اس�تفادة دخ�ل عنوان�ه من دليل�ه اللبي، وهو بن�اء العقالء. نعم، قد يش�كل احلال يف 
االعلمية، لعدم وضوح بناء العقالء عىل بقائها مع الشك، مع االشكال يف استصحاهبا 
تعبدا، ملا اشري إليه من عدم وضوح دخلها بعنواهنا، إال أن تستصحب بواقعها املعتر 

الذي هو متيقن احلدوث مشكوك البقاء، فتأمل.

وأم�ا العدالة فال ينبغي االش�كال يف جواز اس�تصحاهبا ل�و كان الدليل عليها 
االمج�اع، لظهور حال املجمعن يف أخذ العدالة بعنواهنا كأخذها يف الش�اهد. وأما لو 
كان الدليل عليها ما تقدم من عدم الوثوق بفتوى غري العادل فقد تقدم أنه إنام يقتيض 
اعتبارها حن الفتوى، ال اعتبار بقائها يف جواز االس�تمرار عىل التقليد، كي حيتاج إىل 
م�ا حي�رز به البقاء من اس�تصحاب أو غريه. ه�ذا كله مع قطع النظر عن اس�تصحاب 

حجية الفتوى، وأما بلحاظه فاألمر أظهر.

)1( قد يظهر منه عدم وجوب الفحص، وهو الذي رصح به بعض مش�اخينا، 
مستدال عليه بعدم وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية. ويشكل برجوع الشبهة 
يف املقام إىل الش�بهة احلكمية، فيش�ملها م�ا دل عىل وجوب تعلم االحكام، كام س�بق 
التع�رض ل�ه يف املس�ألة الثامن�ة. ومن ثم يتج�ه البناء ع�ىل وجوب الفح�ص باملقدار 

املتعارف. 
)2( كأنه ملا ذكره قدس رسه من أن إطالق الوكالة يقتيض إيكال تطبيق العمل 
امل�وكل في�ه إىل نظر الوكيل، حت�ى مع فرض االلتفات إىل االخت�الف، الن االلتفات 
وإن كان يمنع من عموم الوكالة ملورد االختالف بنظر املوكل تفصيال، إال أنه ال يمنع 
م�ن عمومه إمجاال، حي�ث أنه قد وكل يف ما هو املرشوع بعنوان�ه املنطبق بنظر الوكيل 
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ع�ىل ما يراه مرشوع�ا. وفيه: أن االيكال إىل نظر الوكيل إنام يصح يف إحراز املوضوع، 
أما يف تش�خيص احلكم الكيل فال يصح إال حيث يكون نظره حجة عىل املوكل رشعا 

أو موافقا ملا هو احلجة. 

وحينئذ فظهور حال املوكل يف توكيله يف فعل ما هو املرشوع حقيقة ويف إقدامه 
ع�ىل االيكال املرشوع يمنع من إطالق الوكال�ة بنحو يرجع إىل نظر الوكيل من حيث 

احلكم الرشعي. 

هذا مع الغفلة عن االختالف، وأما مع التفات املوكل إليه فاالمر أش�كل، بل 
يمتنع حتى يف الشبهة املوضوعية، لعلم املوكل حينئذ تفصيال بعدم مرشوعية االيكال، 
فيك�ون ذل�ك قرينة عىل رصف إطالق الوكالة إىل خصوص ما يكون مرشوعا بنظره، 
ليص�ح التوكيل في�ه. ومن ذلك يظهر عدم الف�رق بن االجته�اد والتقليد، فكام يلزم 

مراعاة مقتىض تقليد املوكل يلزم مراعاة مقتىض اجتهاده. 

نع�م، مع جهل الوكيل باالخت�الف يتعن الرجوع الطالق الوكالة املقتيض ال 
ي�كال التطبيق إىل نظر الوكيل حتى من حيث احلكم الرشعي، لعدم إحراز ما يوجب 
انرصاف�ه وتقيي�ده. كام أنه لو علم بعدم كون املوكل بص�دد التوكيل يف ما هو املرشوع 
حقيق�ة، بل بصدد االحتياط يف فعل حمتمل املرشوعي�ة كان مقتىض االطالق الرجوع 
إىل نظ�ر الوكي�ل. وكذا لو علم بعدم كونه بصدد االقتص�ار عىل االيكال املرشوع فإن 
عدم مرشوعية االيكال ال ينايف صحة الوكالة الراجعة إىل ثبوت االذن املستفادة منها. 
لك�ن ذل�ك حمت�اج إىل قرينة خاصة لواله�ا مل يصلح االطالق الثب�ات االجتزاء بنظر 
الوكي�ل. وقد حتصل القرينة املذكورة فيام لو ف�رض التفات املوكل لالختالف وغفلة 
الوكيل عنه حن الوكالة، فإن مقتىض احلكمة من املوكل أن يقيد الوكالة حينئذ لو كان 
غرضه خمتصا بام يطابق نظره، فإمهاله التقييد قد يكون ظاهرا يف اجتزائه بنظر الوكيل، 

الحد الوجهن املذكورين، فالحظ. 

هذا، وأما ما ذكره بعض مشاخينا من أن التوكيل ملا كان عبارة عن إيكال العمل 



................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد 1��

ال تقلي�د املوكل، إال إذا كان االختالف بينهام يف التقليد قرينة عىل ختصيص 
الوكالة بام يوافق تقليد املوكل)1(، وكذلك احلكم يف الويص)2(.

للغري وكان مبنيا عىل تنزيل عمل الوكيل منزلة عمل املوكل، ولذا صح نسبة عمله له، 
فالب�د فيه من مراعاة الصحة عن�د املوكل، وإال مل يأت الوكي�ل بالعمل املوكول إليه. 
فهو إنام يقتيض اعتبار الصحة يف حق املوكل باالتيان بالعمل الذي كلف به، فلو كلف 
بالق�رص وج�ب االتيان ب�ه وإن كان تكلي�ف الوكيل باالمتام، كام ه�و احلال يف املترع 
أيض�ا، وه�ذا ال ين�ايف إيكال تش�خيص ما كلف به امل�وكل وما ه�و الصحيح يف حقه 
إىل الوكي�ل. ثم إنه لو كان موض�وع الوكالة عبادة توقفت صحة الوكالة ومراعاة نظر 
املوكل عىل احتامل الوكيل مرشوعية الفعل الصحيح بنظر املوكل، أو متكنه من االتيان 
به بوجه يعتقد مرشوعيته، كام لو كان مقتىض تقليد الوكيل االتيان بثالث تس�بيحات 
ومقت�ىض تقلي�د املوكل االجتزاء بواحدة، أما لو قط�ع بعدم مرشوعيته ومل يتمكن من 
االتي�ان ب�ه بوجه مرشوع � ك�ام لو قطع الوكي�ل بوجوب الق�رص وكان مقتىض تقليد 
امل�وكل االمتام � تعن بط�الن الوكالة، لعدم قدرة الوكيل ع�ىل االتيان بالعمل املوكل 
في�ه. إال أن يفرض التفات امل�وكل إىل ذلك فإنه قد يكون قرينة عىل إرادته التوكيل يف 

ما يكون مرشوعا بنظر الوكيل وإن مل يكن مرشوعا بنظره، نظري ما تقدم.

)1( عرف�ت من�ه ق�دس رسه أن االختالف بنفس�ه ال يكون قرين�ة عىل ذلك، 
فالب�د يف قرينيت�ه من انضامم أمر آخر له، وعرفت منا أن�ه قرينة عامة مقيدة لالطالق، 

إال مع املخرج عنها. 

)2( الن�ه كالوكي�ل يبتني س�لطانه عىل إي�كال املويص العمل إلي�ه، فيلحقه ما 
تق�دم. ومثل�ه يف ذلك االج�ري، الن عمله تابع ملوضوع االجارة ال�ذي يعتر يف تعيينه 

نظر املؤجر وقصده. 
نع�م، البد م�ن التف�ات االجري إىل ذل�ك أيضا، لل�زوم اتف�اق املتعاقدين عىل 
موض�وع العق�د. أما املترع فحيث مل يكن س�لطانه تابعا لنظر املت�رع عنه وال قصده، 
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)مس�ألة24(: املأذون والوكيل عن املجته�د يف الترصف يف االوقاف 
أو يف أم�وال القارصين ينع�زل بموت املجتهد)1(، بخ�الف املنصوب من 

قبله وليا وقيام، فإنه ال ينعزل بموته عىل االظهر)2(.

كان تشخيص ما هو املرشوع موكوال إىل نظره حتى مع منع املترع عنه، من دون فرق 
بن التطوع بالترع ووجوبه، كام يف قضاء الويل ما فات امليت من الصالة. ومثله الويل، 
الن سلطنته عىل العمل جمعولة من الشارع االقدس ابتداء، ال بتوسط نظر املوىل عليه، 

كام ال خيفى.

)1( الن س�لطنته متفرع�ة ع�ىل والية املجته�د � لو متت � ف�ال موضوع هلا مع 
انته�اء والية املجتهد بموت�ه، لعدم قابليته هلا، وال جمال للرجوع الس�تصحاب جواز 
الت�رصف بع�د موت املجتهد، بلح�اظ اليقن به قبل موته الختص�اص اجلواز املتيقن 
بالت�رصف الواقع حال حي�اة املجتهد الذي حيتمل واليته علي�ه وال يعم كل ترصف، 
فال جيري االستصحاب لتعدد املوضوع، مع أنه باالضافة إىل اجلواز الوضعي املتعلق 
بالترصف�ات االعتبارية الراجع إىل نفوذها من االس�تصحاب التعليقي الذي ال جيري 
عىل التحقيق. ومن ثم قام االمجاع عىل س�قوط االذن والوكالة بموت االذن واملوكل 
يف سائر املوارد. وأما التوكيل أو االذن من املجتهد يف حال احلياة يف العمل بعد الوفاة 
� نظري الوصية � فهو وإن كان ممكنا، إال أنه ال دليل عىل نفوذه رشعا من املجتهد، لعدم 

عموم أدلة والية املجتهد ملثل ذلك، كام سيظهر إن شاء اهلل تعاىل.

)2( الكالم يف ذلك مبني.. 

أوال: ع�ىل إناطة الترصف يف االمور املذك�ورة بنظر الويل، بحيث ال يباح لكل 
أحد الترصف هبا حسبة من دون مراجعة الويل االصيل وهو االمام، فضال عن احلاكم 

الرشعي. وثانيا: عىل ثبوت والية احلاكم، فاملناسب الكالم يف مقامات ثالثة:

املقام االول: يف كون الترصف يف االمور املذكورة منوطا بنظر الويل، وظاهرهم 
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التس�امل عىل ذلك، كام يس�تفاد مما ذكروه يف لزوم مراجعة احلاكم. ففي الرشايع بعد أن 
ذكر والية االب واجلد عىل الطفل قال: )فإن مل يكونا فللويص، فإن مل يكن فللحاكم(، 
ومثله يف القواعد، وظاهر املس�الك املفروغية عن احلك�م املذكور. ويف اجلواهر: )بال 
خ�الف أج�ده يف يش م�ن ذلك، بل وال إش�كال(. ويف مفت�اح الكرام�ة: )وأما أهنام � 
يعني: االب واجلد � إن فقدا فالوالية للويص الحدمها، فإن فقد الويص فاحلاكم، فال 
خ�الف يف ذل�ك والية وترتيبا، وال يف كون املراد باحلاك�م حيث يطلق من يعم الفقيه 
املأمون اجلامع لرشائط الفتوى. ويستفاد من بعض االخبار ثبوت الوالية للحاكم مع 

فقد الويص وللمؤمنن مع فقده(. 

وه�و الظاه�ر أيضا م�ن بعض كلامهت�م يف الوقف الذي ليس ل�ه ناظر خاص، 
فراج�ع املس�الك واجلواه�ر وغريمها. ويقتضي�ه � مضافا إىل ذل�ك � أصالة عدم نفوذ 
الت�رصف من غري الويل، للش�ك يف س�لطنة غريه املوجب للش�ك يف ترت�ب االثر عىل 
ترصف�ه، وال جم�ال للرجوع إىل عموم النف�وذ واللزوم يف العقود، الن�ه خمتص بالعقد 
الص�ادر مم�ن يكلف بالوفاء به الذي يكون العقد من ش�ؤونه الت�ي يلزم هبا عرفا دون 
االجنب�ي. وباجلملة: ال ينبغي االش�كال يف أن االصل ع�دم ترتب االثر إال بالرجوع 

ملن تثبت واليته عىل الترصف. 

هذا، وقد يستش�كل يف االصل املذكور يف أموال االيتام بأن ش�يوع االبتالء هبا 
يف مجي�ع العصور ال يناس�ب خف�اء حكمها بنحو حيتاج فيه لالص�ل، بل ينبغي ظهور 
حكمها ولو بضميمة س�رية املس�لمن. وم�ن الظاهر أنه ل�و كان بناؤهم عىل التوقف 
عىل مراجعة الويل لظهر وشاع، ولتواترت االخبار بطلب القيمومة أو االذن من النبي 
صىل اهلل عليه واله وأمري املؤمنن عليه السالم، بل من مجيع االئمة عليهم السالم، الن 
ذلك ملا مل حيتج إىل االعالن مل يكن منافيا للتقية التي كان عليها االئمة عليهم السالم، 
ولكان املناسب التنبيه عىل ذلك واحلث عليه يف الكتاب املجيد وسنة املعصومن عليهم 
الس�الم، مع خلومها عنه. بل ما ورد مس�تفيضا يف الكتاب املجيد والسنة الرشيفة من 
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التحذي�ر عن التفريط يف أموال اليتامى وأكلها واالفس�اد فيه�ا وخيانتها كالرصيح يف 
تويل الناس ذلك بأنفس�هم من دون مراجعتهم عليهم السالم، إذ لو كان الواجب هو 
مراجعته�م عليهم الس�الم ف�إن كان مبنى الناس عىل العمل بذل�ك خفت احلاجة إىل 
التأكي�د املذك�ور، الن الذ ينصب�ه النبي صىل اهلل عليه واله هو االم�ام هو الثقة املأمون 
الذي ليس من شأنه التفريط يف أمانته وإن كان مبناهم عىل إمهال ذلك كان التنبيه إليه 
والتأكيد عليه أوىل من التأكيد عىل حفظ مال اليتيم، كام ال خيفى. بل ظاهر قوله تعاىل: 
)ويس�ألونك ع�ن اليتامى قل إصالح هلم خ�ري وإن ختالطوهم فإخوانك�م واهلل يعلم 
املفس�د من املصلح()1( أن حكم مال اليتيم عام، يبتيل به املفس�د واملصلح وأن الرقيب 

فيه ليس إال اهلل تعاىل من دون واسطة بينه وبينهام. 

ويش�هد بذلك أيضا صحيح عبد اهلل بن مس�كان عن أيب عبد اهلل عليه السالم: 
ق�ال: )مل�ا نزل�ت: )إن الذين يأكل�ون أموال اليتامى ظل�ام إنام يأكل�ون يف بطوهنم نارا 
وس�يصلون س�عريا()2( أخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وال�ه يف إخراجه�م، فأن�زل اهلل: )ويس�ألونك ع�ن اليتام�ى قل إصالح هل�م خري وإن 
ختالطوه�م فإخوانكم واهلل يعلم املفس�د من املصلح()�( وصحي�ح الكاهيل، قيل اليب 
عب�د اهلل عليه الس�الم: إن�ا ندخل عىل أخ لنا يف بيت أيتام ومع�ه خادم هلم، فنقعد عىل 
بساطهم ونرشب من مائهم وخيدمنا خادمهم وربام طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا 
وفيه من طعامهم، فام ترى يف ذلك؟ فقال: )إن كان يف دخولكم عليهم منفعة هلم فال 

بأس، وإن كان فيه رضر فال. 

وقال عليه الس�الم: بل االنس�ان عىل نفسه بصرية، فأنتم ال خيفى عليكم، وقد 
قال اهلل عزوجل: )واهلل يعلم املفس�د م�ن املصلح()�( فإنه لو كان البناء عىل تويل ذلك 

)1( سورة البقرة اآلية: 220.
)2( سورة النساء اآلية: 10.

)�( الوسائل ج:12 باب:�� من أبواب ما يكتسب به حديث:1.

)�( الوسائل ج:12 باب:�1 من أبواب ما يكتسب به حديث:1.
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م�ن قبل ال�ويل مل يكن وجه للتحرج ال�ذي تضمنه الصحي�ح االول، الن االتفاق مع 
النبي صىل اهلل عليه واله رافع للحرمة واحلرج، وال للرتديد يف الثاين، بل ينبغي اجلزم 
باحل�ل ظاهرا، الن الويل صاحب ي�د يميض ترصفه يف ما حتت يده. وهو الظاهر أيضا 
من صحيح ابن رئاب، س�ألت أبا احلس�ن موس�ى عليه الس�الم عن رجل بيني وبينه 
قراب�ة، مات وترك أوالدا صغارا وت�رك مماليك له غلامنا وجواري ومل يوص، فام ترى 
يف من يش�رتي منهم اجلارية فيتخذها أم ولد، وما ترى يف بيعهم؟ فقال: )إن كان هلم 
ويل يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر هلم كان مأجورا. قلت: فام ترى فيمن يشرتي منهم 
اجلاري�ة، فيتخذه�ا أم ولد؟ قال: ال ب�أس بذلك إذا باع عليهم القي�م هلم الناظر يف ما 
يصلحه�م، ولي�س هلم أن يرجعوا ع�ام صنع القيم هلم الناظر يف م�ا يصلحهم()1( فإنه 
ظاه�ر يف أن املعي�ار يف جواز بيع القي�م كونه ناظرا يف ما يصلحه�م، ال التويل من قبل 
الويل العام، وإال كان ذكر ذلك أوىل، الن تشخيصه أيرس من تشخيص كونه ناظرا يف 
م�ا يصلحهم، بل معه ال حيتاج إىل تش�خيص ذلك للزوم محله ع�ىل الصحة بعد كونه 
صاحب يد، والس�يام م�ع قوله عليه الس�الم: )كامأجورا فيه�م( الظاهر يف حث كل 

أحد عىل ذلك. 

ومثل�ه يف ذل�ك غريه مما ظاه�ره االكتفاء يف القيم بالعدال�ة أو الثقة عىل ما يأيت 
التعرض له إن شاء اهلل تعاىل. وباجلملة: التأمل يف االيات والنصوص الكثرية الواردة 
يف أم�وال االيت�ام مع إمهاهلا ملراجع�ة النبي صىل اهلل عليه واله واالئمة عليهم الس�الم 
ي�ورث القط�ع بعدم إناطة الت�رصف فيه بنظر ال�ويل العام فضال ع�ن املنصوب العام 
م�ن قبل�ه، بل هو منوط بام ه�و اخلري واملصلحة لليتيم، مع ج�واز توليه لكل أحد، بل 
اس�تحبابه النه إحس�ان إلي�ه. هذا، وأما االمج�اع املتقدم فال جم�ال للتعويل عليه، الن 
كث�ريا من قدماء االصحاب خصوصا املتصلن بع�رص املعصومن: مل حيرروا فتاواهم 
اس�تقالال، ومعرفة رأهيم موقوفة عىل إيداعهم للروايات الدالة عىل احلكم يف كتبهم، 

)1( الوسائل ج:�1 ص:��� باب:� من أبواب كتاب الوصايا حديث:1.
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أو عىل قيام الس�رية الكاش�فة عن التسامل عليه، وال جمال ليش من ذلك يف املقام بعد ما 
عرفت من ظهور الروايات والسرية يف عدم توقف جواز التويل عىل النصب اخلاص. 
ب�ل ظاهر م�ن يكتفي يف بيان الفتوى بذك�ر الروايات كاملحدثن القدم�اء واملتأخرين 
خ�الف ذل�ك، والجل ذلك فال وثوق باالمجاع املذكور، والس�يام يف قبال ما عرفت. 
وأما النص املشار إليه يف مفتاح الكرامة يف ذيل كالمه املتقدم فلم نظفر به، إال أن يكون 
مراده به ما يأيت يف والية احلاكم. لكنه � لو تم � خمتص بام يفرض احتياجه للويل، ال يف 
مثل املقام مما عرفت وفاء االدلة بعدم احتياجه له. وأما ما ذكره س�يدنا املصنف قدس 
رسه يف هن�ج الفقاه�ة من أن ما يف رواية أيب خدجية م�ن جعل الفقية قاضيا، يقتيض أن 
م�ا يك�ون من وظائف القضاة يف عرص صدور الرواية � ومنه الترصف يف مال الصغري 
ونص�ب القي�م عليه � فهو من وظائ�ف الفقيه، بحيث لو فرض هن�اك إطالق يقتيض 

مرشوعيته من كل أحد كانت الرواية مقيدة له بصورة إذن الفقيه فيه. 

ففي�ه: أن الرواية مس�وقة لبيان االس�تغناء ع�ن قضاة اجلور بنص�ب من يتوىل 
وظيفتهم من أهل احلق بعد الفراغ عن احلاجة ملن يتوىل القيام بالوظيفة املذكورة، لعدم 
مرشوعيتها لكل أحد، وال إطالق هلا يقتيض الرجوع للفقيه يف مجيع ما يتواله القضاة 
بنحو تكش�ف عن مطابقة ترشيعهم يف احتياج الترصف املذكور للويل للواقع، لتكون 
مقيدة الطالق دليل مرشوعيته لو كان، أو بنحو تكشف عن إمضاء ترشيعهم املذكور 
وااللزام به وإن مل يطابق الواقع، لتكون كالناس�خة لالطالق املذكور. وإال فقد دلت 
بعض الروايات)1( عىل أن القضاة كانوا يتولون قسمة املرياث بن الورثة املعلومن بعد 
االش�هاد عىل عدم وجود غريهم مما يظهر منه منعهم الورثة عن االس�تقالل بالقسمة 
اعتامدا عىل االصل ولعدم املنازع هلم، فهل يمكن االلتزام بوجوب مراجعة احلاكم يف 
مث�ل ذلك خروجا عن عموم س�لطنة الناس عىل أمواهلم م�ع عدم املنازع هلم، فتأمل. 
وه�ل يمك�ن االلتزام بوج�وب الرج�وع للفقيه يف مثل إنش�اء املس�اجد خروجا عن 

)1( الوسائل ج �1، باب �1 من أبواب كتاب الشهادات.
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إطالق دليل مرشوعيته لو ثبت إلزام سالطن اجلور بالرجوع فيه للقضاة! فالتحقيق: 
أن�ه لو فرض ثبوت االط�الق املذكور كان خمرجا للترصف عن موض�وع للرواية، إذ 
يك�ون دلي�ال عىل ع�دم مرشوعية ت�ويل القضاة له، ليت�واله الفقيه ب�دال عنهم وحيتاج 
إلي�ه في�ه. نعم، لو فرض تقييد االطالق املذكور بدليل آخر ملزم بالرجوع للويل العام 
بحي�ث يكون من وظائف القايض لو نصبه لذل�ك فقد تكون الرواية دليال عىل جواز 
الرجوع فيه للفقيه، ويأيت يف أدلة والية احلاكم الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل. هذا، 
وقد يس�تدل عىل لزوم الرجوع يف أم�وال االيتام للويل بأن إطالق الترصف لكل أحد 
معرض هلا للضياع، لتعرضها حينئذ ملن يأكلها ويفرط فيها من دون وازع وال ضابط، 

وبأن ذلك قد يوجب التشاح يف التويل عليها. 

وفيه: � مع أن هذا استحسان ال يصلح لالستدالل � أن جمرد إرجاعها للويل ال 
يكفي يف حفظها ما مل يدعم الويل بقوة قاهرة تلزم بالرجوع إليه، ومن الظاهر عدم بناء 
والة احل�ق ع�ىل إعامل القوة يف ذلك، فلو فرض واليتهم فال يراجعهم اال من له وازع 
ديني يمنعه من التفريط يف أموال اليتيم وإن مل يرجع للويل. وأما التشاح فهو قد يرتفع 
باالقراع ونحوه، بل قد يقال بالرجوع حينئذ للحاكم الجل اخلصومة التي هو املرجع 
فيها، فتأمل. بل لعل إناطة الترصف املذكور بالويل العام بس�بب اضطراب أمر اليتيم 
كث�ريا، الن م�ن أهم ما له الدخل يف حياة اليتيم روابط�ه العائلية والعاطفية بمن يتوىل 
أم�ره، ومن الظاه�ر أنه ال يتيرس للويل الع�ام الوثوق بجميع من يتوىل ش�ؤون االيتام 
م�ن أرحامه�م ومتعلقيه�م، وعدم تيرس نقله�م لغريهم ممن يوثق هب�م من االجانب، 
ولع�ل املفاس�د املذكورة أهم من مفس�دة تعرض مال اليتيم للتل�ف يف بعض املوارد، 
خصوصا مع ش�دة التأكيد من الش�ارع االق�دس يف لزوم مراعاة ص�الح اليتيم ببيان 
العقاب الدنيوي واالخروي للمفرط فيه، فإن هلذا أش�د االثر يف حفظ مال اليتيم من 

خطر من يتواله، فالحظ. 

وباجلملة: ال جمال للبناء عىل وجوب الرجوع يف أموال االيتام للويل، بل ظاهر 
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االدل�ة ع�دم احلاجة إليه، وج�واز توليها لكل أحد برشط االصالح، كام اش�ري إليه يف 
االي�ة الرشيف�ة ويف صحيح ابن رئاب. نعم، قد يدعى اعتبار كون املتويل ثقة أو عدال، 
ملوث�ق س�امعة عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم، س�ألته ع�ن رجل مات ول�ه بنون وبنات 
صغار وكبار من غري وصية وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك 
املرياث؟ قال: )إن قام رجل ثقة قاس�مهم ذلك كله فال بأس()1(. وصحيح إس�امعيل 
بن س�عد االش�عري عن الرضا عليه الس�الم، عن الرجل يموت بغري وصية وله ولد 
صغار وكبار أحيل رشاء يش من خدمه ومتاعه من غري أن يتوىل القايض بيع ذلك؟ فإن 
تواله قاض قد تراضوا به ومل يستعمله اخلليفة أيطيب الرشاء منه أم ال؟ فقال: )إذا كان 
االكاب�ر م�ن ولده معه يف البيع فال بأس إذا ريض الورثة بالبيع وقام عدل يف ذلك()2(. 
بن�اء ع�ىل ما هو الظاهر م�ن أن املراد بالقايض الذي يرتاضون به هو مطلق الش�خص 
الذي خيتار إرشاكه واالستعانة به، ال القايض الرشعي، ولو بقرينة اعتبار العدل الذي 
ي�راد ب�ه كون القايض عادال أو قيام العادل مع القايض، إذ ال جمال الحدمها مع فرض 

كون القايض هو القايض الرشعي. 

وفيه: أنه كام يمكن جعل اخلرين املذكورين مقيدين الطالق ما دل عىل جواز 
تويل كل أحد يصلح يف مال اليتيم، كذلك يمكن محلهام عىل كون اعتبار العدالة والثقة 
الج�ل القبول من الش�خص وترتيب االثر عىل ترصفه وإلزام اليتي�م به ظاهرا، لعدم 
إح�راز ك�ون غري الثقة مصلح�ا، ال لعدم نفوذ ترصف�ه واقعا ل�و كان مصلحا. ولعل 
الث�اين أقرب، ملا هو املرتكز من مناس�بة النفوذ الواقعي لالصالح الواقعي، ومناس�بة 
الثق�ة والعدالة ملقام االحراز الظاهري، والس�يام بمالحظ�ة ما عرفت من ظهور حال 
املسلمن يف تويل كل أحد لاليتام من دون ردع من الشارع عن ذلك، وإنام ورد احلث 
ع�ىل االص�الح والنهي عن التعدي ال غري. لكن قد يش�كل ذل�ك بمالحظة صحيح 

)1( الوسائل ج �1 ص ���، باب �، من أبواب كتاب الوصايا، حديث 2. 
)2( الوسائل ج 12، ص 2�9، باب �1 من أبواب عقد البيع ورشوطه 1.
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ابن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا ومل يوص فرفع أمره إىل قايض الكوفة، فصري 
عب�د احلميد القيم بامل�ه، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد 
احلمي�د املتاع، فلام أراد بيع اجلواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ مل يكن امليت صري إليه 
وصيت�ه، وكان قيام�ه فيها بأمر القايض، الهنن فروج، ق�ال: فذكرت ذلك اليب جعفر 
عليه�م الس�الم وقل�ت له: يم�وت الرجل م�ن أصحابنا وال ي�ويص إىل أحد وخيلف 
ج�واري فيقي�م القايض رج�ال منا فيبيعه�ن؟ أو قال: يقوم بذلك رج�ل منا فيضعف 
قلب�ه، الهن�ن فروج، فام ترى يف ذلك؟ فقال: )إذا كان القيم به مثلك و ]أو خ.ل[ مثل 
عبد احلميد فال بأس()1( لظهوره يف الس�ؤال ع�ن احلكم الواقعي للبيع الثابت يف حق 
املتويل له، ال عن حكمه ظاهرا يف حق غريه، فلو كان املعيار يف جواز الترصف ونفوذه 
ع�ىل االصالح لكان املناس�ب إناطة احلكم به يف اجل�واب، ال بخصوص حال املتويل. 
وم�ن هنا ف�ال يبعد التفصيل بن الترصفات العامة التي هي من ش�ؤون اليتيم كحفظ 
ماله واالنفاق عليه منه ومداواته ونحو ذلك مما يناس�ب خمالطته وكفالته، وغريها من 
الترصفات املهمة التي يقل االبتالء هبا، كقسمة مرياثه وبيع أمواله الزائدة عىل حاجته 
ونحومها. فيجوز يف القسم االول تويل كل أحد، خلروجه عن هذه النصوص ودخوله 

يف السرية وعموم ما دل عىل استحباب االصالح له وخمالطته. 

أما القس�م الثاين ف�ال جيوز توليه إال للثق�ة العادل، عمال هب�ذه النصوص بعد 
تقيي�د مثل صحيح ابن رئاب هبا. والس�يام مع خروج موردها عن املتيقن من الس�رية 
التي تقدمت االشارة إليها، إذ ال يبعد بناء الناس يف مثل هذه الترصفات عىل االستعانة 
بالثق�ات املأمونن عىل االيتام. ويف كال القس�من ال يناط الت�رصف بنظر الويل العام، 

فالحظ. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم. 

ه�ذا كل�ه يف أموال االيت�ام، أما االوق�اف فإن عن هل�ا الواقف ولي�ا تعن بال 
إش�كال، وكذا لو انرصف إطالقه إىل خصوص بعض االشخاص، كاملوقوف عليهم 

)1( الوسائل ج 12 ص 2�0، باب �1 من أبواب عقد البيع ورشوطه، حديث 2.
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يف االوق�اف اخلاصة، وأم�ا مع عدم ذلك أو مع تعذر الرجوع فيها للويل املجعول من 
الواق�ف ف�ال خمرج فيها ع�ن مقتىض االصل الس�ابق املقتيض لعدم نف�وذ ترصف غري 
الويل، لعدم وضوح حال الس�رية بعد قلة االبتالء بذلك لكون الغالب تعين الواقف 
للمتويل، فال يستكش�ف من س�كوت النصوص عن الرجوع فيها للويل املفروغية عن 

عدم وجوب مراجعته. 

نع�م، خيتص االصل املذك�ور بالترصفات االعتبارية التي يك�ون االصل فيها 
ع�دم النف�وذ. أم�ا الترصفات اخلارجي�ة الراجع�ة إىل صالح الوق�ف فمقتىض أصالة 
ال�راءة جوازه�ا ول�و م�ع ع�دم مراجعة ال�ويل ولعل الس�رية عىل ذل�ك يف اجلملة يف 

االوقاف العامة، فالحظ. 

املق�ام الث�اين: يف والية احلاكم. ويظه�ر من االصحاب يف غري مق�ام املفروغية 
ع�ن واليته يف ما حيتاج إىل ويل، بل قد ينس�ب لبعضهم دعوى ثب�وت واليته املطلقة. 
وتفصي�ل ال�كالم يف ذل�ك: أن الوالي�ة تارة: تك�ون بمعن�ى االولوية املطلق�ة الثابتة 
للنب�ي صىل اهلل عليه واله واالئمة عيهم الس�الم اللتي ه�ي بمعنى واليتهم عىل مجيع 
الترصف�ات حتى ما يتعلق بام له ويل، وهي املس�تفادة من مث�ل قوله تعاىل: )النبي أوىل 
باملؤمن�ن من أنفس�هم(، وقوله صىل اهلل عليه واله يف حدي�ث الغدير: )ان اهلل موالي 

وأنا موىل املؤمنن وأنا أوىل هبم من أنفسهم فمن كنت مواله فعيل مواله()1( .

وأخ�رى: تكون بمعنى الس�لطنة عىل تويل ما ال ويل له م�ن االمور العامة التي 
حيت�اج فيه�ا إىل ويل، فيتوق�ف القيام هب�ا عىل الرجوع ل�ه، ولعله املراد بام يف املرس�ل: 
)الس�لطان ويل م�ن ال ويل له(. أما املعنى االول فقد يس�تدل ع�ىل ثبوته للفقيه بام ورد 
يف ش�أن العل�امء، مثل م�ا رواه الصدوق يف كتاب ثواب االعامل بس�نده الصحيح عن 
الصادق عليه الس�الم عن آبائه: عن النبي صىل اهلل عليه واله يف حديثه يف فضل طلب 
العل�م ق�ال: )وإن العلامء ورثة االنبياء وإن االنبياء مل يورث�وا دينارا وال درمها، ولكن 

)1( كتاب الغدير ج 1، ص 11.
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ورث�وا العلم، فم�ن أخذ منهم أخذ بحظ وافر(. وحكي روايت�ه عن االماىل، وبصائر 
الدرج�ات، واالختصاص بطرق خمتلفة مع تفاوت يف املتن يس�ري. واملرس�ل: )علامء 

أمتي كأنبياء بني إرسائيل(، وقريب منه غريه. 

وما عن الس�كوين عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 
عليه واله: الفقهاء امناء الرس�ل ما مل يدخلوا يف الدنيا. قيل: يارس�ول اهلل وما دخوهلم 
يف الدني�ا؟ قال: اتباع الس�لطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم ع�ىل دينكم()1( وما عن 
الفقيه عن النبي صىل اهلل عليه واله أنه قال: )اللهم ارحم خلفائي، فقيل له: يارس�ول 
اهلل وم�ن خلفاؤك ق�ال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وس�نتي(. وروي عن 

املجالس، إال أنه زاد: )ثم يعلموهنا(. 

وقريب منه ما عن العيون ومعاين االخبار بأسانيد خمتلفة، إال أنه قال: )ويروون 
عن�ي أحاديثي وس�نتي فيعلموهن�ا الناس من بعدي()2( وما يف هن�ج البالغة: )إن أوىل 
الن�اس باالنبياء أعلمهم بام جاؤوا به()�( واجلميع كام ترى! إذ االول: رصيح يف إرث 
العلم، ال إرث املناصب. والثاين: � مع ضعف سنده � ال خيلو عن إمجال، للعلم بعدم 
عموم التش�بيه جلمي�ع اجلهات، واملتيقن منه التش�بيه يف الث�واب أو يف تبليغ االحكام 
اللذي�ن مها أظهر خواص االنبياء. والثالث: ظاهر يف االس�تئامن ع�ىل تبليغ االحكام 
ال يف مجي�ع ما اس�تؤ من�وا عليه، بقرين�ة ما يف ذيله م�ن حذرهم عىل الدي�ن، كام ذكره 
بعضهم. مع أن االس�تدالل هب�ذه النصوص مبني عىل ثبوت الوالي�ة باملعنى املذكور 
جلمي�ع االنبي�اء، وهو غري ظاه�ر، واملتيقن ثبوهت�ا لنبينا صىل اهلل علي�ه واله أو لبعض 
االنبي�اء اخلاص�ن ال لكل نب�ي. والرابع: ظاهر يف خالفتهم يف تبليغ احلديث والس�نة 
وتعليمه�ام، ال يف املناص�ب العام�ة. واخلامس: لو كان واردا لبي�ان الوالية فهو ظاهر 

)1( روى نح�وًا من�ه ع�ن دعائم اإلس�الم يف مس�تدرك الوس�ائل حدي�ث: � الباب 11 من أب�واب صفات 
القايض، وأيضا روى نحوه عن نوادر الراوندي حديث: 29 من نفس الباب.

)2( الوسائل ج �1، باب � من أبواب صفات القاىض، حديث � و �0 و ��.
)�( هنج البالغة ص ��1 )طبعة دار االندلس( باب املختار من حكم أمري املؤمنن � رقم: �9.
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يف والي�ة االعلم ال مطل�ق العامل، وهو ظاهر يف االعلم احلقيق�ي، وهم االئمة عليهم 
الس�الم ال االضايف ليشمل غريهم. بل لعلهم )عليهم السالم( هم املعنيون باحلديث 
االول والثاين الهنم العلامء احلقيقيون الذين أخذوا من االنبياء ما عندهم كام يناسبه ما 
يف خر أيب البخرتي عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال: العلامء ورثة االنبياء وذلك أن 
االنبياء مل يورثوا درمها وال دينارا، وإنام أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بيش 
منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت يف 
كل خلف عدوال، ينفون عنه حتريف الغالن، وانتحال املبطلن، وتأويل اجلاهلن()1( 
والظاهر من نصوص كثرية. هذا، مع أنه لو فرض صلوح النصوص املذكورة للداللة 
عىل والية الفقيه فهي تقتيض واليته يف عرض االئمة عليهم السالم وال يظن من أحد 
االلت�زام بذلك، بل هو مناف لظاهر حديث الغدي�ر جدا، وللواقع القائم حيث يعلم 
بع�دم تصدي أحد لذل�ك غريهم وعدم دعواه إال هلم. وغاية م�ا يمكن دعواه ثبوت 
واليته يف طول واليتهم عليهم الس�الم إما بمعنى نصبه من قبلهم، أو بمعنى اشرتاط 
واليته بتعذر الرجوع هلم، وال إش�عار بذلك يف النصوص املتقدمة، وهو ش�اهد بعدم 

كوهنا بصدد إثبات الوالية. 

وباجلمل�ة: ال جمال الثب�ات الوالية للفقي�ه باملعنى املذكور. والس�يام مع عدم 
مناس�بة ه�ذا االم�ر اخلط�ري لغ�ري املعصومن عليه�م الس�الم، حيث يؤم�ن اخلطأ يف 
حقهم، فال يكون تس�ليطهم س�ببا لضياع النفوس واالع�راض واالموال، خصوصا 
مع أنه مل يثبت منهم عليهم الس�الم إعامل الوالية باملعنى املذكور وإن كانت ثابتة هلم، 
فإنه شاهد بشدهتا بنحو ال يناسب ثبوهتا لغريهم. بل أدنى تأمل يف أدلة الوالية يشهد 

بمساوقتها لالمامة، فأدلة اعتبار العصمة يف االمامة تكفي يف اعتبارها يف الوالية. 

مضافا إىل أن مقتىض االدلة املذكورة عدا االخري، ثبوهتا لكل فقيه مهام كثروا، 
وه�و أم�ر مل يلتزم به حت�ى مع العصمة.. وأما االخري فيش�كل بأن تش�خيص االعلم 

)1( الوسائل ج �1، ص ��، باب � من أبواب صفات القاىض، حديث 2.
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يف غاي�ة االش�كال، وما أكث�ر ما تتضارب الدع�اوى فيه، وال يمكن ع�ادة جعل مثل 
هذا احلكم املهم هبذا النحو من االلتباس. وأما املعنى الثاين فقد اس�تدل عليه بامور.. 
االول: ما عن احلس�ن أو أمري املؤمنن عليهم السالم: )جماري االمور واالحكام عىل 
أي�دي العلامء باهلل واالمناء عىل حالله وحرامه(، وإن�ا مل نذكره يف أدلة الوالية باملعنى 
االول لظه�وره يف ح�رص جريان االمور بالعلامء، فال ينه�ض بإثبات واليتهم يف ما له 
ويل. وفيه: � مع ضعف س�نده جدا، حيث حكي عن عوايل الآليل)1( روايته مرس�ال يف 
ضم�ن حدي�ث طويل ال خيلو متنه عن ضع�ف واضطراب �: أن�ه ال خيلو عن إمجال، 
وقد يظهر منه إرادة االئمة عليهم الس�الم، حيث انه بعد أن تضمن النكري عىل الناس 
يف تس�احمهم يف الدي�ن وتركهم االمر باملعروف والنهي عن املنك�ر قال: )وأنتم أعظم 
الن�اس مصيبة، ملا غلبتم عليه من منازل العلامء ولو كنتم تس�عون ]لو يس�عون خ.ل[ 
ذل�ك ]وذل�ك خ.ل[ ب�أن جماري االم�ور واالحكام عىل أي�دي العلامء ب�اهلل واالمناء 
ع�ىل حالله وحرامه، فأنتم املس�لوبون تلك املنزلة، وما س�لبتم ذلك إال بتفرقكم عن 

احلق...(. والسيام مع التعبري فيه بالعلامء باهلل، ال بالدين. 

الثاين: التوقيع الرشيف الوارد يف جواب كتاب إسحاق بن يعقوب عن مسائل 
أش�كلت عليه، وفي�ه: )وأما احلوادث الواقع�ة فارجعوا فيه�ا إىل رواة حديثنا، فإهنم 
حجتي عليكم وأنا حجة اهلل()2( وقد ادعى شيخنا االعظم قدس رسه ظهور احلوادث 
يف االمور التي البد من الرجوع فيها للرئيس، وذكر أنه ال جمال حلملها عل خصوص 

الرجوع يف االحكام الرشعية المور.. 

االول: ظه�وره يف إي�كال نفس احلادثة هلم لينهوا أمرها مبارشة أو اس�تنابة، ال 
إي�كال حكمه�ا. وفيه: أنه مل يتضمن إي�كال نفس احلوادث هل�م ليتولوها، بل تضمن 
الرج�وع إليه�م فيه�ا، وهو ظاهر يف ك�ون احلادثة من ش�ؤون املكلف الت�ي يبتيل هبا، 

)1( الوسائل ج �1، باب � من أبواب صفات القاىض، حديث 2.
)2( حكى أيضا روايته عن حتف العقول كام يف مس�تدرك الوس�ائل ج، باب 11 من أبواب صفات القاىض، 

حديث �1.
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والرج�وع فيه�ا للرواة فيها إنام هو لتعلقها هبم إما لل�زوم أخذ حكمها منهم، أو لزوم 
اس�تئذاهنم فيه�ا أو غ�ري ذلك، وال معن للث�اين. بل ال معنى ال ي�كال نفس احلوادث 
الواقع�ة هل�م، الن االيكال إنام يكون يف ما ي�راد إيقاعه، ال يف ما يفرض وقوعه، فالبد 
م�ن ك�ون إيكال احل�وادث الواقعة هل�م بمعنى أخذ حكمه�ا منهم، أو إي�كال الفعل 

املرتتب عليها هلم، وال معن للثاين، بل لعل االول أقرب ملناسبته ارتكازا للرواة. 

الث�اين: أن�ه ال يناس�ب التعليل بأهن�م حجة من قبل�ه عليه الس�الم، الظاهر يف 
كون الرجوع هلم يف ما هو من ش�ؤونه عليه الس�الم بتوسط جعله هلم، كام يف الوالية، 
بخ�الف تبلي�غ االحكام فإن م�الك القبول منه�م فيه وجوب الرج�وع هلم رشعا، ال 
بتوس�ط جعل�ه، فل�و اريد لكان املناس�ب التعليل بأهن�م حجة اهلل. وفي�ه: أن وجوب 
الرجوع للعلامء يف االحكام وإن كان حكام رشعيا غري موقوف ثبوتا عىل االرجاع هلم 
من قبل االمام عليه السالم إال انه ملا كان الواجب عليه عليه السالم هو حفظ االحكام 
كان االرج�اع للفقهاء قياما منه بواجبه يف حفظها، وصح إطالق كوهنم حجة له عليه 
السالم بلحاظ ذلك، نظري ما ورد يف حديث الغدير من أنه ملا سأهلم صىل اهلل عليه واله 
)ه�ل بلغ�ت؟( فقالوا: اللهم بىل، قال: )اللهم اش�هد عليهم وكفى بك ش�هيدا(. بل 
التعليل باحلجية يناس�ب مقام التبليغ والبي�ان ال اجلعل والوالية. الثالث: أن وضوح 
الرجوع للعلامء يف االحكام ال يناس�ب خفاء احلال عىل مثل إس�حاق حتى يذكرها يف 

مسائل أشكلت عليه. 

وفي�ه: أن الرجوع للعلامء يف االح�كام وإن كان واضحا يف اجلملة، إال أنه ربام 
كان منش�أ س�ؤاله ما هو املعلوم من تعرض العلامء للخطأ واالختالف واجلهل الذي 
ينجر يف عرص حضور االئمة عليهم السالم بالرجوع هلم، فأراد بالسؤال معرفة حكم 
عرص الغيبة وانقطاع مورد العلم الذي مل يبتل به الشيعة من قبل، الحتامل خصوصية 
له تقتيض نصب طرق اخرى أضبط أو أوصل، عىل أن جمرد وضوح احلكم يف اجلملة، 
ال ينايف السؤال لالستظهار أو لالستزادة يف التفاصيل أو غري ذلك. نعم، قد يدعى أن 
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ظاهر قوله عليه السالم: )وأما احلوادث الواقعة( إرادة احلوادث االتفاقية، ال القضايا 
الكلي�ة، وظاهر تعين املرجع هل�ا خصوصيتها فيه، فيتعن احلمل عىل باب الواليات، 
حي�ث يكون إعامل نظر الويل يف كل حادثة بخصوصيتها، بخالف الفتوى، فان إعامل 
نظ�ر الفقيه يف كل حادثة راجع إىل إعامله يف مجيع مش�اهباهتا، لكون االحكام الرشعية 

كلية ال دخل خلصوصيات الوقائع فيها. 

وفي�ه: أنه يكفي يف ختصيص الوقائع االتفاقية بالذكر هو اختصاصها باالبتالء 
والعمل املوجب الختصاصها باحلاجة إىل الرجوع يف معرفة احلكم، فإضافة الرجوع 
إليها بلحاظ ذلك، ال بلحاظ اختصاص حجية نظر الفقيه هبا، فال ينهض ذلك برصف 
التوقي�ع مل�ا نحن فيه. وباجلملة: بع�د أن كانت احلوادث املس�ؤول عنها غري معلومة، 
لعدم تعرض الرواية للسؤال فليس يف اجلواب قرينة تقتيض تعين اجلهة املسؤول عنها 

بالوالية، لو مل يكن ظاهرا يف خصوص االرجاع يف معرفة احلكم. 

كام أنه ال جمال للتمسك بعموم احلوادث مع إطالق اجلهات املقتضية للرجوع 
م�ن حي�ث معرفة االحكام الكلي�ة والوالية يف إيقاع الترصف وغريه�ا، لعدم اجلامع 
عرف�ا ب�ن اجلهات املذكورة، فهو جممل من هذه اجله�ة ال مطلق. ولعدم إحراز عموم 
احل�وادث بعد احت�امل كون ال�الم للعهد بلحاظ خص�وص ما اريد يف الس�ؤال، فإن 
ه�ذا كاف يف املن�ع عن الظهور يف العموم، عىل أن�ه من القريب جدا انرصاف الرجوع 
يف التوقي�ع للرج�وع يف معرفة االحكام، الن ذلك هو املعهود الش�ايع بن الش�يعة يف 
الرج�وع لالئم�ة عليهم الس�الم ومل يظهر من االئمة عيهم الس�الم ال لتصدي الدارة 
االم�ور إع�امل الوالي�ة فيها بنحو يش�يع ذل�ك ويلتفت إليه ويس�أل عن�ه، حتى أهنم 
عليهم السالم حينام أعملوا واليتهم يف القضاء أعملوها بنصب احلاكم بنحو القضية 
احلقيقي�ة مع إي�كال تطبيقها للعامة نظري االحكام الرشعي�ة ومل يزاولوا نصب القضاة 
بأشخاصهم حسب تشخيصهم عليهم السالم ليظهر عنهم التصدي العامل الوالية، 

والسيام مع ما ذكرناه آنفا من مناسبة احلجية لبيان االحكام دون الوالية. 
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الثالث: مقبولة ابن حنظلة، حيث تضمنت جعل الفقيه حاكام، فقد ذكر شيخنا 
االعظم قدس رسه أنه ظاهر يف كونه كس�ائر احلكام املنصوبن يف زمان النبي صىل اهلل 
عليه واله والصحابة يف إلزام الناس بإرجاع االمور العامة التي يرجع فيها للرئيس إليه 
واالنتهاء فيها إىل نظره، بل املتبادر عرفا من نصب السلطان حاكام وجوب الرجوع يف 

االمور العامة املطلوبة للسلطان إليه. 

وفي�ه: أنه ال قرينة عىل محل احلاك�م يف املقبولة عىل الوايل الذي يوكل إليه مجيع 
االمور العامة التي هي من ش�ؤون الس�لطان مع شيوع إطالقه عىل القايض احلاكم يف 
اخلصومة، بل لعله خمتص به، كام يظهر من بعض اللغوين. وقد يشهد به ابتناء القضاء 
عىل احلكم وابتناء الوالية عىل حمض الس�لطنة وإن كانت مستتبعة لنفوذ احلكم، ومن 
هن�ا ال جم�ال حلمله ع�ىل الوايل بقرينة العدول ع�ن التعبري باحلك�م إىل التعبري باحلاكم 
املناس�ب الختالفه�ام معنى، إذ هو ف�رع ثبوت كون احلاكم بمعنى ال�وايل. عىل أنه قد 
يك�ون الع�دول لنكت�ة بياني�ة، الن التك�رار ال خيلو عن قب�ح، أو الج�ل التعدية بعىل 

الظاهرة يف نحو من القهر والسيطرة للحاكم يف مقام القضاء وفصل اخلصومة. 

وأما دعوى: أن احلمل عىل القضاء ال يناس�ب س�وقه لتعليل االمر بتحكيمه، 
لظهوره يف التعليل بالكرى الكلية املناس�ب لكون احلاكم أوس�ع سلطانا من احلكم. 
فهي مندفعة: بأنه يكفي يف كروية التعليل كونه مش�ريا إىل كرى نفوذ جعلهم عليهم 
الس�الم، فكأن�ه قال: فلريضوا به حكام، فإين قد جعلت�ه عليكم حاكام، وكل ما جعلته 
فه�و ناف�ذ عليكم، نظري قول القائل: إذا أردت الترصف يف أموايل فراجع أكر ولدي، 
الن�ه وكي�يل عليها. مع ما فيه من التنبيه ع�ىل أن منصب القضاء تابع هلم وخمتص هبم، 
وأن ثبوت�ه للفقي�ه بتوس�ط جعلهم ل�ه، ال لكونه م�ن املناصب الثابتة ل�ه رشعا ابتداء 

كاالفتاء. 

وباجلمل�ة: ال جم�ال الس�تفادة عم�وم الوالية للفقي�ه من ه�ذه الرواية وال من 
غريها مما استدل به يف املقام. ثم إن شيخنا االعظم قدس رسه مع استدالله بالنصوص 
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املذكورة خص والية احلاكم بالترصف الذي يكون مفروغا عن مرشوعيته يف اخلارج، 
بحي�ث ل�و فرض عدم وج�ود احلاكم كان عىل الن�اس القيام به كفاية، ق�ال: )وأما ما 
يش�ك يف مرشوعيت�ه � كاحل�دود لغري االم�ام، وتزوي�ج الصغرية لغ�ري االب واجلد، 
ووالية املعاملة عىل مال الغايب بالعقد عليه وفس�خ العقد اخلياري عنه، وغري ذلك � 
فال يثبت من تلك االدلة مرشوعيتها للفقيه، بل البد للفقيه من اس�تنباط مرشوعيتها 
من دليل آخر. نعم، الوالية عىل هذه وغريها ثابتة لالمام عليه السالم باالدلة املتقدمة 

املختصة به، مثل آية أوىل بالناس من أنفسهم(. 

وما ذكره قدس رسه إنام يتم لو كان الش�ك يف مرشوعية الترصف لعدم إحراز 
موضوعه رشعا، ملا هو الظاهر من أن االدلة املتقدمة ليست يف مقام ترشيع الترصف، 
بل بصدد ترشيع السلطنة عليه بعد الفراغ عن مرشوعيته يف نفسه. بل ال تنفع يف ذلك 
االولوية املختصة بالنبي صىل اهلل عليه واله واالئمة عليهم السالم. أما لو كان الشك 
يف املرشوعية ناش�ئا من الش�ك يف الوالية بعد الفراغ عن متامية املوضوع � كام هو حمل 
كالم�ه ظاهرا بقرينة االمثلة التي ذكرها � كفت االدلة املتقدمة يف إثبات والية احلاكم 
عليه، بناء عىل ورودها لبيان ذلك، لدخوله يف عموم جماري االمور يف االول، وعموم 
احل�وادث يف الثاين، وكون مثل اقامة احلدود من ش�ؤون ال�والة املنصوبن فيدخل يف 
الثال�ث. نع�م، ال يبعد قصوره عن مث�ل تزويج الصغرية مما هو من الش�ؤون اخلاصة 

باالفراد، لكن يكفي فيه عموم االولن، ملا عرفت. 

ب�ل ع�ىل ما ذكره قدس رسه ال أثر للنص�وص املتقدمة يف إثبات والية احلاكم، 
لل�زوم مراجعت�ه يف مثل ذلك مع قطع النظر عنها، النه املتيقن بعد فرض عدم إطالق 
يقت�يض ت�ويل كل أحد له وف�رض لزوم وقوعه ع�ىل كل حال، بحيث ل�و فرض عدم 
وجود احلاكم لزم عىل الناس القيام به. اللهم إال أن يكون مراده قدس رسه أن مقتىض 
النصوص املذكورة لزوم الرجوع إليه يف مثل ذلك حتى لو فرض ثبوت إطالق يقتيض 
ج�واز تويل كل أحد للترصف املذكور، بدعوى كوهنا مقي�دة لالطالق املذكور. لكنه 
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غ�ري ظاه�ر، لظهور النصوص املتقدمة يف خصوص الت�رصف الذي ال ويل له وحيتاج 
فيه إىل الويل، النه الذي يرجع فيه للرئيس ويتواله الوالة املنصوبون من قبل س�لطان 
املس�لمن، فمع فرض االطالق املقتيض جلواز تويل كل أحد للترصف خيرج الترصف 
عن موضوع هذه النصوص، نظري ما تقدم منا يف املقام االول يف مناقشة سيدنا املصنف 

قدس رسه، فراجع. 

ث�م إن�ه قد أرشنا يف املق�ام االول إىل ما يقال: من أن مقتىض م�ا تضمنته روايتا 
أيب خدجي�ة من جع�ل الفقيه قاضيا توليه جلميع ما يت�واله القضاة، مثل أخذ احلق من 
املامط�ل، وحبس�ه، وبيع ماله، والت�رصف يف مال الصغري، ونص�ب القيم عليه، وغري 
ذل�ك مما ثب�ت كونه من وظائف القض�اة يف عرص صدور الروايت�ن، ومثلهام يف ذلك 
مقبولة ابن حنظلة بناء عىل ما عرفت من أن املتيقن محل احلاكم فيها عىل القايض. وهو 
يف حمله لو ثبت كون تويل االمور املذكورة من وظائف القايض رشعا، لكنه غري ثابت، 

لعدم تعرض االدلة لرشح مناصب القايض، واملتيقن اختصاصه بفصل اخلصومة. 

وت�ويل القضاة املنصوبن من قبل س�الطن الع�دل أو اجلور لتلك االمور لعله 
مبن�ي ع�ىل إيكال ذلك إليهم من قبل الس�الطن زائدا عىل نصبه�م للقضاة، ال لكون 
توليه�ا من ل�وازم القضاء رشعا. بل لعل الرجوع إليهم يف بعض تلك االمور � كأخذ 
احلق من املامطل وحبسه � لتشخيص موضوع االستحقاق التابع لفصل اخلصومة مع 
ك�ون املتويل لذلك واملنصوب له هيئة اخرى، كالرشطة التي وظيفتها تأديب املعتدين 

ومنعهم ومحلهم عىل القيام باحلقوق الواجبة عليهم. 

وكي�ف كان فمج�رد تويل القضاة ليش ال يوجب ظه�ور نصوص جعل الفقيه 
قاضي�ا يف واليت�ه عليه، بل املتيقن منه�ا توليه لفصل اخلصومة ال�ذي يتقوم به مفهوم 

القضاء. 

ودع�وى: اس�تفادة العموم من النص�وص املتقدمة، النه ل�و كان خمتصا بذلك 
لكف�ى قول�ه عليه الس�الم: )اجعلوا بينكم رج�ال قد عرف...( ومل حيت�ج لضم قوله: 
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)فإين قد جعلته عليكم قاضيا( الذي هو مس�وق مس�اق التعليل بالكرى الكلية التي 
يكون املورد من صغرياهتا، � كام ذكره سيدنا املصنف قدس رسه يف هنج الفقاهة. 

مدفوعة: بأنه يكفي يف حسن التعليل االشارة إىل كرى نفوذ جعله عليه السالم، 
ك�ام تقدم نظريه يف املقبولة. نعم، قد يق�ال: إن الغرض من نصب احلاكم للحكومة ملا 
كان هو اس�تغناء الش�يعة عن مراجعة قضاة اجلور كان املناس�ب جعل مجيع مناصبهم 
الت�ي حيت�اج إليهم فيها له، ليتم االس�تغناء عنهم، وال خيتص ذل�ك بفصل اخلصومة. 
لكن ذلك ال يقتيض ظهور الرواية يف التعميم، لعدم االشارة فيها للعلة املذكورة بنحو 
يس�تفاد من�ه العموم، غاية االمر اس�تفادته بتنقي�ح املناط، وهو ال يبل�غ مرتبة القطع، 
والس�يام م�ع احتامل كون بعض املناص�ب املذكورة حمتاجا إىل كف�اءة زائدة عىل العلم 
والعدالة املطلوبن يف القضاء، كالوالية عىل االموال واالنفس، فإهنا تناسب خرة بام 

يصلحها مكتسبة بالتجارب أو غريها. 

فاإلنص�اف أنه ال جمال الس�تفادة والي�ة احلاكم عىل غري فص�ل اخلصومة من 
االدلة املتقدمة. هذا، وأما ظهور تس�امل االصحاب عىل احلكم فلعله مبني عىل ما يأيت 
م�ن الوجه امللزم بالرجوع إليه وإن مل تثبت واليته باخلصوص، وظاهر بعض كلامهتم 
وإن كان ه�و واليت�ه باخلص�وص، إال أن يف كفايتها يف الكش�ف ع�ن اتفاقهم، فضال 
ع�ن كش�فها عن احلكم الرشعي إش�كاال، بل منع�ا، خصوصا بمالحظ�ة ما تقدم يف 
املقام االول يف وجه التشكيك يف االمجاع. ومن هنا كان الالزم الرجوع إىل ما تقتضيه 
القاع�دة، وه�ي ختتلف باختالف امل�وارد. ف�إن كان هناك عموم أو إط�الق أو أصل 
يقت�يض س�لطان غري احلاكم عىل الت�رصف فال موجب ملراجعة احلاك�م، بل أرشنا إىل 
ع�دم هنوض االدلة املتقدمة بإثبات لزوم مراجعته يف مثل ذلك لو فرض كوهنا بصدد 
إثب�ات واليته. وإال فإن علم من الش�ارع االقدس الرض�ا بوقوع الفعل ولو لكونه مما 
يتوقف عليه رفع الفساد ونظم أمر املعاش واملعاد لزم مراجعة احلاكم فيه، الن املتيقن 
حينئ�ذ س�لطانه عليه، كام أرشنا إلي�ه عند التعرض لكالم ش�يخنا االعظم قدس رسه 
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فإن االدلة املتقدمة وإن مل تنهض بإثبات واليته، إال أنه ال دافع الحتامهلا، والسيام مع 
ش�هرة القول هبا بن االصحاب. أما لو مل حيرز رضا الشارع به أشكل تويل احلاكم له، 
لع�دم الدليل عىل س�لطانه عليه. ومن ذلك يظهر احل�ال يف ما نحن فيه، إذ بناء عىل ما 
عرفت من ظهور االدلة يف جواز تويل أمر اليتيم لكل أحد أو خلصوص العدل أو الثقة 
ال مل�زم بالرج�وع للحاكم فيه. وكذا احلال يف الت�رصف اخلارجي يف الوقف الذي ال 

ناظر له، بناء عىل ما تقدم يف املقام االول من أن مقتىض االصل جوازه لكل أحد. 

نع�م، الريب يف ك�ون مراجعة احلاكم يف املقامن أح�وط، خروجا عن احتامل 
واليت�ه، ب�ل م�ن الصع�ب ج�دا ت�رك االحتي�اط املذك�ور بع�د معروفي�ة احلكم بن 
االصحاب. كام أن مقتىض القاعدة لزوم مراجعته يف الترصفات االعتبارية يف الوقف 
املذكور، الصالة عدم ترتب االثر مع عدمها، كام يظهر بمراجعة ما تقدم يف آخر املقام 

االول. 

تنبيهان: 

االول: حي�ث كان الرج�وع للحاكم بمالك كونه املتيقن ال لثبوت واليته بأدلة 
خاص�ة مل جيز له االس�تقالل وال لغريه االكتفاء بالرجوع إلي�ه إذا احتمل والية غريه، 
ب�ل جي�ب اجلمع بن نظره ونظ�ر كل من حيتمل واليته، اقتص�ارا يف ما خالف االصل 

عىل املتيقن. 

الث�اين: حي�ث كان منش�أ احتامل والية احلاك�م هو النصوص املتقدمة وش�بهة 
االمجاع، فال منش�أ الحت�امل قيود زائدة في�ه، كاالعلمية وغريها. والس�يام مع ظهور 
تس�املهم ع�ىل عدم اعتب�ار يش زائد عىل م�ا يعتر يف الق�ايض، كام يظهر من املس�الك 

واجلواهر ومفتاح الكرامة يف كالمه املتقدم يف أول املسألة. 

نعم، لو فرض الشك يف ذلك كان مقتىض االصل املتقدم مراعاته. لكنه يف غري 
حمله ظاهرا، بل هو لو حصل من س�نخ الوس�اوس التي ال ينبغي التعويل عليها، واهلل 

سبحانه وتعاىل ويل العصمة والسداد. 
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املقام الثالث: يف انعزال منصوب املجتهد بموته وعدمه، وهو الذي عقدت له 
هذه املسألة، وكان البحث يف املقامن االولن مقدمة له. وال خيفى أن الكالم يف ذلك 
بع�د الفراغ ع�ن لزوم مراجعة احلاك�م الرشعي يف الترصف، خالفا مل�ا تقدم يف املقام 
االول بتفصيل. وحينئذ فنقول: الوجه يف مراجعة احلاكم الرشعي إن كان هو األصل 
بالتقري�ر املتقدم فهو ال يقت�يض والية احلاكم عىل نصب القيم بنح�و تكون له الوالية 
استقال ال، نظري نصب الواقف ناظرا للوقف حينه، ونصب املويص للويص. بل غاية 
م�ا يقتضيه لزوم مراجعته واالس�تئذان منه أو النياب�ة عنه يف تويل أمر اليتيم بعد القطع 
بعدم لزوم توليه بنفسه، وهو يقتيض لزوم مراجعة غريه بعده، لسقوط نظره بعد موته 
املوجب لس�قوط إذنه وانعزال وكيله، كام تقدم يف أول املس�ألة. وكذا لو فرض ثبوت 
واليت�ه باخلصوص إذا كان�ت كوالية االب واجلد، إذ هي تقت�يض توليه له مبارشة أو 
توكي�ال م�ن دون واليته عىل نصب القي�م عليه بنحو يكون القيم هو الويل اس�تقال ال 

الذي قد يستلزم سقوط والية احلاكم، الختصاصها بام ال ويل له. 

نع�م، لو نص�ب احلاكم القي�م بالوجه املذك�ور، احتمل نفوذ نصب�ه له، فيلزم 
اجلمع بن نظره ونظر احلاكم الذي نصبه أو غريه، الحتامل والية كل منهام، فال متيقن 
يف الب�ن، ك�ام يظه�ر بمالحظة ما تق�دم يف التنبي�ه االول يف ذيل املقام الث�اين. وأما لو 
اس�تفيد من االدلة والية احلاكم عىل نصب القيم عىل أن يكون مس�تقال يف الترصف � 
ال�ذي هو مف�روض املتن عىل الظاهر � فيتجه البناء عىل ع�دم انعزاله بموت املجتهد، 
الن الوالية والقيمومة باملعنى املذكور منصب مس�تقل عن احلاكم وإن كانت تابعة له 
حدوث�ا، فهي يف طول والية احلاكم حدوثا ال بقاء، ف�ال وجه الناطتها بحياة احلاكم. 
ومنه يظهر اندفاع ما يف اجلواهر من االستدالل عىل االنعزال بأن والية املنصوب فرع 
والي�ة م�ن نصبه. وال أق�ل من كون بقائها مقتىض االس�تصحاب الهن�ا من االحكام 
الوضعي�ة القابل�ة للبق�اء، والتي يكون جواز الت�رصف وضعا وتكليف�ا من أحكامها 
املرتتب�ة عليها. من دون فرق عىل هذا الوجه بن جع�ل احلاكم املنصب املذكور للقيم 
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)مسألة25(: حكم احلاكم اجلامع للرشائط ال جيوز نقضه)1(، 

عن نفسه وجعله عن االمام عليه السالم لو فرض نيابته عنه عليه السالم يف ذلك. إذ 
الف�رق بن الصورتن كالفرق بن جعل الناظر عىل الوقف من قبل املالك وجعله من 
قبل وكيله ال دخل له بام نحن فيه. فام ذكره س�يدنا املصنف قدس رسه من جعل ذلك 
ه�و املعي�ار يف االنعزال وعدمه غري ظاهر. نعم، ل�و فرض رجوع القيمومة إىل رصف 
النياب�ة عن الويل من دون أن يكون القيم بنفس�ه وليا اجته فيه التفصيل املذكور. ثم إن 
االدلة املتقدمة � لو متت � خمتلفة من حيث إفادة والية احلاكم عىل نصب القيم بالوجه 
املذكور فقوله عليه الس�الم: )جماري االمور...( وقوله عليه الس�الم: )وأما احلوادث 
الواقعة...( ظاهران يف جعل الوالية والس�لطنة للحاكم عىل الترصف بعد الفراغ عن 
مرشوعيت�ه يف نفس�ه، فال ينهضان بإثبات مرشوعية نصب القي�م بالوجه املذكور، إال 
أن تثب�ت مرشوعيت�ه بدليل آخر. كام أهن�ام ال ينهضان بإثبات وكالت�ه عن االمام عليه 
الس�الم يف التوكي�ل عنه الذي أرشن�ا إليه قريبا. أم�ا املقبولة وروايت�ا أيب خدجية فبناء 
عىل ظهورها يف جعل مناصب احلكام والقضاة يتجه استفادة واليته عىل نصب القيم 
منه�ا، الن الظاهر أن س�رية القضاة واحلكام عىل ذلك، وع�دم االقتصار عىل التوكيل 
واالستنابة عنهم. ولذا كان الظاهر من سريهتم عدم انعزال املنصوب بعزل من نصبه 
أو نقل�ه ع�ن حمل عمله أو موته، ملا يف ذلك م�ن اضطراب االمور وتكثري االعامل عىل 
املنصوب اجلديد. ولعله لذا حكي عن االيضاح نفي اخلالف يف عدم االنعزال، فتأمل 

جيدا. واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( الظاهر أنه يف اجلملة من املسلامت، وانام اخلالف بينهم يف، مستثنياته. وقد 
تق�دم يف املس�ألة احلادية والعرشين االش�ارة إىل وجهه، وأن العم�دة فيه أن من لوازم 

نصب القايض فصل اخلصومة بقضائه ونفوذ حكمه. 

وحينئذ قكل من جاز الرتافع إليه لدخوله يف أدلة النصب، ينفذ حكمه وتفصل 
به اخلصومة. ومع عدم جواز جتديد اخلصومة ال موضوع للنقض، عىل ما يأيت إن شاء 
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حتى ملجتهد آخر)1(، 

اهلل تعاىل. وجمرد خطأ احلكم واقعا أو بنظر أحد املتخاصمن، أو بنظر ثالث، ال يكفي 
يف جتديد اخلصومة مع عموم دليل النصب املقتيض لفصلها. والسيام مع ابتناء القضاء 

للتعرض للخطأ وتفويت احلق، لعدم العصمة، كام أشري إليه يف النصوص.

)1( م�ن دون فرق ب�ن كونه أحد اخلصم�ن وعدمه، الط�الق دليل النصب 
املقت�يض لنف�وذ احلك�م، املانع م�ن إبق�اء اخلصومة ل�و كان عىل خ�الف اجتهاد أحد 
اخلصمن. والس�يام بمالحظة أن�ه لو بني عىل جواز جتديد اخلصوم�ة حينئذ لزم عدم 
الفاص�ل هلا. بل النفتح باب الش�قاق بدعوى املخصوم خمالف�ة احلكم الجتهاده وإن 
مل خيالف�ه واقع�ا. بل لو بني ع�ىل جوازه تعن جوازه مع خمالفت�ه لتقليد أحد اخلصمن 
أيضا، لعدم الفرق بينهام بعد اس�تناد كل منهام للحجة الثابتة يف حقه. بل جلاز النقض 
م�ع عل�م اخلصوم أو قيام احلج�ة عنده عىل خطأ احلكم من حي�ث املوضوع وان حقه 
ثابت وإن مل يس�تطع إثباته لع�دم البينة مثال، وهذا مما يوج�ب لغوية القضاء. وحينئذ 
فإذا مل جيز جتديد الدعوى من املتخاصمن مل جيز النقض من غريمها وإن كان جمتهدا له 
أهلي�ة القض�اء، الن والية القايض عىل احلكم يف احلق ونف�وذ حكمه فيه موقوف عىل 
قي�ام اخلصومة فيه. بل لو فرض اس�تمرار اخلصوم ع�ىل اخلصومة عصيانا فال إطالق 
لدليل نصب القايض يشمل نظره يف مثل هذه اخلصومة، لينفذ قضاؤه فيها عىل خالف 
قضاء االول بنحو يستلزم نقضه، بل مقتىض إطالق دليل نفوذ قضاء االول الردع عن 
التخاص�م والتحاكم للثاين وعدم مرشوعية حكمه بل يلزم املخصوم بمقتىض احلكم 
االول ابت�داء من دون نظ�ر يف خصومتهام، ملا أرشنا إليه يف املس�ألة احلادية والعرشين 
م�ن كون حكم احلاكم من س�نخ احلجة التي يلزم هب�ا املخصوم رشعا. ولعله لذا ذكر 
يف اجلواه�ر أن املعل�وم � ب�ل حك�ى االمجاع علي�ه بعضهم � عدم ج�واز نقض احلكم 
الناش�ئ عن اجته�اد صحيح باجتهاد كذلك، وإنام جيوز نقض�ه بالقطعي من إمجاع أو 
سنة متواترة أو نحومها. نعم، قد يظهر من غري واحد خالف ذلك، ففي الرشايع: )لو 
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قىض احلاكم عىل غريم بضامن مال وأمر بحبسه، فعند حضور احلاكم الثاين ينظر، فإن 
كان احلكم موافقا للحق ألزم، وإال أبطله، سواء كان مستند احلكم قطعيا أو اجتهاديا. 
وك�ذا كل حك�م قىض به االول وبان للثاين فيه اخلط�أ، فانه ينقضه. وكذا لو حكم هو 
ثم تبن اخلطأ، فانه يبطل االول، ويس�تأنف احلكم بام علمه حقا(. وقريب منه ما عن 
االرش�اد، ويف القواع�د ع�ىل اضطراب يف كالمه ق�د يوجه بام يأيت. ورب�ام حيمل ما يف 

الرشايع.. 

ت�ارة: عىل صورة اخلروج يف مقدمات االجته�اد واحلكم عام جيب عىل احلاكم 
م�ن الفحص والنظر تقصريا أو غفلة، كام ق�د يظهر من مفتاح الكرامة يف توجيه مجيع 

كلامهتم يف املقام. 

وأخ�رى: عىل ما ل�و مل يقض االول يف اخلصومة، ب�ل كان احلبس قبل احلكم، 
كام يف املسالك. 

وثالث�ة: عىل جمرد عدم حجية حكم االول يف حق الثاين بنحو يرتب مجيع آثاره 
م�ن احلبس أو اس�تيفاء احلق. ورابعة: ع�ىل صورة ترايض اخلصم�ن بالرتافع للثاين. 
وقد احتمل هذين االخريين يف اجلواهر. لكن ال جمال جلميع ذلك، إذ االول � مع أنه 
حمت�اج إىل عناية خاص�ة يبعد محل الكالم عليها من غري تنبيه � ال يناس�ب فرض كون 
مس�تند احلك�م اجتهادي�ا يف كالمه، لظهوره يف رج�وع االول إلي�ه وإن كان خمطئا فيه 
بنظر الثاين، ال أنه مل يرجع إليه أصال، مضافا إىل عدم مناس�بته لفرض النقض الظاهر 

يف نفوذ احلكم االول يف نفسه لو ال النقض.

نع�م، ربام يتوجه احلمل املذكور يف كالم القواعد ويرفع به االضطراب الواقع 
فيه يف بدو النظر، فراجع. ومنه مما س�بق يظهر وهن الثاين لعدم مناس�بته للنقض، بل 
ه�و خ�الف رصيح فرض قضاء احلاكم غري مرة يف كالمه. وأما الثالث فهو � مع عدم 
مناس�بته للتعب�ري بالنقض الظاهر يف إبطال احلك�م االول، ال جمرد عدم حجيته يف حق 
الثاين � ال يناس�ب التعميم لكل حكم ظهر خطؤه، الش�امل ملا لو مل يكن له أثر يف حق 
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الث�اين. وأم�ا الرابع فهو حمت�اج إىل عناية خاصة يبعد جدا محل ال�كالم عليها من دون 
تنبي�ه. فاالنص�اف: ظهور كالمه يف جواز النقض بظهور خطأ احلكم الس�تناده إىل ما 
ال ينبغ�ي االس�تناد إلي�ه بنظر الثاين مطلقا، وال جمال حلمله ع�ىل يش مما تقدم. نعم، ال 
يبع�د متامي�ة االخريين يف أنفس�هام يف اجلملة.. أم�ا االول فلام تقدم يف املس�ألة احلادية 
والعرشي�ن من عدم الدليل عىل حجية حك�م احلاكم يف حق من ال جيب عليه تقليده، 
وجم�رد فصل اخلصومة به ال يقتضيه، فال جمال لرتتي�ب احلاكم الثاين االثر عىل احلكم 
االول م�ع ظهور خطئه عنده، بل هو نظري اليد التي تس�قط عن احلجية بظهور فس�اد 
منشئها. غاية االمر أنه يبني عىل الصحة مع الشك يف صحة احلكم، وال جيب الفحص 
عن حاله بعد فرض أهلية احلاكم. ولعله لذا حكم يف القواعد بأنه ال جيب عىل احلاكم 
تتبع أحكام من س�بقة، خالفا ملا يظهر م�ن كالم الرشايع املتقدم، فتأمل. اللهم إال أن 
يقال: إن حبس املمتنع إنام هو من باب االمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإذا وجب 

عىل املخصوم تنفيد احلكم ولو مل يكن حقا اجته جواز حبسه لذلك. 

وفي�ه: أن ال�كالم يف والية القايض الثاين عىل احلبس واس�تيفاء احلق ونحومها 
م�ن آث�ار منصب القضاء، ال عىل جمرد محل املخصوم ع�ىل تنفيذ احلكم من باب االمر 
باملع�روف والنه�ي عن املنك�ر الذي ال خيتص ب�ه، فافهم. وأما الثاين ف�الن تراضيهام 
بالرج�وع للثاين ال ينايف نفوذ االول وقطعه للتخاص�م رشعا، فيخرج الثاين عن باب 
القض�اء، لعدم اخلصومة، بل هو نظري الفتوى وارد ملحض بيان الوظيفة. كام أنه جيوز 
للثاين خمالفة االول، ملا ارشنا إليه من عدم حجية حكم االول يف حقه بنحو يمنعه من 
الرجوع لالدلة واحلكم بمؤداها. نعم، ال جمال للبناء عىل لزوم تنفيذه يف حقهام، ملنافاته 
لنفوذ االول، فإن ريض املخصوم الثاين باجلري عىل طبقه فهو، وإال كان الالزم تنفيذ 
احلكم االول. فام يظهر من اجلواهر من لزوم تنفيذ الثاين غري ظاهر. اللهم إال أن يدعى 
أن احلكم موجب لنحو من احلق للمحكوم له يف اس�تيفاء حقه، وهو قابل لالسقاط، 
فرتاضيه�ام بالرجوع للثاين راجع إىل اس�قاطه احلق املذك�ور ورجوع اخلصومة، فينفذ 
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اال إذا علم خمالفته للواقع)1(، 

حك�م الثاين ال غري. وفيه: أن الظاهر أن نف�وذ احلكم من االحكام الرشعية، ومطالبة 
املحكوم له مبنية عىل س�لطنته عىل حقه الثابت له باحلكم، ومها من االحكام الرشعية 
غري القابلة لالس�قاط، وليس�ا من احلقوق. وكيف كان، فام ذكره يف الرشايع من جواز 
نق�ض احلكم مم�ن يرى خطأه، ال جمال ل�ه بعد ما عرفت. نعم، ق�د يفرق بن القايض 
املنصوب باخلصوص واحلاكم املنصوب عموما بأنه قد يكون لنصب القايض اخلاص 
إط�الق يقتيض جواز النظر يف اخلصومات التي حكم هبا س�لفه أو وجوبه، فيتبع. أما 
احلاكم املنصوب عموما بحسب االدلة املتقدمة فال إطالق لنصبه يقتيض نقض حكم 
غريه، بل مقتىض إطالق دليل النصب نفوذ حكم االول وفصل اخلصومة به، بنحو ال 
يبقى موضوع حلكم الثاين كام ذكرنا. وال يبعد كون نظرهم يف هذه الفروع للمنصوب 
اخلاص، فال ينايف ما ذكرنا. ثم إن ما ذكرنا من عدم جواز نقض احلكم ال يشمل نقض 
احلاكم حلكم نفسه عند ظهور خطئه له، النرصاف دليل نفوذ احلكم عن احلكم الذي 
يظهر خطؤه للحاكم نفسه، فام تقدم من الرشايع من جواز نقضه، بل وجوبه يف حمله، 
ب�ل هو يف احلقيقة ال حيتاج إىل النقض، لس�قوطه بمجرد ظه�ور اخلطأ لصاحبه وإن مل 
يص�در منه أو م�ن غريه حكم آخر عىل خالفه. لكن يظهر م�ن القواعد عدم نقضه له 
مع ظهور خمالفته لدليل ظني إذا كان مستندا حن احلكم إىل دليل ولو كان ظنيا ايضا، 

وهو ال خيلو عن اشكال، ملا عرفت.

)1( ذكر قدس رسه يف وجهه أنه بعد ظهور االدلة يف عدم تبدل الواقع باحلكم 
بنح�و يكون معت�را بنحو املوضوعية الرصفة وانه من س�نخ االمارات املتبعة، فيمتنع 
اعتب�اره مع العلم باخلالف، ويتعن محل أدلة حرمة الرد عىل غري هذه الصورة. ولعله 
ل�ذا رصح يف القواع�د بوج�وب نقض احلك�م إذا خالف دليال قطعي�ا وإن خفي عىل 
احلاك�م. لكن عدم تبدل الواق�ع باحلكم ال ينايف وجوب تنفيذه بمعنى إهناء اخلصومة 
ب�ه ورض�وخ املحك�وم عليه ل�ه وإن كان حمق�ا، الذي يمك�ن ثبوته مع العل�م باخلطأ، 
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ب�ل ال إش�كال يف ثبوته معه ل�و كان اخلطأ يف املوضوع، كام تق�دم التعرض له هنا ويف 
املس�ألة احلادية والعرشين. ولعله لذا مل يس�تبعد يف اجلواهر وجوب تنفيذ احلكم وإن 
كان خمالف�ا لدليل قطعي نظري كامجاع اس�تنباطي وخر حمف�وف بقرائن وأمارات قد 
توج�ب القطع مع احت�امل عدم حصوله للحاكم االخر، وقد تقدم يف املس�ألة احلادية 
والعرشي�ن أن وجوب التنفيذ وحرمة الرد باملعنى املذكور ال يالزم حجية احلكم، بل 

تكون حجيته مرشوطة بعدم ظهور اخلطأ. 

نعم، لو كان نفوذ احلكم متقوما بحجيته، كام يف احلكم باهلالل ابتداء من دون 
تعل�ق اخلصوم�ة به � بناء ع�ىل نفوذ حكم احلاكم في�ه � اجته اختصاصه ب�ام إذا مل يعلم 

بخطئه، المتناع جعل احلجية مع العلم، كام ذكره قدس رسه. 

ب�ل ال يبع�د البناء عىل ع�دم حجيته يف حق من ثبت عنده خطأ املس�تند، كام لو 
عل�م بخط�أ البينة يف دعوى الرؤية، وإن احتمل وجود اهل�الل واقعا. وكذا مع ظهور 
اخلطأ يف االس�تناد، كام لو اعتمد عىل الش�ياع الظني إذا مل يكن حجة عند املكلف، أو 
عىل ش�هادة الفاس�ق باعتقاد عدالته، وغري ذلك مما يرجع إىل اخلطأ يف احلكم الكيل أو 
املوضوع اخلارجي، خلروج مجيع ذلك عن املتيقن من حجية احلكم حينئذ، النحصار 
الدلي�ل علي�ه بالنصوص املتقدم�ة بناء عىل أن جع�ل الفقيه قاضيا يقت�يض توليه مجيع 
مناصب القضاة ومنها احلكم باهلالل. وال إطالق هلا يقتيض حجية احلكم يف حق كل 
أحد، واملتيقن من س�ريهتم عىل احلجية ما عدا الصور املذكورة، وهذا بخالف إطالق 
جعل�ه قاضي�ا يف اخلصومة، فانه مالزم لفصل اخلصومة بحكم�ه، كام تقدم. وال جمال 
للتمس�ك باطالق قوله عليه الس�الم يف مقبولة ابن حنظلة: )ف�إذا حكم بحكمنا...( 
فإن�ه وإن كان ظاه�را يف احلجي�ة، إال أنه خمتص بالقضاء يف اخلصوم�ات، ومنزل عىل 
خص�وص م�وارد الش�بهات احلكمية الت�ي هلم: فيها حك�م، ومرجع احلجي�ة فيه إىل 

حجية قول العامل يف حق اجلاهل، كام تقدم يف املسألة احلادية والعرشين. 

نعم ال يبعد البناء عىل صحة احلكم عند اجلهل بحاله، كام تقدم. هذا ومما تقدم 
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يف املس�ألة الس�ابقة يظهر ع�دم كون احلكم يف اهلالل من وظائ�ف احلاكم، فهو خارج 
عن حمل الكالم.

)1( كام لو قرص يف الفحص عن االدلة، فإن احلكم مع التقصري املذكور موجب 
لفسق احلاكم املوجب لعدم أهليته للحكومة رشعا. 

وق�د رصح ق�دس رسه يف كت�اب الصوم بس�قوط احلكم أيض�ا إذا فقد بعض 
الرشائط غفلة من احلاكم، كام لو حكم تعويال عىل ش�هادة الفاسقن غفلة عن فسقهام 
أو ع�ن اعتبار عدالة الش�اهد، كام رصح يف مباحث االجته�اد بانرصاف إطالق نفوذ 
احلكم عن احلكم اجلاري عىل خالف موازين االس�تنباط عمدا أو س�هوا أو نس�يانا. 
والعمدة يف مجيع ذلك: أن ما تضمنته نصوص النصب من اعتبار كون احلاكم ممن نظر 
يف احلديث وعرف احلالل واحلرام، ظاهر يف اعتبار اس�تناد احلكم إىل املعرفة الناش�ئة 
من االدلة الرشعية بالنحو املعتر رشعا، فمع عدم استناد احلكم يكن للمعرفة أو عدم 
استناد املعرفة لالدلة الرشعية بالنحو املعتر رشعا ال تنهض االدلة باثبات نفوذ احلكم 
وإن كان ذلك ناش�ئا عن الغفلة من احلاكم، فإن الغفلة إنام تقتيض معذوريته، وهو ال 
ين�ايف خروج�ه عن أدلة النف�ود. هذا، وقد عرفت م�ن مفتاح الكرامة مح�ل ما ذكروه 
م�ن ج�واز النقض عىل خصوص ذلك. وهو إن توج�ه يف بعض كلامهتم ال جمال له يف 

مجيعها، خصوصا كالم الرشايع املتقدم، فالحظ.

)2( هذا ظاهر بناء عىل عموم حرمة التس�بيب للحرام، إما الن اس�تناد الفعل 
إىل الس�بب أقوى، فنس�به الفعل إليه أوىل. أو ملا ذكره بعض مشاخينا من أن املرتكزات 
العرفية تقتيض حرمة التس�بيب للحرام كام حيرم مبارشته، فإن بيان احلكم عىل خالف 

أو كان صادرا عن تقصري يف مقدماته)1(.
)مسألة26(: إذا نقل ناقل ما خيالف فتوى املجتهد وجب عليه إعالم 

من سمع منه ذلك)2(، 
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الواقع س�بب يف وقوع احلرام من اجلاهل، فيحرم. وأما ما ذكره س�يدنا املصنف قدس 
رسه من أن االستناد إىل الفتوى إنام يقتيض حرمتها لو كانت عمدا، واملفروض خالفه، 

وترك االعالم الذي هو حمل الكالم غري مستند إليه العمل. 

فيندف�ع: ب�أن املرتكز عرف�ا ليس هو حرم�ة التس�بيب مولوي�ا يف مقابل عمل 
املبارش � نظري حرمة الكذب � بل حتمل املس�بب مس�ؤلية العمل املس�تند إليه وصحة 
عقاب�ه الجل�ه، وحينئذ فامتناع عق�اب الغافل عقال إنام يقتيض عدم مس�ؤليته بالعمل 
الواقع حال غفلته عن اخلطأ، دون ما يقع بعد التفاته إذا كان قادرا عىل منعه باالعالم، 
فيجب عقال منعه لئال يس�تند إليه بالتس�بيب ويتحقق عنوان التسبيب باالضافة إليه، 
فه�و نظ�ري من فعل ما يؤثر احلرام غفلة ثم التفت قبل تأثريه، فإنه جيب عليه رفعه قبل 

التأثري لئال يستند إليه الفعل بالتسبيب. 

لكن يشكل ثبوت عموم حرمة التسبيب، الندفاع االول بأن جمرد دخل السبب 
ال يصحح نس�بة الفعل للمس�بب يف ما هو حمل الكالم مما كان املبارش خمتارا يف فعله، 
كي�ف وال إش�كال يف صحة نس�بته للمبارش وحرمة الفعل علي�ه واقعا وترتب آثار يف 
حق�ه م�ن الضامن ونحوه. واندفاع الثاين باملنع من اقتض�اء املرتكزات للحرمة إال فيام 
إذا كان املبارش فاقدا لالختيار، بحيث يصح نس�بة الفعل للمس�بب. نعم، قد حيرم يف 
غ�ري ذلك من جهات اخر، كام لو علم من الش�ارع حتري�م الفعل بحيث جيب عىل كل 
أحد منعه، كقتل املؤمن وتنجيس املسجد، ملنافاة التسبيب لوجوب املنع. وكذا لو كان 
املب�ارش ملتفتا للحرمة وكان التس�بيب مبنيا عىل االكراه عىل احل�رام والرتغيب فيه أو 
التشجيع عليه أو نحوها مما يبتني عىل حب املعصية واالغراء هبا وتروجيها، ملا يف ذلك 
م�ن هتك حلرمة املوىل وانتهاك للرشع االقدس. بل حرمة ذلك أوىل من حرمة الرضا 
باملعصي�ة وإقرارها ووج�وب االنكار للمنكر باليد واللس�ان والقلب ولعله عىل هذا 
يبتني ما ورد من حرمة س�قي اخلمر ومحلها وصنعها والش�هادة عىل الربا وكتابته. أما 
مع عدم تنجز احلرمة يف حق املبارش بحيث يكون التس�بيب لذات احلرام ال من حيث 
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كون�ه معصية فال إش�كال يف حرمة االكراه لكن بم�الك الظلم والتعدي عىل املكره ال 
بمالك التس�بيب للحرام، وال يتضح وجه حتريم ما عدا ذلك، كالتشجيع والرتغيب، 
فضال عن جمرد التغرير واالش�باه إذا مل يس�تلزم الكفر املحرم، كام لو أظهر أنه يغتس�ل 
بامل�اء املتنجس ليتخيل الغري أنه طاهر فيغتس�ل به، مع أنه ال يري�د يف الواقع إال تريد 

جسمه به. 

بل من البعيد جدا االلتزام بحرمة التسبيب يف مثل إخبار العامي بفتوى مقلده 
مع علم املخر أو قيام الدليل عنده عىل خطئها، ويف مثل الرتغيب يف بعض املستحبات 
ببي�ان كرياهتا وإن حرمت عىل خصوص ش�خص جلهله بكونه فاقدا لرشائطها بنحو 
الش�بهة املوضوعي�ة، ب�أن يبن فضل كنس املس�جد جلامع�ة يعلم أن فيه�م جنبا جيهل 
جنابته، فيكون بيانه س�ببا يف دخوله للمسجد وغري ذلك. فالظاهر أن حرمة التسبيب 
بخصوصيته حتتاج إىل دليل خاص، مثل ما دل عىل عدم جواز بيع الدهن املتنجس إال 
مع االعالم بنجاسته، وما ورد يف حرمة االعانة عىل قتل املؤمن ولو بشطر كلمة وغري 

ذلك، وال جمال للبناء عىل عموم احلرمة فيه. 

نعم، قد يستدل عىل حرمة التسبيب يف خصوص املقام وهو التضليل واالشباه 
يف بيان االحكام الكلية بام تضمن أن املفتي ضامن، وأن عىل من أضل قوما وزرا مثل 
وزره�م، كصحيحة عبد الرمحن بن احلجاج: )كان أبو عبد اهلل عليه الس�الم قاعدا يف 
حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرايب فس�أل ربيعة الرأي عن مس�ألة، فأجابه، فلام س�كت 
قال له االعرايب: أهو يف عنقك؟ فس�كت عنه ربيعة ومل يرد عليه ش�يئا، فأعاد املس�ألة 
علي�ه، فأجاب�ه بمثل ذلك، فقال له االعرايب: أهو يف عنقك؟ فس�كت ربيعة، فقال أبو 
عبد اهلل عليه الس�الم: هو يف عنقه، قال أو مل يقل، وكل مفت ضامن()1(، فإن الضامن 
ظاه�ر يف حتمل تبع�ة العمل ووزره. وصحيحة أيب عبيدة احل�ذاء، عن أيب جعفر عليه 
الس�الم: ق�ال: )من علم باب هدى فل�ه مثل أجر من عمل ب�ه وال ينقص اولئك من 

)1( الوسائل ج �1، ص 1�1، باب � من أبواب آداب القاىض، حديث 2.
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اجوره�م ش�يئا، ومن علم ب�اب ضالل كان عليه مثل أوزار م�ن عمل به، وال ينقص 
اولئ�ك من أوزارهم ش�يئا()1( ومرس�ل عبد الرمح�ن بن أيب عبد اهلل، ق�ال أبو عبد اهلل 
عليه السالم: )ال يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ هبا إال كان له مثل أجر من أخذ هبا، 
وال يتكلم بكلمة ضالل يؤخذ هبا إال كان عليه مثل وزر من أخذ هبا()2(، فإن خالف 

الواقع ضالل وإن كان يف الفروع، فتأمل. 

ويؤيد ذلك ما ورد يف من س�ن س�نة حسنة أو سيئة، أو دعا للحق أو الضالل، 
أو أفت�ى الن�اس بغري علم ونحو ذلك، فإن املس�تفاد من مجيع ذل�ك أن هذا النحو من 
التس�بيب يقتيض االشرتاك يف إثم العمل وأجره، وهو املناسب للمرتكزات املترشعية 
يف املق�ام من اهتامم الش�ارع بحفظ االحكام الكلية وتبليغه�ا ونرشها وتنفيذها، ومن 
حتمل املفتي ملس�ؤولية العمل املرتت�ب عىل فتواه، ولعله لذا س�مي التقليد تقليدا، كام 

تقدم يف املسألة الرابعة. 

ث�م إن إطالق النصوص املذك�ورة كام يعم ما إذا أفت�ى املجتهد غفلة عن مفاد 
االدلة، كذلك يعم ما إذا أخر العامي عن رأي املجتهد الذي جيب تقليده، الشرتاكهام 
يف بي�ان الوظيف�ة الفعلية للمكلف، واخلط�أ من كليهام معرض ل�ه للوقوع يف خالف 
الواقع الفعيل الثابت يف حقه لو ال اجلهل، وليس�ت نس�بة الناقل للمجتهد إال كنس�بة 
املجته�د لالمام عليه الس�الم ونس�بة االمام عليه الس�الم هلل س�بحانه وتع�اىل يف نقل 

االحكام. 

نع�م، يش�كل عمومه مل�ا إذا كان اخلطأ يف بيان فتوى من ال ي�رى املخر حجية 
فتواه يف حق اجلاهل وإن اعتقد اجلاهل حجيتها غفلة عن حقيقة احلال أو لقيام احلجة 
عن�ده إذا كان املخ�ر ي�رى خطأ احلجة املذك�ورة مع كون احلكم الفع�يل يف حقه بنظر 
املخر عىل طبق ما أخره، إذ ال وزر لعمله بنظره حتى يتحمله ويكون ضامنا له وكذا 

)1( الوسائل ج 11، ص ���، باب �1 من كتاب االمر بااملعروف والنهى عن املنكر، حديث 2.
)2( املصدر السابق، ص ���، حديث �.
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لو مل يكن اخلطأ معرضا للجاهل يف خمالفة الواقع بأن علم بعدم استناده يف مقام العمل 
إلي�ه ول�و لعدم كونه يف مق�ام العمل أصال. ك�ام أهنا ال تعم اخلط�أ يف املوضوع، لعدم 
صدق املفتي عىل املخر به، وانرصاف الضالل عنه، فال جمال للبناء عىل وجوب التنبيه 

عىل اخلطأ يف مثل ذلك. 

بل قد يدعى جواز تعمد االش�باه والتغرير بنحو ال يس�تلزم الكذب من تورية 
ونحوها. وإن كان قد يش�كل بأنه نظري التدليس يف الش�هادة مما تأباه املرتكزات جدا، 
بل املس�ؤول من س�نخ االمن، فتغريره مناف المانته ارتكازا، واالمر حمتاج إىل تأمل. 
ث�م إنه قد يس�تدل عىل وجوب التنبيه ع�ىل اخلطأ بام دل عىل وج�وب تبليغ االحكام، 
كآيت�ي النف�ر والكت�امن، وغريمها مما تضمن وج�وب بذل العلم الهل�ه وحرمة كتامنه 
عنه�م، وأن اهلل تع�اىل مل يأخ�ذ عىل اجله�ال أن يطلبوا العلم حتى أخ�ذ عىل العلامء أن 
يبذلوه. وحيث كان االستدالل املذكور موقوفا عىل معرفة مقدار التبليغ الواجب كان 
املناسب الكالم يف مفاد االدلة املذكورة، فنقول: املستفاد من آية النفر وجوب االنذار 
يف كل م�ورد يكون حجة موجبا للحذر، س�واء كان اجله�ل عذرا أم ال، وجمرد وجود 
الداع�ي الفع�يل للحذر يف الصورة الثانية يف اجلمل�ة ال يوجب قصور االية عن اجياب 
االنذار، خالفا ملا يظهر من س�يدنا املصنف قدس رسه. الن جعل احلذر غاية لالنذار 
ليس لوجوبه من باب االحتياط الناشئ عن االحتامل، ليقرص عام إذا كان واجبا قبله، 
لف�رض عدم ك�ون اجلهل عذرا، ب�ل للكفاية عن حجي�ة االنذار، التي ال تنايف س�بق 
وج�وب احلذر عقال، لع�دم كون اجلهل عذرا، فهي تدل ع�ىل وجوب االنذار يف كل 
م�ورد يك�ون حجة. عىل أن عدم كون اجلهل عذرا إنام يس�تلزم وج�ود الداعي العقيل 
م�ع االلتف�ات ال مع الغفلة وإن كانت عن تقصري، فإن الغفلة املذكورة وإن مل متنع من 
العق�اب عق�ال، إال أهنا ال توجب ح�دوث الداعي العقيل الراج�ع إىل وجوب احلذر 

عقال، لتوقفه عىل االلتفات، فالحظ. 

ث�م إن الفرق بن الوجه�ن يظهر فيام لو كان اجلاهل مقرصا وخر املنذر حجة 
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علي�ه، وفيام لو كان اجلاهل معذورا وخر املنذر ليس حجة عليه إال أنه مثري لالحتامل 
املوج�ب للفح�ص واالحتياط، فع�ىل ما ذكرنا جي�ب االنذار يف الص�ورة االوىل دون 

الثانية، وينعكس االمر عىل ما ذكره قدس رسه. 

وأما آية الكتامن فهي ظاهرة يف وجوب البيان للجاهل مطلقا سواء كان جهله 
عذرا أم ال، سواء كان اخبار العامل حجة يف حق اجلاهل أم ال، بل كان يعمل عليه غفلة 
ع�ن عدم حجيت�ه، أو لكونه مثريا لالحتامل املقتيض لالحتي�اط وإن مل يكن الزما. بل 
مقتىض إطالقها وجوب البيان حتى مع العلم بعدم ترتب العمل إذا كان يرتتب عليه 
بعض الفوائد املرغوبة للش�ارع، مثل عدم ضي�اع احلق، أو صريورته موردا لالحتامل 
املس�تدعي للنظر والفح�ص، أو إقامة احلجة عىل من ليس يف مق�ام التمرد ابتداء وإن 

علم بتساحمه عن االمتثال، الستثقاله له بعد العلم. 

نع�م، لو فرض كون�ه يف مقام التمرد ع�ىل احلق قبل االع�الم واالعراض عنه 
ابت�داء � حي�ث ال يزيد البيان يف إقامة احلجة عليه، لقيام احلج�ة عليه بتمرده � أو كان 
معتم�دا يف العمل عىل طريق آخ�ر وال يرتتب عىل االعالم إال جمرد معرفة رأي املخر 
أش�كل ش�مول االطالق له، فإن مناس�بة احلك�م واملوضوع االرتكازي�ة تقتيض كون 
حتري�م الكتامن بلحاظ ما يرتت�ب عىل البيان من الفوائد، ال لكون�ه مطلوبا تعبدا، وال 

يبعد انرصاف مجيع أدلة املقام عنه، كام سيأيت. 

ثم إن ظاهر س�يدنا املصنف قدس رسه اختص�اص االية بام إذا كان اجلاهل يف 
مقام االستعالم ومعرفة الواقع وإن مل يتحقق منه السؤال، لغفلته عنه، وكأنه لعدم حتقق 
الكتامن بمجرد عدم البيان، بل البد معه من كون الكاتم يف مقام االخفاء والتس�رت بام 
عنده، وهو إنام يكون مع كون اجلاهل يف مقام االس�تعالم واالهتامم بتحصيل الواقع، 
دونام لو مل يكن كذلك. لكن هذا � لو تم � اقتىض عدم وجوب البيان إذا مل يكن العامل يف 
مقام االخفاء والتسرت وطمس اعالم احلق، بل كان عدم البيان النشغاله، أو الستثقال 
تفهي�م اجلاه�ل أو لنح�و ذلك مما ال يرج�ع إىل االهتامم بإخفاء الواق�ع وتضييعه. وال 



201 ................................................................................ االجتهاد والتقليد 

يظن منه قدس رسه االلتزام به. فاالنصاف: أن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض إلغاء 
خصوصي�ة الكتامن فإن املنس�بق عرف�ا أن حتريم الكتامن يف االية لي�س ملالزمته ملعاداة 
احلق واالهتامم بطمس�ه والرغبة يف ضالل الناس، بل ملالزمته لضياع احلق وانطامس�ه 

املنايف للغرض من بعث الرسل وبيان االحكام يف الكتب. 

ك�ام يناس�به قوله تعاىل: )من بع�د ما بيناه للناس يف الكتاب(، وقوله س�بحانه: 
)إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم(، الشعار 
االول بعلة احلكم، وظهور الثاين يف توقف التوبة عىل التبين املشعر أو الظاهر يف كون 
املحرم جمرد عدم البيان، ال خصوصية الكتامن. ولعل ذكر الكتامن ملناسبته ملورد االية، 
بن�اء ع�ىل نزوهلا يف علامء أهل الكتاب تنبيها لش�دة جرمهم، ال بتن�اء عدم البيان منهم 

عىل الكتامن واالهتامم بإخفاء احلق. 

نع�م، ال يبعد انرصاف االية وغريها م�ن أدلة املقام عام لو كان اجلاهل يف مقام 
االع�راض عن الواقع وعدم االهت�امم بمعرفة احلكم، كام تقدم ويأيت، وال يكفي جمرد 
عدم كونه يف مقام االس�تعالم لغفلته ولو تقص�ريا. ومما ذكرنا يظهر أن هذه االية أعم 
م�ن آية النفر مطلقا ال من وج�ه. كام أن الظاهر أهنا أعم من بقية أدلة املقام التي أرشنا 
إليه�ا، إال أن ذل�ك ال يقت�يض ختصيصها هب�ا، لعدم التن�ايف بينها بع�د اتفاقها معها يف 
االثبات. إذا عرفت هذا ظهر وجه االستدالل هبذه االدلة عىل وجوب االعالم باخلطأ 
يف املقام، الطالق آية الكتامن. بل حيث يكون اجلاهل يف مقام العمل واالهتامم بالواقع 
فهو يدخل يف املتيقن من االية. كام أنه لو كان املخر ثقة عند اجلاهل كان قوله حجة يف 

حقه، فيدخل يف آية النفر. 

نع�م، االدل�ة املذكورة ك�ام تقتيض وج�وب االعالم من املخ�ر االول، كذلك 
تقتيض وجوبه من غريه ممن يعلم احلكم، ومن ثم استدل هبا سيدنا املصنف قدس رسه 
يف املقام. لكن ذكر بعض مش�اخينا أنه ال جمال لالس�تدالل باالدل�ة املذكورة يف املقام، 
الن املراد من وجوب التبليغ فيها بيان االحكام بنحو يتمكن العامي من الوصول إليه 
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حتى ال يندرس الدين، وذلك بمثل طبع الرس�الة العملية والتهيؤ لالفتاء، ال بايصال 
احلكم ل�كل فرد فرد من املكلفن بتحري أماكنهم ومالحقتهم بأش�خاصهم، ليجب 
تنبيه اجلاهل بخطأ البيان الواصل إليه سابقا يف املقام، لعدم داللة االدلة املذكورة عىل 
ذلك ومل يلتزم به االئمة عليهم السالم فضال عن غريهم، وإنام وجب عىل النبي صىل 

اهلل عليه واله باملقدار املمكن دون بقية املكلفن. 

وفي�ه � م�ع عدم وض�وح الفرق بن س�رية النبي ص�ىل اهلل عليه وال�ه واالئمة 
عليه�م الس�الم �: أن ظهور االدل�ة املتقدمة يف وجوب البيان الفع�يل للمكلفن مما ال 
ينبغي أن ينكر، وال يتضح خروجه عن سرية االئمة عليهم السالم، وما اكثر البيانات 
االبتدائي�ة منهم عليهم الس�الم ولذا كان املعروف عنده�م حجية تقرير املعصوم، مع 
أن التقرير ال يكون ظاهرا يف مرشوعية العمل املقرر إال بضميمة وجوب البيان الفعيل 
للجاهل، وال يكفي متكنه من العلم باالستفتاء، وإال مل يكن إقرار العمل غري املرشوع 
مع التمكن من االنكار منافيا لوظيفة االمام، ليكش�ف االقرار عن مرشوعية العمل، 

كام لعله ظاهر. 

نع�م، ال إش�كال يف عدم ابتن�اء التبليغ عىل مالحقة كل ف�رد يف بيته والفحص 
عن علمه وجهله، ملا يف ذلك من احلرج الش�ديد عىل املبلغن واختالل نظام أمورهم، 
خصوصا مع ابتناء الناس عىل التقصري يف الفحص والتسامح يف التعلم. إال أن املتيقن 
م�ن ذل�ك ما إذا احتمل علم املكلف، أو عدم ابتالئ�ه باحلكم، أو كونه يف مقام التمرد 
وع�دم االهت�امم بتحصيله والعمل ب�ه. وكذا لو فرض لزوم حم�ذور من حرج ونحوه 
يف التبلي�غ فال إش�كال يف ع�دم وجوبه أيضا. كل ذلك للس�رية عىل ع�دم اهتامم أهل 
العل�م بالتبلي�غ حينئ�ذ املوجب لرفع اليد ع�ن االدلة املتقدمة. ب�ل لعلها منرصفة عن 
ذل�ك تنزي�ال هلا عىل املتع�ارف من وظيفة العلامء عرفا يف س�ائر امل�وارد، خلروج ذلك 
ع�ن وظيفته�م املذكورة. بل لعلها قارصة عن اثبات وج�وب التعليم مع احتامل علم 
املكل�ف، النه من التمس�ك بالع�ام يف الش�بهة املصداقية، فتأمل. أما ل�و فرض العلم 
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بجه�ل املكلف وابتالئه باحلكم وعدم إحراز التمرد منه عليه وعدم املحذور يف البيان 
فال وجه لعدم وجوب تبليغه بعد عموم االدلة املتقدمة وكونه من وظائفه عرفا وعدم 
املخرج عنها من سرية أو غريها. عىل أن ما ذكره من لزوم بيان االحكام بنحو يتمكن 
العامي من الوصول هلا ال ينايف وجوب التنبيه للخطأ يف املقام، الن اجلاهل بعد فرض 
اعتق�اده للحكم ع�ىل خالف الواقع واعت�امده فيه عىل التعليم اخلاط�ئ يتعذر يف حقه 
عرف�ا الوصول له من الطرق املتعارفة، كالرس�الة العملي�ة ونحوها، لعدم الداعي مع 
ذل�ك لننظ�ر فيه�ا، خصوص�ا إذا كان ما اعتمد علي�ه حجة يف حقه، لع�دم الداعي له 
حينئ�ذ للرج�وع للط�رق املذك�ورة. إال أن يكتف�ى بالتمكن العقيل، الم�كان اطالعه 
صدف�ة عىل الواقع بال إش�كال. لكن ال يظن من أحد االلت�زام به، كيف والزمه عدم 
وجوب االفتاء عند االس�تفتاء، المكان اطالع العامي عىل احلكم من طريق آخر ولو 
صدفة. ثم إن املتيقن من أدلة املقام وجوب االعالم مع استلزام اخلطأ فوت التكليف 
االلزام�ي، وأم�ا يف غ�ري ذلك � كام لو أفت�ى باحلرمة يف مورد االباح�ة، أو باالباحة يف 
مورد االس�تحباب � فقد يدعى عدم وج�وب االعالم باخلطأ، لقصور االدلة املتقدمة 
عن�ه. وهو مس�لم يف آية النفر، الختصاصها باالنذار ال�ذي ال جيري يف بيان االحكام 
غري االلزامية التي ال تستلزم العقاب. وأما آية الكتامن فال وجه لقصورها، الن احلكم 

غري االلزامي � إباحة كان أو غريها � من اهلدى الذي بينه اهلل يف الكتاب. 

ودع�وى: أن س�بب اهلداي�ة هو االحكام االلزامية فحس�ب � ك�ام ذكره بعض 
مشاخينا � كام ترى، إذ ظاهر اهلدى يف املقام ما هو احلق من امور الدين التي بينها اهلل يف 
الكت�اب، وه�و يعم مجيع االحكام. وكذا ما ذكره م�ن أن عدم وجوب تعلم االحكام 
املذك�ورة � الن وجوبه م�ن االحكام الطريقية مقدمة لالمتثال غري الالزم يف االحكام 
غري االلزامية � مالزم لعدم وجوب تعليمها إذ ال منش�أ للمالزمة، وال س�يام بعد كون 
الغ�رض من التعليم حفظ الدي�ن من االندراس وتتميم الغ�رض من جعل االحكام 
وتبياهن�ا يف الكت�ب، فلو جاز اخفاء االح�كام املذكورة مل يتحق�ق الغرض من جعلها 
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وبياهنا. نعم، ال إش�كال يف عدم عموم وجوب بياهنا لس�رية العلامء عىل عدم االهتامم 
هبا كاالحكام االلزامية، إال أن املتيقن من ذلك ما إذا مل هيتم اجلاهل بتحصيلها، أما مع 
اهتاممه هبا وطلبه هلا � كام هو املفروض يف املقام � فال يبعد البناء عىل وجوب االعالم، 
لعدم وضوح املخرج حينئذ عن عموم االية. فتأمل. هذا، مع أنه ال يبعد أن يتمس�ك 
لوج�وب االع�الم يف املقام بام تضمن بأن املفتي ضام�ن، الن العامل عىل طبق احلكم 
االلزامي للخطأ يف اعتقاد ثبوته وإن مل يقع يف حمرم ذايت، إال انه يقع يف حمرم ترشيعي، 
فإن التعبد بالفعل عىل خالف حكمه الرشعي ال يبعد كونه مبغوضا للشارع وإن كان 
الفاع�ل معذورا. كام أنه لو كان اخلطأ موجبا لفوت احلكم االقتضائي غري االلزامي � 
كاالستحباب والكراهة � فاملكلف وإن مل يقع يف حمرم، إال أنه ال يبعد حرمة التسبيب 
لذل�ك بالفت�وى ملا هو املرتكز من حرم�ة منع اخلر وان مل يكن واجب�ا، فام دل عىل ان 
املفتي ضامن يقتيض حرمة التسبيب بطريق الفتوي، وإن كان البد من التأمل يف مجيع 

ذلك، واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم وهو ويل التوفيق.

)1( لعدم الفرق بينه وبن ما تقدم يف االدلة املتقدمة املقتضية لوجوب االعالم 
باخلطأ، فإن العدول عن الفتوى راجع إىل انكشاف اخلطأ للمفتي يف فتواه االوىل. وما 
ذكره بعض مشاخينا من أن التسبيب يستند إىل الشارع، الستناد حجية الفتوى السابقة 
إليه، ال خيتص باملقام، بل جيري يف ما سبق أيضا، لعموم ما سبق ملا إذا كان النقل حجة 
يف ح�ق اجلاه�ل. إال أنه ال ينايف صدق التس�بيب يف حق الناقل أيض�ا، من حيثية كون 
فت�واه ونقله س�ببا يف الوقوع يف خمالفة احلك�م الفعيل بنظر املخر بعد انكش�اف اخلطأ 
وتب�دل الرأي. م�ع دخوله يف ما تضمن أن املفتي ضامن، وأن عليه وزر من تبعه، ويف 
أدلة وجوب االعالم التي تقدم االس�تدالل هبا للمقام. هذا، وظاهر اجلواهر وجوب 
االع�الم مع العدول لدليل قطعي، الن�ه حينئذ خالف احلق والصواب، فيجب رفعه 

وكذا إذا تبدل رأي املجتهد وجب عليه إعالم مقلديه)1(.
)مس�ألة27(: إذا تعارض الناقالن يف الفتوي، فمع اختالف التاريخ 
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لئ�ال يق�ع الناس يف غري احلق وال يبقى الباطل معموال ب�ه ومعتقدا الحد، بخالف ما 
إذا كان الع�دول لدلي�ل ظن�ي، الن املقلد العامل باس�تصحاب بقاء مقل�ده عىل فتواه 
معذور وال إثم عليه، فال أمر باملعروف بالنسبة إليه. وفيه: أنه لو كان الوجه لوجوب 
االع�الم يف القطع�ي كون الفت�وى االوىل خالف احلق والص�واب، جلرى مع الظني، 
لع�دم الفرق بن العلم احلقيقي وقيام احلج�ة يف لزوم العمل وترتيب أثر الواقع. وإن 
كان الوج�ه يف عدم وجوب االعالم مع الظني كون املقلد معذورا، فال أمر باملعروف 
بالنس�بة إليه، جلرى يف القطعي، الن قطع املجتهد ال ينايف ش�ك العامي واس�تصحابه 
وع�ذره. فالعم�دة يف وجوب االعالم ما عرفت، وهو جي�ري يف القطعي والظني بعد 

فرض حجيته، فالحظ.
)1( لعدم معارضة االول له، ليس�قط عن احلجي�ة. ومن هنا يكون حاكام عىل 
اس�تصحاب عدم عدوله وبقائه عىل فتواه التي نقلها االس�بق تارخيا. ومنه يظهر عدم 
الفرق بن كون الفتوى يف الزمان السابق منقولة بخر الثقة وكوهنا معلومة، إذا العلم 
هب�ا ال ين�ايف العدول الذي اقتضاه خر الثاين. الله�م إال أن يقال: ال ينحرص الوجه يف 
عدم العدول باالس�تصحاب، بل لعله يش�كل االعتامد عليه فيه، كام س�بق يف املس�ألة 
الثاني�ة والعرشي�ن. بل ه�و مقتىض بناء العق�الء عىل عدم عدول صاح�ب الرأي عن 
رأي�ه، وحينئ�ذ فيعارض أصالة عدم اخلطأ والغفلة من الناقل االخر أو من املجتهد يف 
بيان احلكم له، لكوهنام معا أصلن عقالئين ال حكومة الحدمها عىل االخر. ودعوى: 
بناء العقالء عىل ترجيح أصالة عدم اخلطأ عىل أصالة عدم العدول، غري ظاهرة بوجه 
معت�د به. نع�م، لو فرض إخب�ار الناقل بالعدول فال إش�كال يف رفع الي�د عن أصالة 

عدمه، ألنه من قبيل الدليل بالنسبة إىل األصل.

)2( يظه�ر من�ه ق�دس رسه أن الوج�ه في�ه عموم أدل�ة الرتجي�ح باالوثقية يف 

واحتامل عدول املجتهد عن رأيه االول يعمل بمتأخر التاريخ)1(، ويف غري 
ذلك يرجع إىل االوثق منهام)2(، 
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االخب�ار للمقام، لرج�وع االخبار فيه إىل االخبار باحلكم ال�كيل، نظري ما تقدم منه يف 
أواخر املس�ألة التاس�عة عرشة من ثبوت العدال�ة بخر الثقة. وال�ذي ينبغي أن يقال: 
أن الرتجي�ح باالوثقي�ة إن كان منش�ؤه أخبار الرتجيح، فهي قارصة عن ش�مول حمل 
ال�كالم، الختصاصها بالتعارض يف احلديث والرواية ونحوها من العناوين املختصة 
بنقل سنة املعصوم وما هو من شؤوهنا كبيان موردها دون املقام، وإن كان منشؤه بناء 
العقالء عىل ترجيح االوثق عند التعارض كان ش�امال ملحل الكالم بال إشكال. هذا، 
والظاه�ر هو الثاين، كام تقدم نظريه يف املس�ألة املذكورة. نع�م، البد من كون االوثقية 
بمقدار معتد به، وإال كان إعامل قواعد التعارض متعينا، كام تقدم نظريه يف االعلمية. 
ث�م إن ظاه�ر غري واحد أنه مع العمل بمتأخر التاري�خ أو باالوثق فال حيتاج للفحص 
حت�ى مع التمكن منه. لكن الظاه�ر اختصاص ذلك بتعذر الفحص، وجيب الفحص 
م�ع تيرسه بالوجه املتعارف، لوجوب تعل�م االحكام املقتيض لوجوب الفحص عنها 
مع االعتداد باحتامل خطأ احلجة، لوجوب اس�تفراغ الوس�ع فيها. والس�يام مع عدم 

وضوح بناء العقالء عىل الرتجيح املذكور مع التمكن من الفحص. فتأمل.

)1( ولي�س له اختيار أحدمها، الصالة التس�اقط مع التع�ارض املوجب لعدم 
احلجة يف البن، وال دليل عىل التخيري يف املقام، إذ املتيقن من االمجاع ثبوته مع اختالف 

املجتهدين ال غري.

)2( ب�ل االظه�ر مع القدرة ع�ىل الفحص م�ن املجتهد، لعدم ج�واز الرجوع 
للراءة يف حق العامي حينئذ، كام ال جيوز الرجوع لغري املقلد من املجتهدين مع احتامل 
املخالف�ة بناء عىل ما تقدم يف املس�ألة الثامن�ة. وأما مع تعذره فال يبع�د جواز الرجوع 
ملجتهد آخر االعلم فاالعلم. ومع تعذره يبتني الكالم يف الرجوع لالحتياط أو الراءة 
ع�ىل ما تق�دم من االصل عند اخت�الف املجتهدين، وأنه هل جي�وز الرجوع لالصول 

وإن تساويا يف الوثاقة عمل باالحتياط)1(، عىل االحوط وجوبا)2(، حتى 
يتعن احلكم.



20� ................................................................................ االجتهاد والتقليد 

الرتخيصية حينئذ. وال يبعد جواز الرجوع للراءة مع الشك يف التكليف، لعدم املانع 
وهو العلم االمجايل، لقلة مثل هذه املس�ألة فراجع ما تقدم يف املسألة السابعة وغريها، 

وتأمل جيدا.

)1( الظاه�ر أن�ه قدس رسه بص�دد بيان العدال�ة التي هي موض�وع االحكام 
الرشعي�ة م�ن إمامة اجلامع�ة وقبول الش�هادة ونحومه�ا، وال خصوصي�ة عنده قدس 
رسه ملا يعتر يف مرجع التقليد، وهو الذي يقع الكالم فيه إن ش�اء اهلل تعاىل. وإن كان 
ال يبع�د اختص�اص مرجع التقلي�د بخصوصية يأيت التنبيه إليها إن ش�اء اهلل تعاىل بعد 

الكالم يف مفهوم العدالة.

)2( كام نس�ب إىل العلامء، وعن مصابيح الظالم أنه املش�هور بن االصحاب، 
وع�ن جممع الرهان أنه مش�هور بن عامة العامة واخلاصة. لك�ن يف اجلواهر: )ولعل 
امل�راد املتأخ�رون، وإال فقد عرفت أن املتقدمن مل يأخذ أح�د منهم ذلك يف تعريفهم. 

بل يف الكفاية وعن الذخرية مل أعثر عىل هذا التعريف لغري العالمة(. 

وكيف كان، فاملس�تفاد م�ن كلامهتم حتديد العدالة.. تارة: بأهنا ظاهر االس�الم 
مع عدم ظهور الفسق، كام عن ابن اجلنيد واملفيد والشيخ يف اخلالف وظاهر املبسوط، 

وعن شهادات الرسائر تفسري العدالة يف الدين بذلك ايضا.

وأخرى: بأهنا حسن الظاهر، كام هو املحكي عن مجاعة، بل عن حمكي كاشف 
الغطاء يف حاشية املعامل االمجاع عىل أن املراد هبا ذلك يف كل مقام اشرتطت فيه، وعن 

رشح املفاتيح أنه مل يستحرض اخلالف فيه إال من ابن اجلنيد.

وثالث�ة: بأهن�ا امللكة الباعثة عىل اجتناب املعايص الكب�رية أو مطلق املعايص أو 
مع اجتناب منافيات املروءة، وهو املحكي عمن عرفت.

ورابعة: بأهنا اجتناب املعايص عن ملكة، كام عن املفيد يف املقنعة.

)مسألة28(: العدالة املعترة يف مرجع التقليد)1(، عبارة عن امللكة)2(، 
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وخامس�ة: بأهن�ا اجتن�اب املعايص من دون أخ�ذ امللكة فيها، ك�ام عن احليل يف 
ب�اب اجلامع�ة، واختاره بعض مش�اخينا. وال ينبغ�ي الريب يف بط�الن االولن، ملا هو 
املعل�وم من اجتامعه�ام مع ارت�كاب املعصية واقعا املوجب للفس�ق بال إش�كال. فلو 
كان�ت العدالة ثبوتا تابعة هلام لزم اجتامع الفس�ق والعدال�ة، مع وضوح التضاد بينهام. 
ولع�ل مراد القائل هبام كوهنام طريقا الح�راز العدالة رشعا، كام هو مقتىض اجلمع بن 

أدلتهام وأدلة رشح العدالة.

ولع�ل ذل�ك ه�و مقت�ىض اجلمع ب�ن كلامهت�م يف املقام، ب�ل ظه�ور بعضها أو 
رصاحت�ه، فيكون القوالن املذكوران أجنبين ع�ن حمل الكالم راجعن إىل ما تقدم يف 
املسألة التاسعة عرشة من الكالم يف طرق إثبات العدالة. كام أن من الظاهر عدم الفرق 
ب�ن الثالث والرابع عمال وتطابقهام موردا، ولي�س الفرق بينهام إال مفهوميا ال ينبغي 
االهت�امم به يف مثل املقام مما يتعلق بمقام العمل. وأما الفرق بن القول بامللكة والقول 

اخلامس فقد يبدو عمليا من وجهن.. 

االول: أنه إن اريد بامللكة ما تقتيض االنبعاث لرتك املعايص وإن مل توجبه فعال 
لوجود املزاحم من الش�هوة والغضب كان القول اخلامس أخص من هذه اجلهة، وإن 
اريد هبا ما يوجب فعلية االنبعاث لقوهتا وعدم تأثري املزاحم مهام كان قويا كان القول 
اخلام�س أع�م، رضورة أن ترك املعايص قد يك�ون لعدم املزاح�م أو لضعفه بنحو لو 

فرض وجود املزاحم أو قوته لوقع املكلف يف املعصية.

الث�اين: أن ت�رك املع�ايص ق�د ال يكون مس�ببا عن امللك�ة الرادعة، ب�ل لوجود 
الصوارف النفسية عن احلرام أو لعدم هتيئه. لكن يندفع االول � بعد معلومية أن مراد 
القائل�ن بامللكة م�ا توجب فعلية االنبعاث، ال جمرد املقتيض ل�ه �: بأن من القريب أن 
ال يكون مراد القائلن بامللكة هي الباعثة لرتك مجيع املعايص عىل كل حال، ملساوقتها 
للعصم�ة وعدم حتققه�ا إال لالوحدي، فكي�ف يمكن توهم إناطة االح�كام العملية 
الكث�رية هب�ا، بل مرادهم هبا هي املوجبة لغلبة ت�رك املعايص ولو لعدم االبتالء ببعض 
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املحرم�ات أو لضع�ف املقتيض هلا، بنحو تك�ون امللكة مؤثرة بالفع�ل غالبا ومقتضية 
للعزم عىل ترك املعايص وإن كانت ضعيفة يف نفسها مغلوبة عند قوة املزاحم. 

ويندف�ع الث�اين: بأن م�ن القريب جدا أن يك�ون مراد أهل الق�ول اخلامس هو 
اجتن�اب املع�ايص م�ن حي�ث كوهنا مع�ايص، بنحو يكون عن�وان املعصي�ة دخيال يف 
اجتناهب�ا، وهو م�الزم لوجود داع نفيس للرتك خصوصا م�ع ابتالء املكلف باملعايص 
وبالدواع�ي الش�يطانية املقتضية للمعصية، فإن جتنب املع�ايص حينئذ ال يكون اال مع 
ق�وة الدواع�ي االهلية النفس�ية املقتضي�ة للطاعة. ب�ل رصح بعض مش�اخينا بأنه ال بد 
من اس�تناد الرتك للخوف من اهلل س�بحانه وتعاىل بنحو مس�تحكم يف النفس، بحيث 
يك�ون ذلك طبيعة ثانية للمكل�ف، ومن القريب جدا أن يكون م�راد القائلن بامللكة 
ه�و الداعي النفيس املذكور وليس أمرا وراء ذلك. وعليه فال فرق بن القولن عمال، 
وإن�ام الف�رق بينهام لفظ�ي رصف أو مفهومي فقط، وهو مما ال ينبغ�ي االهتامم به يف ما 

نحن فيه. 

وكأن منش�أ ش�دة اخلالف بينهم يف املق�ام واطالة النقض منه�م واالبرام � كام 
يظهر من اجلواهر وغريه � هو ختيل أن مراد القائلن بامللكة هو لزوم قوهتا بنحو يمتنع 
أو يع�رس الوق�وع يف مجيع املعايص ع�ىل كل ح�ال، أو مرادهم ل�زوم إحرازها بالعلم 
بس�بب املع�ارشة واملخالط�ة املوجبة لالطالع ع�ىل اخلفايا والبواط�ن، وختيل أن مراد 
القائل�ن ب�رتك املعايص جم�رد تركها ولو ال لداع إهلي، أو لداع إهل�ي ليس له بنحو من 
االس�تحكام والثبوت، وختيل أن مراد القائلن بحس�ن الظاهر أو بعدم ظهور الفس�ق 
ك�ون ذلك ه�و مفهوم العدال�ة ثبوتا. فإن وضوح بط�الن االمور املذك�ورة ومنافاهتا 
لالدل�ة وش�دة اخلالف العم�يل بينها يوجب اس�تهجان الق�ول هبا وش�دة النكري عىل 
القائ�ل. م�ع أن املظن�ون قويا تق�ارب مراد ال�كل ورجوعه إىل أمر واح�د، وهو كون 
العدال�ة م�ن االم�ور الواقعية الراجعة إىل غلب�ة ترك املعايص بس�بب الدواعي االهلية 
الكامنة يف النفس التي هلا نحو استحكام فيها، ويكفي إحرازها بالطرق الرشعية التي 
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تقدم الكالم فيها يف املس�ألة التاس�عة عرشة. إذا عرفت هذا، فيكفي يف الدليل عىل ما 
ذكرن�ا يف مفه�وم العدالة أدنى نظر وتأمل يف املرتك�زات واالدلة، فإن مرجع ما ذكرنا 

إىل امور ثالثة..

االول: ترك املعايص.

الثاين: استناد الرتك عند االبتالء باملعصية إىل الدواعي االهلية.

الثالث: استحكام الدواعي املذكورة وغلبة تأثريها.

أم�ا االول ف�الن العدال�ة لغ�ة االس�تقامة والقص�د وع�دم اجل�ور، وهي من 
االم�ور االضافي�ة املختلفة باختالف االعراف، فال بد من محلها يف كالم الش�ارع عىل 
االس�تقامة بنظر الش�ارع، وذلك إنام يك�ون باتباعه وعدم اخلروج ع�ن الطريق الذي 

رسمه لعباده.

وأما الثاين فالن من املرتكز أن العدالة ليست من الصفات املشتملة عىل احلسن 
الفع�يل فقط، ب�ل هي متضمنة م�ع ذلك للحس�ن الفاعيل بنحو تقتيض م�دح الفاعل 
املتص�ف هب�ا، وهو إنام يت�م مع فرض ك�ون الرتك مس�تندا للدواعي االهلي�ة املحبوبة 
للش�ارع والتي هي املنش�أ لقبح الفعل وحس�نه، وأم�ا الرتك املجرد ع�ن ذلك فهو ال 

يقتيض اال احلسن الفعيل.

وأما الثالث فالن العادل من الصفات املش�بهة املبنية عىل الثبوت بحيث يكون 
كالطبيع�ة الثانوي�ة لش�خص، كالكري�م والش�جاع، ال من أس�امء الفاعل�ن املتضمنة 
حل�دوث املبداء وجمرد حتقق النس�بة بينه وبن ال�ذات. نعم ال يرض يف الصدق اخلروج 
عن�ه لط�وارئ مانعة إذا كان اخل�روج عىل خالف مقتىض الوضع الطبيعي للش�خص 
وشذوذا عنه، عىل ما يأيت توضيحه. ويشهد بجميع ذلك � أيضا � ما تضمنته النصوص 
الكثرية الواردة يف الشهادات من اعتبار كون الشاهد خريا مرضيا عفيفا صائنا صاحلا 
مس�تورا ونح�و ذلك)1(. من العناوي�ن التي تصدق بالنحو ال�ذي ذكرنا. وأظهرها يف 

)1( تراجع النصوص املذكورة يف الوس�ائل ج �1، كتاب الش�هادات، باب �2، حديث 2 و �، وباب 29، 
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ذلك صحيحة ابن أيب يعفور، قلت اليب عبد اهلل عليه السالم: بم تعرف عدالة الرجل 
بن املسلمن حتى تقبل شهادته هلم وعليهم فقال: )إن تعرف بالسرت والعفاف وكف 
البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اهلل عليها النار من 
رشب اخلمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغري ذلك. والداللة 
عىل ذلك كله أن يكون س�اترا جلميع عيوبه حتى حيرم عىل املس�لمن ما وراء ذلك من 

عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك...()1(. 

ودع�وى: ظهورها يف بيان طريق إح�راز العدالة ال يف رشح مفهومها، خالف 
الظاه�ر ج�دا. وتوضي�ح ذل�ك: أن املع�رف لغ�ة وعرف�ا هو س�بب املعرف�ة، وهو ما 
يوجب العلم احلقيقي باملعرف، وباصطالح املنطقن هو احلد والرس�م، وال يستعمل 
باصط�الح االصولي�ن، إال أن�ه قد يظهر من بع�ض الكلامت أن املراد ب�ه هو الطريق 
املوجب لثبوت الش�ئ تعبدا، وه�و احلجة الظاهرية. وظاهر إط�الق املعرف يف كالم 
العرف إرادة املعنى االول، إال أن ما يوجب معرفة الشئ والعلم به قد يكون هو العلم 
بالزمه اخلارجي، كالعلم بالدخان املوجب للعلم بالنار، وقد يكون هو العلم بأجزائه 
ورشوط�ه اخلارجية ل�و كان مركبا خارجي�ا، كالعلم باخلل والس�كر واملزج والغليان 
املوج�ب للعلم بالس�كنجبن، وقد يكون هو العلم بمقومات�ه املفهومية أو لوازمها لو 
كان مفهوما منتزعا بس�يطا واملعرف يف احلقيق�ة يف اجلميع هو العلم باالمور املذكورة 

ال نفسها، وربام يطلق عليها نفسها تساحما. 

نعم، يف القسم الثالث قد تكون االمور املذكورة بنفسها معرفا منطقيا. فاملعرف 
املنطقي ليس من أفراد املعرف اللغوي، بل العلم به من أفراده. إذا عرفت هذا فنقول: 
ظاهر الس�ؤال واجل�واب يف الرواي�ة إرادة املعرف اللغوي، وخصوصية املقام تش�هد 
بك�ون ما تضمنه اجلواب هو القس�م الثال�ث من املعرف، لوضوح ع�دم كوهنا لوازم 

حيث �، وباب ��، حديث 1، وباب �1، حديث � و 02 و �2 وغريها.
)1( الوسائل ج �1، ص ��2، باب �1 من أبواب كتاب الشهادات 1.
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خارجي�ة للعدال�ة مباينة هلا، وال أجزاء خارجية هلا، لكون العدالة أمرا بس�يطا، فتعن 
ك�ون العدال�ة منتزعة من هذه االمور، حتى يكون العلم هبذه االمور س�ببا للعلم هبا، 
وه�و املناس�ب لبقية نص�وص املقام الظاهرة يف بيان ما هو املعت�ر واقعا، ال يف بيان ما 
يكون طريقا إليه رشعا أو الزمه خارجا. وأما محل السؤال عىل إرادة املعرف االصويل 
باملعن�ى املتقدم، فهو بعيد ع�ن ظاهر الرواية جدا، لعدم معهودية اس�تعامله فيه عرفا. 
نع�م، ظاهر قوله عليه الس�الم بعد ذل�ك: )والداللة عىل ذلك كل�ه...( إرادة املعرف 
باملعن�ى املذك�ور، لظهوره يف جعل الطريق يف فرض احت�امل وجود العيوب القادحة، 
ك�ام ال خيف�ى. وب�ام ذكرنا يظهر االش�كال يف م�ا ذكره غ�ري واحد يف املق�ام، وال جمال 

لتفصيل الكالم فيه، فراجع وتأمل جيدا. 

ثم إن ظاه�ر االدلة املتقدمة تقوم العدالة بكل من االفعال اخلارجية كاجتناب 
الكبائر، واالمور النفسية التي هي من سنخ امللكات أو الدواعي املستحكمة، كالعفة 
والص�الح والتدين ونحوها مما ال يكفي فيه حمض العمل، فليس�ت العدالة عبارة عن 
امللكة والفعل أثرها، وال هي عبارة عن الفعل وامللكة سببها، بل هي عبارة عن جمموع 
االمري�ن. وإن كان حتقي�ق ذلك ليس مهام يف حمل ال�كالم بعد عدم كونه موردا لالثر، 

واهلل سبحانه وتعاىل ويل العصمة والسداد.

)1( مم�ا تقدم تع�رف الوجه يف االكتف�اء بالغلبة، فإن عدم الوق�وع يف املعصية 
أص�ال مس�اوق للعصمة وال حيظى ب�ه إال االوحدي، فال يمك�ن أن يناط به االحكام 
الت�ي يكث�ر االبت�الء هبا ك�ام ال خيفى ويف رواي�ة علقمة: )ل�و مل تقبل ش�هادة املقرتفن 
للذنوب ملا قبلت إال شهادة االنبياء واالوصياء عليهم السالم الهنم املعصومون دون 
س�ائر اخللق()1(. ويش�هد به أيضا ما تضمن قبول ش�هادة أهل املع�ايص بعد التوبة)2( 

)1( الوسائل ج �1، 292 باب �1 من أبواب كتاب الشهادات، حديث �1.
)2( راجع الوسائل ج �1، ص 2�2، باب �� من أبواب كتاب الشهادات.

املانعة غالبا)1(، 
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نعم، ال ريب يف قادحية املعصية قبل التوبة، ويف كوهنا سببا للفسق، ملا سيأيت يف املسألة 
االتية، فاملراد بالغلبة ليس غلبة حتقق الرتك، بل كون امللكة مقتضية للرتك غالبا، وإن 
كان الب�د م�ن حتقق الرتك حن ترتيب االثار. هذا والبد من كون الغلبة بنحو يصدق 
معه�ا العناوين املذكورة يف النصوص من الس�رت والعفاف والصيانة ونحوها، بحيث 
يك�ون الرتك هو مقتىض الوضع الطبيع�ي للمكلف والوقوع يف املعصية خروجا عنه، 

أما لو مل يغلب الرتك مل تصدق العناوين املذكورة. 

ك�ام أن امل�راد بغلبة مانعية امللكة ع�ن الوقوع يف املعايص ه�ي غلبة عدم وقوع 
املعصي�ة خارج�ا مع لزوم كون امللكة أو الرادع النفيس بنح�و يقتيض االجتناب دائام، 
بحي�ث يكون ع�دم تأثريه للمزاحم، ال لقص�ور اقتضائه، فال تتحق�ق العدالة لو كان 
عدم تأثري لقصور فيه، بأن كان خمتصا ببعض املعايص، بحيث ال رادع عن غريها وال 
عزم من املكلف عىل تركه وإن حتقق منه الرتك له اتفاقا، لالشكال يف صدق العناوين 
املتقدم�ة علي�ه. إذ ملا كان ترك مجيع املعايص مأخ�وذا يف العدالة بنحو يقدح فيها حتقق 
بعضه�ا قب�ل التوبة، وال�رادع النفيس أيضا مأخ�وذا فيها، فالظاهر ل�زوم كون الرادع 
بلح�اظ اجلميع ال بلحاظ البع�ض، لصعوبة التفكيك يف اعتبار ال�رادع بن املعايص. 
ب�ل ال يصدق يف مثل ذل�ك العفة والصيانة بعد فرض كون امل�راد هبام العفة والصيانة 

عن اجلميع، فالحظ. 

ه�ذا، ومع ف�رض وجود امللكة أو الرادع املذك�ور بلحاظ مجيع املعايص يكفي 
اس�تناد غلب�ة الرتك لقلة االبت�الء باملعصية أو ضع�ف الدواعي الش�هوية أو الغضبية 
املزامح�ة ل�ه، وال يعت�ر حينئذ قوة امللك�ة أو الرادع بنح�و يغلب الرتك ل�و فرض قوة 
املزاحم � وفاقا ملا رصح به س�يدنا املصنف قدس رسه � لعدم الدليل عىل اعتبار ذلك 
بعد صدق العناوين املتقدمة من السرت والعفاف والصيانة وغريها. نعم، من يكثر منه 
االبتالء باملعايص، أو تقوى يف نفس�ه الدواعي هلا، البد له من قوة امللكة أو الرادع يف 
ص�دق العدالة، لتوقف غلبة الرتك عليها. ثم إنه ال يبعد لزوم كون العدالة املعترة يف 
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مرج�ع التقليد بمرتبة عالية، بحيث يكون الرادع قويا يف حقه جدا، النحصار الدليل 
ع�ىل اعتبارها باملرتكزات املترشعية، وما تقدم منا م�ن عدم الوثوق باجتهاده بدوهنا، 

وكالمها يقتيض اعتبار املرتبة العالية منها، كام أرشنا إليه يف املسألة اخلامسة، فراجع. 

)1( ق�د اش�تهر يف ألس�نة املترشع�ة تقس�يم املع�ايص إىل صغائ�ر وكبائر. وقد 
اختل�ف االصح�اب )ريض اهلل عنه�م( يف أن ذلك هل هو تقس�يم إضايف، الختالف 
مرات�ب املعايص يف ما بينها، فكل معصي�ة باالضافة إىل ما دوهنا كبرية، وباالضافة إىل 
م�ا فوقها صغرية، وإال فكل معصية يف نفس�ها كبرية، ملا فيها م�ن اجلرأة عىل اهلل تعاىل 
وانته�اك حرمته، أو هو تقس�يم حقيق�ي راجع إىل خصوصية يف بع�ض املعايص دون 
بعض، فالكبائر قس�م خاص منها يش�رتك يف مقدار من االمهية، والصغائر قس�م آخر 

دوهنا، وإن اختلفت أفراد كل من القسمن يف مراتب االمهية. 

وحك�ي االول عن مجع م�ن االصح�اب، كاملفيد والقايض والش�يخ يف العدة 
والطريس واحليل وقد يظهر مما حكي عن الصدوق قدس رسه، حيث قال: )االخبار 
يف الكبائر ليس�ت خمتلفة، الن كل ذنب بعد الرشك كبري بالنس�بة إىل ما هو أصغر منه، 
وكل كب�ري صغ�ري بالنس�بة إىل الرشك باهلل(، ب�ل يف جممع البيان وعن الع�دة والرسائر 
نس�بته إىل أصحابن�ا. وذه�ب مجاع�ة إىل الثاين، وهو املحكي عن الش�يخ يف املبس�وط 
والع�امد واملتأخري�ن قاطب�ة، وعن جممع الرهان نس�بته إىل العلامء ت�ارة، وإىل اكثرهم 

اخري، وإىل املشهور ثالثة، وعن مصابيح الظالم أنه املشهور املعروف. 

وكي�ف كان فالظاه�ر الث�اين، ملطابقته لظاه�ر الكتاب العزيز والس�نة الرشيفة 
ق�ال تع�اىل: )إن جتتنبوا كبائر م�ا تنهون عنه نكف�ر عنكم س�يأتكم وندخلكم مدخال 
كري�ام()1(، وق�ال س�بحانه: )والذين جيتنبون كبائ�ر االثم والفواح�ش وإذا ما غضبوا 

)1( سورة النساء: ��.

عن الوقوع يف املعايص الكبرية)1(، 
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ه�م يغف�رون()1(، وقال عزوجل: )الذي�ن جيتنبون كبائر االث�م والفواحش إال اللمم 
إن ربك واس�ع املغفرة()2( وأما السنة فهي مس�تفيضة بل متواترة، كام يظهر بمالحظة 
م�ا ورد يف وج�وب اجتن�اب الكبائر وتعيينه�ا والتوبة منها. وقد عقد هلا يف الوس�ائل 
الباب اخلامس واالربعن والس�ادس واالربعن والسابع واالربعن من أبواب جهاد 
النف�س، وهي دالة بمجموعها بوجه ال يقبل التأويل عىل التقس�يم املذكور، كام يظهر 
ملن راجعها. وهي ال تنايف ما دل عىل النهي عن حتقري الذنب واالستهانة به، وأن أشد 
الذنوب ما اس�تهان به صاحبه، وأنه ال كبري مع االس�تغفار، وال صغري مع االرصار، 
وأن�ه ال تنظ�روا إىل صغ�ري الذنب، ولك�ن انظروا إىل م�ا اجرتأتم، ونح�و ذلك. فإن 
اش�رتاك الذن�وب يف اجلرأة ع�ىل اهلل تعاىل املهمة يف نفس�ها ال تنايف تفاوهتا يف أنفس�ها 
يف االمهي�ة. ك�ام أن حتق�ري الذنب قد يرجع إىل االس�تهوان بام يصاحب�ه من اجلرأة عىل 
اهلل تع�اىل املوجب لالس�تخفاف بحقه، وهو قد يك�ون أهم من الذنب. بل قد يوجب 
التس�امح في�ه واالزدياد من�ه واالرصار عليه، وذلك حمذور زائد ع�ىل أصل املعصية. 
ب�ل قد يكون يف كثري من النصوص املذكورة ش�هادة عىل املدعى من انقس�ام الذنوب 
إىل الصغائ�ر والكبائ�ر، فراجع الب�اب الثالث واالربعن من أب�واب جهاد النفس من 

الوسائل.

وباجلمل�ة: ال جمال لرف�ع اليد عن االدلة املتقدمة الظاه�رة أو الرصحية يف كون 
التقس�يم املذكور حقيقيا ال إضافيا. وربام يكون مراد القائلن بأن مجيع الذنوب كبائر 
استحقاق العقاب عليها يف قبال قول املعتزلة بوجوب غفراهنا بنحو ال حيسن املؤاخذة 
عليه�ا، كام قد يظهر من جممع البيان، حيث ع�د القولن املتقدمن متقاربن وجعل يف 
قباهل�ام قول املعتزلة، كام نب�ه له يف اجلواهر، فراجع وتأم�ل. إذا عرفت هذا، فاعلم أن 
ظاه�ر االصحاب أن املعتر يف العدال�ة اجتناب اخلالف يف منافيات املروءة، بل يظهر 

)1( سورة الشورى: ��.
)2( سورة النجم �2.
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م�ن بعض كلامهت�م املفروغية عن ذلك، ب�ل يف اجلواهر دعوى ظه�ور اتفاق القائلن 
بانقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر عىل عدم قادحية الصغائر يف العدالة، نعم قد يظهر 
من إطالق بعضهم لزوم ترك القبائح قادحية الصغائر. وكيف كان، فقد يستدل عليه 
بأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، كام تقدم يف االية الرشيفة، فهي كالكبرية املكفرة 
بالتوب�ة، فك�ام أن التوبة ماحية للكبائر كذلك اجتناب الكبائر ماح للصغائر فال أثر هلا 
يف نفي العدالة. وقد استش�كل فيه س�يدنا املصنف قدس رسه ت�ارة: بأن ذلك يقتيض 
ع�دم قدح الكب�رية مع تكفريها ببعض االعامل الصاحلة أو باس�تغفار بعض املؤمنن. 
واخ�رى: بمنافات�ه الطالق قوله تع�اىل: )إال الذين تاب�وا(. وثالثة: بأن�ه يقتيض قدح 
الصغ�رية إذا ارتكبه�ا يف حال ع�دم االبتالء بالكبائر، بناء ع�ىل أن املكفر للصغائر هو 
الك�ف ع�ن الكبائر ال جمرد الرتك ولو لعدم االبتالء، كام لعله الظاهر أو املنرصف إليه 
م�ن االيات والروايات، وهو كام ترى. الندف�اع االول: بأنه إنام يتجه لو ثبت التكفري 
فعال، وهو ال خيلو عن إشكال، واملتيقن كون االمور املذكورة يف االدلة مكفرة اقتضاء، 
أو ب�رشوط يصعب إحرازها. فتأمل. واندفاع الث�اين: بأن االية الكريمة قد وردت يف 
غري مورد من الكتاب املجيد يف مقام توقف سقوط العقاب الدنيوي أو االخروي عىل 
التوبة، ولو تم عمومها للصغائر كان مقتىض اجلمع بينه وبن االية املتقدمة اختصاص 
ذل�ك بالكبائر وأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر ولو مع عدم التوبة إذا مل تكن مع 
االرصار. نع�م، وردت يف س�ورة النور لبيان توقف قبول الش�هادة عىل التوبة. لكنها 
خمتص�ة بالتوب�ة من القذف الذي هو من الكبائر. واندف�اع الثالث بأن منرصف االدلة 
ل�زوم حصول الرادع النف�يس مع االبتالء ولو ببعض الكبائر ك�رتك الصالة، ال لزوم 

االبتالء بجميع الكبائر، لوضوح ندرته. 

فالعمدة يف االشكال يف الوجه املذكور: أن اعتبار التوبة من الكبائر ليس لكوهنا 
مسقطة للعقاب، بل الهنا من لوازم امللكة أو الرادع النفيس املفروض يف العدالة، وهو 
ال ين�ايف اعتب�ار ال�رادع املذكور أو امللك�ة باالضافة إىل الصغائ�ر وإن كانت مكفرة يف 
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أنفس�ها. هذا، وقد يس�تدل عىل عدم قادحية الصغائر بام تقدم يف صحيحة ابن يعفور، 
ف�إن االقتصار عىل ذكر اجتناب الكبائر فيها يف مقام رشح العدالة ظاهر يف عدم دخل 
اجتن�اب الصغائر فيه�ا بمقتىض مفهوم احلرص املس�تفاد من مقام التحديد. وال س�يام 
م�ع كون القيد املذك�ور أدخل ارتكازا يف احلكم، فإنه لو ف�رض دخل غريه أيضا كان 

االقتصار عليه موجبا الهيام خالف املراد، كام لعله يظهر بالتأمل.

لكن قد يستشكل فيه بوجوه.. 

االول: م�ا ذك�ره بعض مش�اخينا من ضعف الرواية، الن يف س�ند الصدوق هلا 
أمحد بن حممد بن حييى العطار، ومل تثبت وثاقته، ويف س�ند الش�يخ هلا حممد بن موس�ى 
اهلم�داين، وه�و كذلك، ملعارضة توثيقه املس�تفاد م�ن رواية ابن قولوي�ه عنه يف كامل 
الزيارة � بناء عىل ما أرشنا إليه آنفا من ترصحيه بأنه ال يروي فيه إال عن الثقات � بطعن 

ابن الوليد فيه بأنه كان يضع احلديث. 

وفي�ه: أن أمح�د ب�ن حممد بن حيي�ى العط�ار وإن مل ينص أحد م�ن القدماء عىل 
توثيق�ه، إال أن�ه ال ينبغ�ي االش�كال يف وثاقته بعد كونه من مش�ايخ االج�ازة ورواية 
االج�الء عنه، كاحلس�ن بن الغضائ�ري، والصدوق يف الفقيه ال�ذي رصح فيه بأنه ال 
يودع فيه إال ما هو احلجة بينه وبن اهلل تعاىل فإن احتامل اعتامده يف توثيق بعض الرواة 
أو الوث�وق بالرواي�ة عىل بعض القرائ�ن االجتهادية اخلفي�ة وإن كان قريبا، إال أنه من 
البعي�د ج�دا من�ه الرواية يف الكت�اب املذكور بال واس�طة عمن خيفى علي�ه حاله، وال 

يكون ثقة عنده. 

والس�يام م�ع ما ه�و املعروف من حت�رج االصحاب يف تلك العصور والس�يام 
القمين عن الرواية عن الضعفاء، بل ظاهره يف مقدمة الفقيه جتليل مشاخيه وتعظيمهم. 
ك�ام ال ينبغ�ي احت�امل اعتامده يف توثيق مث�ل هؤالء عىل قرائن خفية م�ع معارصته هلم 
وأخ�ذه عنهم. بل مقتىض إكثاره الرواية عن أمحد بن حممد املذكور مرتضيا عليه كونه 
م�ن االجالء بنظره املعروفن يف عرصه بالرفعة وس�مو املقام. ك�ام أن مقتىض ما ذكره 
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النجايش يف ترمجة احلس�ن بن س�عيد االهوازي عن أمحد بن عيل بن نوح السريايف من 
أن م�ا علي�ه أصحابن�ا واملعول علي�ه من الطرق إلي�ه مجلة طرق هو فيه�ا كون الرجل 

معتمدا عند السريايف، بل عند االصحاب.

وباجلمل�ة: التأم�ل يف حال الرجل عند االصحاب ش�اهد بكون�ه من االعيان 
واالجالء املس�تغنن عن التوثيق. عىل أن ذكر الشيخ قدس رسه للرواية بطريق آخر � 
وإن مل خيل عن ضعف � ش�اهد بمعروفيتها ب�ن االصحاب، إذ هل حيتمل اتفاق مثل 
أمحد بن حممد املذكور مع حممد بن موس�ى اهلمداين عىل اختالق الرواية مع اختالفهام 
يف الطبقة، فقد روى أمحد بن حممد عن حممد بن موس�ى بواسطتن، فليس اتفاقهام إال 
ش�اهدا بمعروفي�ة الرواية بن االصح�اب وأخذها من كتب مش�هورة، وهو كاف يف 

الوثوق بالرواية، بل االطمئنان، هبا، فتكون حجة، كام ذكرناه يف االصول. 

الثاين: ما ذكره هو أيضا من عدم ورود الرواية لرشح حقيقة العدالة، بل لبيان 
الطري�ق إليه�ا، وال مان�ع من ك�ون اجتناب الصغائ�ر دخيال فيها ثبوت�ا غري دخيل يف 
الطريق إليها عند الش�ك. ويظهر اجلواب عنه مما تقدم يف أول املسألة من ظهور صدر 
الرواي�ة يف رشح مفه�وم العدالة. ومنه يظهر اندفاع ما ذكره م�ن أن ما يف ذيل الرواية 
من قوله عليه الس�الم: )والداللة عىل ذلك كله أن يكون س�اترا جلميع عيوبه( شاهد 
باعتب�ار ت�رك الصغائر، الهنا م�ن العيوب كالكبائر. مل�ا تقدم من أن الفق�رة املذكورة 
ظاهرة يف بيان حس�ن الظاهر الذي هو طريق للعدالة، ال يف رشح حقيقتها، وال مانع 
من كون سرت العيوب الذي يعم الصغائر معترا يف حسن الظاهر الكاشف عن العدالة 

غري معتر يف العدالة ثبوتا. 

الثالث: ما أشار إليه سيدنا املصنف قدس رسه يف مبحث صالة اجلامعة من أن 
إط�الق الس�رت والعفاف يف صدرها ظاهر يف قادحي�ة الصغائر. بل هو مقتىض إطالق 
ك�ف البط�ن والفرج واليد واللس�ان وما ذكره س�يدنا املصنف ق�دس رسه من إمجال 
متعلق الكف غري ظاهر، ملا هو املعروف من أن حذف املتعلق يقتيض العموم، فظاهره 
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يف املق�ام الكف عن كل حم�ذور رشعي وإن كان صغريا. وفيه: أن ظهور الفقرة الثانية 
يف خصوصية الكبائر صالح لرصف االطالق املذكور. 

ودع�وى: إم�كان اجلمع بينه�ام بحمل ذك�ر الكبائر عىل مزي�د االهتامم هبا، ال 
خلصوصيته�ا. مدفوعة بأن مزيد االهتامم إنام يقت�يض ختصيصها بالذكر يف مقام النهي 
عنها، ال يف مقام التحديد هبا � كام يف املقام � إذ الفرق بن الشيئن يف االمهية تبعا للفرق 
بينه�ام يف امل�الك ال يقتيض الفرق بينه�ام يف الدخل يف احلد. فلو ف�رض دخل اجتناب 
الصغائ�ر كان االقتصار عىل اجتناب الكبائر مومها خلالف املراد، وال س�يام بعد كوهنا 
أنس�ب باملحدود ارتكازا. بل االنس�ب الجل ذلك التنبيه عىل عم�وم احلد للصغائر، 

لدفع توهم انرصاف االطالق للكبائر، كام قد يظهر بالتأمل. 

هذا وقد ذكره قدس رسه أنه يظهر من غري واحد من النصوص منافاة ارتكاب 
مطل�ق الذن�ب للعدالة. ف�إن كان مراده بالنصوص املذك�ورة ما تق�دم التنبيه عليه مما 
تضم�ن إطالق العفة والس�رت والصيانة والتدين ونحوها، فليس�ت ه�ي إال من قبيل 
املطل�ق ال�ذي ينبغ�ي رفع اليد عن�ه بالصحي�ح املتق�دم. وإن كان م�راده داللة بعض 
النص�وص عىل قادحية بع�ض الذنوب التي ثبت كوهنا م�ن الصغائر، فتكون رصحية 
يف خ�الف الصحي�ح، فلم يتهي�اء يل العثور ع�ىل مثل هذه النص�وص، وال يبعد عدم 
وجودها خصوصا مع عدم هنوض االدلة بتعين الصغائر، فإن بعض نصوص الكبائر 
وإن كانت ظاهرة يف احلرص، إال أن اختالفها مانع من محلها عليه، كام سيأيت التنبيه له 

إن شاء اهلل تعاىل. 

وحينئ�ذ فل�و فرض دالل�ة بعض النصوص ع�ىل قادحية بع�ض املعايص مما مل 
يثب�ت كون�ه من الكبائر كان مقتىض اجلمع بينه وب�ن الصحيح كون املعصية املذكورة 
م�ن الكبائ�ر. ومن ثم ذكر ش�يخنا االعظم قدس رسه أن مما يثب�ت به كون الذنب من 
الكبائر أن يرد النص بعدم قبول ش�هادة مرتكبه. وباجلملة: الظاهر أن الصحيح واف 
بإثبات قول املش�هور من عدم قادحية الصغائر يف العدالة، فتأمل جيدا، واهلل س�بحانه 
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وتعاىل العامل العاصم. بقي الكالم يف املروءة، ففي مفتاح الكرامة: )واملشهور � كام يف 
الذخرية والكفاية � اعتبار املروءة يف عدالة االمام والشاهد، ويف املاحوزية نقل حكاية 
االمج�اع عىل ذل�ك. واحتمل يف جممع الره�ان االمجاع عىل اعتبارها يف غري مس�تحق 
ال�زكاة واخلم�س، وتأمل يف قدح املباحات التي تؤذن بخس�ة النف�س يف العدالة، ويف 
املفاتي�ح: أن املش�هور ق�دح منافيات املروءة فيه�ا... ومل تذك�ر يف الرشائع واملختلف 
واالرش�اد وااليضاح يف موضع منه.... وال يف زكاة الدروس، وال يف كالم مجاعة من 

القدماء(. 

ه�ذا وكأن امل�راد منه�ا حمافظة االنس�ان عىل ما يليق بش�أنه يف االم�ور العرفية 
واجتناب ما يعد عيبا عرفا. فعن الوس�يلة: )املس�لم احلر تقبل ش�هادته إذا كان عدال 
يف ثالثة أشياء: الدين واملروءة واحلكم. فالعدالة يف الدين االجتناب من الكبائر ومن 
االرصار عىل الصغائر. ويف املروءة االجتناب عام يسقط املروءة من ترك صيانة النفس 
وفقد املباالة...(. ويف مفتاح الكرامة: )وهلم يف تفسريها تعاريف متقاربة ال حاجة بنا 

إىل ذكرها(. 

لك�ن عن الدروس: )املروءة مروءتان: م�روءة يف احلرض، وهي تالوة القرآن، 
ولزوم املس�اجد، وامل�يش مع االخوان يف احلوائج، والنعمة ت�رى عىل اخلادم فانه ترس 
الصدي�ق وتكب�ت الع�دو. وأما يف الس�فر فكث�رة الزاد وطيب�ه وبذله مل�ن كان معك، 
وكتامن�ك عىل الق�وم أمرهم بعد مفارقتهم، وكثرة املزاح يف غري ما يس�خط اهلل(. وقد 
تضمن�ت أحاديث كثرية تفس�ري املروءة بذلك وما يق�رب منه، فراجع كتاب احلج من 

الوسائل الباب التاسع واالربعن من أبواب آداب السفر. 

وال يظ�ن منهم االلتزام باعتبار ذلك يف العدالة، لوضوح عدم حتققه اال لقليل 
م�ن الناس. ولعله لذا قال يف اجلواهر: )واملروءة هب�ذا املعنى غري ما ذكره االصحاب 
قطعا( والظاهر إرادة املعنى الذي ذكرناه. ولعله إليه يرجع ما يف الروضة، حيث قال: 
)هي اتباع حماسن العادات واجتناب مساوهيا وما ينفر عنه من املباحات ويؤذن بخسة 
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النفس ودنائة اهلمة(. إذا عرفت هذا، فقد يستدل عىل اعتبار املروءة.. تارة: بأهنا مقتىض 
إط�الق ما تضمنته النصوص من اعتبار الس�رت والصيانه ونحومها، بل ولكف البطن 
والفرج واليد واللسان الذي تضمنه صحيح ابن أيب يعفور، الن منافيات املروءة غالبا 

من شهوات اجلوارح. 

وأخ�رى: بقوله عليه الس�الم يف الصحيح: )والداللة ع�ىل ذلك كله أن يكون 
ساترا جلميع عيوبه(. 

وثالث�ة: بأهنا منافية للحياء، وقد تضمنت النص�وص انه من اإليامن، وال إيامن 
مل�ن ال حياء له. وعن معاين األخبار يف تفس�ري بعض النص�وص املذكورة: )يعنى: ان 
م�ن مل يكف�ه احلياء عن القبيح يف ما بينه وبن الن�اس فهو ال يكفه عن القبيح يف ما بينه 

وبن ربه عز وجل، ومن مل يستح من اهلل عزوجل وجاهره بالقبيح فال دين له(. 

ورابعة: بقوله عليه الس�الم يف مرفوع هش�ام بن احلكم: )ال دين ملن ال مروءة 
ل�ه، وال م�روءة مل�ن ال عقل ل�ه(، لك�ن اجلميع كام ت�رى. الندف�اع األول: بانرصاف 
العناوين املذك�ورة إىل خصوص املحرمات الرشعية، الن العناوين املذكورة ملا كانت 
من العناوين اإلضافية، فهي يف كالم الشارع تنزل عىل ما يلزم الكف عنه رشعا، وهو 
مقت�ىض م�ا تضمنته النص�وص االخر من اعتب�ار أن يكون الرجل دين�ا خريا صاحلا، 
والسيام مع ظهور بعض النصوص يف عدم قادحية غري الذنوب، كخر علقمة: )فمن 
مل تره بعينك يرتكب ذنبا أو مل يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والسرت 
وش�هادته مقبولة(. وهبذا قد يندفع الث�اين، إذ قد يدعى انرصاف العيوب إىل الرشعية 

فقط. مع أنه وارد يف الطريق إىل العدالة، ال يف رشح حقيقتها. 

ويندف�ع الثال�ث: بام هو املعلوم من عدم مالزمة احلياء من اهلل تعاىل للحياء من 
الن�اس بحي�ث يلزم من عدم احلياء من الناس ع�دم احلياء من اهلل تعاىل فالبد من محل 
النصوص املذكورة عىل نحو من التالزم الظاهري، الراجع إىل عدم الوثوق بدين من 
ال حي�اء له، أو عىل أن احلياء من املس�تحبات فهو مم�ا يتوقف عليه اإليامن الكامل، كام 
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يظه رمن الوس�ائل، حيث س�اق النصوص املذكورة لبيان استحباب احلياء، والظاهر 
أنه متس�امل عليه عند الكل. ويندفع الرابع: بأنه � مع ضعف س�نده � ظاهر يف وجوب 
املروءة، بل عىل أن تركها من الكبائر، فالبد من محله عىل املروءة بمعنى يناسب ذلك، 
نظري ما تضمن تفس�ريها بالش�ح بالدين وإصالح املال والقيام باحلقوق أو ما تضمن 

تفسريها بالعدل واالحسان، أو عىل االستحباب لبيان توقف كامل الدين عليها. 

وباجلمل�ة: ال جم�ال للخروج عام هو ظاهر النصوص من تق�وم العدالة بالتزام 
األح�كام الرشعية، بل من البعي�د جدا عدم اعتبار اجتن�اب الصغائر ولزوم اجتناب 

منافيات املروءة، كام ذكره بعض مشاخينا. 

نع�م، ال يبع�د البن�اء عىل توقف حس�ن الظاه�ر الذي ه�و طري�ق إىل العدالة 
عن�د الش�ك فيها عىل ع�دم ارتكاب منافي�ات امل�روءة املوجبة لعدم الوث�وق بالدين، 
إما ملالزمتها له غالبا، أو لكش�فها عن ضعف النفس أمام الش�هوات، بنحو يس�تبعد 
ضبطها عند االبتالء باملعايص لعدم حسن الظاهر منها عند املترشعة مع ذلك، بل هو 

مقتىض ما دل عىل اعتبار كون ظاهر الرجل مأمونا. 

ولعل�ه مقتىض عموم ما تقدم يف الصحيح من لزوم كونه س�اترا جلميع عيوبه، 
إذ ال يبع�د محل�ه ع�ىل ما يع�م العي�وب العرفية فتأمل. وقد يش�هد به م�ا تضمن لزوم 
الوف�اء بالوع�د يف حس�ن الظاهر مث�ل قوهلم عليهم الس�الم: )من عام�ل الناس فلم 
يظلمهم وحدثهم فلم يكذهبم ووعدهم فلم خيلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت 

عدالته...(. 

وم�ا تضمن عدم قبول ش�هادة الس�ائل بكف�ه معلال بأن�ه إذا أعطي ريض وإذا 
منع س�خط، وما تضمن عدم قبول ش�هادة س�ابق احلاج معلال بأنه قتل راحلته وأفنى 
زاده واتع�ب نفس�ه واس�تخف بصالته، مع وضوح ك�ون التعلي�ل يف املوردين غالبيا 
ال يوج�ب العل�م باملعصية، بل يرفع الوث�وق باجتناهبا ال غري. ك�ام أنه لو فرض كون 
منافيات املروءة موجبة هلتك االنسان بنحو حيرم االقدام عليه كانت قادحة يف العدالة 



22� ................................................................................ االجتهاد والتقليد 

إن بلغ�ت حد الكبرية، وقادحة يف حس�ن الظاهر إن كان�ت صغرية، بناء عىل ما أرشنا 
إليه من قادحية الصغائر يف حس�ن الظاهر، فراجع الوجه الثاين من وجوه املناقش�ة يف 
صحيح ابن أيب يعفور عند االس�تدالل به عىل ع�دم قادحية الصغائر يف العدالة، واهلل 

سبحانه ويل العصمة والسداد.

)1( اختلف�وا يف ضاب�ط الكبائر وتعيينها اختالفا ش�ديدا، فقيل: أهنا كل ذنب 
توع�د اهلل تع�اىل علي�ه بالعذاب يف كتاب�ه العزيز. وقي�ل: اهنا كل ما توع�د عليه بالنار 
بخصوص�ه. وقيل: كل ذنب رتب عليه الش�ارع حدا ورصح فيه بالوعيد. وقيل: كل 
معصي�ة تؤذن بقلة اكرتاث فاعلها بالدين. وقي�ل: كل ما علمت حرمته بدليل قاطع. 
وقي�ل: كل م�ا ورد في�ه الوعيد، الش�ديد يف الكتاب أو الس�نة. لكن ع�ن الكفاية، أن 
األول ه�و املع�روف ب�ن األصحاب، وعن الذخرية أنه املش�هور بينه�م، بل مل جيد يف 
كالمهم اختيار قول آخر. وعن جممع الرهان نسبة الثاين إىل املشهور، ومها متقاربان، 

بل ال يبعد رجوعهام لقول واحد. 

وأم�ا بقية األقوال فلم تنس�ب ألحد من أصحابنا، ب�ل يف اجلواهر بعد أن نقل 
حكايتها عن مفتاح الكرامة قال: )وكأنه مل يعثر عليها ألحد من املعروفن من أصحابنا، 
وإال لنسبه إليه، وإن كان ظاهر قوله: )قيل( ينافيه، لقضائه باالطالع عىل القائل. لكن 
لعل�ه اطل�ع عليه من العامة(. وقد ذكر يف جممع البيان أن الثالث مروي عن س�عيد بن 
جب�ري وجماهد. هذا وقد ذك�ر يف اجلواهر أن من األصحاب م�ن أوكل أمر الكبائر إىل 
التعداد، فعن بعضهم أهنا س�بع وعن آخر أهنا تس�ع، وعن ثالث أهنا عرش، وعن رابع 
أهن�ا اثنت�ى عرشة، وعن خامس أهنا عرشون، وعن س�ادس أهنا أرب�ع وثالثون... إىل 
آخ�ر م�ا ذكره ق�دس رسه. وعن الدروس: )عدت س�بعا وهي إىل الس�بعن أقرب(. 
وقال يف الروضة: )وهي ما توعد عليها بخصوصها يف كتاب أو سنة، وهي إىل سبعامئة 
أقرب منها إىل سبعن، وسبعة(، وعن الروض أهنا إىل السبعامئة أقرب. وعن املفاتيح: 

وهي التي وعد اهلل � سبحانه � عليها النار)1(، 
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)اختلف الفقهاء يف الكبائر اختالفا ال يرجى زواله. وكأن املصلحة يف إهبامها اجتناب 
املعايص كلها خمافة الوقوع فيها(. وكأن منشأ االختالف املذكور اختالف النصوص، 
فف�ي بعضه�ا: أهن�ا التي أوج�ب اهلل عليها الن�ار، ويف آخر: أهنا كل م�ا أوعد اهلل عليه 
الن�ار. واألول وإن كان ظاه�را يف إرادة ترتب الن�ار حتام ال بمجرد الوعيد هبا، إال أنه 
يتعن محله عىل إرادة الوعيد هبا � كام فهمه املشهور ظاهرا � النه أقرب إىل اجلمع بينهام 
بمالحظ�ة عدم االط�الع عىل غري الوعيد غالبا. وتقتضيه أيض�ا النصوص الواردة يف 
التوب�ة م�ن الكبائر، وأن الع�ذاب عليها موكول إىل مش�يئة اهلل تع�اىل، وما تضمن أن 
الشفاعة ألهل الكبائر من الذنوب، فراجع الباب السابع واألربعن من أبواب جهاد 

النفس من الوسائل.

ك�ام أن النص�وص أيضا قد اش�تملت ع�ىل تعديد الكبائ�ر، إما ابت�داء، أو بعد 
تفس�ريها بام أوج�ب اهلل عليه النار أو أوع�د عليه النار، أو مع جع�ل العنوان املذكور 
أح�د أفراد الكبائ�ر، أو مع جعل الكبائر املعدودة بعض أف�راد العنوان املذكور، وهي 
يف العدد خمتلفة أشد االختالف، ففي بعضها أهنا مخس، ويف آخر أهنا سبع، ويف ثالث 
أهنا تس�ع، ويف راب�ع أهنا عرش، وأهنيت يف بعضها إىل عرشي�ن، ويف آخر إىل ثالثن أو 
ما يزيد عليها، وهناك نصوص أخر بمضامن أخر ال ختلو عن اضطراب والنصوص 
املذك�ورة خمتلف�ة يف تعي�ن املعدود، فنصوص الس�بع مث�ال ال تتف�ق يف تعيينها، وكذا 
نصوص اخلمس، إىل غري ذلك من وجوه االختالف. واجلمع بن النصوص املذكورة 
بإلغ�اء مفه�وم احلرص فيها بعيد عن ظاه�ر بعضها. وإن كان البد م�ن االلتزام به، أو 
باخت�الف مراتب الكبائر يف األمهية، وقد تش�ري إليه بع�ض النصوص، بل هو رصيح 
بعضها. كام يمكن أن يكون متعمدا ملصالح هم عليهم الس�الم أعلم هبا، لعل منها ما 

أشار إليه يف املفاتيح يف كالمه املتقدم. 

وكي�ف كان فال جمال للخروج بنصوص التعداد بعد اضطراهبا عن النصوص 
األول املتضمنة لتفسري الكبائر بأهنا ما أوعد اهلل عليه النار، والسيام مع اتفاق كثري من 
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نصوص التعداد يف الضابط املذكور واعتضاده بام عرفت من معروفيته بن األصحاب. 
وعىل هذا يكون الضابط يف كون الذنب كبرية أمرين:

األول: وروده يف نص�وص التع�داد وإن خف�ي وج�ه الوعيد في�ه علينا، ألهنم 
عليهم السالم أعلم بذلك، فانه ال يراد بالوعيد يف النصوص املتقدمة خصوص الوعيد 

املفهوم بالوجه الظاهر لنا، إذ ال أقل من كون ذلك مقتىض اجلمع بن النصوص. 

الث�اين: أن يرد الوعيد فيه بالنار بحس�ب ما تصل إلي�ه أفهامنا، عمال بالضابط 
املتقدم، من دون فرق بن أن يكون الوعيد يف الكتاب املجيد والسنة الرشيفة، رصحيا 
أو ضمنا، إلطالق النصوص املتقدمة، والس�يام مع ما يف صحيح عبد العظيم من عد 
ترك الصالة أو شيئا مما فرض اهلل من الكبائر، معلال بأن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله 
ق�ال: )م�ن ترك الصالة متعمدا فق�د برى من ذمة اهلل وذمة رس�وله(، وما تضمنه من 
تعلي�ل كون بعض الذنوب كبائر بورود الذم عليها يف الكتاب من غري ترصيح بالنار، 

مثل التعبري بالكفر واخلرسان واللعن وغريها، فراجع. 

ه�ذا، ورب�ام يذكر هنا ضابط ثالث، وهو أن يثبت كون بعض الذنوب أكر من 
بع�ض الكبائر أو مس�اويا هلا، ملا ه�و املعلوم من أن كون الذنب كب�رية إنام هو بلحاظ 
أمهيته يف نفسه املستكشفة من الوعيد عليه، ال بمحض التعبد أو بلحاظ جهات أخر، 
ففرض كون الذنب أهم من بعض الكبائر أو مس�اويا هلا مس�تلزم لكونه كبرية، كام ال 
خيف�ى. وزاد يف اجلواه�ر إذا بقي عظم�ة الذنب يف أنفس أهل ال�رشع وإن مل يعثر عىل 
غري النهي عنه، قال: )الن الظاهر من العظمة عندهم وعدم املساحمة فيهم وعدم نسبة 
التق�وى لفاعل�ه وغري ذلك مع عدم م�ا ينافيها من األدلة أن يك�ون ذلك مأخوذا عن 

صاحب دينهم. فتأمل(. 

ولعله أشار بالتأمل إىل عدم اطراد ذلك، فالبد يف االكتفاء به من إحراز اتصاله 
باملعصومن عليهم الس�الم وأخذه عنهم، كام نبه له س�يدنا املصنف قدس رسه. ومنه 
يظهر اإلش�كال يف ما حكاه عن شيخه كاش�ف الغطاء من أن املعيار يف الكبرية مطلقا 
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ذل�ك، فالكب�رية م�ا كان عندهم كبريا، والصغ�رية ما كان عندهم صغ�ريا. إذ فيه: أنه 
خ�روج ع�ن ظاهر األدلة، بل رصحيها، ك�ام ال خيفى. نعم، قد يق�ال: إذا كان املكلف 
غافال عن تعين الكبائر من طريق الش�ارع أو جاهال هبا، وليس يف ذهنه إال ما ارتكز 
يف أذه�ان املترشع�ة م�ن الكبائر، فاملعي�ار يف عدالته ه�و اجتناب الذن�وب املذكورة، 
الن املس�تفاد من أدلة العدالة لزوم كون التدين بمرتبة خاصة يكش�ف عنها ارتكاب 
الكبائ�ر، وال خصوصي�ة الرتكاهب�ا تعبدا، ولذا لو كان جاه�ال بحرمتها ال خيرج عن 
العدالة، وحينئذ فمع اجلهل بالكبائر الواقعية يكون الكاشف عن املرتبة املذكورة ترك 
م�ا يعتقد املكلف كون�ه كبرية، وال يرض ارتكابه ما هو كب�رية واقعا إذا كان غافال عن 

حاله معتقدا كونه من الصغائر.

الله�م إال أن يك�ون مق�رصا يف الفح�ص عن الكبائ�ر الرشعية، ف�إن تقصريه 
مان�ع من ص�دق التدين عليه رشعا باملرتبة املذكورة. واحلاص�ل: أن املعتر يف العدالة 
اجتن�اب ما يعتقد املكلف كونه من الكبائ�ر، وال يقدح ارتكاب ما هو كبرية واقعا إذا 
كان جاه�ال بحاله جه�ال يعذر فيه، بحيث ال ين�ايف تدينه باملرتبة املعت�رة يف العدالة، 
فتأم�ل جي�دا. هذا وق�د أرشنا س�ابقا إىل ما ذكره ش�يخنا األعظم ق�دس رسه من أن 
مم�ا يدل ع�ىل كون الذنب كب�رية قيام الدليل عىل ع�دم قبول الش�هادة معه، الن ذلك 
مقتىض اجلمع بن الدليل املذكور ودليل عدم قادحية الصغائر يف العدالة. وأما احتامل 
أن يك�ون الذن�ب املذكور قادحا يف الش�هادة دون العدالة فالظاه�ر أنه ال جمال له وأن 
الت�الزم بينهام مفروغ منه يف مثل ذلك. ومنه يظهر االس�تدالل عىل كون الذنب كبرية 
بام تضمن عدم جواز الصالة خلف مرتكبه إذا مل حيتمل كونه رشطا زائدا عىل العدالة، 
والظاهر أن كالم شيخنا األعظم قدس رسه يعمه. بقي يف املقام يشء، وهو أن األدلة 
وإن تعرضت للكبائر إال أهنا ال تنهض بحرصها، لسقوط ظهور النصوص يف احلرص 
بع�د اختالفه�ا يف العدد واملعدود، كام تقدم. ك�ام أن الوعيد بالنار حيث يراد به ما يعم 
الوعي�د ب�ه بوجه ضمني فهو قد خيفى. بل حيث كان املراد به ما يعم الوعيد يف الس�نة 
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فق�د حيتم�ل ص�دور الوعيد به وضياعه. ك�ام أن احتامل كون بع�ض الذنوب أهم من 
بع�ض الذن�وب الت�ي وصل إلين�ا الوعيد هبا ال دافع ل�ه، ومن ثم أش�كل إثبات عدم 
قادحية الذنب يف العدالة بمجرد عدم ثبوت كونه كبرية. وقد متس�ك س�يدنا املصنف 
ق�دس رسه بأصالة عدم كون الذنب مما أوعد اهلل تعاىل عليه بالنار، إلحراز عدم كونه 
كبرية خمال بالعدالة. إذ ال إش�كال يف كون الوعيد من األمور احلادثة املس�بوقة بالعدم. 
ه�ذا، مع قرب دعوى كون املراد من اجتناب ما أوعد اهلل تعاىل عليه بالنار يف صحيح 
ابن أيب يعفور هو اجتناب ما ثبت الوعيد عليه، وإال لزم إمجال مصداق العدالة دائام، 
وه�و بعيد ع�ن ظاهر جعل العنوان، لظه�وره يف تيرس االطالع عليه. والس�يام مع ما 
أرشن�ا إليه من أن امل�راد مرتبة من التدين تالزم اجتناب الكبائ�ر، فإنه يكفي يف املرتبة 
املذك�ورة اجتناب ما ثبت كونه من الكبائ�ر، بحيث يكون املكلف بحال لو ثبت كون 

الذنب كبرية الجتنبه، فتأمل، واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( إذ � مضافا إىل شدة الوعيد عليه يف الكتاب والسنة � قد تظافرت النصوص 
بعده من الكبائر، ويف صحيح عبد العظيم أنه أكرها، ويف خر عبد الرمحن بن كثري أنه 
أوهلا، ويف خري أيب الصامت وحممد بن مسلم عدة من السبع أو الثامن التي هي أكر 

الكبائر، وعد بدله يف صحيح عبيد بن زرارة الكفر باهلل)1(، والظاهر أنه أعم.

)2( فق�د عد من الكبائر يف صحيح عب�د العظيم وغريه. وأما الوعيد عليه فال 
جم�ال الس�تفادته من الكت�اب، إذ مل يرد فيه إال ماحكا تعاىل عن يعقوب عليه الس�الم 
بقول�ه: )يا بني اذهبو فتحسس�وا من يوس�ف وأخيه، وال تيأس�وا م�ن روح اهلل إنه ال 
ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون()2(، وهوال يتضمن إال مالزمة أن اليأس، مما ال 

)1( تراجع النصوص املذكورة وغريها من نصوص املقام يف باب �� من أبواب جهاد النفس من الوسائل، 
ج 11، ص 2�2، وأن ذكرنا بعض النصو ص التى ال توجد هناك تشري إىل مصادرها يف حملها.

)2( سورة يوسف: ��.

كالرشك باهلل تعاىل)1(، واليأس من روح اهلل تعاىل)2(، 
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ينبغ�ي صدوره إال م�ن الكافرين، من حيث إن عدم اعتقادهم به تعاىل أو عدم واليته 
هلم وعدم حبهم له مالزم ليأس�هم من روحه، وهو ال يقتيض حتريمه يف نفس�ه، فضال 
ع�ن كون�ه من الكبائر. نعم، لو كان التعبري بالكفر يف مق�ام بيان أمهية حرمته، نظري ما 

تضمن أن تارك الصالة كافر، كان ظاهرا يف الوعيد. 

إال أنه ال ظهور لآلية بنفس�ها يف ذلك، فاس�تفادة الوعيد منها إنام هو بضميمة 
اس�تدالل اإلمام عليه السالم هبا يف صحيحة عبد العظيم، وهو رجوع إىل االستدالل 

بالصحيحة املذكورة. 

هذا، وقد تضمن خر األعمش، وكتاب الرضا عليه الس�الم للمأمون املروي 
يف العي�ون بطرق خمتلف�ة ال خيلو بعضها عن اعتبار عد القن�وط من رمحة اهلل تعاىل من 
الكبائ�ر مضافا إىل اليأس من روح اهلل، وقد يش�كل الفرق بينهام من حيث أن القنوط 
ه�و الياس. لك�ن قد يفرق بينه�ام إما باحتامل تضمن القنوط س�وء الظ�ن باهلل تعاىل، 
بخالف اليأس، فإنه قد ينشأ من سوء ظن املكلف بنفسه أو من جهة أخرى � كام أشار 
إلي�ه يف جممع البيان يف تفس�ري قوله تعاىل: )وإن مس�ه الرش في�ؤوس قنوط()1( � أو بأن 

الروح أخص من الرمحة، النه الفرج بعد الضيق والتنفيس بعد الشدة. 

ثم إن القنوط كاليأس ال جمال الستفادة الوعيد عليه، إذ مل يرد فيه إال ما حكاه 
تعاىل عن إبراهيم عليه الس�الم مع املالئك�ة بقوله عز وجل: )قالوا برشناك باحلق فال 
تك�ن من القانطن * قال ومن يقنط م�ن رمحة ربه إال الظالون()2( وال ظهور له إال يف 
خطأ القانط وضالله بجهله برمحة اهلل تعاىل، وهوال يدل عىل حرمة القنوط، فضال عن 
كون�ه من الكبائ�ر. هذا، ومقتىض إطالق النصوص عموم احلكم لليأس والقنوط من 
الروح والرمح�ة الدنيوين واألخروين. وجمرد كون مورد اآليتن الدنيوين ال يقتيض 
اختصاصهام، فضال عن اختصاص النصوص هبام، وال أقل من فهم عدم اخلصوصية 

)1( سورة فصلت: �9.
)2( سورة احلجر: �� و ��.
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ارتكازا، والسيام مع تظافر األدلة برجاء الرمحة للمؤمن يف اآلخرة.

)1( ال�كالم في�ه كام يف س�ابقه، وال يبع�د اختصاصه باألمن م�ع املعصية، فلو 
فرض األمن لتوهم عدم املعصية أو العتقاد غفراهنا بالتوبة ونحوها أشكلت حرمته، 
فض�ال عن كون�ه من الكبائر، النرصاف إطالق النصوص عن�ه، النرصافها إىل األمن 
الذي ال يناس�ب وعيد اهلل تعاىل وقدرته، ال ما ينش�أ عن اعتقاد عدم وعيده، والس�يام 
م�ع قرب كوهنا مش�رية إىل النهي عن�ه يف الكتاب يف قوله تع�اىل: )أفأمنوا مكر اهلل فال 
يأم�ن مك�ر اهلل إال القوم اخل�ارسون()1( بل هو رصي�ح صحيح عبد العظي�م، واآلية 
الكريم�ة خمتصة باملكذبن الكافرين. وأما م�ا تضمن احلث عىل اخلوف من اهلل تعاىل، 
وأن املؤم�ن ال خيل�و من اخلوف والرجاء)2(، فهو ل�و دل عىل الوجوب ال يقتيض كون 
تركه كبرية. هذا ولو فرض وجوب اخلوف حينئذ كان راجعا إىل حرمة االعتقاد بعدم 
الذن�ب أو اجلزم بغفرانه بمثل التوبة، وأهنا من س�نخ املس�قطات املرجوة ال القطعية، 

فالحظ.

)2( فق�د عد من الكبائر يف غ�ري واحد من الصحاح وغريها، بل يف خري أيب 
الصامت وحممد بن مسلم عده من السبع أو الثامن التي هي أكر الكبائر. ويف صحيح 
عمر بن يزيد: )أنه سأل أبا عبد اهلل عليه السالم عن إمام ال بأس به يف مجيع أموره، غري 
أن�ه يس�مع أبويه الكالم الغليظ الذي يغيظهام أقرأ خلفه ق�ال: ال تقرأ خلفه ما مل يكن 
عاقا قاطعا()�(. وأما قوله تعاىل: )وبرا بوالديت ومل جيعلني جبارا شقيا()�(، فهو ال يدل 
يف نفس�ه ع�ىل أن العاق جبار ش�قي، بل يمكن أن يكون املر اد ب�ه نفي صفة اجلروتية 

)1( سورة االعراف: 11.
)2( راجع الوسائل، ج 11، باب �1 و �1 من أبواب جهاد النفس.

)�( الوسائل، چ �، ص �92، باب 11 من أبواب صالة اجلامعة، حديث 1.
)�( سورة مريم: �2.

واألمن من مكر اهلل تعاىل)1(، وعقوق الوالدين)2( 
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والش�قاء عن نفس�ه ابتداء. نعم، يمكن االس�تدالل به بضميمة تعرض صحيحة عبد 
العظيم له، لكنه رجوع إىل االستدالل بالصحيحة.

)1( كام يظهر مما يف القاموس من أنه ضد الر الذي هو االحس�ان. ويش�هد به 
خر حديد بن حكيم عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )أدنى العقوق )أف( ولو علم اهلل 
شيئا أهون منه لنهى عنه()1(. وخر أيب البالد عنه عليه السالم )لو يعلم اهلل شيئا أدنى 
من )أف( لنهى عنه، وهو أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه فيحد 

النظر إليهام()2(. 

وال خيل�و س�ند األول ع�ن اعتب�ار، إذ روي بطريق ال خدش في�ه إال من جهة 
حممد بن س�نان الذي وق�ع الكالم فيه بينهم، والتحقيق وثاقت�ه، كام ذكرناه يف مبحث 
مساحة الكر. عىل أن رواية أمحد بن حممد بن عيسى عنه يف الطريق املذكور � مع ما هو 
املع�روف من حترجه حتى أنه أخرج الرقي عن قم لروايته عن الضعفاء واعتامده عىل 
املراسيل � شاهد بصحة احلديث، والسيام مع روايته بطريق آخر وإن كان ال خيلو عن 
ضعف. كام أن الثاين ال خدش فيه إال من جهة أيب البالد نفسه حيث مل ينص أحد عىل 
توثيق�ه، وإن كان�ت بعض الروايات قد تش�عر بنحو مدح له مدرج له يف احلس�ان. يف 
نفس�ه عىل أن العاق جبار شقي، بل يمكن أن يكون املراد به نفي صفة اجلروتية نعم، 
يشكل إطالق القول املذكور مع ما تقدم يف صحيح عمر بن يزيد لظهوره � كام اعرتف 
به يف اجلملة سيدنا املصنف قدس رسه يف أوائل مبحث صالة اجلامعة � يف أن العقوق 

مرتبة عالية من اإلساءة ال حتصل بإسامع الكالم الغليظ املوجب لإلغاظة. 

وال يبعد كون ذكر القاطع فيها تفسريا للعاق، وهو املناسب ملا رصح به بعض 
اللغوين من أن أصل العق الش�ق والقطع. وكي�ف كان، فظاهر الصحيح أن العقوق 

)1( الوسائل، ج �1، ص �21، باب �10 من أبواب أحكام اوالد، حديث 1.
)2( الوسائل، ج �1، ص �21، باب �10 من أبواب أحكام االوالد، حديث �.

� وهو اإلساءة إليهام �)1(، 
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ال�ذي ه�و م�ن الكبائر القادح�ة يف العدال�ة مرتبة عالية م�ن اإلس�اءة، فالبد من محل 
اخلري�ن املتقدم�ن عىل رضب من املبالغة لش�دة الكراهة أو احلرمة م�ن دون أن يبلغ 
مرتبة الكبرية. ولعل األول أنس�ب بالس�رية، ويناس�به أيضا أن ترك اإلس�اءة باملقدار 

املذكور حمتاج إىل ملكة عالية ال تتيرس إال لألوحدي فتأمل جيدا. 

ه�ذا، ويف جممع البحري�ن: )عق الولد أباه... إذا آذاه وعصاه وترك اإلحس�ان 
إليه، وهو الر به(. وقد يظهر منه أن العقوق نقيض الر ال ضده، وال تساعده األخبار 
املتقدمة بأمجعها، بل وال املرتكزات العرفية. إال أن يكون مراده ترك اإلحسان يف مورد 
يك�ون تركه إس�اءة، فريجع إىل ما س�بق من القاموس أو ترك اإلحس�ان مع اإلس�اءة 

والعصيان، فريجع إىل القطيعة ويقارب مفاد الصحيح.

)1( فق�د تظاف�رت النصوص بعده من الكبائر، وفيه�ا الصحيح واملوثق، ويف 
خري أيب الصامت وحممد بن مسلم عده من السبع أو الثامن التي هي أكر الكبائر. هذا 
ويف خر عبيد بن زرارة � ويف طريقه احلسن بن حمبوب الذي هو من أصحاب اإلمجاع 
�: )وقت�ل املؤمن متعمدا عىل دينه( وربام حيمل عليه ما يف صحيح عبد العظيم، حيث 
اس�تدل عليه الس�الم بقوله تعاىل: )فجزاؤه جهنم خالدا فيه�ا(، بناء عىل اختصاصها 
باملتعمد الذي يقتل املؤمن عىل دينه، كام روي يف تفسري العيايش. لكن ال جمال للخروج 
بذلك عن إطالق النصوص األخر بعد ما تقدم من أن اختالف النصوص يف التعداد 
مان�ع م�ن البناء عىل ظهورها يف احل�رص وأهنا قد حتمل عىل اخت�الف مراتب األمهية، 
والس�يام مع كون اخلر ق�د تضمن أن الكبائر مخس. هذا مضافا إىل ش�دة الوعيد عىل 
مطلق تعمد القتل يف الس�نة الرشيفة)1( بل يف الكتاب املجيد كام يأيت يف اآلية املس�تدل 

هبا يف الزنا، وقد تقدم أنه كاف يف كون الذنب كبرية.

)1( راجع الوسائل، ج، 11، باب 1 و 2 و � من أبواب جهاد النفس.

وقتل النفس املحرتمة)1(، 
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)1( فق�د عد من الكبائر يف نص�وص كثرية ويف خري أيب الصامت وحممد بن 
مسلم عده من السبع أو الثامن التي هي أكرها. هذا والنصوص املذكورة قد اختصت 
� تبع�ا لآلية � باملحصنة، ويف جممع البي�ان: )واملحصنات هنا الاليت أحصن فروجهن 
بالعفة( وهو األنسب باملعنى اللغوي، بل املناسب لتوصيفه تعاىل مريم عليها السالم 

باإلحصان. 

ولع�ل إطالق اإلحصان رشع�ا عىل التزويج من حيث كونه س�ببا للعفة، فهو 
نح�و من املجاز ال جمال للحمل عليه مع إم�كان احلمل عىل املعنى احلقيقي، ومل يثبت 
كونه حقيقة رشعية أو لغوية ليتعن احلمل عليه هنا، ويقتضيه التشديد يف أمر القذف 
مطلق�ا يف النص�وص، وال أق�ل من انطب�اق عناوين بع�ض الكبائر علي�ه، كالغيبة أو 

البهتان فالحظ. 

)2( لش�دة الوعي�د عليه يف الكتاب والس�نة)1(، قال تع�اىل: )إن الذين يأكلون 
أم�وال اليتامى ظلام إنام يأكلون يف بطوهنم نارا وس�يصلون س�عريا()2(. وقد تظافرت 
النص�وص بعده من الكبائر، وفيها الصحيح واملوثق، ويف خري أيب الصامت وحممد 

بن مسلم عده من السبع أو الثامن التي هي أكر الكبائر.

)�( فقد ورد الوعيد عليه يف الكتاب والس�نة)�( قال تعاىل: )ومن يوهلم يومئذ 
دب�ره إال متحرف�ا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغض�ب من اهلل ومأواه جهنم وبئس 
املص�ري()�(. وتظافرت النصوص بعده من الكبائر، وفيه�ا الصحيح واملوثق. وعد يف 

خري أيب الصامت وحممد بن مسلم من السبع أو الثامن التي هي أكرها.

)1( راجع الوسائل، ج 12، ص 1�0، باب �0 من أبواب ما يكتسب به.
)2( سورة النساء: 10.

)�( راجع الوسائل، ج 11، ص ��، باب �2، من أبواب جهاد العدو.
)�( سورة االنفال: �1.

وقذف املحصنة)1(، وأكل م�ال اليتيم ظلام)2(، والفرار من الزحف)3(، 
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)1( فق�د ورد الوعي�د عليه بالنار يف الكتاب، قال تع�اىل: )الذين يأكلون الربا 
ال يقوم�ون إال ك�ام يقوم الذي يتخبطه الش�يطان من املس... فمن ج�اء ه موعظة من 
رب�ه فانته�ى فل�ه ما س�لف وأم�ره إىل اهلل ومن ع�اد فأولئ�ك أصحاب الن�ار هم فيها 
خال�دون()1(، وقال س�بحانه: )يا أهيا الذين آمنوا اتق�وا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن 
كنت�م مؤمن�ن فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل ورس�وله...()2(. وورد الوعيد عليه 
أيض�ا يف الس�نة الرشيفة، ويف غري واحد من النصوص أنه أش�د م�ن الزنا)�(. حممد بن 
مس�لم ع�ده من الثامن الت�ي هي أكر الكبائر. هذا ويف صحي�ح حممد بن قيس عن أيب 
جعفر عليه الس�الم: )ق�ال: قال أمري املؤمنن عليه الس�الم: آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهداه فيه سواء()�(. ومقتىض إطالق التسوية كوهنا كبرية مثله، والسيام مع روايته 

يف الفقيه مرسال بقوله: )يف الوزر سواء(.

)2( فق�د ورد الوعي�د عليه يف الكت�اب بقوله: )والذين ال يدع�ون مع اهلل إهلا 
آخ�ر وال يقتلون النفس التي حرم اهلل إال باحل�ق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا()�(. كام ورد الوعيد عليه يف غري واحد 
من النصوص، مضافا إىل عده من الكبائر يف صحيح عبد العظيم وكتاب الرضا عليه 

السالم للمأمون املروي يف العيون وخر األعمش. 

ه�ذا ويف الصحي�ح عن اب�ن أيب عمري عن حمم�د بن حكيم، ق�ال: )قلت أليب 
احلس�ن موس�ى عليه الس�الم: الكبائر خترج من اإليامن فقال: نعم، وما دون الكبائر، 
قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله: ال يزين الزاين وهو مؤمن وال يرسق الس�ارق وهو 

)1( سورة البقرة: ��2.
)2( سورة البقرة: ��2 � 2�9.

)�( راجع الوسائل، ج 12، ص 2�2، باب 1 من أبواب الربامن كتاب البيع.
)�( الوسائل، ج 12، ص �29، باب � من أبواب الربا، حديث 1.

)�( سورة الفرقان: ��.

وأكل الربا)1(، والزنا)2(، 
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مؤمن(. وهو يشعر بعدم كون الزنا والرسقة من الكبائر، لقرب كون االستدالل بقول 
النبي صىل اهلل عليه واله هو إلثبات إخراج غري الكبائر من اإليامن، ألنه االخفى الذي 

يكون االستدالل عليه مغنيا عن االستدالل عىل األظهر، بخالف العكس. 

ومثله صحيح إس�حاق بن عامر، عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )وس�ألته عن 
قول اهلل عزوجل: )الذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم(؟ قال: الفواحش 
الزن�ا والرسق�ة...( لظهوره يف أن الزن�ا والرسقة من الفواحش، ف�ال يكون من كبائر 
اإلث�م بضميم�ة إش�عار اآلية، وظهوره�ا يف مباين�ة الكبائر للفواح�ش. لكن ال جمال 
للخ�روج هب�ام عام عرف�ت، فالبد من محلهام عىل خ�الف ما ذكرنا، أو مح�ل الكبائر يف 
اآلي�ة واحلدي�ث عىل الكبائر الش�ديدة، في�دالن عىل ع�دم كونه منها، وهو املناس�ب 
لبع�ض النص�وص. ففي خر حممد بن مس�لم بعد عد الث�امن التي هي أك�ر الكبائر: 
)فقلت له: الزنا والرسقة فقال: ليس�ا من ذلك(. ويف خر األعمش بعد عد س�بع من 

الكبائر: )وبعد ذلك الزنا واللواط والرسقة...(.

)1( فق�د تظاف�رت النصوص بالوعيد عليه بالنار، ويف بعضها أنه أش�د حرمة 
من الزنا ويف بعضها انه الكفر)1(. كام أنه عد من الكبائر يف ما تقدم من خر األعمش، 
ويف كتاب الرضا عليه السالم للمأمون املروي يف العيون بطرق خمتلفة ال خيلو بعضها 
ع�ن اعتبار كام تقدم، ويناس�به ش�دة التنكي�ل عليه يف الدنيا بإهالك ق�وم لوط وجعل 

عقوبته الرجم.

)2( فق�د ورد الوعي�د عليه يف الكت�اب بقوله تعاىل: )ولقد علموا ملن اش�رتاه 
م�ا ل�ه يف االخرة م�ن خالق()2( ويف الس�نة أيضًا)�(، ب�ل التعبري عن�ه بالكفر يف بعض 

)1( راجع الوسائل، ج �1، باب 20 و 21 من أبواب النكاح املحرم.
)2( سورة البقرة: 102.

)�( راجع الوسائل، ج 12، ص �10، باب �2 من أبواب ما يكتسب به.

واللواط)1(، والسحر)2(، 
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النص�وص، ويف قوله تع�اىل: )وما يعلامن من أحد حتى يقوال إنام نحن فتنة فال تكفر( 
مناس�ب لذل�ك ج�دا. مضافا إىل عده م�ن الكبائ�ر يف صحيح عبد العظيم، ومرس�ل 

الكراجكي، وعد يف خر أيب هريرة من السبع املوبقات.

)1( فف�ي صحي�ح عبد العظيم عدها من الكبائر مس�تدال بقوله تعاىل: )الذين 
يش�رتون بعه�د اهلل وأيامهنم ثمنا قلي�ال أولئك ال خالق هلم يف اآلخ�رة( ومتامه: )وال 
يكلمه�م اهلل وال ينظ�ر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهل�م عذاب أليم()1(. كام قد عد 
منها يف كتاب الرضا عليه السالم للمأمون املروي عن العيون، وخر األعمش، مضافا 

إىل الوعيد عليه يف غري واحد من النصوص اآلتية وغريها.

)2( فف�ي مرس�ل ع�يل ب�ن حديد، ع�ن أيب عب�د اهلل علي�ه الس�الم: )واليمن 
الغموس التي توجب النار الرجل حيلف عىل حق أمر مس�لم عىل حبس ماله( ونحوه 
مرس�له اآلخر)2( ومرسل حريز)�( عنه عليه السالم. وأما ما يف مرسل الفقيه عنه عليه 
الس�الم: )وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن حيلف الرجل عىل مال أمر مس�لم أو 
ع�ىل حقه ظل�ام فهو يمن غموس توجب الن�ار وال كفارة علي�ه يف الدنيا()�( فهو غري 
ظاهر يف حرص اليمن الغموس. بذلك. فالعمدة املراسيل األول، وضعف سندها قد 
يمنع من االعتامد عليها إطالق لتفس�ري اليم�ن الغموس لريجع إليه، واملتيقن منها ما 

متضنته املراسيل املذكورة. 

نعم، ال دليل عىل كون ما عدا املعنى املذكور من أقسام اليمن الكاذبة ليس من 

)1( سورة آل عمران: ��.
)2( الوسائل، ج �1، ص �12، باب 9 من أبواب كتاب االيامن، حديث:1، �.

)�( الوسائل، ج �1، ص 121، باب � من أبواب كتاب االيامن، حديث 10.
)�( الوسائل، ج �1، ص 119، باب � من أبواب كتاب االيامن، حديث �.

واليم�ن الغموس الفاجرة)1( وهي احللف باهلل تعاىل كذبا عىل وقوع أمر، 
أو عىل حق امر، أو منع حقه)2(، 
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الكبائر، ملا عرفت من عدم حجية نصوص التعداد يف احلرص، والسيام مع إمجال بعض 
العناوين املعدودة كام يف املقام. 

بل اآلية الكريمة املس�تدل هبا يف صحيح عب�د العظيم أعم من املعنى املذكور، 
لعمومه�ا ل�كل يمن كاذب�ة يرتتب عليها نف�ع. بل ملا كان املس�تفاد م�ن الصحيح أن 
موض�وع احلرم�ة يف اآلية ليس ه�و الثمن املرتتب عىل اليمن، ب�ل اليمن التي يرتتب 
عليه�ا الثم�ن والنفع، فهي ظاهرة يف حرمة مطلق اليم�ن الكاذبة ولو مل يرتتب عليها 
نف�ع، لفه�م عدم اخلصوصية لرتتب النف�ع يف احلرمة، بل املرتك�ز أن موضوع احلرمة 
ذات اليمن وأن ذكر ترتب الثمن والنفع ألنه األكثر ابتالء باعتبار غلبة داعويته، فهي 
مسوقة لبيان عدم صلوحه للداعوية إىل مثل هذا املحرم. بل املرتكز أن اليمن الكاذبة 

التي ال يرتتب عليها نفع أوىل باحلرمة. 

هذا مضافا إىل شدة الوعيد عىل مطلق اليمن الكاذبة يف النصوص، ففي موثق 
يعق�وب األمح�ر: )قال أبو عب�د اهلل عليه الس�الم: من حلف عىل يمن وه�و يعلم أنه 
كاذب فقد بارز اهلل()1(. ويف خر أيب س�الم املتعبد: )أنه س�مع أبا عبد اهلل عليه السالم 
يقول لس�دير: يا سدير من حلف باهلل كاذبا كفر، ومن حلف باهلل صادقا أثم()2(. وقد 
ورد يف غ�ري واح�د من النصوص أن اليمن الكاذبة تدع الديار بالقع وتقطع النس�ل، 

فإنه كاشف عن أمهية الذنب بنحو يناسب كونه كبرية. 

وباجلمل�ة: التأمل يف اآليات الرشيفة والنصوص الكثرية ومرتكزات املترشعة 
شاهد بكون اليمن الكاذبة من الكبائر املهمة، ملا فيها من االستهانة باهلل تعاىل واهلتك 
لعظي�م حرمته. هذا كله مع غض النظر ع�ام يأيت من كون مطلق الكذب كبرية، كام ال 

خيفى. 

)1( الوسائل، ج �1، ص 119، باب 1 من أبواب كتابااليامن، حديث �.
)2( الوسائل، چ �1، ص 119، باب 1 من أ بواب كتاب االيامن، حديث �.
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)1( لتش�ديد الوعي�د عليه يف الس�نة، كام يظه�ر بمراجعة أوائ�ل أبواب كتاب 
الزكاة من الوس�ائل. وبه قد فرس يف بعض النصوص قوله تعاىل: )وال حيس�بن الذين 
يبخلون بام آتاهم اهلل من فضله هو خريا هلم بل هو رش هلم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيام�ة()1( وقوله س�بحانه: )والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف س�بيل 
اهلل فبرشه�م بع�ذاب أليم * يوم حيمى عليها يف ن�ار جهنم()2(. وقد عد من الكبائر يف 
صحيح عبد العظيم، وهو داخل يف حبس احلقوق من غري عرس الذي عد من الكبائر 

يف كتاب الرضا عليه السالم للمأمون املروي يف العيون وخر األعمش.

)2( إذ � مضاف�ا إىل الوعيد عليه�ام بالنار والعذاب يف النصوص)�( قد عدا من 
الكبائر يف صحيح عبد العظيم، ويف خر األعمش عدت شهادة الزور منها دون كتامن 
الش�هادة. وكذا يف كتاب الرضا عليه السالم للمأمون حسب ما هو املوجود يف كتاب 

العيون املطبوع يف النجف األرشف، ومل يذكره عنه يف الوسائل.

)�( فق�د ع�د من الكبائر يف صحي�ح عبد العظيم وكتاب الرضا عليه الس�الم 
للمأمون املروي يف العيون. مضافا إىل شدة الوعيد عليه يف النصوص. كام أنه ال يبعد 
كون رشب مجيع أنواع املسكر من الكبائر، ألجل الوعيد عليه يف النصوص)�( أيضا. 

)�( فق�د ع�د من الكبائر يف صحيح عبد العظي�م، ويف صحيح عبيد بن زرارة 
بعد أن ذكر أن الكبائر سبع منها الكفر قال: )قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلام 
أك�ر أم ترك الصالة؟ قال: )ترك الصالة( قلت: ف�ام عددت ترك الصالة يف الكبائر؟ 

)1( سورة آل عمران: 1�0.

)2( سورة التوبة: �� و ��.
)�( راجع الوسائل، ج �1، باب 2 و 9 من كتاب الشهدات.

)�( راجع الوسائل، چ �1، ص 2�9، باب �1 من أبواب كتاب االرشبة املحرمة.

خاصة � كام قد يظهر من بعض النصوص � ومنع الزكاة املفروضة)1(، وشهادة 
الزور، وكتامن الشهادة)2(، ورشب اخلمر)3(، وترك الصالة متعمدا)4(، 
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ق�ال: )أي يش أول م�ا قلت لك(؟ قلت: الكفر. قال: ف�إن تارك الصالة كافر. يعنى: 
م�ن غري علة(. مضافا إىل مناس�بته لش�دة احلث عليها والوعيد ع�ىل تركها يف الكتاب 
املجيد والس�نة الرشيفة، وأهنا عمود الدين وإحدى الفرائض اخلمس التي بني عليها 

اإلسالم وغري ذلك مما يشهد بأن تركها من أعظم الكبائر.

)1( فقد عد يف صحيح عبد العظيم من الكبائر معطوفا عىل ترك للصالة، قال 
عليه الس�الم: )وترك الصالة متعمدا أو ش�يئا مما فرض اهلل عز وجل، الن رس�ول اهلل 
صىل اهلل عليه واله قال: من ترك الصالة متعمدا فقد برئ من ذمة اهلل وذمة رس�وله(. 
والظاه�ر أن�ه ليس امل�راد مما ف�رض اهلل كل واجب، بل خصوص الفرائ�ض التي بني 
عليه�ا اإلس�الم أو نحوه�ا من االم�ور املهمة، فإن املس�تفاد من بع�ض النصوص أن 
الفرائ�ض إش�ارة إىل بع�ض الواجب�ات اخلاصة املهم�ة ال كل واج�ب، ففي صحيح 
سليامن بن خالد: )قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: أخرين عن الفرائض التي افرتض 
اهلل عىل العباد ما هي فقال: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وإقام الصالة، 
وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان والوالية، فمن أقامهن وسدد وقارب 
واجتنب كل مس�كر دخل اجلنة(. ويف كتاب العس�كري عليه الس�الم إىل إسحاق بن 
إس�امعيل النيس�ابوري: )إن اهلل ملا فرض عليكم الفرائض مل يفرض عليكم حلاجة منه 
إلي�ه، بل رمح�ة منه إليكم ليميز اخلبي�ث من الطيب... ففرض عليك�م احلج والعمرة 

وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والصوم والوالية...(. 

وع�ن تفس�ري النعامين عن أم�ري املؤمنن عليه الس�الم: )وأما م�ا فرضه اهلل عز 
وج�ل من الفرائض يف كتابه فدعائم اإلس�الم، وهي مخس، وع�ىل هذه الفرائض بني 
اإلس�الم... أوهلا الصالة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ث�م احلج، ثم الوالية، وهي خامتتها 
واحلافظ�ة جلميع الفرائض والس�نن...()1(. فإن ظاهر النص�وص املتقدمة وغريها أن 

)1( الوسائل، ج 1، ص 9 و �1، باب 1 من أبواب مقدمة العبادات، حديث � و 21 و ��.

أو شيئا مما فرض اهلل)1(، 
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الفرائ�ض ليس�ت هي مجيع الواجبات، بل قس�م منه�ا له أمهية خاص�ة، واملتيقن منها 
اخلمس التي بني عليها اإلسالم، وإن كان البد من سر النصوص والتأمل فيها.

)1( فق�د ع�د م�ن الكبائر يف صحيح عبد العظيم مش�ريا إىل االس�تدالل عليه 
وع�ىل قطيعة الرحم بقوله تع�اىل: )والذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر اهلل به أن يوصل ويفس�دون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم س�وء الدار()1(. 
ويقتضي�ه أيض�ا ش�دة الوعيد علي�ه يف الكتاب املجيد، ك�ام يف اآلية املذك�ورة، واآلية 
املتقدم�ة يف نق�ض اليم�ن، ويف قوله تعاىل: )الذي�ن ينقضون عهد اهلل م�ن بعد ميثاقه 
ويقطع�ون م�ا أمر اهلل به أن يوصل ويفس�دون يف األرض أولئك ه�م اخلارسون()2(. 

وقد يستفاد من غريها أيضا.

)2( فق�د تقدم أهنا عدت يف صحي�ح عبد العظيم من الكبائر مع نقض العهد. 
ويقتضي�ه أيضا الوعيد عليها يف الكتاب املجيد يف اآليتن املتقدمتن، الن قطع الرحم 
داخ�ل يف قط�ع ما أمر اهلل ب�ه أن يوصل، ويف قول�ه تعاىل: )فهل عس�يتم إن توليتم أن 
تفس�دوا يف األرض وتقطع�وا أرحامك�م أولئك الذي�ن لعنه�م اهلل فأصمهم وأعمى 
أبصاره�م()�( فتأم�ل. ويقتضي�ه � أيض�ا � الوعي�د عليه�ا يف النص�وص املوجودة يف 

األبواب املتفرقة من الوسائل)�( وغريها.

)�( الن ه�ذا ه�و املتب�ادر عرف�ا منها، إذ ال تص�دق القطيعة مع ع�دم تعارف 

)1( سورة الرعد: ��.

)2( سورة البقرة: ��.
)�( سورة حممد )ص(: 22.

)�( راجع الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �9 من أبواب جهاد النفس، حديث 19 و 20، وباب �� من 
أبواب أحكام االوالد، حديث: �0 وباب �9 منها، حديث � وغريها.

ونق�ض العهد)1(، وقطيعة الرحم)2( بمعنى: ترك اإلحس�ان إليه من كل 
وجه يف مقام يتعارف فيه ذلك)3(. 
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اإلحس�ان، وال م�ع تعارف�ه واالقتصار ع�ىل بعض املتع�ارف، لصدق الصل�ة حينئذ 
ففي صحيح البزنطي عن أيب احلس�ن الرضا عليه الس�الم )قال: قال أبو عبد اهلل عليه 
الس�الم: ص�ل رمحك ول�و برشبة من م�اء، وأفضل م�ا توصل به الرح�م كف األذى 
عنها(. ويف خر أيب بصري: )صلوا أرحامكم ولو بالتس�ليم(. ويف صحيح إسحاق بن 

عامر: )فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم، ولو بحسن السالم ورد اجلواب()1(.

)1( فقد تظافرت النصوص � وفيها الصحيح واملوثق � بعده من الكبائر، ويف 
خ�ر حممد بن مس�لم عد من الث�امن التي هي أكر الكبائر. ويف خ�ر أيب بصري عن أيب 

عبد اهلل عليه السالم: )قال: والتعرب والرشك واحد(.

)2( ال خيف�ى أن التع�رب مص�در صريورة مأخ�وذ من األع�رايب، فهو بمعنى 
جعل اإلنس�ان نفس�ه أعرابيا، واملس�تفاد من بعض النصوص أن األعرايب كناية عمن 
مل يتفقه يف الدين. ففي صحيح حممد بن مس�لم: )وكان أبو جعفر عليه الس�الم يقول: 
تفقه�وا وإال فأنت�م أعراب()2(. ويف خر عيل بن أيب محزة: )س�معت أب�ا عبد اهلل عليه 
الس�الم يقول: تفقه�وا يف الدين، فانه من مل يتفقه يف الدين فه�و أعرايب...(. ويف خر 
مفض�ل بن عمر: )س�معت أبا عبد اهلل عليه الس�الم يقول: عليك�م بالتفقه يف دين اهلل 

وال تكونوا أعرابا...()�(. 

ولعل هذا هو املنس�بق من إطالق األع�رايب، ملا هو املرتكز من جهل األعراب 
بس�بب انعزاهلم، وعليه فالتعرب املع�دود يف الكبائر هو اهلجرة للبالد التي ينقص هبا 
الفقه يف الدين الذي حيتاج إليه املكلف. ويؤيده أو يش�هد به صحيح محاد عن أيب عبد 
اهلل علي�ه الس�الم: )قال: ال يصل�ح لألعرايب أن ينكح املهاج�رة فيخرج هبا من أرض 

)1( راجع النصوص املذكورة يف الوسائل، ج �1، باب 19 من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
)2( أصول الكايف، ج 1، ص �1، باب 1 من أبواب كتاب فضل العلم، حديث � و �.

)�( الوسائل، ج �1، ص ���، باب �1 من أبواب ما حيرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح، حديث 2.

والتعرب بعد اهلجرة)1(، إىل البالد التي ينقص هبا الدين)2(، 
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اهلجرة فيتعرب هبا، إال أن يكون قد عرف السنة واحلجة()1(.

وخ�ر حممد بن س�نان يف ما كتب إليه الرضا عليه الس�الم يف جواب مس�ائله: 
)وح�رم اهلل التعرب بعد اهلج�رة للرجوع عن الدين وترك امل�ؤازرة لألنبياء واحلجج 
عليهم السالم وما يف ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق ال لعلة سكنى البدو. 
وكذلك لو عرف الرجل الدين كامال مل جيز له مس�اكنة أهل اجلهل واخلوف عليه ألنه 
ال يؤم�ن أن يقع منه ترك العل�م والدخول مع أهل اجلهل والتامدي يف ذلك()2(. نعم، 
املعن�ى الذي ذك�ره قدس رسه من الكبائر أيض�ا إذا أدى إىل الوقوع يف بعض الكبائر، 
ألن�ه ملا كان مس�ببا عن اختيار املكل�ف للهجرة كان مؤاخذا به حتى لو فرض س�لب 

االختيار حينه، الن ما ينتهي إىل االختيار ال ينايف االختيار، فالحظ. 

)1( فق�د ع�دت م�ن الكبائ�ر يف رواية األعمش وكت�اب الرضا عليه الس�الم 
للمأم�ون امل�روي يف العي�ون بطرق متع�ددة ال خيلو بعضه�ا عن اعتب�ار. ويقتضيه ما 
يف خ�ر س�امعة الذي هو كاملوث�ق: )قال أبو عبد اهلل عليه الس�الم: أت�ى أمري املؤمنن 
عليه الس�الم برجال قد رسقوا، فقطع أيدهيم ثم قال: إن الذي بان من أجس�ادكم قد 
وصل إىل النار، فإن تتوبوا جترتوهنا، وإن مل تتوبوا جترتكم()�(. ويناس�به ش�دة التنكيل 
عليه باحلد، وما تضمن أنه ال يرسق الس�ارق وهو مؤمن)�( ونحو ذلك مما يظهر بسر 

النصوص. وقد تقدم يف الزنا ما له دخل يف املقام.

)2( فق�د ع�د من أكر الكبائ�ر يف خر أيب الصامت، ويف خ�ر عبد الرمحن بن 
كثري قد عد من الكبائر إنكار حقهم عليهم الس�الم. ومن الظاهر انرصافه إىل اإلنكار 

)1( الوسائل، ج 11، ص ��، باب �� من أبواب جهاد العدو، حديث �.
)2( الوسائل، ج �1، ص �00، باب 10 من أبواب حد الرسقة، حديث �.
)�( الوسائل، ج �1، ص �00، باب 11 من أبواب حد الرسقة، حديث �.

)�( الوسائل، ج �1، ص �02، باب 11 من أبواب حد الرسقة.

والرسقة)1(، وإنكار ما أنزل اهلل تعاىل)2(، والكذب عىل اهلل أو عىل رسوله 
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من غري حجة رافعة للعذر، وال إش�كال يف كونه من أهم الذنوب التي ال حيتاج كوهنا 
كبرية إىل إثبات، فقد استفاض الوعيد يف الكتاب عىل تكذيب ما أنزل اهلل تعاىل كام يف 
قول�ه تع�اىل: )فمن أظلم ممن كذب عىل اهلل وكذب بالص�دق إذ جاء ه أليس يف جهنم 
مث�وى للكافري�ن()1( وغريه مما ه�و كثري جدا، بل قد يؤدي ذل�ك إىل الكفر. وقد ورد 
التش�ديد يف النهي عن رد األخبار بس�بب غرابة مضامينها، معلاًل بأنه خيشى أن تكون 

قد وردت منهم عليه السالم، فيكون ردها ردا عليهم فالحظ.

)1( فإن�ه مضاف�ًا إىل م�ا ي�أيت يف مطل�ق الك�ذب � قد ع�د من الكبائ�ر يف خر 
أيب خدجي�ة ع�ن أيب عبد اهلل عليه الس�الم )ق�ال: الكذب عىل اهلل وعىل رس�وله وعىل 
األوصياء عليه الس�الم م�ن الكبائر(. نعم، يف بعض طرق احلديث اس�قط قوله عليه 
الس�الم: )وعىل األوصياء(. مضافا إىل الوعيد الش�ديد ال�وارد يف الكتاب املجيد عىل 
الك�ذب عىل اهلل تعاىل كقوله س�بحانه: )ومن أظلم ممن افرتى ع�ىل اهلل كذبا أو كذب 

باحلق ملا جاء ه أليس يف جهنم مثوى للكافرين()2( وغريه مما هو كثري جدا. 

ومثل�ه م�ا ورد يف الك�ذب عىل النب�ي صىل اهلل علي�ه واله كالنبوي املس�تفيض 
املش�هور بن الفريقن: )من ك�ذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده م�ن النار()�(. ويف خر 
أيب النعامن: قال أبو جعفر عليه الس�الم: )يا أبا النعامن ال تكذب علينا كذبة فتس�لب 

احلنيفية()�(. 

ويف خ�ر عم�ر بن عطية عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم يف حديث أنه قال لرجل 
م�ن أهل الش�ام: )يا أخا أهل الش�ام اس�مع حديثنا وال تكذب علين�ا، فإنه من كذب 

)1( سورة الزمر: ��.
)2( سورة العنكبوت: �9.

)�( الوسائل، ج �، ص ���، باب 1�9 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �.

)�( الوسائل، ج �، ص ���، باب 1�9 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث 1.

صىل اهلل عليه وآله، أو عىل األوصياء عليهم السالم)1(، 
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علينا يف يشء فقد كذب عىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله ومن كذب عىل رس�ول اهلل 
صىل اهلل عليه واله فقد كذب عىل اهلل، ومن كذب عىل اهلل عذبه اهلل عز وجل()1(.

)1( فقد عد من الكبائر يف خر األعمش وكتاب الرضا عليه السالم للمأمون 
املروي يف العيون بطرق متعددة ال خيلو بعضها عن اعتبار، كام تقدم. ويف املرس�ل عنه 
صىل اهلل عليه وآله: )أال أخركم بأكر الكبائر: اإلرشاك باهلل وعقوق الوالدين وقول 

الوزر ]أي: الكذب[(. 

ويف الصحيح أو املوثق بعثامن بن عيس�ى عن أيب جعفر عليه الس�الم: )إن اهلل 
ع�ز وجل جعل لل�رش أقفاال، وجعل مفاتيح تلك األقفال الرشاب، والكذب رش من 
ال�رشاب()2( ف�ان كونه رشا من ال�رشاب الذي هو م�ن الكبائر، ومفت�اح أقفال الرش 

مستلزم لكونه كبرية، بل من أهم الكبائر. 

ودعوى: أنه البد من محله عىل كونه رشا من الرشاب من حيث النتائج البعيدة 
ولو بس�بب التعود عليه ال بنحو يكون كل كذب رشا من الرشاب، بحيث يكون أهم 
م�الكا، إذ م�ن البعيد جدا االلت�زام بذلك، بحيث لو دار األمر ب�ن الكذبة يف األمور 
العادية والرشاب، لوجب اختيار الرشاب يف مقام التزاحم، كام ذكره بعض مشاخينا. 

مدفوعة: بقرب س�قوط حرمة الكذب يف فرض التزاحم، لدخوله يف الكذب 
للمصلحة والرضورة الذي هو مستثنى من الكذب املحرم، فاختياره حينئذ إنام يكون 
لفق�ده مل�الك احلرمة، ال لكون مالك احلرام منه أخف م�ن مالك الرشاب، فان اختيار 
األه�م مالكا يف مقام التزاح�م إنام هو مع عموم مالك كل منهام حلال التزاحم، أما مع 
سقوط مالك أحدمها فالالزم اختياره وإن كان يف نفسه أهم مالكا. وحينئذ فال خمرج 

عن ظاهر الرواية. 

)1( الوسائل، ج �، ص ���، باب 1�9 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �.

)2( الوسائل، ج �، ص ��2، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �.

بل مطلق الكذب)1(، 
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ودع�وى: خمالفت�ه ملرتك�زات املترشع�ة يف أمهي�ة ال�رشاب من كثري م�ن أفراد 
الكذب. مدفوعة: بعدم وضوح منش�أ املرتكزات املذكورة، إذ لعلها ناشئة من العادة 
وكثرة املقارفة للذنب واالبتالء به املوجبة للغفلة عن أمهيته، كام هو احلال يف كثري من 

الذنوب العظام، كالغيبة. 

ومن هنا يظهر متامية داللة املرسل عن النبي صىل اهلل عليه وآله: )إن املؤمن إذا 
كذب بغري عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش وكتب 

اهلل عليه بتلك الكذبة سبعن زنية أهوهنا كام يزين مع أمه(. 

ومرس�ل الفقيه عنه صىل اهلل عليه واله: )أرب�ى الربا الكذب()1(. نعم، ضعف 
س�ند مها مانع من االس�تدالل هب�ام، وإنام ينهضان للتأييد، كمرس�ل اب�ن أيب ليىل عن 
أيب جعفر عليه الس�الم: )إن الكذب هو خراب اإليامن()2(. ومرس�ل الفقيه عن أمري 
املؤمنن عليه السالم: )وجانبوا الكذب، فانه جيانب اإليامن أال وإن الكاذب عىل شفا 
خمزاة وهلكة()�(. وما يف خر أيب ذر )رض( عن النبي صىل اهلل عليه واله يف وصيته له: 
)ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له()�(. وخر عيسى 
بن حس�ان: )س�معت أبا عبد اهلل عليه الس�الم يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه 

يوما إال كذبا يف ثالث...()�(. 

ه�ذا وأما ما تضمن الوعيد للكذاب أو ال�ذي إذا حدث كذب فهو خمتص ب 
يس�تمر ع�ىل الكذب، وال يقتىض ك�ون كل كذب كب�رية. ثم إنه قد يظهر من ش�يخنا 
األعظم قدس رسه املناقش�ة يف عموم كون الكذب املحرم كبرية بدعوى منافاة بعض 
النصوص له. وغاية ما يمكن االس�تدالل به عىل ذلك ما دل عىل عد الكذب عىل اهلل 

)1( الوسائل، ج �، ص ���، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث 12.
)2( الوسائل، ج � ص ��2، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �.

)�( الوسائل، ج �، ص ���، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �1.
)�( الوسائل، ج �، ص ���، باب 1�0 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �.

)�( الوسائل، ج �، ص ��9، 1�1 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �.
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ورسوله صىل اهلل عليه وآله واألئمة عليهم السالم من الكبائر، وهي رواية أيب خدجية 
املتقدم�ة، بدعوى ظهورها يف اختصاص الكب�رية بذلك. وقريب منها يف ذلك ما عن 
احلارث األعور عن عيل عليه السالم: )إن الكذب هيدي إىل الفجور، والفجور هيدي 
إىل الن�ار، وم�ا يزال أحدكم يكذب حت�ى يقال: كذب وفجر()1( وغريه مما يش�عر بان 

جمرد الكذب ليس فجورا. 

ومرسلة سيف بن عمرية عن أيب جعفر عليه السالم: )قال: كان عيل بن احلسن 
عليهام الس�الم يقول لولده: اتقوا الكذب الصغري منه والكبري يف كل جد وهزل، فإن 
الرجل إذا كذب يف الصغري اجرتأ عىل الكبري()2(. فقد ذكر قدس رسه أنه يس�تفاد منه 
أن عظم الذنب باعتبار ما يرتتب عليه من املفاسد. وصحيح ابن احلجاج: )قلت أليب 
عبد اهلل عليه السالم: الكذاب هو الذي يكذب يف اليشء قال: ال ما من أحد إال يكون 
ذلك منه، ولكن املطبوع عىل الكذب()�(. فقد ذكر قدس رسه أنه يدل عىل أن الكذب 
من اللمم الذي يصدر من كل أحد. ومثله يف ذلك موثق أيب بصري: )س�معت أبا عبد 
اهلل عليه الس�الم يقول: إن الكذبة تفطر الصائم، قلت: وأينا ال يكون ذلك منه! قال: 
لي�س حي�ث ذهبت، إنام ذلك الكذب عىل اهلل وعىل رس�وله وعىل األئمة صلوات اهلل 

عليه وعليهم(. 

واجلمي�ع كام ت�رى! الندفاع األول: بام تقدم غري مرة م�ن لزوم البناء عىل عدم 
ورود نص�وص التع�داد للحرص، والس�يام يف مثل املقام مما مل يكن يف نفس�ه ظاهرا يف 
احل�رص ورشح الكبائ�ر، بل جمرد ك�ون الذنب منه�ا، وغاية األمر محل�ه عىل اختالف 

مراتب الكبائر. 

والث�اين: بأن عدم ك�ون بعض أفراد الكذب فجورا ال ين�ايف كونه كبرية. نعم، 
قد يشعر باختصاص الكذب الذي هو فجور بكونه هيدي إىل النار وأن غريه ال هيدي 

)1( الوسائل، ج �، ص ���، باب 1�0 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث �.
)2( الوسائل، ج �، ص ���، باب 1�0، من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث 1.
)�( الوسائل، ج �، ص ���، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة من كتاب احلج، حديث 9.
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إليه�ا. لكن�ه � م�ع ضعف اإلش�عار املذكور ج�دا � ال ين�ايف الوعيد بالن�ار عىل مطلق 
الكذب، فان التعبري باإلهداء مرتبة ش�ديدة من الوعيد فاختصاصه ببعض األفراد ال 
ين�ايف عموم أصل الوعيد جلميعها. والثالث: بأنه إنام يدل عىل اختالف أفراد الكذب 

يف الكر والصغر، وهو ال ينايف كون اجلميع كبرية. 

واألخريي�ن بأن جمرد كث�رة وقوع الكذب من الناس ال يس�تلزم كونه صغرية، 
كيف وقد ورد أن املؤمن إذا قارف أربعن كبرية يف يومه وليلته فاس�تغفر منها بالوجه 
املأثور غفرت له. نعم، لو كانا يف مقام هتوين أمر الكذب الصادر من الناس كثريا فقد 
يظهر منها عدم كونه من الكبائر. لكنهام ليس�ا كذلك، بل األول ظاهر يف عدم صدق 
عن�وان الك�ذاب � ال�ذي هو من أمثل�ة املبالغة املش�عرة بنحو من ثب�وت الصفة � عىل 
غ�ري املطب�وع، والثاين ظاهر يف جمرد عدم مفطرية مطل�ق الكذب، وذلك ال ينايف كون 

الكذب مطلقا من الكبائر، فال جمال للخروج بيشء من ذلك عام عرفت.

)1( فقد عد مجيع ذلك من الكبائر يف خر األعمش وكتاب الرضا عليه السالم 
للمأمون املروي يف العيون الذي تقدم اعتبار سنده.

)2( ففي خر األعمش وكتاب الرضا عليه السالم للمأمون قد عد من الكبائر 
املي�رس، وف�رس يف الثاين بالقامر، كام فرس به يف غ�ري واحد من النصوص)1(. وعىل ذلك 
جرى يف جممع البيان وتفس�ري القرطن. وال جم�ال مع ذلك للتوقف فيه، كام يظهر من 
القاموس، حيث فرسه بنوع من القامر أو بالنرد أو بكل قامر. وعن مستطرفات الرسائر 
عن جامع البزنطي، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم قال: )بيع الش�طرنج 
حرام، وأكل ثمنه س�حت، واختاذها كفر، واللعب هبا رشك، والسالم عىل الالهي هبا 
معصي�ة وكبرية موبقة... والالهي هبا والناظر إليها يف حال ما يلهى هبا والس�الم عىل 

)1( راجع النصوص املذكودة يف الوسائل، ج 12، باب �� و 102 و �10 من أبواب ما يكتسب به.

وأكل امليتة والدم وحلم اخلنزير، وما أهل به لغري اهلل)1(، والقامر)2(، وأكل 
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الاله�ي هبا يف حالته تلك يف اإلثم س�واء، ومن جلس ع�ىل اللعب هبا فقد تبوأ مقعده 
من النار، وكان عيش�ه ذلك حرسة عليه يف القيامة...()1(. نعم هو خمتص بالش�طرنج 

وتعميمه لغريه من أنواع القامر مشكل.

)1( فق�د ع�د م�ن الكبائر يف كتاب الرضا عليه الس�الم وخ�ر األعمش. هذا 
والذي يظهر من كلامت بعض اللغوين أن السحت هو املال الذي حيرم بوجه مؤكد، 
ال كل مال حمرم، ألنه مأخوذ من االس�حات الذي هو القطع، فكأن إطالقه عىل املال 
بلح�اظ كونه قاطع�ا للدين أو املروءة، كام تقدم يف املس�ألة العرشين، وهو الظاهر من 
النص�وص أيضا، الن التعداد فيها ظاهر يف خصوصية املعدود ولو كان الس�حت هو 

كل مال حمرم لكان ذكره يف مقام الرشح هو األنسب. 

ومن هنا لزم الرجوع إىل النصوص يف معرفة أفراد ه، إذ ال جمال إلحراز ش�دة 
احلرمة بدوهنا. نعم، ال جمال الس�تفادة احلرص منها وإن كان هو ظاهر بعضها، ملنافاته 
للنص�وص األخر الكاش�فة عن كون املراد بتل�ك النصوص جم�رد التطبيق ال احلرص 

فالحظ.

)2( كام يشهد به رواية يعقوب بن شعيب عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال: 
ثمن العذرة من الس�حت()2(. وضعف سندها منجر بعمل األصحاب، حيث حكي 
ع�ن املش�هور حتريم بي�ع العذرة، بل ع�ن اخلالف اإلمج�اع عىل حتريم بي�ع الرسجن 
النجس. لكن مل يتضح اعتامدهم عىل الرواية املذكورة، إذ لعلهم ذهبوا لذلك لدعوى 
عم�وم مانعية النجاس�ة م�ن البيع وإن مل يثبت عندن�ا، فانجبار الرواي�ة بذلك ال خيلو 
عن إش�كال. ه�ذا، ويف رواية حممد بن مضارب عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )قال: 
ال ب�أس ببيع العذرة(، ويف رواية س�امعة: )س�أل رج�ل أبا عبد اهلل عليه الس�الم وأنا 

)1( الوسائل، ج 12، ص 2�1، باب �10 من أبواب ما يكتسب به، حديث �.
)2( الوسائل، ج 12، ص �12، باب �0 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.

السحت)1(، كثمن العذرات)2(، 
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ح�ارض، فق�ال: إنني رجل أبي�ع العذرة، فام تقول ق�ال: )حرام بيعه�ا وثمنها. وقال: 
ال ب�أس ببيع العذرة()1(. والظاه�ر أن الصدر والذيل كالمان يف واقعتن. فهام بمنزلة 
الروايت�ن املتعارضت�ن، ال كالم واحد، ليكون جممال. ومحل خري اجلواز عىل عذرة 
البهائم وخري املنع عىل عذرة اإلنسان � كام عن الشيخ قدس رسه � بال شاهد. فمن 
القريب جدا اجلمع بينها باحلمل عىل الكراهة والس�يام مع اعتضاده بام دل عىل جواز 
بي�ع ما فيه وجه من وجوه الصالح، بناء عىل ما هو الظاهر من جواز االنتفاع بالعذرة 
بمثل التسميد. عىل أنه لو فرض استحكام التعارض بينها كان الرتجيح لرواية اجلواز 
العتبار سند رواية حممد بن مضارب بعد كونه من رواة كامل الزيارة ورواية مجع من 

االجالء عنه بعضهم من أصحاب اإلمجاع. 

نعم، لو ثبت هجر األصحاب للرواية وإعراضهم عنها أوجب وهنها، إال أنه 
غري ثابت، إلمكان اس�تناد من ذهب إىل ذل�ك للعموم املتقدم بنحو ال يمكن اخلروج 
عنه هبذه الرواية بنظرهم بعد معارضتها بام عرفت. فسقوط الرواية عن احلجية بذلك 
مش�كل. والس�يام مع اعتضادها بعم�وم الصحة والنف�وذ يف العقود، بن�اء عىل ما هو 

الظاهر من عدم ثبوت عموم مانعية النجاسة من البيع، ومتام الكالم يف كتاب البيع.

)1( فق�د عد من الس�حت يف رواية الس�كوين ع�ن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: 
)قال: الس�حت ثمن امليتة وثمن الكلب وثمن اخلمر ومهر البغي والرش�وة يف احلكم 
وأجر الكاهن(. وكذا يف مرس�ل الصدوق وما يف وصية النبي صىل اهلل عليه واله لعيل 
علي�ه الس�الم)2(. والعمدة األوىل ألهنا ق�د رويت عن الس�كوين بطريقن ال خيلو كل 
منه�ام عن قرب، وال أق�ل من تأييد كل منهام لآلخر، بحيث يوثق بصدور الرواية عن 

السكوين الذي ال ينبغي التوقف يف روايته.

)1( الوسائل، ج 12، ص �12، باب �0 من أبواب ما يكتسب به، حديث �.

)2( الوسائل، ج 12، ص �12، باب �0 من أبواب ما يكتسب به، حديث 2.

وامليتة)1(، 
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)1( ففي صحيح عامر بن مروان: )س�ألت أبا جعفر عليه السالم عن الغلول، 
فقال: )كل يش غل من اإلمام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت 
أن�واع كثرية، منها أجور الفواجر وثمن اخلمر والنبيذ واملس�كر والربا بعد البينة. فأما 
الرشا يف احلكم فان ذلك الكفر باهلل العظيم وبرسوله صىل اهلل عليه واله(. والنصوص 
بع�د ثم�ن اخلمر كثرية)1( تق�دم بعضها، ويف صحي�ح عامر اآلخ�ر اآليت إضافة للنبيذ 

املسكر.

)2( فقد تقدم يف صحيح عامر بن مروان عد أجور الفواجر من الس�حت، كام 
تقدم يف رواية السكوين عد مهر البغي منه، والنصوص بذلك كثرية.

)�( فق�د تظافرت ب�ه النصوص)2( وأطلق يف بعضها الكل�ب، فيلزم محله عىل 
خصوص ما ال يصطاد، ملا دل عىل جواز بيع ما يصطاد.

)�( فق�د عدت من الس�حت يف غري واح�د من النص�وص)�( ويف بعضها أهنا 
الكفر باهلل العظيم، كام يف صحيح عامر بن مروان املتقدم وغريه.

)�( لإلط�الق، مل�ا هو الظاهر م�ن صدق الرش�وة حينئذ وعمومه�ا له عرفا، 
وهو مقتىض إطالق كالم بعض اللغوين. ويف جممع البحرين بعد ذكر املعنى الشامل 
لذلك قال: )والرشوة قلام تستعمل إال يف ما يتوصل به إىل إبطال حق أو متشية باطل( 

وهو � مع عدم وضوحه � ال يمنع من التمسك باإلطالق. 

)�( فقد عد من السحت يف رواية السكوين املتقدمة ومرسل الصدوق ووصية 
النبي صىل اهلل عليه وآله لعيل عليه السالم.

)1( الوسائل، ج 12، ص �1 � �1، باب � من أبواب ما يكتسب به، حديث � و � و 9.
)2( تراجع النصوص املذكورة يف الوسائل، ج 12، باب � من أبواب ما يكتسب به.
)�( راجع النصوص املذكورة يف الوسائل، ج 12، باب � من أبواب ما يكتسب به.

واخلمر واملسكر)1(، وأجر الزانية)2(، وثمن الكلب الذي ال يصطاد)3(، 
والرشوة عىل احلكم)4( ولو باحلق)5(، وأجر الكاهن)6(، وما أصيب من 
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)1( فف�ي صحي�ح ع�امر بن مروان: )ق�ال أبو عبد اهلل عليه الس�الم: كل يشء 
غل من اإلمام فهو س�حت، والس�حت أنواع كثرية، منها م�ا أصيب من أعامل الوالة 
الظلم�ة. ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن اخلمر والنبيذ املس�كر والربا بعد 

البينة، فأما الرشا يا عامر يف االحكام فان ذلك الكفر باهلل العظيم...()1(.

)2( ففي خر إبراهيم بن أيب البالد الذي ال خيلو عن اعتبار: )أن ثمن الكلب 
واملغنية س�حت()2( ويف املرس�ل عنه: )وتعليمهن كفر واالستامع منهن نفاق وثمنهن 
سحت()�(. ويف معترة الوشا عن الرضا عليه السالم: )قد تكون للرجل اجلارية تلهيه 

وما ثمنها إال ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت يف النار()�(.

نعم، يف خر عبد اهلل بن احلسن الدنيوري عن أيب احلسن عليه السالم: )قلت: 
جعلت فداك فأش�رتي املغنية أو اجلارية حتس�ن أن تغني أريد هبا الرزق ال ذلك، قال: 
اش�رت وب�ع()�(. لكنه مع ضعف س�نده ال ينه�ض يف قبال تلك النص�وص وغريها مما 

تضمن حرمة ثمنها.

)�( كام يف رواية البزنطي املروية عن مس�تطرفات الرسائر املتقدمة عند الكالم 
يف القامر، والظاهر أن املراد به ثمن آالت الشطرنج، ال ما يراهن عليه. هذا، وقد تقدم 
يف صحيحي عامر عد الغلول من االمام من السحت، وكذا الربا بعد البينة، ويف الثاين 
منه�ام عد أجور القضاة منه. وتقدم يف املس�ألة العرشي�ن تضمن مقبولة ابن حنظلة أن 
م�ا يؤخذ بحكم قضاة اجلور س�حت وإن كان اآلخذ حمق�ا. وربام يوجد يف النصوص 
إطالق الس�حت عىل أمور أخر ال جمال الس�تقصائها. كام أن يف املقام مباحث متعلقة 

)1( راجع النصوص املذكورة يف الوسائل، ج 12، ص ��، باب � من أبواب ما يكتسب به. حديث 12.
)2( الوسائل، ج 12، ص ��، باب �1 من أبواب ما يكتسب به. حديث �.

)�( الوسائل، ج 12، ص �� � ��، باب �1 من ابواب ما يكتسب به، حديث �.
)�( الوسائل، ج 12، ص �� � ��، باب �1 من ابواب ما يكتسب به، حديث:�، �.

)�( الوسائل، ج 12، ص ��، باب �1، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.

أعامل الوالة الظلم�ة)1(، وثمن اجلارية املغنية)2(، وثمن الش�طرنج)3(، 
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باألم�ور املعدودة من حيثية العموم واخلصوص وغريمها ال يس�ع املقام التعرض هلا، 
ولي�س غرضن�ا هنا إال اإلش�ارة إىل وجه كوهنا س�حتا مع إيكال تل�ك اخلصوصيات 
ملحل آخر، كمباحث املكاسب املحرمة وغريها. كام أن األمر يف غري واحد من الكبائر 

كذلك.

)1( فقد عد من الكبائر يف خر األعمش وكتاب الرضا عليه السالم للمأمون. 
ويقتضي�ه قوله تع�اىل: )ويل للمطفف�ن الذين إذا اكتال�وا عىل الناس يس�توفون وإذا 
كالوه�م أو وزنوه�م خي�رسون أال يظ�ن أولئ�ك أهنم مبعوث�ون ليوم عظي�م...( فان 
ظهورها يف الوعيد بالنار ضمنا مما ال ينبغي أن ينكر. ويف خر حممد بن س�امل: )وأنزل 
يف الكي�ل: )ويل للمطففن( ومل جيعل الويل ألحد حتى يس�ميه كافرا، قال اهلل تعاىل: 
)فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم()1(. ويف مرسل الفقيه: قال رسول اهلل صىل 
اهلل علي�ه وال�ه: )التاجر فاجر، والفاجر يف النار، إال من أخ�ذ احلق وأعطى احلق()2(. 

مضافا إىل ما ورد يف مطلق الظلم من النصوص الكثرية)�(.

)2( فق�د عدت من الكبائ�ر يف كتاب الرضا عليه الس�الم للمأمون. ويقتضيه 
فحوى ما يف خر األعمش من عد ترك معاونة املظلومن منها. ويس�تفاد الوعيد عليه 
رصحي�ا وضمنا من غري واحد من النصوص)�(. ومقتىض إطالق غري واحد منها عدم 
الف�رق بن الس�لطان اجلائ�ر وغريه من الظلمة، وهو املناس�ب للمرتك�زات. نعم، ال 
ينبغ�ي اإلش�كال يف انرصافه�ا لإلعانة له يف ظلم�ه، عىل ما يذكر مفص�ال يف مباحث 

)1( الوسائل، ج 1، ص �2، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات، حديث �1.
)2( الوسائل، ج 12، ص ��2، باب 2 من أبواب آداب التجارة، حديث �. .

)�( الوسائل، ج 11، ص ���، باب �� من أبواب جهاد النفس.
)�( الوس�ائل، ج 11، ص �21، ب�اب 11 م�ن أب�واب االم�ر باملع�روف والنهى عن املنك�ر، وج 12، ص 

�12�1�2، باب �2 و �� من ابواب ما يكتسب به.

فإن مجيع ذلك من الس�حت، ومن الكبائر البخ�س يف املكيال وامليزان)1(، 
ومعون الظاملن)2(، 
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املكاسب املحرمة.

)1( فقد عد من الكبائر يف كتاب الرضا عليه السالم للمأمون وخر األعمش. 
وهو مقتىض الوعيد عليه يف قوله تعاىل: )وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار()1(. 
ق�ال يف جممع البيان: )الركون إىل اليشء هو الس�كون إلي�ه باملحبة له واإلنصات إليه. 
ونقيض�ه النفور عنه... وقيل: إن الركون إىل الظاملن املنهي عنه هو الدخول معهم يف 
ظلمه�م وإظهار الرضا بفعلهم أو إظهار مواالهتم... وقريب منه ما روي عنهم عليه 

السالم: إن الركون املودة والنصيحة والطاعة(. 

ه�ذا، والركون قد يراد منه الركون النفيس الراجع إىل املحبة واملودة، وحس�ن 
الظ�ن، والعذر، وقد يراد منه الرك�ون اخلارجي باملخالطة واإلعانة والتأييد ونحوها. 
واآلي�ة قابلة لألمري�ن، وإن مل يبعد انرصاف اإلطالق عرفا لألول، وهو األنس�ب بام 
ذكره يف صدر كالمه. وما يف القاموس من أن الركون امليل والسكون، وظاهر الرواية 
املش�ار إليه�ا يف ذيل كالمه إرادة الث�اين، وربام حتمل عىل كونه مظهرا لألول وكاش�فا 

عنه. 

وكي�ف كان ف�ال يبعد كون كال األمرين كبرية. كام يش�هد باألول ما تضمن أن 
ال�رايض بعمل قوم حيرش معهم ويكون رشيكه�م يف اإلثم، وما تضمن أن املر مع من 
أح�ب وانه ال جي�وز عذر الظ�امل)2( ونحو ذلك مما يؤي�د باملرتكزات، فتأمل. ويش�هد 
بالث�اين م�ا تضم�ن الوعي�د عىل إعان�ة الظامل�ن والوالية هل�م ومدحه�م ونحوها من 

النصوص الكثرية)�(، فراجع.
)1( سورة هود: �11.

)2( راجع النصوص الدالة عىل ذلك يف الكبائر يف الوسائل، ج 11، باب � و � و �1 و �2 من أبواب االمر 
باملعروف والنهى عن املنكر.

)�( راجع الوس�ائل، ج 12، ص �12، باب �2 من أبواب ما يكتس�ب به، وج 11، ص �02، وباب �� 
من ابواب االمر بامعروف والنهى عن املنكر.

والركون إليهم)1(، 
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)1( فقد ورد الوعيد عىل ذلك ونحوه من العناوين التي تعمه يف غري واحد من 
النصوص املتقدمة إليها اإلشارة. وقد عرفت احتامل دخوله يف الركون الذي تضمنته 

اآلية.

)2( فقد عد من الكبائر يف كتاب الرضا عليه السالم للمأمون وخر األعمش. 
ويف صحيح عبيد بن زرارة عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )وما من رجل يمنع حقا يف 
مال�ه إال طوق�ه اهلل به حي�ة من نار يوم القيامة()1( ويف خر يون�س بن ظبيان: )قال أبو 
عبد اهلل عليه الس�الم: ي�ا يونس من حبس حق املؤمن أقام�ه اهلل عز وجل يوم القيامة 
مخس�امئة عام عىل رجليه حتى يس�يل عرقه أو دمه ] من عرقه أودية [، وينادي مناد من 
عن�د اهلل: ه�ذا الظامل الذي حب�س عن حقه، ق�ال: فيوبخ أربعن يوما ث�م يؤمر به إىل 
الن�ار()2(. ويف حديث املناهى: )ومن مطل ]يبطل خ.ل[ عىل ذي حق حقه وهو يقدر 
ع�ىل أداء حق�ه فعليه كل يوم خطيئة عش�ار()�(. مضافا إىل م�ا ورد يف مطلق الظلم مما 

أرشنا إليه يف البخس.

)1( فق�د ع�د م�ن الكبائ�ر يف كت�اب الرضا عليه الس�الم للمأم�ون، ويف خر 
األعمش عد منها استعامل التكر والتجر وقد تظافرت النصوص بالوعيد عىل املتكر 
واملتج�ر. وقد يظهر من القاموس ترادفهام، حيث ف�رس كال منهام باآلخر، وقد يظهر 
م�ن بعض النصوص أيضا، ففي صحيح احلس�ن بن أيب الع�الء عن أيب عبد اهلل عليه 
الس�الم: )س�معته يقول: الكر قد يكون يف رشار الناس م�ن كل جنس، والكر رداء 
اهلل، فمن نازع اهلل رداء مل يزده إال سفاال. إن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله مر يف بعض 
ط�رق املدينة وس�وداء تلقط الرسقن، فقيل هلا: تنحي عن طريق رس�ول اهلل صىل اهلل 

)1( الوسائل، ج �، ص �2، باب � من أبواب ما جيب فيه الزكاة حديث 1.
)2( الوسائل، ج 11، ص ��0، باب �9 من أبواب االمر بامعروف والنهى عن املنكر، حديث 2.

)�( الوسائل، ج �1، ص �9، باب � من أبواب الدين، حديث 2.

والوالية هلم)1(، وحبس احلقوق من غري عرس)2(، 
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عليه واله فقالت: إن الطريق ملعرض، فهم هبا بعض القوم أن يتناوهلا، فقال رسول اهلل 
ص�ىل اهلل عليه واله: دعوها، فإهنا جبارة(. ويؤيده تقارب النصوص الواردة فيهام من 
حي�ث آثارمها الوضعي�ة وعقاهبام األخروي، ووحدة احل�د املذكور هلام يف النصوص، 

وهو أن يغمص الناس ويسفه احلق. 

نع�م، قد يظهر تباينهام من مرس�ل الكايف: )ما من رج�ل تكر أو جتر إال ملذلة 
جيدها يف نفس�ه(. وربام يكون التجر أخص، لقرب أن يكون متضمنا نحوا من القهر 
للغ�ري وحماولة إخضاعه، بخالف التكر فانه قد يكون بالتعاظم والرتفع املجرد، وإن 

كان إثبات ذلك حمتاجا إىل الدليل. 

ثم إن غري واحد من النصوص قد تضمن حتديد الكر والتجر املحرم بغمص 
الن�اس وتس�فيه احلق، بل يف بعضها إنام الك�ر إنكار احلق. لكن يف بعضها أن تس�فيه 
احلق وغمص الناس أعظم الكر، وهو ظاهر يف عدم توقف الكر عىل ذلك. ويؤيده 
أو يدل عليه ما س�بق يف صحيح احلس�ن بن أيب العالء، وما يف مرفوع حممد بن خالد 
الرق�ي: )ويل مل�ن خيتال يف األرض يعاند جبار الس�اموات واألرض(. ومرس�ل ابن 
فض�ال ع�ن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )قال: قال رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه واله: من 
مش�ى يف األرض اختي�اال لعنت�ه األرض وم�ن حتتها وم�ن فوقها(. وغريه�ا مما يظهر 
منه النهي الش�ديد والوعيد عىل التكر الذي هو عب�ارة عن التعاظم والبناء عىل رفعة 

النفس الذي يظهر باالختيال يف امليش وإسبال اإلزار ونحومها. 

ب�ل م�ن البعي�د جدا مح�ل النصوص الكث�رية ال�واردة يف التك�ر والتجر عىل 
خصوص ما قارن تس�فيه احلق أو إنكاره، والس�يام ما تضمن أن الكر رداء اهلل تعاىل 
فمن نازع اهلل شيئا من ذلك أكبه اهلل يف النار، وما تضمن مقابلة التكر بالتواضع. اللهم 
إال أن حيم�ل تس�فيه احلق وغمص الناس عىل ما قارن التك�ر باملعنى العريف املذكور، 
الس�تلزام البن�اء عىل رفعة النفس جتاهل ضعة اإلنس�ان وضعفه ال�ذي هو من احلق، 
وحتق�ري اآلخري�ن بالبناء عىل كوهنم دون�ه. وكيف كان، فال يبع�د البناء عىل اختالف 
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مراتب احلرمة. وإن كان ينبغي التأمل يف النصوص جيدا.

)1( فقد عدا من الكبائر يف كتاب الرضا عليه السالم للمأمون وخر األعمش 
ق�د يس�تفاد الوعيد عىل التبذير م�ن قوله تعاىل: )وال تبذر تبذي�را * إن املبذرين كانوا 
إخوان الش�ياطن وكان الش�يطان لرب�ه كفورا()1( وق�د تداول بن بع�ض أهل العلم 
أن التبذي�ر إنف�اق م�ا ال حيتاج إلي�ه، واإلرساف رصف أكثر مما حيت�اج إليه. ومل يتضح 
منش�ؤه، ب�ل قد يظهر من القام�وس وجممع البيان أن التبذي�ر أخص، حيث خيتص بام 
يكون عىل سبيل اإلفساد، بخالف اإلرساف، حيث أنه مطلق ما زاد عىل االعتدال يف 
اإلنف�اق والقص�د فيه. وهذا ه�و املتبادر من معنى اإلرساف عرفا والذي يس�تفاد من 

النصوص)2( أيضا، حيث جعلته طرفا كالتقتري وجعلت ما بينهام هو القصد. 

إال أن يف االلتزام بحرمته عىل إطالقه فضال عن كونه من الكبائر إشكاال، فإن 
التقيد بالوسط حمتاج إىل عناية، إذ يصعب تشخيصه، فضال عن االلتزام به واملحافظة 
عليه. ومن ثم ال يبعد كون املحرم هو اإلرساف املوجب لإلرضار باملال وإفساده من 
دون غ�رض عقالئ�ي الذي ال يبع�د كونه معنى التبذير. وال يبع�د جواز اإلرساف يف 
اإلنف�اق م�ع وجود الغرض العقالئي، بحيث ال يكون إفس�ادا لل�امل، وخصوصا يف 
اخلري، ومن ثم كان ظاهر النصوص وغريها استحباب االقتصاد ال وجوبه. كيف وقد 
عرف منهم عليه السالم الكرم الباذخ، الذي يعتر من الصفات احلميدة. والسيام أنه 
لي�س يف نصوص النهي ع�ن اإلرساف ظهور معتد به يف التحريم، والعمدة ما تضمن 
عده من الكبائر، وال يبعد عدم إرادة إطالقه ملا عرفت، وأن املراد عده من الكبائر بعد 

الفراغ عن حرمته، فيقترص عىل املتيقن احلرمة، فتأمل.

)2( فق�د ع�د م�ن الكبائر يف كتاب الرضا عليه الس�الم وخ�ر األعمش. هذا 

)1( سورة بني ارسائيل: �2 و �2 .
)2( الوسائل، ج �1، باب �2 و 29 من أبواب النفقات،

والكر)1(، واإلرساف والتبذير)2(، 
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مع أنه إن أريد به االس�تخفاف النفيس فحيث كان راجعا إىل االس�تخفاف بالدين فال 
حيتاج كونه كبرية إىل إثبات، بل قد يكون كفرا. 

وإن كان امل�راد ب�ه االس�تخفاف العميل بالته�اون به برتكه أو تس�ويفه فيكفي 
يف كون�ه كب�رية ما تضمن أمهية احل�ج وكونه أحد الفرائض التي بني عليها اإلس�الم. 
وق�د يقتضي�ه ما ورد م�ن الوعيد عىل تركه وتس�ويفه، فراجع أوائ�ل أبواب احلج من 

الوسائل.

)2( فق�د ع�دت م�ن الكبائر يف كت�اب الرضا عليه الس�الم وخ�ر األعمش، 
واألم�ر فيه�ا أظهر من ذلك، إذ حماربتهم إن كان�ت من حيث مواالهتم له تعاىل كانت 
حربا له س�بحانه حقيقة، واس�تلزمت النفاق أو الكفر. وإن كانت مبنية عىل مالحظة 
أش�خاصهم كان�ت منافي�ة حل�ق املؤمن، ومل�ا ورد يف حرم�ة إيذائه وإهانت�ه وخذالنه 

وإذالله واحتقاره واالستخفاف به وغريها)1( بل هي أوىل باحلرمة من ذلك.

)�( فق�د ع�د من الكبائ�ر يف كت�اب الرضا عليه الس�الم للمأم�ون املروي يف 
العي�ون، ويف خر األعمش قال بعد عد الكبائر: )واملالهي التي تصد عن ذكر اهلل عز 
وجل مكروهة، كالغناء ورضب األوتار، واإلرصار عىل صغائر الذنوب( وظاهره أنه 
كالم مس�تأنف غري وارد يف تعداد الكبائر، وربام يكون املراد فيه بالكراهة احلرمة التي 
جتتم�ع مع الكبرية، كام يناس�به ذك�ر اإلرصار عىل الصغائر بعد ذل�ك. وعىل كل حال 
فه�و ال خيل�و من إمجال، وال يصلح لالس�تدالل. هذا، ويمكن االس�تدالل عىل كون 
األمور املذكورة من الكبائر بام تضمن من النصوص)2( تطبيق النفاق عىل الغناء، وأنه 

)1( راج�ع النص�وص املتضمن�ة لذل�ك يف الوس�ائل، ج �، ب�اب 122 و ��1 و ��1 و ��1 و ��1 م�ن 
أبواب العرشة.

)2( راجع النصوص املذكورة يف الوسائل، ج 12، باب 99 و 100 من ابواب ما يكتسب به.

واالس�تخفاف باحل�ج)1(، واملحارب�ة ألولي�اء اهلل تعاىل)2(، واالش�تغال 
باملالهي)3(، 
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املراد بقوله تعاىل: )ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهلل بغري علم 
ويتخذها هزوا أولئك هلم عذاب مهن()1( بل يف خر حممد بن مس�لم الذي يف طريقه 
ابن أيب عمري عن أيب جعفر عليه السالم: )سمعته يقول: الغناء مما وعد اهلل عليه النار، 
وتال هذه اآلية: )ومن الناس من يشرتي هلو احلديث...()2( وكذا ما تضمن أن رضب 
العيدان ينبت النفاق يف القلب، كام ينبت املاء اخلرضة، ونحو ذلك مما يظهر منه ش�دة 

حرمة األمور املذكورة بنحو يناسب كونه كبرية.

)1( يف كون�ه م�ن املاله�ي املذكورة يف كتاب الرضا عليه الس�الم إش�كال، ملا 
يظه�ر م�ن القاموس من أن املالهي مجع امللهاة التي هي آلة اللهو، كالطنبور والعيدان 
والراب�ط وغريها، وال تش�مل الغناء الذي يلهي م�ن دون آلة. نعم، ال جمال لذلك يف 
خ�ر األعمش، للتمثيل فيه بالغناء رصحيا. لكن عرفت اإلش�كال يف داللته عىل كون 
االش�تغال باملالهي كبرية. اللهم إال أن يس�تفاد عموم املالهي للغناء يف كتاب الرضا 
عليه الس�الم بقرينة خر االعمش، أو يس�تفاد حكم نفس الغناء بالتبعية العرفية، ألنه 
م�ن س�نخها ومما يقصد معه�ا. وكال األمرين مش�كل. فاألوىل االس�تدالل عىل كون 

الغناء من الكبائر بام تقدم. 

هذا وال يبعد كون اس�تامع الغناء كبرية أيضا، كام قد يس�تفاد من موثقة مسعدة 
ب�ن زي�اد ع�ن أيب عبد اهلل عليه الس�الم فيمن يس�تمع للغن�اء يف الكني�ف، حيث قال 
الرجل له عليه الس�الم: )ال جرم اين ال أعود إن ش�اء اهلل، واين اس�تغفر اهلل، فقال له: 
ق�م فاغتس�ل وصل ما بدا ل�ك، فانك كنت مقيام عىل أمر عظيم، ما كان أس�وأ حالك 
ل�و م�ت عىل ذلك. امحد اهلل وس�له التوبة من كل ما يكره، فان�ه ال يكره إال كل قبيح، 

)1( سورة لقامن: �.
)2( الوسائل، ج 12، ص �12، باب 99 من أبواب ما يكتسب به، احلديث �.

كالغناء)1(، 
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والقبي�ح دع�ه ألهل�ه()1(. وما يف خ�ري إبراهيم ب�ن أيب البالد والطاط�ري)2( من أن 
االس�تامع للجواري املغنيات نفاق، وما يف خر عنبس�ة)�( من أن استامع اللهو والغناء 
ينبت النفاق، ونحو ذلك مما يظهر بسر النصوص)�(، التي قد يستفاد منها أيضا ذلك 
يف استامع غري الغناء من املالهي، بل ال يبعد كون املراد من االشتغال باملالهي ما يعم 

االستامع إليها، فتأمل.

)1( ظاهره عدم أخذ قصد التلهي يف مفهوم الغناء، بل يف حكمه. ويأيت الكالم 
يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

)2( اختلفت عباراهتم يف تعريف الغناء. قال يف اجلواهر: )ففي مجلة من كتب 
االصحاب أنه مد الصوت املش�تمل عىل الرتجيع املطرب، بل ربام قيل: انه املش�هور، 
ويف القاموس: غناء ككس�اء من الصوت ما طرب به، ويف ش�هادات القواعد وبعض 
كتب اللغة: ترجيع الصوت ومده، وعن الش�افعي: أنه حتس�ن الصوت وترقيقه، ويف 
حمك�ي النهاي�ة: أن كل من رفع صوتا ووااله فصوته عند الع�رب غناء، وعن الرسائر 
واإليض�اح: انه الصوت املط�رب، وعن بعض: انه مد الص�وت، وعن املصباح املنري 
أن�ه الصوت، إىل غ�ري ذلك من كلامت أهل اللغة التي يقط�ع املاهر بمالحظتها بكون 
امل�راد منه�ا بيان أن الغناء م�ن هذا اجلنس، نحو قوهلم: س�عدانة بن�ت، رضورة عدم 
خلو غالب األصوات � يف قراءة القرآن واألدعية واخلطب والشعر يف مجيع األعصار 
واألمصار من العلامء وغريهم � من حتس�ن ومد وترجيع يف اجلملة، كام ال خيفى عىل 
من له أدنى معرفة وإنصاف(. وما ذكره متن يف اجلملة، إال أن محل مجيع التعاريف عىل 

)1( الوسائل، ج 2، ص ��9، باب �1 من أبواب االغسال املسنونة، حديث 1.
)2( الوسائل، ج 12، ص �12، باب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث �.

)�( الوسائل، ج 12، ص ��2، باب 101 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
)�( راجع النصوص املذكورة يف الوسائل، ج 12، ص ��2، من أبواب ما يكتسب به.

بقصد التلهى)1( � وهو الصوت املشتمل عىل الرتجيع)2(، 
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ك�ون املقصود هبا التعريف اللفظ�ي ال احلقيقي غري ظاهر. بل لعل املقصود ببعضها � 
خصوصا تعاريف الفقهاء � هو التعريف احلقيقي، بل هو الظاهر من تعريف النهاية، 
غاية االمر أنه غري تام يف نفسه. وأشكل من ذلك ما يظهر منه من كون مجيع التعاريف 
املذك�ورة م�ن ب�اب التعريف باألع�م، الراجع إىل توق�ف الغناء عىل ما أخ�ذ فيها من 
العناوي�ن، مع أنه ال ينبغي الريب يف ع�دم توقفه عىل بعضها كرتقيق الصوت ورفعه، 
بل حتس�ينه إن أريد به ما يس�اوق ترقيقه مما يرجع إىل مجال الصوت يف نفسه، لوضوح 
حتق�ق الغناء من قبيح الصوت لغلظ ونحوه. وم�ا يف مفتاح الكرامة من عدم حصول 
الغن�اء مع اجلفاء واخلش�ونة والغل�ظ يف الصوت، غري ظاهر أص�ال. نعم، لو اريد من 
التحس�ن ما حيصل بنظم املجموعات الصوتية وتنس�يقها � كام ق�د يظهر من اجلواهر 
� فال�كالم في�ه يظهر مما يأيت يف الرتجيع. إذا عرفت ه�ذا، فالالزم النظر يف ما قد يقال 

بتوقف الغناء عليه، وهي أمور..

األول: الرتجي�ع ف�ان ظاهر املتن � كغ�ري واحد من التعاري�ف املتقدمة � أخذه 
يف مفه�وم الغن�اء. والكالم فيه موقوف عىل حتديد معن�اه، ففي القاموس: )والرتجيع 
يف األذان تردي�د الش�هادتن جه�را بع�د إخفائهام، وتردي�د الص�وت يف احللق(، ويف 
مف�ردات الراغ�ب: )والرتجيع تردي�د الصوت باللح�ن يف الق�راءة ويف الغناء(، ويف 
جمم�ع البحرين: )ترجيع الصوت ترديده يف احللق، كقراءة أصحاب االحلان(. وهذه 
الكل�امت � ك�ام ترى � ظاه�رة يف أن الرتجيع عبارة عن مد الص�وت يف احللق بتقطيعه 
والع�ود فيه وتردي�ده يف احللق، وهو إنام يكون يف حروف العل�ة واحلركات املامثلة هلا 

التي هبا يكون املد يف احلروف األخر. 

والظاه�ر أن الغن�اء ال يتوقف عىل ذلك، بل ه�و موقوف عىل إيقاع األصوات 
بانتظام خاص وتناسق بن جمموعاهتا، إما بالرتجيع فيها باملعنى املتقدم، أباملد من دون 
ترجي�ع، أو بتقارب احلروف أو تباعدها عند إخراجه�ا والنطق هبا، فالرتجيع باملعنى 
املتقدم قد يستعان به يف حفظ النظم والنسق الذي يتوقف عليه الغناء، ال أنه مقوم له. 
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ولع�ل مراد من أخذ الرتجي�ع يف تعريف الغناء هو النظم والنس�ق املذكور بلحاظ أن 
املتكلم يرجع إليه وحيافظ عليه يف متام الكالم. بل يف مفتاح الكرامة: )الرتجيع تقارب 
رضوب ح�ركات الصوت والنف�س( ولعله راجع إىل ما ذكرن�ا. ومنه يظهر احلال يف 
املد الذي يظهر من غري واحد من التعاريف املتقدمة أخذه يف الغناء، فان الظاهر عدم 

توقفه عليه، وإن كان قد يستعان به فيه، كام سبق. 

كام أن املواالة التي تقدم ذكرها عن النهاية إنام تعتر حيث يتوقف عليها النظم 
املذكور. اللهم إال أن يكون مراده االش�ارة إىل معنى لغوي مهجور عند العرف، وإن 

كان هو بعيدا أيضا. 

الث�اين: الط�رب، ويظه�ر أخذه م�ن بع�ض التعاري�ف املتقدمة، وال�كالم فيه 
موق�وف ع�ىل معرف�ة املراد من�ه أيض�ا. ق�ال يف القاموس: )الط�رب حمرك�ة: الفرح، 
واحلزن ضده. أو خفة تلحقك ترسك أو حتزنك، وختصيصه بالفرح وهم(. ويف جممع 
البحرين: )الطرب بالتحريك خفة تعرتي االنس�ان لش�دة حزن أو رسور(. ومثله ما 
ع�ن الصح�اح، وقريب منه ما عن االس�اس للزخم�رشي من أنه خفة ل�رسور أوهم. 
والظاه�ر أن�ه هو املراد هل�م هنا، ال مطلق احل�زن أو الرسور الذي ذك�ره يف القاموس 
أوال. ق�ال ش�يخنا االعظ�م قدس رسه: )وه�ذا القيد ه�و املدخل للص�وت يف أفراد 
اللهو، وهو الذي أراده الش�اعر بقوله: * أطربا وأنت قنرسي * أي ش�يخ كبري، وإال 

فمجرد الرسور أو احلزن ال يبعد عن الشيخ(. 

وحينئ�ذ ف�ام يف كالم غ�ري واح�د م�ن أخ�ذ اإلط�راب أو التطري�ب يف مفهوم 
الغن�اء الب�د أن يراد به كونه س�ببا حلصول الط�رب باملعنى املتقدم. وأم�ا ما يف مفتاح 
الكرام�ة من أن املراد بالتطريب واإلطراب يف تعري�ف الغناء صفة يف الصوت، وهي 
جم�رد حتس�ينه واملد والرتجيع في�ه، ملا عن الصحاح م�ن أن: التطريب يف الصوت مده 
وحتس�ينه، وع�ن املصباح م�ن أن: طرب يف صوت�ه بمعنى رجعه ومده. ف�ال جمال له، 
لظهور كلامهتم يف اختصاص مادة الطرب باملعنى املتقدم، فالبد من تنزيل ما تقدم من 
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الصحاح واملصباح عن كون تفس�ري اإلطراب يف الصوت بالتحس�ن واملد والرتجيع 
بلحاظ كوهنا س�ببا له وملزومة حلصوله، ال لرشح املفهوم احلقيقي، كام ذكره ش�يخنا 

األعظم قدس رسه. 

إذا عرفت هذا فال ينبغي اإلشكال يف عدم اعتبار فعلية الطرب يف صدق الغناء، 
إذ ال إش�كال يف عدم ترتبه عىل كثري من أفراد الغناء، لقبح الصوت، أو النش�غال بال 
السامع، أو لغلظ طبعه، إىل غري ذلك، كام نبه لذلك غري واحد. وكأن هذا هو الذي دعا 
الش�هيد يف املس�الك إىل العدول عن تعريف املشهور، حيث استحسن ما عن بعضهم 
م�ن رده إىل العرف، فام س�مي في�ه غناء حي�رم وإن مل يطرب، وردد بينه�ام يف الروضة 
والرياض، بل عن األخري: )واحلق يف الغناء أنه الصوت اللهوي، ال الصوت املشتمل 
عىل الرتجيع، وال الصوت املطرب، وال املركب منهام، كام عليه العرف(. ومن ثم ذكر 
ش�يخنا األعظم أن املتعن محل أخذ الطرب يف تعريف األكثر للغناء عىل أن الغناء هو 
ما يقتيض الطرب ويعرض له بحس�ب نوع الرتجيع، وإن مل يطرب ش�خصه ملانع من 
غلظة الصوت ومج اإلسامع له. وما ذكره قدس رسه قريب جدا ملا فيه من اجلمع بن 

تعريف املشهور واملعنى العريف. 

الثال�ث: الله�و، ويظه�ر من غ�ري واحد أخذه إم�ا يف مفهوم الغن�اء � كام تقدم 
مم�ا ع�ن الرياض، ويظه�ر من ش�يخنا األعظم ق�دس رسه � أو يف حكم�ه � كام يظهر 
م�ن س�يدنا املصنف قدس رسه وغريه � قال ش�يخنا األعظم ق�دس رسه: )فالغناء إن 
كان مس�اويا للصوت اللهوي والباطل � كام هو األقوى وسيجيء � فهو، وإال وجب 
تقيي�ده ب�ام كان م�ن هذا العنوان. كام أن�ه لو كان أخص وجب التع�دي عنه إىل مطلق 
الص�وت اخل�ارج عىل وجه اللهو(. وظاهر ما تقدم من ش�يخنا األعظم قدس رسه يف 
الط�رب أن امل�راد من اللهو ما يس�اوق الطرب، فيك�ون اعتباره راجع�ا إىل ترتبه عىل 
الغن�اء نوعا، ويبتني عىل ما س�بق. أما يف كالمه هذا فظاه�ره اعتبار فعلية اللهو، وهو 
الظاه�ر من س�يدنا املصنف قدس رسه، لكن بمعنى اعتب�ار فعلية قصده، فام مل يقصد 
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ب�ه التله�ي ال حي�رم وإن كان من الن�وع الذي من ش�أنه أن يطرب. ك�ام أن الظاهر أن 
مراده بقصد التلهي قصد االنشغال بالغناء والتلذذ به وإن علم بعدم حصول الطرب 
باملعنى املتقدم، لكفاية ذلك يف صدق التلهي عرفا ومحله عىل ما يس�اوق الطرب بعيد 

عن ظاهره كام ال جمال الستفادة أخذه من األدلة.

إذا عرف�ت هذا، فاعتبار قصد اللهو باملعن�ى املذكور يف التحريم ظاهر لو ثبت 
أخ�ذه يف مفهوم الغن�اء، أما لو ثبت عموم الغناء لغريه م�ن الصوت املرجع فيه الذي 
من ش�أنه اإلطراب فقد يش�كل التخصيص املذك�ور، لعدم الدليل علي�ه عدا دعوى 
اس�تفادته من النصوص املتضمنة لتفسري هلو احلديث به، والنصوص املتضمنة لتطبيق 

عنوان الباطل عليه، بدعوى: اختصاص الباطل بذلك.

ويندف�ع األول: ب�أن جمرد تطبيق ذلك عىل الغناء ال يقت�يض التقييد، إذ ال مانع 
م�ن كون التطبيق تعبديا بلحاظ جهات خاصة خفية، وهذا بخالف التعليل، لظهوره 
يف إيكال اس�تنباط احلكم من العلة إىل فهم الس�امع، فهو ظاهر يف إرادة املعنى العريف 

للعلة الذي يدركه السامع بنفسه. 

وأم�ا الثاين: فالتطبيق فيه وإن كان عرفيا، ال يكاله يف خري يونس والريان بن 
الصلت)1( إىل السائل، إال أنه موقوف عىل القطع بعدم صدق الباطل عىل ما ال يكون 
بقصد اللهو، وال يكفي الش�ك، إذ معه يكون النص املذكور جممال غري صالح لتقييد 
اإلطالق�ات. أما مع ف�رض القطع بعدم ص�دق الباطل عليه، فيك�ون النص املذكور 
صاحل�ا للتقييد. وال طريق للقطع بذلك وإن كان قريبا جدا. فالعمدة يف االختصاص 
ق�وة احتامل توق�ف مفهوم الغناء عرفا ع�ىل صدور الصوت بداع�ي اللهو والطرب. 
وال أقل من قرب انرصاف إطالقه إىل ذلك بنحو ال جمال للتمس�ك به يف غريه، ملا هو 
املرتكز من مناسبة الغناء لذلك وكونه املقصود منه، وبه يكون منشأ لالستنكار عرفا، 
فم�ن القري�ب جدا أن يكون النهي عن�ه رشعا تنبيها عىل املرتكز املذك�ور وتأكيدا له، 

)1( الوسائل، ج 12، ص �22، باب 99 من أبواب ما يكتسب به، حديث �1 و �1.
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وهو خمتص بذلك. وقد يش�هد به ما تضمن أنه يورث النفاق، فان ما يناس�به هو ذلك 
ال مطلق الصوت املرجع به فتأمل. 

وذل�ك إن مل يوج�ب ظه�ور األدلة يف خصوصه ف�ال أقل م�ن إمجاهلا املوجب 
لالقتص�ار فيها ع�ىل املتيقن، والرجوع يف غ�ريه إىل أصالة الراءة. ه�ذا، وأما ما تقدم 
من ش�يخنا األعظم قدس رسه من أنه لو فرض كون الغناء أخص وجب التعدي عنه 
إىل مطل�ق الص�وت اخلارج عىل وجه اللهو، فال يتضح وجه�ه بعد عدم كون العنوان 

املذكور موردا للنهي يف األدلة الرشعية، وإنام اشتملت عىل الغناء. 

وأما إطالق الذم للهو احلديث يف اآلية الرشيفة فظاهره يف نفسه إرادة احلديث 
املله�ي ال�ذي يقصد ب�ه اإلضالل عن س�بيل اهلل، وال يقتيض احلرمة م�ع عدم القصد 
املذكور، وتفسريه بالغناء تعبدي، فال جمال للتعدي منه إىل غريه مما هو حمل الكالم. كام 
أن ما يس�تفاد من نصوص تطبيق الباطل عىل الغناء من النهي عن كل باطل ال ظهور 
ل�ه يف التحري�م، بل يف جمرد التنفري، ولعل ذكره ليس�تجن به عن بيان حرمة الغناء ولو 
من جهة التقية، كام قد يش�عر به خرا يونس والريان بن الصلت. اللهم إال أن يس�تفاد 

التعميم بتنقيح املناط، فتأمل. وهيون األمر أن ما ذكره فرض ال واقع له. 

ثم إنه ألجل ما س�بق ال يبعد اختصاص حرمة س�امع الغناء بالسامع املبني عىل 
قص�د التله�ي باملعنى املتقدم، دون م�ا لو قصد به أمر آخ�ر، كمعرفة مضمون الكالم 
الذي يتغنى به ونحوه مما ال يرجع إىل التلذذ والتلهي به من حيث كيفيته الغنائية، فإن 
ظه�ور ك�ون املقصود نوعا من الغناء وس�امعه هو الطرب موج�ب النرصاف إطالقه 
لذلك، كام قد يناس�به ما تضمنته بعض النصوص من أنه ينبت النفاق. كام أنه ال يبعد 

حرمة السامع املبني عىل ذلك وان مل يصدر الصوت بداعي ذلك. 

واملتحص�ل من مجيع ما ذكرنا: أن الغناء املح�رم هو الصوت املقتيض نوعا من 
حي�ث إيقاعه ونظمه ونس�قه للط�رب مع قصد اللهو به. والظاهر أن تش�خيص ذلك 
ميس�ور للع�رف، ولذا يدرك�ون ما يناس�به من آالت الطرب ومس�بباته م�ن الرقص 



................................................................  مصباح املنهاج � االجتهاد والتقليد 2��

واملزامري واألوتار ونحوها من اآلالت املوس�يقية. ثم إن الكالم يف مس�تثنيات حرمة 
الغناء موكول إىل مباحث املكاسب املحرمة، واهلل سبحانه املوفق.

)1( الظاه�ر أن�ه ال دخل يف احلرمة للتعارف عند أهل الفس�وق، لعدم الدليل 
عليه، بل املقصود به حمض اإلشارة إىل النوع اخلاص من الطرائق الغنائية.

)2( ق�ال يف القام�وس: )رقص الرق�اص: لعب، واالل: اضط�رب، واخلمر: 
غلت. والرقص والرقص والرقصان حمركتن: اخلبب، وال يكون الرقص إال لالعب 
ولإلبل، وملا سواه القفز والنقز( وهو كام ترى ظاهر يف أن الرقص مطلق االضطراب 
والقف�ز عن اإلنس�ان، بنحو يصدق ع�ىل نحو من امليش، وهو اخلب�ب. ولكن الظاهر 
اختصاص�ه عرفا باللعب املبني عىل ذلك مع نحو من االنتظام، بل ال يبعد اختصاصه 
ب�ام يقص�د به الطرب والتهيي�ج، دون ما يكون مبنيا عىل نحو من اجلفاف واخلش�ونة، 

كاهلوسات املعروفة يف عصورنا. 

ولعل هذا هو مراد سيدنا املصنف قدس رسه، كام قد يناسبه جعله من املالهي 
يف س�ياق الغن�اء ورضب األوت�ار. وإال فدع�وى: حرم�ة مطل�ق اللع�ب املبن�ي عىل 
االضط�راب باجلس�د م�ع االنتظام، بعيدة جدا، ك�ام ال جمال إلثباهت�ا، لقصور إطالق 
املاله�ي عن ش�مول غ�ري ما ذكرناه قطع�ا. إذا عرفت ه�ذا، فقد يدع�ى حرمة املعنى 
املذك�ور، ب�ل كونه كب�رية، لدخوله � كالغن�اء � يف املالهي املعدودة م�ن الكبائر. لكن 
يشكل دخوله يف املالهي املذكورة يف كتاب الرضا عليه السالم، كام يشكل االستدالل 
عىل كونه من الكبائر بخر األعمش، ملا تقدم يف الغناء. واستفادة حكمه من اجلمع بن 
اخلرين، أو بالتبعية العرفية ال ختلو عن إشكال، كام تقدم يف الغناء أيضا، خصوصا يف 
الرقص الذي مل حيرز انتشاره يف عصور األئمة عليهم السالم. وقد تستفاد حرمته، بل 
كون�ه كب�رية، مما ورد يف الغناء وآالت اللهو بتنقيح املن�اط، أو بفهم عدم اخلصوصية، 
بدعوى: أن املستفاد من جمموعها حتريم اجلري عىل اإليقاع املوسيقي والنظم اخلاص 

ع�ىل م�ا يتعارف عند أه�ل الفس�وق)1( � والرق�ص)2(، ورضب األوتار 
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الذي يقصد به اإلطراب والتهيج، من دون فرق بن الصوت باآللة أو احللق واحلركة 
اجلسدية، خصوصا بمالحظة خر سامعة: )قال أبو عبد اهلل عليه السالم: ملا مات آدم 
ش�مت به إبليس وقابيل، فاجتمعا يف األرض، فجعل إبليس املعازف واملالهي شامتة 
ب�آدم عليه الس�الم، فكلام كان يف األرض من هذا الرضب ال�ذي يتلذذ به الناس فإنام 
ه�و من ذلك()1( فإنه مش�عر بأمالك التحريم التلذذ احلاص�ل بالرقص أيضا. لكن يف 
بلوغ ذلك حدا يصلح إلثبات حكم رشعي إش�كال. وأما خر س�امعة فال إشعار فيه 
ب�ان املالك التل�ذذ، بل ذكر التلذذ لإلش�ارة إىل النوع اخلاص م�ن اآلالت وإن كانت 

مستحدثة. 

نعم، قد تستفاد حرمته دون كونه كبرية من خر األعمش، لدخوله يف املالهي، 
بقرين�ة ذك�ر الغناء الذي هو غ�ري مرتبط باآللة كالرقص، وال إش�كال يف أن املراد من 
الكراهة فيه احلرمة. اللهم إال أن يقال: ال إشكال يف عدم كون املراد باملالهي مطلق ما 
يلهي، لعدم اإلش�كال يف جواز التلهي بقراءة الكتب والتنزه ونحومها، بل خصوص 
الن�وع اخلاص من امللهي�ات، واملتيقن منه إرادة األص�وات امللهية، وال طريق إلثبات 
عمومه ملثل الرقص الذي هو من س�نخ احلركات واألفعال وإن كان منتظام، والس�يام 
مع عدم إحراز معهوديته وانتشاره يف عصور األئمة عليهم السالم. وباجلملة: يصعب 
إثبات حرمة الرقص بعنوانه مع قطع النظر عام قد يقارنه � من استعامل آالت الطرب، 
أو الغناء، أو هتيج شهوة من حيرم هتيج شهوته � بنحو حيرم حتى رقص املرأة لزوجها. 
ه�ذا، ول�و فرض ثبوت حرمته فالظاهر حرمة النظر إليه املبني عىل التلهي والتلذذ به، 

لعدم الفرق بينهام يف اإلحلاق باملالهي، فالحظ، واهلل سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

)1( من آالت الطرب وإن كانت مس�تحدثة، لدخول مجيع ذلك يف االش�تغال 
باملاله�ي املع�دود من الكبائر يف رواي�ة العيون، وقد تقدم يف الغناء م�ا ينفع يف املقام. 

)1( الوسائل، ج 12، ص ��2، باب 100 من أبواب ما يكتسب به، حديث �.

ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق)1(، 
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هذا، وال يبعد حرمة التلهي بالنقر ونحوه من األصوات املنتظمة وإن مل تكن باآلالت 
اخلاص�ة، ب�ل باليد مثال، الن املرتكز عرفا عدم اخلصوصي�ة لآلالت وأن حرمتها من 

جهة التسبيب هبا لإليقاع املنتظم امللهي.

)1( فق�د عد منها يف خ�ر األعمش، ويف كتاب الرضا عليه الس�الم للمأمون 
امل�روي يف العي�ون ع�د منها اإلرصار ع�ىل الذن�وب. ويقتضيه ما يف صحي�ح ابن أيب 
عم�ري ع�ن الكاظم عليه الس�الم يف حدي�ث طويل: )ق�ال النبي ص�ىل اهلل عليه واله: 
ال كب�ري م�ع االس�تغفار، وال صغري م�ع اإلرصار()1( ومثله يف حدي�ث املناهي)2( ويف 
خر عبد اهلل بن س�نان: )ال صغرية مع اإلرصار، وال كبرية مع االستغفار()�( ويناسبه 
عده يف موثق الس�كوين)�( من عالمات الش�قاء. إنام اإلشكال يف معنى اإلرصار، فقد 
اختلفت فيه كلامت الفقهاء كثريا، فعن الرهان أن املشهور حصوله باملرة الواحدة مع 
الع�زم ع�ىل العود، وبتكرر فعل الصغ�رية يف الغالب. وعن ظاهر التحرير واإلرش�اد 
وشهادات القواعد عدم كون الثاين منها. وعن آخر أنه اإلرصار عىل نوع واحد، وعن 
ثال�ث أنه اإلكثار ولو من أنواع ش�تى، وعن رابع أنه التكرار بنحو يش�عر بقلة املباالة 
بالدين، وعن خامس أنه عدم التوبة. وعن الش�هيدين واملقداد واألردبييل ومجاعة من 
املتأخرين أنه قسامن فعيل وحكمي، فاألول هو الدوام عىل نوع واحد من الصغائر بال 
توب�ة، أو اإلكثار من جنس�ها بال توب�ة، والثاين هو العزم عىل فع�ل تلك الصغرية بعد 

الفراغ منها. 

كام اختلفت فيه كلامت اللغوين أيضا، ففي القاموس ولسان العرب أنه العزم، 

)1( الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث 11.
)2( الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث �.
)�( الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث �.
)�( الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث 2.

واإلرصار عىل الذنوب الصغائر)1(، 
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وعن اجلوهري: )أرصرت عىل اليشء إذا أقمت ودمت عليه(. وعن ابن األثري: )أرص 
ع�ىل اليشء ي�رص إرصارا إذا لزمه وداومه وثبت عليه( وقال: )أرص عىل األمر لزمه(. 
لكن تفس�ريه باإلقامة واملداومة بعيد عن املرتك�ز عرفا من معناه، ولذا يصدق عىل ما 
مل يق�ع بعد بلحاظ تعلق العزم به، وإنكار صدقه حينئذ حقيقة، وأنه جماز أو منزل عىل 
اإلرصار عىل العزم الذي هو بمعنى البقاء عليه � كام ذكره س�يدنا املصنف قدس رسه 
� يف غ�ري حمل�ه. كام أن الظاهر أنه ليس مطلق العزم، بل البد من قوته بنحو ال تؤثر فيه 

املثبطات. وإليه أشار يف مفردات الراغب بقوله: )كل عزم شددت عليه(. 

كام يش�هد ب�ه بعض مش�تقاته، وما ذكره م�ن أن أصله من الرص، وهو الش�د. 
وكأن تفس�ريه يف كالم من تقدم باملداوم�ة والثبات واإلقامة بلحاظ مالزمتها للمعنى 

املذكور ولو غالبا. 

وباجلملة: املرتكز عرفا يف معنى اإلرصار هو العزم املش�دد املؤكد. نعم، ظاهر 
نص�وص املقام إرادة الفع�ل مع اإلرصار ال جمرد اإلرصار. ف�ان وضوح كون الذنب 
هو نفس الفعل وهو املنقسم إىل الصغرية والكبرية موجب حلمل نصوص املقام عليه، 
فهي مسوقة لبيان أن اقرتاف الصغائر مع اإلرصار ملحق هلا بالكبائر، ال أن اإلرصار 

بنفسه كبرية وإن مل يتحقق معه الفعل. 

ك�ام أن املرتك�ز أن أمهية اإلرصار ليس من حيث ش�دة التعل�ق بالذنب وتأكد 
إرادته لقوة املقتضيات والدوافع اخلارجية له، إذ ليس املرص عىل الذنب ألمهية غرضه 
فيه أش�د جرم�ا ارتكازا م�ن فاعله ال عن إرصار لضع�ف غرضه فيه، ب�ل لعل الثاين 
أش�د جرم�ا ارتكازا، بل بلح�اظ مالزمته لضعف املانع وال�رادع الديني، وهو احلكم 

الرشعي املستتبع للعقاب. 

وم�ن الظاه�ر أنه ال ي�راد ضعفه عن تأثري املن�ع فعال، لوض�وح حتقق ذلك يف 
كل ذن�ب م�ن كل أحد، فال ب�د أن يراد بضعفه قصوره عن مق�ام املنع وعدم صلوحه 
للمزامح�ة والرادعية الس�تهوان الذنب وعدم اإلقرار باجل�رم معه وعدم التخوف من 
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العقاب بس�ببه، ولو من جهة كثرة التعود عليه، فاإلرصار كناية عن ذلك، الذي ينش�أ 
من�ه عدم االس�تغفار، وقد يقارن البناء عىل التك�رار واإلقامة عىل الذنب، يف قبال من 
يص�در من�ه الذنب وقد جتىل ل�ه جرمه وخروجه عام ينبغي له فه�و خائف من ربه مقر 
بذنب�ه ش�اعر ب�األمل النفيس من�ه. وال يبعد اس�تفادة ما ذكرن�ا من النص�وص املتقدمة 
املتضمنة ملقابلة اإلرصار باالستغفار، وهو الظاهر من مقابلته باإلقرار يف خر معاوية 
ب�ن عامر: س�معت أب�ا عبد اهلل عليه الس�الم يقول: )إن�ه واهلل ما خرج عب�د من ذنب 

بإرصار، وما خرج عبد من ذنب إال بإقرار()1(.

وما يف خر جابر عن أيب جعفر عليه السالم: يف قول اهلل عز وجل )ومل يرصوا 
عىل ما فعلوا وهم يعلمون( قال: )اإلرصار أن يذنب الذنب فال يستغفر اهلل وال حيدث 
نفسه بالتوبة، فذلك اإلرصار()2( فانه ال يبعد كون املراد بذلك الكناية عن اإلقامة عىل 
الذن�ب لتجاه�ل التبعة والتغايض ع�ن احلرمة، الن عدم التحدث م�ع النفس بالتوبة 
مالزم لذلك، أما جمرد عدم االس�تغفار فال يالزمه، بل قد يكون للذهول عن الذنب 
أو العتق�اد وج�ود املحبط له � ول�و كان هو اجتناب الكبائ�ر � ومثل ذلك خارج عن 

اإلرصار باملعنى الذي ذكرنا. 

ب�ل يظهر من صحيح ابن أيب عمري عن الكاظم عليه الس�الم أن الندم املخرج 
ع�ن اإلرصار م�ا يالزم العلم بالعق�اب الذي هو من مقومات اإلي�امن وأن املرص هو 
غري املؤمن، لقوله عليه السالم فيه: )ما من أحد يرتكب كبرية من املعايص وهو يعلم 
أن�ه س�يعاقب عليها إال ندم ع�ىل ما ارتكب، ومتى ندم كان تائبا مس�تحقا للش�فاعة، 
ومت�ى مل يندم عليها كان مرصا، واملرص ال يغفر له، ألنه غري مؤمن بعقوبة ما ارتكب، 
ول�و كان مؤمن�ا بالعقوبة لندم، وقد قال رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه واله: )كفى بالندم 
توبة(. وقال: )من رسته حس�نته وس�اءته س�يئته فهو مؤمن()�(. لكن االلتزام هبذا يف 

)1( الوسائل، ج 11، ص ���، باب �2 من أبواب جهاد النفس، حديث �.

)2( الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث �.
)�( الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث 10، وبعضعه يف اهلامش.
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غاية اإلش�كال، ملا عرفت من ظهور النصوص الس�ابقة يف أن اإلرصار مقابل اإلقرار 
بالذنب، ال مقابل اإليامن بحرمته، فتأمل. 

وكي�ف كان فعىل ما ذكرنا ال يصدق اإلرصار بتك�رر الذنب وكثرة وقوعه إذا 
كان لتج�دد الدواع�ي مع اإلق�رار به بعد كل م�رة. بل ال يبعد عدم صدق�ه مع العلم 
بتكرر الذنب، بل العزم عليه بس�بب قوة الداعي واس�تمراره مع االس�تياء يف كل مرة 
واإلقرار بالذنب واإلس�اءة والتخوف منه. نعم، لو خال املذنب عن ذلك ومات قلبه 
ولو بس�بب التعود وكثرة املقارف�ة صدق اإلرصار باملعنى املذك�ور فتأمل جيدا، واهلل 

سبحانه وتعاىل العامل.

)1( قال ش�يخنا األعظم قدس رسه بعد ذك�ر أخبار حتريم الغيبة: )ظاهر هذه 
األخب�ار كون الغيبة من الكبائر، كام ذكره مجاعة(. ويقتضيه الوعيد عليها بالعذاب يف 
غري واحد من النصوص، مثل ما يف وصية أمري املؤمنن عليه الس�الم لنوف: )اجتنب 
الغيب�ة، فإهن�ا أدام كالب النار()1( وما عن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله: )من مش�ى 
يف عي�ب أخيه وكش�ف عورته كان أول خط�وة خطاها وضعها يف جهن�م()2( إىل غري 
ذلك مما يدل ترصحيا أو تلوحيا بالعذاب، وقد تعرض لقسم منها صاحب الوسائل)�( 

وشيخنا األعظم)�( )قدس رسمها(. 

ويقتضيه أيضا ما يف الصحيح عن ابن أيب عمري عن حممد بن محران عن الصادق 
عليه السالم: )من قال يف مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال اهلل عز 
وجل: )إن الذين حيبون أن تش�يع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم()�( وقريب 

)1( الوسائل، ج �، ص �00، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث �1.

)2( الوسائل، ج �، ص �02، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 21.
)�( راجع الوسائل، ج �، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة.

)�( يف املسألة الرابعة عرشة مما حيرم الكسب به النه عمل حمرم: ص: �0، طبع تريز.
)�( الوسائل، ج �، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 2.

والغيبة)1(، 
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من�ه ما عن أمري املؤمنن عليه الس�الم)1(. ويف رواي�ة حممد بن فضيل عن الكاظم عليه 
الس�الم: )وال تذيعن عليه شيئا تش�ينه وهتدم به مروته فتكون من الذين قال اهلل: )ان 
الذي�ن حيب�ون...()2(. مضاف�ا إىل ما قد يظهر م�ن نصوص حتريمها من أهنا من س�نخ 
الظلم واالعتداء، فيش�ملها ما تضمن الوعيد ع�ىل الظلم وأنه الظلامت يف اآلخرة)�(، 
فتأمل. هذا وقد أش�ار ش�يخنا األعظم قدس رسه إىل االس�تدالل عىل كون الغيبة من 

الكبائر. 

تارة: بإرجاعها إىل اخليانة التي عدت منها يف روايتي العيون واألعمش، وورد 
الوعي�د عليه�ا بالعذاب يف غ�ري واحد من االخب�ار)�(. قال ق�دس رسه: )فأي خيانة 

أعظم من التفكه بلحم االخ عىل غفلة منه وعدم شعور!(.

وأخرى: بام تضمن من النصوص أهنا أش�د من بعض الكبائر. ويندفع األول: 
ب�أن اخليان�ة متفرع�ة عرفا عىل االس�تئامن ال�ذي هو مبني ع�ىل اإلل�زام وااللتزام من 
الطرف�ن ول�و بقرينة احلال، فالبد يف صدقه�ا يف املقام من فرض اس�تئامن ذي العيب 
أخ�اه ع�ىل رسه، ومع�ه ال يبعد حرمة اإلذاع�ة ولو مع عدم صدق الغيب�ة، لعدم كون 
األمر املس�تور عيبا، لتظافر النصوص)�( به، أما مع عدم حتقق االس�تئامن � كام لو اطلع 
عىل العيب صدفة أو قهرا � فال تصدق اخليانة وجمرد كون الغيبة تعديا يف حق األخ ال 

يوجب صدق اخليانة، كام ال تكون الرسقة خيانة للامل مع عدم االستئامن. 

ودعوى: صدق اخليانة بلحاظ عهد اهلل عىل املؤمنن أن حيفظ بعضهم بعضا. 

مدفوع�ة: بأن ذلك خ�الف الظاهر من نصوص املق�ام، وإال لصدقت اخليانة 
عىل مجيع املعايص. ويشكل الثاين بان بعض النصوص وإن تضمن أهنا أشد من الزنا، 

)1( ذكره شيخنا االعظم يف املكاسب املحرمة.
)2( الوسائل، ج �، ص �09، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، �.

)�( راجع الوسائل، ج 11، باب �� من أبواب جهاد النفس.
)�( راجع الوسائل، ج �1، ص �21 و 221، باب 1 و 2 من كتاب الوديعة.

)�( راجع الوسائل، ج �، ص ��9 و ��0، باب �1 و ��1 من أبواب أحكام العرشة.
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كالنبوي: )أال أخركم بالذي هو أش�د من الزن�ا وقع الرجل يف عرض أخيه()1( وهو 
ظاه�ر يف االش�دية من حيثية الذنب واملعصية املس�تلزم لكونه م�ن الكبائر بعد فرض 
كون الزنا منها � كام تقدم عند الكالم يف ضابط الكبرية � إال أنه ال بد من رفع اليد عنه 
بام تضمن رشح وجه االش�دية. ففي وصية النبي صىل اهلل عليه واله أليب ذر ريض اهلل 
عن�ه: )إي�اك يا أبا ذر إياك والغيبة، فان الغيبة أش�د من الزنا. قلت: ومل ذاك يا رس�ول 
اهلل ص�ىل اهلل علي�ه واله قال: إن الرجل يزين فيتوب إىل اهلل فيتوب اهلل عليه، والغيبة ال 
تغف�ر حتى يغفرها صاحبها()2(. وقريب منه مرفوع أس�باط بن حممد، وخر جابر)�(، 

فان النصوص املذكورة صارفة لظهور النبوي املتقدم، فالحظ. 

نع�م، قد تدل ه�ذه النصوص ونحوها عىل عدم كون الذنب من الصغائر التي 
تغف�ر باجتن�اب الكبائ�ر فتدل عىل كونه م�ن الكبائر، بناء عىل ما ه�و الظاهر من عدم 
وجود قس�م ثالث غ�ري الصغائر والكبائر فتأمل. كام قد يس�تدل يف املقام بام عن النبي 
صىل اهلل عليه واله: )أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الدرهم يصيبه 
الرجل من الربا أعظم من ستة وثالثن زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل املسلم()�( 
فانه حيث مل يكن إطالق الربا عليه حقيقيا كان ظاهره أنه أشد من الربا الذي تقدم أنه 
من الكبائر. فالعمدة ما تقدم، وبه يظهر وهن ما نس�به ش�يخنا األعظم قدس رسه إىل 

بعض معارصيه من الوسوسة يف كون الغيبة من الكبائر. 

)1( ال ري�ب يف عدم أخذ اإليامن يف مفهوم الغيب�ة، ألهنا من املفاهيم العرفية، 
ف�ال تؤخذ فيه�ا مثل هذه العناوين الت�ي هي رشعية رصفة. نع�م، ال ينبغي الريب يف 

)1( الوسائل، ج �، ص �10، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 19.
)2( الوسائل، ج �، ص ��9، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 9.

)�( الوسائل، ج �، ص �01، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث �1 وملحقه.
)�( مستدرك الوسائل، ج 9، ص 119، باب 1�2 من أحكام العرشة، حديث �2.

وهي أن يذكر املؤمن)1(، 
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اختص�اص حرمتها باملؤمن، كام رصح به غري واحد. كام يناس�به ما يظهر من كثري من 
أدلته�ا م�ن كون حرمتها متفرعة عىل اخوة املغتاب � بالفتح � ومن الظاهر أن املراد هبا 
األخ�وة الديني�ة املختصة باملؤمنن. وك�ذا ما يظهر من غري واحد م�ن أدلتها من كون 
حرمتها متفرعة عىل احرتام املقول فيه ومن ش�ؤون واليته وحفظ حقه، ومن الظاهر 

أنه ال احرتام وال والية وال حق لغري املؤمن، بل هو يف حيز األعداء.

ب�ل ما ورد م�ن لع�ن املخالفن وس�بهم والراءة منه�م يقتيض ج�واز غيبتهم 
باألولوي�ة العرفية. ومنه يظهر ضعف ما عن حمكي املقدس األردبييل وظاهر صاحب 
الكفاية من أن الظاهر عموم األدلة للمخالفن. إذ فيه: أن بعض األدلة وإن اشتملت 
ع�ىل عن�وان املس�لم إال أن احلكم يف أكثره�ا باالخوة مان�ع من عمومه لغ�ري املؤمن، 
وبعضها وإن خال عن ذلك إال أهنا منزلة عليه ملا عرفت. هذا، وال يبعد عموم احلرمة 
للممي�ز غ�ري البالغ، لصدق املؤم�ن عليه وثب�وت احلرمة له. بل وكذا غ�ري املميز من 
أطف�ال املؤمن�ن، إلحلاقهم بآبائهم يف احلرم�ة والوالية، ولصدق األخ، كام يش�هد به 
قول�ه تع�اىل: )وإن ختالطوه�م فإخوانكم يف الدين()1(. وأما م�ا يف خر غري واحد من 
النص�وص)2( من عدم ثبوت احلد بقذف غري البالغ فه�و ال ينايف احلرمة تكليفا. نعم، 
خيتلف الطفل عن الكبري يف أن كثريا من األمور التي هي من العيوب يف حق الكبري ال 

تكون عيوبا يف حقه لتوقعها منه، فال يكون ذكره هبا غيبة له، فالحظ.

)1( ال ري�ب يف أخ�ذ العي�ب يف مفه�وم الغيبة، كام رصح به غ�ري واحد، وهو 
من�رصف إطالق غريهم، ويقتضيه املرتكز العريف يف معناها. وإليه يش�ري تش�بيهها يف 
الكتاب والسنة واستعامالت العرف بأكل اللحم من حيث أن النيل من العرض نحو 
م�ن االعت�داء عىل صاحبه كأكل حلمه، ويناس�به م�ا يف غري واحد م�ن النصوص من 

)1( سورة البقرة: 22.
)2( راجع الوسائل، ج �1، ص ��9، باب � من أبواب حد القذف.

بعيب)1( 
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جعلها من صغريات قوله تعاىل: )إن الذين حيبون أن تش�يع الفاحشة...(. وإليه يشري 
أيضا ما تقدم يف رواية حممد بن فضيل والنبوي املتضمن للتعبري بالوقع يف العرض، إىل 
غري ذلك. ولذا كان املنرصف مما تضمن تفس�ريها بذكر ما س�رته اهلل هو السرت الراجع 
للصيان�ة املقاب�ل لالفتضاح واهلتك الذي خيتص عرفا بخصوص كش�ف العيوب، ال 
مطل�ق اإلخف�اء املقاب�ل للظهور الص�ادق يف غري العي�وب مما قد هيت�م بكتامنه لبعض 

االغراض، كالتواضع والتخلص من بعض املشاكل. 

ك�ام أن إط�الق م�ا يف وصية النبي ص�ىل اهلل عليه ال�ه أليب ذر ريض اهلل عنه من 
تفس�ريها بذك�ر األخ ب�ام يكره ين�رصف إىل الكراهة م�ن حيث العي�ب ال من جهات 

أخر. 

وباجلمل�ة: وض�وح أخذ العيب يف مفهوم الغيب�ة موجب النرصاف إطالقات 
األدل�ة وكلامت بع�ض األصحاب إليه. وأما ما عن ابن األع�رايب: )غاب إذا اغتاب. 
وغاب إذا ذكر اإلنسان بخري أو رش، والغيبة فعلة منه تكون حسنة أو قبيحة( فال جمال 
للتعويل عليه. إال أن يكون مراده اإلشارة إىل املعنى بحسب أصل الوضع واالشتقاق 
وإن كان مهج�ورا عند العرف. عىل أنه لو س�لم عدم أخذ العيب يف مفهوم الغيبة فال 

ريب يف اختصاص حكمها به، كام هو ظاهر. 

ث�م إن الظاه�ر أن املعي�ار يف العيب املأخ�وذ يف املقام ما يك�ون نقصا يف كرامة 
املق�ول في�ه وتوهينا له ونيال م�ن عرضه وذما له، كام يش�ري إليه التعب�ري يف النصوص 
بالوقع يف العرض وما يش�ينه وهيدم مروءته ونحو ذلك مما يظهر بس�ر النصوص، ال 
م�ا يكون عيب�ا من بعض اجلهات األخرى، كوصف احل�امل بضعف املزاج، ووصف 
اخلادم بعدم االنصياع للمخدوم، ووصف املدرس بعدم توضيح املطلب، ونحو ذلك 
مم�ا ال يرجع إىل الكرامة والعزة واملروءة، وال يس�تلزم الوه�ن واالنتقاص عرفا، هذا 
كله بناء عىل أن املعيار يف الغيبة ذكر العيب. أما بناء عىل أن املعيار فيها االعابة، فاملعيار 

قصد املتكلم، ويأيت الكالم يف ذلك بعد الكالم يف مفهوم الغيبة إن شاء اهلل تعاىل.
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)1( ك�ام هو مقت�ىض مادة الغيب�ة، وهو الظاه�ر من غري واحد م�ن النصوص 
وكلامت اللغوين، بل رصح به بعضهم. وكأنه هو النكتة يف تشبيهها بأكل حلم امليت، 
بتش�بيه غفلة املغتاب الالزمة من غيبته منزلة موته، كام أش�ار إلي�ه غري واحد. وأما ما 
يظهر من بعض مشاخينا من أن الغيبة هي أن تقول يف أخيك ما سرته اهلل عليه وإن كان 
حارضا. فغريب جدا. إال أن يريد عموم احلرمة لذلك وإن خرج عن الغيبة موضوعا، 
فله وجه يأيت الكالم فيه إن ش�اء اهلل تع�اىل. قال يف جامع املقاصد: )ولو قال ذلك فيه 

بحضوره فتحريمه أغلظ وإن كان ظاهرهم أنه ليس غيبة(. 

)2( كام هو مقتىض إطالق كالم غري واحد من األصحاب، بل هو كالرصيح مما 
عن الشهيد قدس رسه حيث عد من الغيبة ذكر بعض األشخاص بالصفات املعروف 
هب�ا، كاألعمش واألعور. وهو ظاهر غري واح�د من اللغوين، فعن النهاية: أن الغيبة 

أن يذكر اإلنسان يف غيبته بسوء مما يكون فيه. 

وعن الصحاح: )الغيبة أن يتكلم خلف إنس�ان مستور بام يغمه لو سمعه، فان 
كان صدق�ا س�مي غيبة، وان كان كذبا س�مي هبتان�ا(، وعن املصب�اح: )اغتابه اغتيابا 
إذا ذك�ره ب�ام يكرهه من العيوب وهو حق، واالس�م الغيبة( إىل غري ذلك من كلامهتم. 
وق�د يش�هد به غري واحد من النصوص املتضمنة لتفس�ريها بذك�ر األخ بام هو فيه، أو 
بام يكره، أو بام س�رته اهلل عليه، فان إطالقها يش�مل ما لو كان الذكر ال بقصد االعابة. 
لك�ن االعت�امد ع�ىل إطالق تعاري�ف اللغوين ال خيلو عن إش�كال مع ما ه�و املعلوم 
م�ن تس�احمهم يف مق�ام التحديد، وقرب كون منش�أ إمهاهلم للتقيي�د بقصد االنتقاص 

انرصافهم إليه ارتكازا بنحو يغفل عن التقييد به. 

والس�يام مع ظهور كالم بعضهم يف أخذ القيد املذكور، ففي القاموس: )غابه: 
عاب�ه وذكره بام فيه من الس�وء(. ويف لس�ان الع�رب: )اغتاب الرج�ل اغتيابا إذا وقع 
في�ه(. ونح�وه يف جممع البحرين، ثم ذكر عبارة يف تعري�ف الغيبة عن عبارة الصحاح 

يف غيبته)1(، سواء أكان بقصد االنتقاص أم مل يكن)2(، 
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املتقدم�ة، ف�إن ذك�ر االعابة يف القاموس والوقع يف اللس�ان واملجم�ع ظاهر يف اعتبار 
قصد االنتقاص. 

وأم�ا ما تضمن غريها من النصوص تفس�ريها بذكر األخ بام هو فيه، فال ريب 
يف عدم إرادة إطالقه لش�موله لغري العيوب، فالبد من رصفه إىل ما يناس�ب الغيبة من 
االعاب�ة، أو ذك�ر العيب، وال طريق لتعين أحد األمرين، فهو س�وق لبيان الفرق بن 
الغيب�ة والبهت�ان، ال لتحديد الغيبة م�ن مجيع اجلهات. وأما ما تضمن تفس�ريها بذكر 

اإلنسان بام يكره أو بام سرته اهلل عليه فسيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل تعاىل. 

وحينئذ فمن القريب جدا اختصاص الغيبة عرفا بام إذا كان ذكر العيب بقصد 
االنتق�اص، كام هو ظاهر بع�ض ورصيح آخر. ففي جامع املقاص�د: )وضابط الغيبة 
كل فعل يقصد به هتك عرض املؤمن والتفكه به وإضحاك الناس منه(، وعن الشهيد 
الث�اين يف كش�ف الريب�ة: )ان الغيبة ذكر اإلنس�ان يف غيبت�ه بام يكره نس�بته إليه مما يعد 
نقصا يف العرف بقصد االنتقاص والذم(، وهو املرصح به يف اجلواهر أيضا. ويناس�به 
التعبري عنها بأكل اللحم وتش�بيهها به، فإن الظاهر أن املراد به االشتغال بعيب الناس 
وانتقاصه�م، ك�ام يظهر من مقابلته بامل�دح يف مثل رواية الزهري ع�ن أيب جعفر عليه 
الس�الم: )بئ�س العبد عب�د يكون ذا وجهن وذا لس�انن، يطري أخاه ش�اهدا ويأكله 

غائبا()1(. 

ويظهر أيضا من خر دعائم اإلس�الم عن الصادق عليه الس�الم: أنه س�ئل عام 
يرويه الناس عن رسول اهلل صىل اهلل عليه واله أنه قال: )إن اهلل يبغض أهل اللحمين(. 
ق�ال جعفر بن حممد عليه الس�الم: )...إن�ام ذلك من اللحم الذي ق�ال اهلل عز وجل: 
)أحي�ب أحدك�م أن يأكل حلم أخيه ميت�ا(. يعنى: بالغيبة والوقيعة()2(. ويناس�به أيضا 
مقابلة الغيبة نفس�ها باملدح يف بعض الرواي�ات كرواية حفص بن غياث عن الصادق 

)1( الوسائل، ج �، ص ��2، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 2.
)2( مستدرك الوسائل ج 9، ص �12، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث ��.
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عن آبائه عن عيل عليه السالم: )قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه واله: من مدح أخاه 
يف وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهام من العصمة()1(. وكذا قول الشاعر: 

* وان اغتيب فأنت اهلامز اللمزة *

ف�ان اهلام�ز ه�و الطاع�ن والعائب، بل م�ا ذكره غ�ري واحد من تفس�ري اهلمزة 
واللمزة باملغتاب شاهد بأن املنظور يف الغيبة االعابة، ال حمض ذكر العيب، الن اهلمز 
واللمز اإليقاع يف عرض اإلنسان وعيبه. وكذا ما ورد من األمر بنرصة املغتاب، والرد 
عنه، فان ذلك يناسب كون الغيبة نحوا من اهلجوم عليه واالنتقاص منه، وإال فمجرد 
ذك�ر العيب يف غري مقام النتقاص ال موضوع معه لل�رد إال بتكذيبه، ومن البعيد جدا 
اختص�اص الرد به، خصوصا مع ابتن�اء الغيبة عىل كون األمر املقول حقا، وإال كانت 
هبتانا. بل الظاهر أن املراد به ما يعم توجيه ما نسب له بحمله عىل ما ال يوجب النقص 

أو عىل ما يقلل من شأنه.

وباجلملة: التأمل يف ما ذكرنا ش�اهد بأن املعيار يف الغيبة ليس عىل ذكر العيب، 
ب�ل ع�ىل االعابة واالنتقاص، ومن هنا ال يبعد صدقها عىل االعابة بام ال يكون عيبا يف 
الواق�ع، كالقرص ونحوه، كام اش�ري إليه يف خر عائش�ة اآليت، فالح�ظ. هذا ويف كالم 
غري واحد من اللغوين ممن تقدم وغريهم أن الغيبة هي ذكر الرجل بام يكرهه، ولعله 
هو املشهور عند الفقهاء، بل ذكر شيخنا األعظم قدس رسه عن بعض مقاريب عرصه: 
أن اإلمجاع واالخبار متطابقان عىل أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغري بام يكره لو س�معه. 
وظاه�ر غ�ري واحد م�ن اللغوين أن�ه مأخوذ من األخب�ار، وهو املرصح ب�ه يف جامع 
املقاص�د وغ�ريه. وكأهنم يريدون ما يف وصية النبي ص�ىل اهلل عليه واله ألبى ذر ريض 
اهلل عن�ه: )قلت: يا رس�ول اهلل وم�ا الغيبة قال: ذكرك أخاك بام يك�ره()2(. وقريب منه 

النبوي اآلخر الذي رواه العامة)�(. 
)1( الوسائل، ج �، ص ��1، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث 1.
)2( الوسائل، ج �، ص ��0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث 2.

)�( الوسائل، ج �، ص �02، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 22.
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وفي�ه � م�ع ضع�ف الس�ند � أنه ظاه�ر يف إرادة ما يك�ره ذكره به ونس�بته إليه، 
والزم�ه ص�دق الغيبة بذكر ما يكره نس�بته إليه ال من جهة العي�ب أو االعابة، بل من 
جه�ة أخ�رى، كالتواض�ع أو احلذر من ترتب بعض املش�اكل عليه كوصف اإلنس�ان 
بأن�ه ذو جاه املس�تلزم البتالئ�ه بحوائج الناس. ب�ل الزمه عدم صدقه�ا بذكر العيب 
ال�ذي ال يك�ره صاحبه نس�بته إليه، لعدم اعتق�اده بكونه عيبا، لقص�وره عن اإلحاطة 
باملناسبات العرفية. وحينئذ فال يبعد كون ذكر الكراهة لبيان أدنى مراتب الغيبة، فان 
اإلنس�ان يكره لنفس�ه أقل وهن يصيب�ه، ويغفل عن ذلك باإلضاف�ة إىل غريه، فالتنبيه 
عىل الكراهة ليس ألخذها يف مفهوم الغيبة، وإناطتها هبا، بل لكوهنا طريقا لتشخيص 
مصداقها، من حيث مالزمتها ملا هو املقوم هلا من االعابة � كام ذكرنا � أو العيب � كام 

ذكره سيدنا املصنف قدس رسه � فهي للكناية عن أحد األمرين. 

ومن�ه يظهر أنه ال جمال ملا تقدم من االس�تدالل هب�ذه النصوص عىل عدم أخذ 
قصد االعابة يف مفهوم الغيبة. أما بعض مش�اخينا فقد ذهب إىل أن الغيبة املحرمة هي 
أن تقول يف أخيك ما س�رته اهلل عليه من العيوب، ويظهر منه أن ذلك مطابق ملفهومها 
العريف، مؤيد بام يف كالم غري واحد من اللغوين من أن الغيبة أن تتكلم خلف إنس�ان 
مس�تور بس�وء، أو بام يغمه لو س�معه. وقد سبقه إىل ذلك ش�يخنا األعظم قدس رسه 
مستدال عليه بغري واحد من النصوص، كرواية عبد الرمحن بن سيابة: سمعت أبا عبد 
اهلل عليه السالم يقول: )الغيبة أن تقول يف أخيك ما سرته اهلل عليه، وأما األمر الظاهر 

مثل احلدة والعجلة فال. والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه()1(. 

وقريب منها خر عبد اهلل بن س�نان املروي عن تفسري العيايش)2(. ورواية أبان 
عن رجل ال نعلمه إال حييى األزرق: )قال يل أبو احلس�ن عليه الس�الم: من ذكر رجال 
من خلفه بام هو فيه مما عرفه الناس مل يغتبه، ومن ذكره من خلفه بام هو فيه مما ال يعرفه 

)1( الوسائل، ج �، ص ��0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث �.
)2( الوسائل، ج �، ص �02، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 22.
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الن�اس اغتاب�ه، ومن ذكره بام ليس فيه فقد هبته()1(. وقد يش�هد به أيضا رواية داود بن 
رسحان: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الغيبة. قال: )هو أن تقول الخيك يف دينه 

ما مل يفعل وتثبت عليه أمرا قد سرته اهلل عليه مل يقم عليه فيه حد()2(. 

وفيه: أنه ال ينبغي التأمل يف عدم تقوم الغيبة عرفا بكشف الرس وهتك السرت، 
ملا أرشنا إليه آنفا من تشبيهها بأكل اللحم ومقابلتها باملدح والتعبري عنها اهلمز واللمز، 
فان ذلك يناس�ب محلها عىل االعابة، كام تقدم � ال عىل كش�ف الرس، وكذا ما ورد من 

األمر بنرص املغتاب � بالفتح � فانه ال موضوع للنرص مع كشف الرس. 

مضاف�ا إىل م�ا ورد يف ن�زول اآلي�ة من أن رجلن بعثا س�لامن عليه الس�الم إىل 
رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه وال�ه ليأيت هلام بطعام، فبعثه إىل أس�امة بن زيد، وكان خازن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه واله عىل رحله فقال: ما عندي يشء، فعاد إليهام، فقاال: بخل 
أس�امة. وقاال لس�لامن: لو بعثناه إىل بئر سميحة لغار ماؤها، ثم انطلقا يتجسسان عند 
أس�امة ما أمر هلام به رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله فقال هلام رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 
وال�ه: )م�ايل أرى خرضة اللحم يف أفواهكام( قاال: يا رس�ول اهلل م�ا تناولنا يومنا هذا 

حلام. قال: )ظللتم تأكلون حلم سلامن وأسامة(، فنزلت اآلية)�(. 

وعن عائش�ة: )دخلت علينا امراءة فلام ولت أومأت بيدي، أي: قصرية، فقال 
صىل اهلل عليه واله: )اغتبتيها()�(. فإن مجيع ذلك ش�اهد بعدم تقوم الغيبة هبتك الس�رت 

وكشف الرس. 

وأما كالم اللغوين املتقدم فهو مل يتضمن أخذ الس�رت يف العيب املقول، ليكون 
ش�اهدا له، ب�ل أخذه يف الش�خص املقول فيه، ليخ�رج املتجاهر، فالب�د أن ينزل عىل 
بيان رشط حرمة الغيبة، ال لتحديد مفهومها فهو مبني عىل اخللط بن القيود املأخوذة 

)1( الوسائل، ج �، ص ��0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث �.

)2( الوسائل، ج �، ص ��0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث 1.
)�( راجع البيان يف تفسري آية الغيبة من سورة احلجرات.

)�( عن الدر املنثور، ج �، ص �9.
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يف مفه�وم املوض�وع والقيود املأخ�وذة يف حكمه، الذي قد يصدر م�ن اللغوين كثريا 
بسبب االهتامم باحلكم، نظري ما يف جممع البيان من اعتبار عدم احلكمة يف ذكر العيب، 
ويف مف�ردات الراغب من اعتب�ار عدم االحواج إليه. وأم�ا النصوص فهي ظاهرة يف 
م�ا ذكر، إال أنه حي�ث ال جمال حلملها عىل بيان املعنى العريف مل�ا تقدم، وال نقل الغيبة 
رشعا من املعنى العريف املتقدم إىل املعنى املذكور، لظهور كثري من أدلة حرمة الغيبة يف 
حتريمه�ا باملعنى العريف املتقدم، تعن توجيهها بام يناس�ب املعنى املتقدم، بحملها عىل 
جمرد التطبيق وأن ذلك من أفراد الغيبة املحرمة، يف قبال االمر الظاهر، ال عىل التحديد 
احلقيقي، كام يناس�به رواية عبد الرمحن بن س�يابة األخرى عن الصادق عليه الس�الم: 
قال: )إن من الغيبة أن تقول يف أخيك ما س�رته اهلل عليه، وإن من البهتان أن تقول يف 

أخيك ما ليس فيه()1(.

وقد يش�هد ب�ام ذكرنا إمه�ال األصح�اب لتحديد الغيب�ة بذلك م�ع كون هذه 
النصوص نصب أعينهم. 

إن قل�ت: الزم ذل�ك أن ال يك�ون م�ن الغيب�ة بي�ان العيب املس�تور ال بداعي 
االنتقاص، ملا سبق من أخذ قصد االنتقاص يف مفهوم الغيبة. وكذا ذكر األمر الظاهر 
وإن كان بقص�د االنتقاص، للترصي�ح يف النصوص املتقدمة بالفرق بن األمر الظاهر 
واملس�تور، ف�إذا فرض اختص�اص األمر املس�تور بصورة قصد االنتق�اص كان األمر 
الظاه�ر مثله، فيلزم أن ال يكون غيبة، بل ال يكون حمرما، الن النصوص املتقدمة وإن 
دل�ت باملطابق�ة عىل نفي كونه من الغيب�ة، إال أن الظاهر منها نف�ي الغيبة لبيان اجلواز 

وعدم احلرمة ال ملحض حتديد الغيبة مفهوما. 

قلت: أما بيان األمر املستور ال بقصد االنتقاص فال مانع من االلتزام بخروجه 
عن الغيبة. وذلك ال ينايف حرمته من جهة كونه هتك سرت املؤمن وإذاعة لرسه وكشف 
عورته حيث دلت النصوص عىل حرمة ذلك، كصحيح عبد اهلل بن س�نان: )قلت له: 

)1( الوسائل، ج �، ص �00، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، �1.
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عورة املؤمن عىل املؤمن حرام قال: )نعم، قلت: يعني سفلته قال: ليس حيث تذهب، 
إنام هو إذاعة رسه()1(.

وحس�ن منص�ور بن ح�ازم أو صحيحه: قال أب�و عبد اهلل عليه الس�الم: )قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه واله من أذاع فاحشة كان كمبتدهيا، ومن عري مؤمنا بيشء ال 
يم�وت حت�ى يركبه()2(، وغريمه�ا. وكذا ما ورد يف وجوب كتم غاس�ل امليت ما يرى 

منه)�(.

ولعله مقتىض إطالق قوله تعاىل: )إن الذين حيبون أن تش�يع الفاحش�ة...( كام 
يناس�به إط�الق خر حممد بن فضي�ل املتقدم يف وجه كون الغيبة من الكبائر، لش�مول 
قول�ه عليه الس�الم فيه: )وال تذيعن عليه ش�يئا تش�ينه به وهتدم مروءت�ه( ملا لو مل يكن 

بقصد االعابة واالنتقاص، وكذا خر حممد بن محران املتقدم هناك أيضا. 

وأم�ا بي�ان االمر الظاهر بقصد االنتقاص فال يبعد البن�اء عىل كونه غيبة عرفا، 
وأن النص�وص املتقدم�ة مس�وقة لنف�ي حرمته وعدم ش�مول حكم الغيب�ة له رشعا. 
وألجلها ال مانع من االلتزام بجوازه خروجا عن إطالق حرمة الغيبة، الن النصوص 
املذكورة ال ختلو بمجموعها عن اعتبار، العتضاد بعضها ببعض، بل رواية ابن سيابة 
ال ختلو عن اعتبار يف نفس�ها، الن طريقها إليه صحيح أو حس�ن، والراوي عنه يونس 
بن عبد الرمحن الذي هو من أصحاب اإلمجاع، وابن سيابة وإن مل ينص عىل توثيقه إال 
أن بع�ض القرائن قد تش�هد باعتباره، بل ملا كان من رجال كام�ل الزيارة، فالبناء عىل 

صحة حديثه قريب جدا. 

ومنه يظهر لزوم اخلروج بالنصوص املذكورة عام دل بإطالقه عىل حرمة إعابة 
املؤمن ال بعنوان الغيبة، كخر حممد بن محران املتقدم يف وجه كون الغيبة من الكبائر، 

)1( الوسائل، ج �، ص ��0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث 1.
)2( املصدر السابق: حديث: �.

)�( راجع الوسائل، باب: � من أبواب غسل امليت.
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وخر زيد عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )يف احلديث: )عورة املؤمن عىل املؤمن حرام. 
قال: ما هو أن ينكشف فرتى منه شيئا، إنام هو أن تروي عليه أو تعيبه()1(.

نع�م، ذكر األم�ر الظاهر يف مقام االنتقاص.. تارة: يك�ون لبيان نقصه باملقدار 
ال�ذي يقتضي�ه كونه عيبا. وأخرى: يكون إلس�قاطه من أعن الن�اس بوجه يزيد عىل 
مقتىض كونه عيبا، إما بتبشيع العيب وشدة استهجانه أكثر مما يقتضيه يف نفسه، أو من 
باب االستش�هاد عىل اليشء بش�واهده وآثاره. وثالثة: بإبدائه بصورة العيب مع عدم 
كون�ه عيب�ا يف الواقع. فإن هذه الصور كلها وإن كان�ت من اإلعابة باألمر الظاهر، إال 
أن املتيق�ن من النصوص املتقدمة هو الصورة األوىل، ألهن�ا التي يقتضيها ذكر العيب 
يف نفس�ه يف مق�ام اإلعابة، أما الصورتان األخريان فه�ام يتضمنان اإلعابة بام يزيد عىل 
ذل�ك، والنصوص املتقدمة منرصفة عنهام، فيتعن الرج�وع فيهام إلطالق حرمة غيبة 

املؤمن وعيبه. 

وأما ما يظهر من شيخنا األعظم قدس رس ه من املفروغية عن عدم الفرق بن 
الظاهر واخلفي مع االنتقاص، فلم يتضح مأخذه. واملتيقن من ارتكاز حرمة االنتقاص 
إن�ام هو يف الصورتن األخرين، ال الصورة األوىل. والس�يام م�ع كون اإلعابة فيها ال 
توج�ب وهن�ا يف القول فيه، بل هي راجعة إىل انتقاص العيب نفس�ه، فال فرق بن أن 
يقال: العجلة من عيوب اإلنس�ان، وان يقال: ال عيب يف زيد إال أنه عجول مثال، مع 
فرض علم املخاطب بكونه عجوال، فاالعتداء فيها عىل املقول فيه خفي جدا، فتأمل. 
ع�ىل أن�ه ال يبعد ك�ون اجلواز فيها مقتىض الس�رية حتى بن املتدين�ن، الن التقيد فيها 
حمت�اج إىل عناية، لكث�رة احلاجة إىل االستش�هاد بآثار العيوب والتنبي�ه إليها، مع عدم 

وضوح استنكار مثل ذلك حتى يرتدع عنه املتدينون، بخالف الصورتن األخرين.

وباجلمل�ة: ال جم�ال للبناء ع�ىل حرمة الصورة املذك�ورة يف األم�ر الظاهر بعد 
ظهور النصوص املتقدمة يف جوازها. بل مقتىض ما ذكرنا من ظهور اختصاص الغيبة 

)1( الوسائل، ج �، ص �09، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث �.
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باإلعاب�ة يكون ذلك متيقن�ا منها. نعم لو فرض كون االنتق�اص واإلعابة يف الصورة 
األوىل ملح�ض ح�ب ذل�ك والرغبة يف تتبع عي�وب املؤمن ال لداع آخ�ر � كالردع عن 
طريقت�ه أو االقتص�اص منه أو نحو ذلك � مل يبعد حرمت�ه، ال من جهة حمض اإلعابة، 
ب�ل الن الرغب�ة املذكورة تنايف م�واالة املؤمن وأخوته، كام قد يش�ري إىل ذلك بعض ما 

ورد يف حتريم إحصاء عثرات املؤمن وعوراته)1(.

وق�د حتصل م�ن مجيع ما ذكرن�ا: أن الغيب�ة متقومة باإلعاب�ة واالنتقاص، وال 
دخل فيها لكراهة املقول فيه، وال لس�رت األمر املقول. وهي بجميع أقسامها حمرمة إال 
االنتق�اص بالعيب الظاهر باملقدار الذي يقتضي�ه العيب فقط، فان مقتىض النصوص 

املتقدمة جوازه. بقي يف املقام أمور..

األول: أن اإلعاب�ة واالنتقاص مبنيان عىل حمض االدعاء والقصد، فكلام ذكره 
املتكل�م يف مق�ام الني�ل من ش�خص كان إعابة له وانتقاص�ا وان مل يك�ن يف الواقع أو 
عند الناس عيبا، كالقرص والطول. بل قد تكون اإلعابة ببعض اخلصوصيات املكتنفة 
بالكالم الزائدة عىل جمرد ذكر األمر الذي يطعن به، كبيانه بوجه مستبش�ع أو تش�بيهه 
ببع�ض األم�ور املس�تنكرة ونحومها مم�ا ال يدخل حت�ت ضاب�ط. والفرق ب�ن الغيبة 
والسب مع اشرتاكهام يف اإلعابة أن السب متمحض يف الطعن واالنتقاص، أما الغيبة 

فاالنتقاص فيها يكون بتوسط نسبة يشء مع إبرازه بوجه منقص للشخص.

الث�اين: ل�و فرض العل�م بظاهر النص�وص املتقدمة وغض النظ�ر عام ذكرنا يف 
مفه�وم الغيب�ة من ع�دم اختصاصها باألمر املس�تور أمكن الرج�وع يف حرمة اإلعابة 
باألمر الظاهر بأحد الوجهن املتقدمن إىل عموم حرمة اإلعابة املستفاد من النصوص 
املتقدمة، بل هو املطابق للمرتكزات املترشعية املناسبة ملا هو املعلوم من احرتام املؤمن 
واهتامم الش�ارع بكرامته، ولزم االقتصار يف اجلواز عىل الصورة املتقدمة املستفادة من 

النصوص املتقدمة.

)1( راجع الوسائل، ج �، باب 1�0 من أبواب أحكام العرشة.
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الثالث: ظاهر ما تقدم يف النصوص أن املراد من األمر الظاهر ما يقابل املستور 
فال ينايف جهل املخاطب به بش�خصه إذا كان ش�ايعا عند غ�ريه بحيث ال يعد اطالعه 
علي�ه هت�كا لس�رت صاحبه. ك�ام أنه لو ف�رض كون األمر مس�تورا عند الن�اس، إال أن 
املخاط�ب يعل�م به، فال مانع من ذكره أمامه، الن املنس�بق من النصوص أن املعيار يف 

التحريم عىل هتك السرت الذي ال يصدق حينئذ. 

الراب�ع: ظاهر غري واحد م�ن الفقهاء واللغوين توق�ف الغيبة عىل كون األمر 
املق�ول حق�ا ثابت�ا يف الش�خص، فلو كان باط�ال خرج عنه�ا ودخل يف البهت�ان، وقد 
يس�تظهر م�ن النص�وص الكثرية املفرق�ة بينهام. لك�ن ال يبعد ورود النص�وص لبيان 
أن ذك�ر العي�ب يف الش�خص مع عدم وجوده في�ه موجب ملا هو أهم م�ن الغيبة وهو 
البهتان، ال أنه خارج عن الغيبة، فهي لبيان عموم حرمة الغيبة الخف فردهيا والسيام 
مع اشتامل بعضها عىل تفسري الغيبة أوال بمطلق ذكر العيب ففي النبوي: )هل تدرون 
ما الغيبة فقالوا: اهلل ورس�وله أعلم، قال: ذكرك أخاك بام يكره قال: أرأيت إن كان يف 

أخي ما أقول قال: إن كان ما تقول فقد اغتبته. وإن مل يكن فقد هبته()1(.

بل ال يبعد عموم الغيبة لذلك عرفا، كام يشهد به بعض النصوص مثل ما تقدم 
م�ن نزول اآلية، يف غيبة س�لامن وأس�امة، ورواي�ة داود بن رسح�ان املتقدمة، ورواية 
علقم�ة: )م�ن اغتاب مؤمنا ب�ام فيه مل جيمع اهلل بينه�ام يف اجلنة أبدا، وم�ا اغتاب مؤمنا 
ب�ام لي�س في�ه فقد انقطع�ت العصمة بينه�ام وكان املغت�اب يف النار خال�دا فيها وبئس 
املص�ري()2( وع�ن املصباح: )اغتاب�ه اغتيابا إذا ذكره بام يكرهه م�ن العيوب وهو حق. 
واالس�م الغيبة، ف�ان كان باطال فهو الغيبة يف هبت( وقد يش�عر بذلك كالم الصحاح 
املتق�دم. نع�م، ال تص�دق إذا كان البهت�ان ال بداع�ي االنتقاص، بل ب�داع آخر كام يف 

شهادة الزور، فبن الغيبة والبهتان عموم من وجه.

)1( كشف الريبة: ص 19 / طبع النجف سنة 1��2.
)2( الوسائل، ج �، ص �01، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 20.
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)1( ك�ام رصح ب�ه يف اجلواه�ر، وحك�ي ع�ن غ�ري واح�د. والوج�ه في�ه عدم 
خصوصي�ة يشء من األقس�ام املذكورة للعيب يف تعاريف الغيب�ة املتقدمة. ويف بعض 
املراس�يل عن الصادق عليه الس�الم: )ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب يف اخللق واخللق 
والعقل والفعل واملعاملة واملذهب واجلهل وأشباهه()1( ويف مرسل جممع البيان وخر 
عائش�ة املتقدمن ما يشهد بعمومها للعيوب البدنية واخللقية والدنيوية. لكن يف رواية 

داود بن رسحان املتقدمة ما يقتيض اختصاصها بالعيب يف الدين. 

ودعوى: أهنا ال تصلح لتقييد اإلطالقات الواردة يف رشح الغيبة، لعدم منافاهتا 
هل�ا. مدفوع�ة: ب�أن ورود كل من املطل�ق واملقيد يف مق�ام التحدي�د والرشح موجب 
للتن�ايف بينهام وإن كان�ا متفقن يف اإلثبات، المتناع كون كل منه�ام حدا تاما. ومن ثم 
فال يبعد لزوم محل املطلق عىل املقيد، الن محل املطلق عىل إمهال البيان من جهة املقيد 
أو االعت�امد يف بيان القيد عىل القرينة اخلارجي�ة أقرب عرفا من إلغاء خصوصية القيد 

يف املقيد. 

نع�م، هذا كل�ه موقوف عىل ورود املطلق واملقيد معا يف مقام الرشح والتحديد 
احلقيق�ي، وق�د عرفت اإلش�كال يف ورود النص�وص يف املقام ل�رشح الغيبة من مجيع 
اجلهات، بل ما تضمن أهنا ذكر اإلنسان بام فيه وارد لتحديد ها يف مقابل البهتان، وما 
تضمن أهنا ذكره بام يكره وارد جلعل الطريق لتشخيص مصداقها، وما تضمن أهنا ذكر 
األخ بام س�رته اهلل تعاىل عليه وارد ملحض التطبيق وبيان املصداق، ومنه هذه الرواية، 
وحينئ�ذ ف�ال جمال لالس�تدالل هبا يف املقام ع�ىل التقييد بعد عموم الغيب�ة عرفا جلميع 
العي�وب. خصوصا م�ع معارضتها برواية عب�د الرمحن بن س�يابة املتضمنة للتفصيل 

)1( مستدرك الوسائل، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 19.

أم  فعل�ه  يف  أم  خلق�ه  يف  أم  نس�به،  يف  أم  بدن�ه  يف  العي�ب  أكان  وس�واء 
يف قول�ه أم يف دين�ه أم يف دني�اه أم يف غ�ري ذل�ك مم�ا يك�ون عيب�ا في�ه)1(، 
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بن األمر الظاهر واملس�تور مع التمثي�ل للظاهر باحلدة والعجلة، فانه كالرصيح يف أن 
املس�تور مثله يعم ما يكون من س�نخهام من العيوب غري الدينية. هذا مضافا إىل هجر 
رواي�ة داود عند األصحاب، مع عدم خلوها عن ضعف الس�ند واضطراب الداللة، 
لظه�ور صدره�ا يف أن الغيب�ة ذكر األخ ب�ام ليس فيه وذيلها يف أهنا ذك�ره بام هو فيه مما 

سرته اهلل عليه، فتأمل. 

وباجلمل�ة: ال جم�ال للخ�روج بالرواية عن إطالق�ات حرمة الغيبة. ث�م إنه لو 
ف�رض حكومة الرواية ع�ىل اإلطالقات املذكورة فهي ال تنهض بإثبات جواز اإلعابة 
بالعيوب غري الدينية، ألهنا ليس�ت مس�وقة لنفي الغيبة عن العيوب املذكورة، لتكون 
ظاه�رة يف الكناي�ة عن عدم احلرمة � كام تقدم يف العي�وب الظاهرة � بل لتحديد الغيبة 
ال غ�ري، وخروج ذلك ع�ن الغيبة ال ينايف حرمته بعنوان كونه إعابة وتوهينا للمؤمن، 

الذي تظافرت األدلة بحرمته. 

ث�م إنه بناء ع�ىل أن املعيار يف الغيبة هي اإلعابة فقد س�بق الكالم يف حتديد ها. 
وأما بناء عىل أن املعيار فيها ذكر العيب فقد سبق انرصاف العيوب املذكورة يف تعريف 
الغيبة إىل ما يكون موهنا لإلنسان ونقصا فيه بام هو إنسان ذو كرامة، وهو ال جيري يف 
كثري من العيوب البدنية كالعور والعمش، والدنيوية، كالفقر يف املال والذرية، يف حق 
كث�ري من األش�خاص، بل قد ال يصدق العيب يف بعضه�ا وإن كانت منافية للكامل أو 
االعت�دال، وحينئ�ذ فال يكون ذكرها غيبة، وال حي�رم إال يف ما كان يف مقام االنتقاص 

واإلعابة، حلرمة اإلعابة وإن مل تكن غيبة، كام تقدم. 

وك�ذا لو كان ذكره�ا موجبا لإلهان�ة، خلصوصية الزمان أو امل�كان أو غريمها 
لتظاف�ر النص�وص)1( واملرتك�زات بحرم�ة إهانة املؤم�ن. وكذا لو كان�ت من األمور 
املستورة ملا تقدم من حرمة كشف رس املؤمن وهتك سرته. وأما كراهة صاحبها لذكرها 
فقد عرفت أهنا ليس�ت معيارا يف صدق الغيب�ة. كام ال دليل عىل كوهنا موجبة للحرمة 

)1( راجع الوسائل، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة.
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م�ع قطع النظر عن الغيبة، لعدم الدليل ع�ىل وجوب إطاعته وجتنب ما يكره. وما دل 
عىل حرمة إيذاء املؤمن)1( ال ينفع يف املقام، الن اإليذاء إنام هو بإبالغه وإعالمه باألمر 
املك�روه ل�ه، ال بمجرد حصوله. مع أنه ال جمال لاللتزام بإطالقه، فال يبعد اختصاصه 
ب�ام يك�ون تعديا علي�ه وهضام حلقه. أو يك�ون املقصود منه حمض اإلي�ذاء حبا فيه من 
دون غرض آخر، ملنافاته ملواالته حينئذ، فال حيرم ما يؤذيه إذا مل يكن تعديا عليه وكان 
للفاع�ل غرض عقالئي غري اإليذاء، إذ ال يظ�ن االلتزام باحلرمة حينئذ من أحد. ومما 
ذكرنا يظهر احلال يف ذكر اإلنسان باأللقاب املشعرة بالذم ال بقصد الذم واالنتقاص، 
بل ملحض التعريف، فانه ال دليل عىل حرمتها بعد خروجها عن الغيبة. إال أن تستلزم 

إهانة املقول فيه أو كشف سرته.

)1( الظاهر أنه يشري بذلك ملا تضمن أخذ الكراهة يف الغيبة. وقد عرفت عدم 
كون�ه معي�ارا فيها. ك�ام عرفت أن ظاهر الن�ص املذكور كراهة ذك�ر العيب، ال كراهة 

وجوده، كام قد يظهر من املتن.

)2( م�ن دون فرق بن القول بأنحائه مما يتضمن االخبار بالعيب أو التعريض 
به أو اإلش�ارة إليه، كام رصح به يف جامع املقاصد، وعن الش�هيد يف قواعده أنه قس�م 
الغيبة إىل ظاهرة وخفية وأخفى، وعد من الثاين اإلش�ارة والتعريض، ومن الثالث أن 
يذم نفسه برتك طرائق لينبه عىل عورات غريه، ويظهر الكالم يف وجه التعميم املذكور 

مما سيأيت.

)�( ك�ام رصح ب�ه يف جام�ع املقاصد وغ�ريه. ومن ثم قال يف جام�ع املقاصد: 
)وضاب�ط الغيب�ة كل فعل يقصد به هتك عرض املؤم�ن والتفكه به أو إضحاك الناس 

)1( راجع الوسائل، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة.

ومكروها لديه)1(، كام ال فرق يف الذكر بن أن يكون بالقول)2(، أم بالفعل 
احلاك�ي عن وجود العيب)3(. والظاهر اختصاصها بصورة وجود س�امع 
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منه(. لكن تعميم الغيبة جلميع ذلك ال خيلو عن إش�كال أو منع، لعدم مس�اعدة أكثر 
االخبار وال كالم اللغوين عليه. كام ال يتضح كونه املفهوم العريف منها. نعم، يف خر 
عائش�ة املتقدم ما يش�هد به يف اجلملة. والذي هيون األمر أن املستفاد من األدلة عموم 
احلرمة للجميع وإن مل يكن غيبة، ملا يستفاد من كثري من النصوص من أن حرمة الغيبة 
بلح�اظ منافاهت�ا حلرمة املؤمن، وم�ن الظاهر عدم خصوصية الق�ول يف منافاة احلرمة 
املذك�ورة. بل بناء عىل ما عرف�ت منا من أن املعيار يف الغيبة اإلعابة، فال يبعد عمومها 

جلميع ذلك، فتأمل.

)1( ق�ال ش�يخنا األعظ�م ق�دس رسه: )هل يعت�ر يف الغيبة حض�ور خماطب 
عن�د املغت�اب، أو يكف�ي ذكره عند نفس�ه ظاه�ر األكثر الدخول، ك�ام رصح به بعض 
املعارصي�ن. نع�م، ربام يس�تثنى م�ن حكمها عند من اس�تثنى م�ا لو عل�م اثنان صفة 
ش�خص فيذكر ]فيذكره ظ[ أحدمها بحرضة اآلخر(. وكأن نس�بة ذلك لظاهر األكثر 
ناش�ئة م�ن إطالقه�م يف تعريف الغيبة إهنا ذكر االنس�ان بام يكره�ه، بدعوى: عمومه 
للذك�ر من دون خماط�ب. لكنه منرصف إىل خص�وص الذكر املبني ع�ىل االعالم، ال 
جمرد ترديده باللسان، ولو ملناسبة احلكم واملوضع التي ألجلها رصحوا بالتعميم لغري 
الذكر باللس�ان. والس�يام مع أن الظاهر دخ�ل الذكر يف الكراهة، وه�و إنام يكون مع 
وج�ود خماط�ب، ملا في�ه من التوهن أو نح�وه، أما مع عدمه ف�ال خصوصية للذكر يف 

الكراهة، وإنام املكروه بناء القائل عىل ثبوت السوء يف املقول فيه وان مل يذكره. 

فاإلنص�اف أن اس�تظهار ذل�ك منهم ومن اللغوي�ن يف غري حمل�ه. ومنه يظهر 
حال ما تضمن من النصوص تفس�ري الغيبة بذلك أو بذكر الش�خص بام فيه لو فرض 
الرجوع إليها يف املقام. وأظهر يف عدم الشمول ما تضمن تفسريها بذكر األخ بام سرته 

اهلل عليه. 

وباجلمل�ة: البن�اء عىل خروج ذلك عن مفهوم الغيب�ة قريب جدا. وال أقل من 

يقصد افهامه وإعالمه)1(، 
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الشك الذي يرجع معه للراءة. ولو فرض عمومه له فال ينبغي اإلشكال يف انرصاف 
إطالق�ات النه�ي عنه، لظهورها يف أن منش�أه م�ا تتضمنه الغيبة م�ن النيل من عرض 

املؤمن وتوهينه، الذي هو الوجه الظاهر يف تشبيهها بأكل اللحم، فالحظ.

)1( كام رصح به يف اجلواهر. ويعرف وجهه مما تقدم يف سابقه، فان ظاهر ذكر 
الش�خص املأخ�وذ يف تعري�ف الغيبة هو ذكره بنح�و يميزه ويعرفه حت�ى يلزم توهينه 
بش�خصه. وعن النبي صىل اهلل عليه واله: )أنه إذا كره من أحد شيئا قال: ما بال أقوام 

يفعلون كذا وكذا وال يعن()1(.

)2( لعن ما تقدم، وانحصار أطراف الش�بهة ال يوجب الدخول يف التعريف. 
ومثل�ه م�ا لو كان الذم لكثريين يف غري حمصور، كام لو ذكر مجاعة � كالعرب والعجم � 
بوصف بنحو يراد به اتصاف أكثرهم به. وما قد يظهر مما عن كاشف الغطاء يف رشحه 

عىل القواعد من دخول مجيع ذلك يف الغيبة، حيث عده من مستثنياهتا غري ظاهر.

)�( يعني: باإلضافة إىل مجيع أطراف الش�بهة. وأما لو لزم اإلهانة واالنتقاص 
باإلضافة إىل ما يتعلق هبم وينسبون إليه � كزيد يف املثال � صدقت الغيبة باإلضافة إليه 

بال إشكال.

)�( مل�ا دل ع�ىل األم�ر بالتوبة م�ن الذنوب من النص�وص الكث�رية. واملتيقن 
وجوهب�ا فطريا بمالك ل�زوم دفع الرضر املحتمل، بلحاظ ما رتب�ه اهلل تعاىل عليها من 

)1( عن مسند أبى داود ج 2، ص ��.

كام ان الظاهر انه البد من تعين املغتاب)1(، فلو قال: واحد من أهل البلد 
جب�ان ال يكون غيب�ة، وكذا لو قال: أحد أوالد زيد جبان)2(، نعم قد حيرم 
ذل�ك من جهة لزوم االهانة واالنتقاص)3(، ال من جهة الغيبة، وجيب عند 

وقوع الغيبة التوبة)4(، والندم، 
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غف�ران الذنب وس�قوط العقاب)1( أو عقال بمالك لزوم ش�كر املنعم، لتعرض تاركه 
ل�زوال النعم�ة. وال جم�ال لاللتزام بوجوهبا مولوي�ا، للزوم العصي�ان برتكها، فيجب 
التوبة منه، ويلزم العصيان برتكها... وهكذا يتسلس�ل، فيكون عدم التوبة من الذنب 
الواح�د سلس�لة ذنوب ال تنتهي، كام أوضحه س�يدنا املصنف ق�دس رسه يف مباحث 

أحكام األموات. 

الله�م إال أن يق�ال: ذل�ك إنام يقت�يض عدم ش�مول عمومات وج�وب التوبة 
للذنوب احلاصلة بس�ببه ويف طوله، واختصاصه بالذنوب العرضية التي هي موضوع 
التوبة، وال يلزم بحمل العموم املذكور عىل اإلرش�اد. فالعمدة عدم ظهور النصوص 
املذك�ورة وغريه�ا من االدلة الرشعية يف التكليف املولوي، بل يف االرش�اد بلحاظ ما 
ذكرن�ا، فالحظه�ا. ومن�ه يظهر عدم اختص�اص االمر بالتوبة، بل جي�ري يف غريها مما 
تضمنت االدلة ترتب االثر املذكور � وهو سقوط العقاب � عليه، كاالستغفار والندم 
واالع�رتاف بالذن�ب وباس�تحقاق العق�اب عليه)2( وفعل احلس�نات الت�ي هي متحو 
الس�يئات وغ�ري ذل�ك. وكأن التوبة أظهرها يف االث�ر املذكور. بل لعله�ا أوىل منها يف 
شكر املنعم، لتضمنها الرجوع إليه الذي هو أظهر يف االنقياد واخلضوع، فتأمل. وأما 
ما ذكره شيخنا االستاذ دامت بركاته من احتامل وجوب التوبة رشعا، الن التمرد عىل 

املوىل حمرم بنفسه رشعا، فيجب تركه بالتوبة من الذنوب والرجوع عنها. 

ففي�ه: أن التم�رد إن كان هو خمالفة أح�كام املوىل فهو مس�اوق للمعصية التي 
ال إش�كال يف ع�دم حرمتها رشعا مولويا. م�ع أن انطباقه عىل ترك التوبة موقوف عىل 
وجوهب�ا ال�ذي هو حمل الكالم. وإن كان هو اإلرصار عىل اخلروج عن حضريته تعاىل 
واملعان�دة ل�ه واملحادة مع�ه فحرمته � لو مت�ت � ال تقتيض وجوب التوب�ة من الذنب، 
لعدم مالزمة تركه للتوبة. ثم إنه ال جمال لتوهم عدم احلاجة إىل التوبة بدعوى: ظهور 

)1( راجع الوسائل، باب ��1 من أبواب جهاد النفس.
)2( راجع النصوص الدالة عىل ذلك يف الوسائل يف أبواب جهاد النفس، باب: �2 إىل باب: �9.
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األدلة اآلتية يف أن املاحي للغيبة أمر آخر، كاالستحالل من املغتاب أو االستغفار له. 
الندفاعها: بأن أكثر النصوص املذكورة ظاهر يف جمرد احتياج الغيبة لذلك، المتيازها 
عن س�ائر الذنوب باهنا ظل�م للغري، ال يف االكتفاء به فيها، فال ين�ايف االحتياج للتوبة 

ونحوها من ماحيات الذنوب بلحاظ كوهنا معصية له تعاىل ومتردا عليه. 

وأم�ا م�ا قد يظه�ر منه االكتف�اء بذلك � كروايتي الس�كوين وحف�ص بن عمر 
اآلتيت�ن � فال يبعد انرصاف�ه إىل النادم عىل الذنب املقر به، ال�ذي هو يف مقام اخلروج 
عن�ه، وذل�ك مالزم لتوبته منه، كام هو احل�ال يف مجيع ما ورد يف بيان الكفارات. بل ال 
يبعد انرصافه � ولو بمناسبة احلكم واملوضوع � إىل عالج حق املظلو هبذه الكفارة، ال 
م�ن مجيع اجلهات، فال ينايف احتياجه إىل ما يس�قط التبعة جمه�ة عصيانه تعاىل والتمرد 
علي�ه م�ن التوبة ونحوها، كام هو احلال يف س�ائر أنواع الظلم، حي�ث حتتاج إىل التوبة 
بلح�اظ حقه تع�اىل، واىل التخل�ص من تبعة املظل�وم. وال أقل من ك�ون هذا مقتىض 
اجلمع بن هذه النصوص وما تضمن انه ال كبري مع االس�تغفار أو اإلقرار وال صغري 

مع اإلرصار ونحوه، فانه أقرب عرفا من ختصيص تلك النصوص هبذه.

وباجلملة: املس�تفاد م�ن جمموع النص�وص أن التوبة والن�دم ونحومها موجبة 
للخ�الص من تبعة الذنب م�ع اهلل تعاىل، وأداء احلقوق ألهله�ا أو تعويضهم منها أو 
االستحالل منهم موجبة للخالص من تبعة التعدي معهم ال غري، وال تغني عن تبعة 

الذنب معه تعاىل. هذا مضافا إىل ما يأيت يف تقرير األصل، فانه ينفع يف املقام.

)1( إن كان املدعى يف املقام وجوب ذلك رشعا، بحيث يكون حمرما يس�تحق 
ألجله العقاب مع قطع النظر عن عقاب الغيبة، نظري عقاب ترك كفارة اإلفطار، فمن 
الظاه�ر ع�دم هنوض األدلة به، ألهنا لو متت ظاهرة يف اإلرش�اد إىل ذلك للتخلص به 
م�ن تبعة عق�اب الغيبة، املقتىض لوجوبه فطريا بمالك وجوب دفع الرضر الواقعي أو 
املحتم�ل. كام أن عدم الوجوب املولوي هو مقتىض أصالة الراءة، كام لعله ظاهر وإن 

واألحوط وجوبا اال االستحالل من الشخص املغتاب)1( 
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كان املدع�ى وجوب ذلك عقال بمالك دف�ع الرضر، فهو مقتىض األصل، بل مقتضاه 
وجوب اإلتيان بكل ما حيتمل توقف سقوط العقاب عليه. وأما بالنظر إىل األدلة، فقد 
يدعى أن مقتىض أدلة مس�قطية التوبة، كوهنا ماحي�ة للذنوب، وأن التائب من الذنب 
كم�ن ال ذنب ل�ه، عدم االحتياج يف املقام لغري التوبة. لكن األدلة املذكورة � مع قرب 
انرصافه�ا بمناس�بة احلكم واملوضوع إىل إس�قاط الذنب من حيثي�ة حقه تعاىل، ال من 
مجي�ع اجلهات حتى باإلضافة إىل املعتدى علي�ه � خمصصة بام تضمن عدم كفاية التوبة 
يف اخلروج عن تبعة ظلم العباد، كصحيح زرارة عن أيب جعفر عليه السالم: )قال: ما 
م�ن أحد يظلم مظلمة إال أخذه اهلل هبا يف نفس�ه ومال�ه، فأما الظلم الذي بينه وبن اهلل 

تعاىل فإذا تاب غفر له()1(.

وخر س�عد بن طريف عن أيب جعفر عليه الس�الم: )ق�ال: الظلم ثالثة: ظلم 
يغفره اهلل، وظلم ال يغفره اهلل، وظلم ال يدعه اهلل. فأما الظلم الذي ال يغفره فالرشك، 
وأم�ا الظلم الذي يغفره، فظلم الرجل نفس�ه يف ما بينه وب�ن اهلل، وأما الظلم الذي ال 

يدعه فاملداينة بن العباد()2(.

وخر الس�كوين بل موثقه عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم قال: )قال رس�ول اهلل 
صىل اهلل عليه واله: من ظلم أحدا وفاته ]ففاته خ.ل[ فليستغفر اهلل له فانه كفارة له()�( 
وظاه�ر غري واحد م�ن نصوص املقام ك�ون الغيبة ظلام وتعديا ع�ىل املغتاب وانتهاكا 
حلرمته، ولذا صح تش�بيهها بأكل حلمه، وليس�ت من ظلم اإلنسان يف ما بينه وبن ربه 
ال�ذي تقدم أنه يغفر بالتوبة. نعم، قد يس�تظهر ع�دم كوهنا ظلام من عطفها عىل الظلم 
يف غ�ري واح�د من النصوص، كخر احلرث بن املغرية: قال أبو عبد اهلل عليه الس�الم: 
)املس�لم أخو املس�لم هو عينه ومرآته ودليله ال خيونه وال خيدعه وال يظلمه وال يكذبه 

)1( الوسائل، ج 11، ص ���، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث �.

)2( الوسائل، ج 11، ص ��2، باب �� من أبواب جهاد النفس، حديث �.
)�( املصدر السابق: حديث: �.
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وال يغتابه()1( وغريه. 

لك�ن ال جم�ال للخ�روج هبا ع�ام عرفت، فاألق�رب محلها عىل ن�وع خاص من 
الظل�م كالظل�م املايل أو من باب عط�ف اخلاص عىل العام، لش�دة االهتامم، فالحظ. 
هذا مضافا إىل النصوص املستفيضة الدالة عىل عدم اخلروج عن الغيبة بمجرد التوبة، 
وأهنا متعلقة باملغتاب، ال باهلل سبحانه فقط، كالنبويات الثالثة املتقدمة)2( يف أدلة كون 
الغيب�ة من الكبائر املتضمن�ة لعدم غفراهنا إال بتحليل املغت�اب، والنبوي اآلخر: )من 
كانت ألخيه عنده مظلمة يف عرض أو مال فليستحلها من قبل أن يأيت يوم ليس هناك 
درهم وال دينار، فيؤخذ من حسناته، فان مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، 
فيتزايد عىل س�يئاته()�( ويف خر دعائم اإلس�الم عن أيب عبد اهلل عليه السالم: أنه قال 
يف حديث: )فمن نال من رجل شيئا يف عرض أو مال وجب االستحالل منه()�(. ويف 
نب�وي آخر: )من اغتاب مس�لام أو مس�لمة مل يقبل اهلل صالت�ه وال صيامه أربعن يوما 

وليلة إال ان يغفر له صاحبه()�(.

ودع�وى: انه مل يتفوه أحد ببطالن عب�ادة املغتاب � بالكرس � ووجوب القضاء 
علي�ه بعد التوب�ة. مدفوعة: بأن احلدي�ث قد تضمن عدم قبول الص�الة وهو أعم من 
بطالهن�ا بنح�و يوجب القضاء. والذي هي�م يف احلديث أنه يدل عىل تعل�ق تبعة الغيبة 
باملغت�اب � بالفت�ح � وع�دم كفاي�ة رفع التوب�ة يف رفعه�ا. ويف النبوي اآلخ�ر: )واهلل 
الذي ال إله إال هو ال هيذب اهلل مؤمنا بعد التوبة واالس�تغفار إال بس�وء ظنه واغتيابه 

)1( الوسائل، ج �، ص ���، با ب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 2.
)2( رواه�ا يف الوس�ائل، ج �، ص ���، باب 1�2 من أبواب أح�كام العرشة، حديث: 9 و �1 زملحقه، 
وروى قريب�ا منه�ا يف مس�تدركها يف ب�اب 1�2 من االبواب املذك�ورة، حدي�ث: �، 21، وباب ��1، 

حديث: �. وانام مل نذكرها الحتامل اهنا عن ما ذكره يف الوسائل.
)�( ح�كاه ش�يخنا االعظ�م )قدس رسه( عن كش�ف الريبة والرسائ�ر. ومثله يف كون الغيب�ة موجبة النتقال 

احلسنات ما رواه يف مستدرك الوسائل، باب 1�2، من أبواب أحكام العرشة، حديث: �0، �9.
)�( مستدرك الوسائل: باب: ��، من أبواب جهاد النفس، حديث: �.

)�( مستدرك الوسائل: باب: 1�2، من أبواب أحكام العرشة، حديث: ��.
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للمؤمن�ن()1( وع�ن مصباح الرشيعة: قال الصادق عليه الس�الم: )ف�إن اغتبت وبلغ 
املغتاب فاستحل منه، فإنه مل تبلغه ومل تلحقه فاستغفر اهلل له()2(. 

ويف الدعاء التاس�ع والثالثن من أدعية الصحيفة السجادية: )اللهم وأيام عبد 
ن�ال من�ي ما حظرت علي�ه، وانتهك مني م�ا حجرت عليه، فم�ىض بظالمتي ميتا، أو 
حصلت يل قبله حيا، فاغفر له ما أمل به مني... واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، 
وترع�ت به من الصدقة عليه�م، أزكى صدقات املتصدقن، وأع�ىل صالة املتقربن، 
وعوضن�ي من عف�وي عنهم عفوك... الله�م وأيام عبد من عبي�دك أدركه مني درك، 
أو مس�ه من ناحيتي أذى، أو حلقه يب أو بس�ببي ظلم، ففته بحقه، أو س�بقته بمظلمته، 
فص�ل ع�ىل حمم�د وآله وأرض�ه عني من وج�دك، وأوفه حق�ه من عندك، ث�م قني ما 
يوجب له حكمك... اللهم إين أستوهبك يا إهلي ما ال ينقصك بذله، واستحملك ما 
ال يبهض�ك محله...(، فإن�ه كالرصيح فيام ذكرناه من تعلق تبع�ة الظلم باملظلوم، وأنه 
لي�س كغريه من الذنوب ال يتعلق إال باهلل تع�اىل بحيث يكفي فيه التوبة، كام أنه ظاهر 
يف عموم موضوعه ملثل الغيبة من أنواع الظلم، لصدق األذى والدرك عليها لو فرض 

التشكيك يف صدق الظلم. 

وأظه�ر م�ن ذلك م�ا يف دعاء ي�وم االثنن م�ن ملحقاهتا: )وأس�ألك يف مظامل 
عبادك عندي، فأيام عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبيل مظلمة ظلمتها إياه 
يف نفس�ه أو يف عرض�ه أو يف ماله أو يف أهله وولده، أو غيب�ة اغتبته هبا، أو حتامل عليه 
بميل أو هوى... فقرصت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه... فأسالك 

أن تصيل عىل حممد وعىل آل حممد وأن ترضيه عني بام شئت...(. 

وأما اإلشكال يف االستدالل هبام بأن فعل االمام عليه السالم جممل ال يدل عىل 
الوجوب. فمندفع: بأنه ليس املدعى هو الوجوب املولوي، بل االرش�ادي للتخلص 

)1( مستدرك الوسائل، ج 9، ص �11، باب �12 من أبواب أحكام العرشة، حديث 11.
)2( مستدرك الوسائل، ج 9، باب �12 من ابواب أحكام العرشة، حديث 19.
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م�ن التبعة، والدعاء ان رصحي�ان يف ثبوت التبعة. ومثله اإلش�كال باحتامل عدم توبة 
الظامل، فال يدل الكالم عىل لزوم االس�تحالل مع التوبة منه. الندفاعه: بأن ما يس�قط 
بالتوب�ة ال دخ�ل للمظلوم به، فال ب�د أن يكون املنظور له عليه الس�الم تبعة أخرى ال 
دخل للتوبة هبا تابعة للمظلوم. وباجلملة: التش�كيك يف داللة الدعاء ين الرشيفن مما 
ال جمال له ظاهرا. ويف خر حفص بن عمر عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم، قال: )س�ئل 
النبي صىل اهلل عليه واله: ما كفارة االغتياب؟ قال: تستغفر ملن اغتبته كلام ذكرته()1(.

ودع�وى: أن ما تضمنه من وجوب االس�تغفار للمغت�اب كلام ذكر ال قائل به، 
بل هو خالف الرضورة. مدفوعة: بأنه ظاهر بقرينة الس�ؤال عن الكفارة يف املفروغية 
عن احتياج الغيبة للكفارة غري التوبة. عىل أن املحكي عن املجليس يف مرآة العقول أن 
النس�خة: )كام ذكرته(. ومثلها يف ذلك رواية اجلعفريات عن عيل عليه الس�الم، )قال 
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله: من ظلم أحدا فعابه ]فغابه خ.ل[ فليس�تغفر اهلل له كام 

ذكره، فإنه كفارة له()2(. 

ويف خر أنس بن مالك، قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله: )كفارة االغتياب 
أن تس�تغفر ملن اغتبته()�(. مضافا إىل عدها يف رواية الكراجكي)�( من احلقوق التي ال 
براءة منها إال باالداء أو العفو، فإهنا وإن اشتملت عىل احلقوق املستحبة أيضا، إال أهنا 
تدل عىل أن من شأن احلق أن ال يسقط بالعفو من صاحبه وإن كان مستحبا، فتنفع يف 
احل�ق الواجب، كام يف املق�ام، فتأمل. ثم إن هذه النصوص الس�تفاضتها ال ينبغي أن 
ترتك لضعف س�ندها، كام ذكره صاحب اجلواهر وبعض مش�اخينا. عىل أن بعضها ال 

)1( الوسائل، ج �، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث 1.
)2( مس�تدرك الوس�ائل، ج 9، ص 1�0 باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث 1. وقد روى حديث 
آخر بنفس السند يف ج 12، ص �10، باب �� من ابواب جهاد النفس، حديث 1. هكذا: )ومن ظلم 

احدا ففاته فليستغفر اهلل كام اذكره فانه كفاره له( ولعله تصحيف حديث االول.
)�( مستدرك الوسائل ج 9، ص 1�0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث 2.

)�( الوسائل، ج �، ص ��0، باب 122 من أبواب أحكام العرشة، حديث �2.
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خيل�و عن قرب لصحة مجيع رواته إال واحد، كخر حفص بن عمر، بل الدعاء األول 
ال يظن من أحد التش�كيك فيه، وهي مش�رتكة يف الداللة عىل عدم اخلروج عن الغيبة 
بمج�رد التوبة، فال ينبغي التوقف يف ذلك، والس�يام م�ع مطابقته يف اجلملة ملرتكزات 

املترشعة، بل العقالء، يف كل تعد عىل الغري وانتهاك حلرمته، فالحظ. 

ه�ذا، ول�و فرض قصور ما ذكرنا عن اخلروج عن عم�وم رافعية التوبة للذنب 
أش�كل التمس�ك بالعموم املذكور مع عدم حصول العلم بمضمونه، الن قيام احلجة 
إنام ينفع يف املعذرية واملنجزية يف مقام العمل، حيث يوجب بحكم العقل قبح العقاب 
عىل العمل املرتتب عليها وإن مل تصب الواقع، فيوجب القطع بعدمه بعد فرض كون 

املوىل حكيام، وال يبقى معه موضوع لقاعدة وجوب دفع الرضر املحتمل. 

أما قيام احلجة عىل العفو ورفع العقاب بعد استحقاقه فال يوجب قبح العقاب 
يف ح�ق امل�وىل لو فرض خطؤه�ا، فإن الظاهر أن امللزم للم�وىل بالعفو يف موارد ورود 
األدل�ة عليه ليس جمرد قي�ام احلجة عليه، بل هو الوعد الص�ادر منه، الذي جيب عليه 
الوفاء به لئال يكون مغريا باجلهل ومسببا للوقوع يف الرضر، أو يعلم بوفائه به تفضال 
من�ه، فل�و فرض عدم صدور الوعد وخطأ الدليل فال منش�أ إللزام�ه بمقتىض األدلة، 
ودلي�ل حجيتها منرصف إىل التعبد بمضموهنا يف مق�ام العمل، املوجب لكوهنا عذرا 
مانعا من العقاب عقالء، ال الوعد بجري الشارع عىل طبقها فيام ال يستتبع العمل من 
العب�د. ومن ث�م كان ما تضمنته نص�وص من بلغه ثواب عىل عم�ل، من ثبوت نفس 
الث�واب املوع�ود به يف األدل�ة وإن كانت كاذب�ة تفضال حمضا مس�تفادا من النصوص 
املذكورة، ال واجبا بمقتىض نفس األدلة املتضمنة للثواب املوعود وإن كانت يف نفسها 

حجة. 

نعم، لو فرض حصول العلم للمكلف بالوعد بالعفو من دون تقصري، وألجله 
فرط يف س�لوك الطرق األخرى املاحية مل يبعد حتقيق العفو منه تعاىل وإن مل يصدر منه 
الوعد، ال لوجوب ذلك عليه، بل حلس�ن نية العبد املوجب لكونه أهال للتفضل. أما 
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ل�و ف�رض تقصريه يف حتصيل العلم أو احتامله خطأ الطريق املتضمن للوعد � كام يف ما 
نحن فيه � فالالزم عليه بحكم العقل دفع الرضر املحتمل بفعل كل ما حيتمل دخله يف 

دفعه، وإال كان مفرطا يف نفسه، وال ملزم للموىل بالتفضل عليه.

وباجلملة: ال جم�ال للخروج عن مقتىض األصل املتقدم، وال تصلح عمومات 
رافعية التوبة للورود عليه ورفع موضوعه. فال بد من النظر يف ما حيتمل توقف سقوط 

تبعة العقاب عليه يف املقام. 

إذا عرف�ت ه�ذا، فالنص�وص املتقدم�ة مل تتضمن مس�قطا آخر غ�ري التوبة إال 
االس�تحالل م�ن املقول فيه واالس�تغفار ل�ه. وظاهر كلت�ا الطائفتن تع�ن مضموهنا 
وكفايته يف مقام اخلالص من التبعة، فالظهوران متنافيان. واجلمع بينهام بلزوم اجلمع 
ب�ن األمري�ن � م�ع كونه ترعيا بال ش�اهد � مما تأباه نصوص االس�تحالل جدا، لقوة 
ظهورها يف كفايته، والس�يام مع كونه كافيا عرفا، فالتنبيه له فيها دون غريه كالرصيح 
يف كفايته. ومثله اجلمع بينهام بالتخيري بن األمرين، لقوة ظهور نصوص االس�تحالل 
يف احلرص، والسيام مع صعوبته، ملا فيه من التنازل واالعرتاف باخلطأ، فاالقتصار عليه 
كالرصيح يف عدم التخيري بينه وبن غري االستغفار الذي هو سهل جدا. فلعل األقرب 
عرفا اجلمع بن النصوص بالرتتيب، بمعنى لزوم االس�تحالل مع التمكن منه وعدم 
لزوم حمذور مهم منه، وإال وجب التنزل لالس�تغفار، ملناس�بته لنصوص االستحالل 
الت�ي عرف�ت قوة ظهورها يف تعين�ه وكفايته، وعدم إباء نصوص االس�تغفار عنه، مع 
مناس�بته للمرتك�زات العرفية، الن االس�تغفار عرفا من س�نخ التعويض لذي احلق، 
وهو يف رتبة متأخرة عن االس�تحالل منه عندهم، فهو نظري التصدق بمجهول املالك 

املرشوط باليأس عن معرفة صاحبه. 

بل ربام يشهد به موثق السكوين املتقدم الوارد يف مطلق الظلم، إذ ال يبعد كون 
قوله: )ففاته( كناية عن تعذر االستحالل منه وإرضائه. ولعله إليه يرجع ما يف النبوي 
املتق�دم عن مصباح الرشيعة من التفصيل بن بلوغ الغيبة للمغتاب وعدمه، لقرب أن 
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يك�ون عدم وجوب االس�تحالل مع ع�دم بلوغ الغيبة للزوم حم�ذور يف إبالغه هبا، ملا 
يستوجبه من الشحناء ونحوها مما يلحقه بالتعذر حكام. 

وأم�ا ما عن املحقق الط�ويس قدس رسه يف التجري�د، والعالمة قدس رسه يف 
رشح�ه وغريمها من اختيار مضمون النبوي املذك�ور مع اجلمود عليه فال جمال له بعد 
ضعف س�نده، والس�يام م�ع ما عرفت من ل�زوم االحتياط حتى مع قي�ام احلجة إذا مل 
توجب العلم. وحينئذ فيلزم االس�تحالل ممن مل تبلغه الغيبة مهام أمكن ولو إمجاال من 

دون إعالمه بالغيبة، إال أن يلزم منه حمذور يعلم بعدم رضا الشارع االقدس به.

وكي�ف كان، فاالق�رب الرتتي�ب بن االس�تحالل واالس�تغفار، لكن عرفت 
أن ذل�ك ال يكف�ي م�ا مل يوجب القطع، وم�ن ثم فقد يق�ال بلزوم االحتي�اط باجلمع 
ب�ن االس�تحالل واالس�تغفار، وإن كان بعيدا عن ظاهر النص�وص املتقدمة، بل عن 
املرتك�زات العقالئية، ملا ه�و املرتكز من أن لذي احلق رفع اليد عن حقه، وليس وراء 
إرضائه ش�ئ آخر. وقد حتصل من مجيع ما ذكرن�ا: أن مقتىض االحتياط الالزم اجلمع 
بن االس�تحالل من املغتاب واالس�تغفار ل�ه، إال أن لزومه بعيد ج�دا عن النصوص 
وبناء العقالء، واالكتفاء باالس�تحالل مع التمكن منه قريب جدا. كام أن الالزم عدم 

تركه إال مع لزوم حمذور منه ملحق له بالتعذر، فيكتفي حينئذ باالستغفار. 

ه�ذا، ومقتىض خ�ر حفص � حس�ب النس�خة املتقدمة � وجوب االس�تغفار 
للمغت�اب كلام ذك�ره صاحبه، لكن عرفت من بعض مش�اخينا أنه خ�الف الرضورة. 
وعن املجليس أن النس�خة الصحيحة عىل خالف ذلك، فالحظ، واهلل سبحانه وتعاىل 

العامل.

)1( عرف�ت أنه ال جم�ال للبناء عىل التخيري بن االس�تحالل واالس�تغفار، بل 
الالزم اجلمع بينهام أو الرتتيب.

إذا مل يرتت�ب ع�ىل ذلك مفس�دة أو االس�تغفار ل�ه)1(. وقد جت�وز الغيبة يف 
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)1( ك�ام رصح بذل�ك غ�ري واحد، والظاهر أنه من املس�لامت، ب�ل ادعي عدم 
اخلالف فيه حتى من املخالفن. 

ويقتضيه � مع ذلك � غري واحد من النصوص املتضمنة جواز غيبة املجاهر أو 
املعلن بالفس�ق، كخر هارون بن اجلهم عن الصادق عليه السالم: )إذا جاهر الفاسق 
بفسقه فال حرمة له وال غيبة()1(، ومثله يف ذلك خر أيب البخرتي)2( والنبوي املرسل، 
واملس�ند عن الكاظ�م عليه الس�الم)�(، ويؤيده املرس�ل عن النبي ص�ىل اهلل عليه واله 
والرضا عليه السالم: )من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له()�( بناء عىل ما هو غري بعيد 
م�ن ك�ون املراد به عدم احلياء من الذنوب املناس�ب للتجاهر هبا. وال جمال لإلش�كال 
يف النصوص املتقدمة بضعف الس�ند مع تعددها ومعروفية مضموهنا بن األصحاب 

واعتامدهم عليها يف مقام الفتوى ملحافظتهم عىل العنوان املأخوذ فيها، فتأمل. 

بل الظاهر اعتبار س�ند األول، إذ ليس يف س�نده ممن قد يتوقف ألجله إال أمحد 
ب�ن ه�ارون، حي�ث مل ينص أحد ع�ىل توثيق�ه، إال أن إكثار الصدوق ق�دس رسه من 
الرواي�ة عنه بال واس�طة مرتضيا عليه ش�اهد رف�ع مقامه ووثاقته ول�و عند الصدوق 
نفس�ه، وهذا كاف يف إحلاقه باحلس�ان، بل الثقات، ويف االعتامد عىل حديثه، والس�يام 
بعد ما عرفت. وربام يستدل عىل احلكم بام روي بطرق متعددة عن الرضا عليه السالم 
ع�ن آبائه عن عيل عليه الس�الم، قال: قال )رس�ول اهلل صىل اهلل علي�ه واله: من عامل 
الن�اس فل�م يظلمهم، وحدثهم فلم يكذهب�م، ووعدهم فلم خيلفه�م فهو ممن كملت 

مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوته، وحرمت غيبته()�(.

)1( الوسائل، ج �، ص ��0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث �.

)2( الوسائل، ج �، ص ��0، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث �.
)�( مستدرك الوسائل، ج �، ص �12 من أبواب أحكام العرشة، حديث 1 و 2.

)�( مستدرك الوسائل، ج 9، ص 129، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث �.
)�( الوسائل ج �1، ص 290، باب �1 من أبواب الشهادات، حديث �. ومستدرك الوسائل، ج �1، ص 

موارد: منها: املتجاهر بالفسق)1( 
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وموث�ق س�امعة عن الصادق عليه الس�الم: )ق�ال: قال: من عام�ل الناس فلم 
يظلمه�م، وحدثه�م فل�م يكذهب�م، ووعده�م فل�م خيلفه�م كان ممن حرم�ت غيبته، 
وكملت مروءته، وظهر عدله ووجبت اخوته()1( فقد اس�تدل ش�يخنا األعظم قدس 
رسه بمفه�وم الرشطي�ة املذك�ورة عىل ج�واز غيبة املتجاه�ر)2(. وال خيف�ى أن األمور 
املذك�ورة يف احلديث ملا كانت مبينة عىل خمالطة الش�خص للناس فهي مالزمة حلس�ن 
الظاهر الكاشف عن العدالة، ولو بنى عىل املفهوم املذكور كان الالزم جواز الغيبة مع 
عدم حس�ن الظاهر، إما الختالط الش�خص ومعروفيته بالفسق � كام هو حمل الكالم 
� أو لع�دم االختالط به أصال واجلهل بحال�ه، وهي يف ذلك نظري صحيح عبد اهلل بن 
س�نان ع�ن أيب عب�د اهلل عليه الس�الم، )قال: ثالث م�ن كن فيه أوجبت ل�ه أربعا عىل 
الن�اس: من إذا حدثه�م مل يكذهبم وإذا وعدهم مل خيلفه�م، وإذا خالطهم مل يظلمهم، 
وج�ب أن بظهروا يف الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن حترم عليهم غيبته وأن 

جتب عليهم أخوته()�(.

فيك�ون مف�اد النصوص املذكورة دوران حرمة الغيبة مدار حس�ن الظاهر، إما 
لكون�ه رشط�ا واقعيا هلا، أو لكونه حمرزا ملا هو الرشط، وهو عدم الفس�ق ولعل الثاين 
أقرب ارتكازا، مع أنه مقتىض اجلمع بينها وبن املرس�ل عن النبي صىل اهلل عليه واله، 

��0، باب �� من أبواب كتاب الشهادات، حديث 9.
)1( الوسائل، ج �، ص ��9، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 2.

)2( ال جمال لالشكال يف السند بعد رواية االول عن عبد اهلل بن أمحد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عليه 
السالم بثالثة طرق، أحدها يف العيون واالخران عن اخلصال وأربعن ابن زهرة. وعن حممد بن عىل بن 
مهرويه عن داود بن سليامن عن الرضا عليه السالم بطريقن، أحدمها يف العيون واالخر عن أربعن ابن 
زهرة، وعن عبد اهلل اهلروي الش�يباين عن الرضا عليه الس�الم بطريق يف العيون، فان هذه اال س�تفاضة 
موجبة للوثوق بل االطمئنان بالصدور، والس�يام مع علو املتن جدا. وأما الثاين فقد روى بطريق معتر، 
إذ ليس فيه اال عثامن بن عيس�ى الذى هو موثق أو صحيح، وس�امعة بن مهران الذى هو موثق بال كالم. 

منه عفى عنه.
)�( الوسائل، ج �1، ص �29، باب �1 من أبواب الشهادات، حديث �1.
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)قال: ال غيبة لفاس�ق أو يف فاس�ق()1(، وكذا رواية علقمة عن الصادق عليه السالم، 
)ق�ال: فم�ن مل ت�ره بعينك يرتكب ذنبا ومل يش�هد عليه عندك ش�اهدان فه�و من أهل 
العدال�ة والس�رت، وش�هادته مقبولة وإن كان يف نفس�ه مذنب�ا، ومن اغتابه ب�ام فيه فهو 

خارج من والية اهلل تعاىل ذكره، داخل يف والية الشيطان...()2(. 

ولعل�ه لذا ذكر بعض مش�اخينا أن ظاهر احلديث املتق�دم ورواية علقمة توقف 
حرمة الغيبة عىل العدالة. ومن الظاهر عدم إمكان االلتزام بذلك، إذ ال ريب يف حرمة 
غيب�ة املتس�رت بذنبه وإن علم بحال�ه، بل جواز غيبة املذنب الواقع�ي عبارة أخرى عن 
ج�واز غيب�ة كل أحد بام فيه من العي�وب الدينية، فتختص حرم�ة الغيبة بالعيوب غري 
الديني�ة، أو الدينية غ�ري املوجودة التي يكون ذكرها هبتانا، وم�ن الغريب ما يظهر من 
جمم�ع البحري�ن م�ن العمل بظاه�ر النصوص املتقدمة ب�ل ادعى أن م�ا ورد يف حتريم 

الغيبة عىل العموم كلها من طرق أهل اخلالف. 

إذ في�ه: أنه يكفي يف العموم إطالق االي�ة الرشيفة وكثري من النصوص املتقدم 
بعضه�ا الظاهرة أو الرصحي�ة يف حرمة ذكر املؤمن بالعيب اخلف�ي وإن كان دينيا، ويف 
حرم�ة إعابته وإذاعة رسه، وال جمال للخروج عنها بالنصوص املذكورة. وكيف كان، 

فال جمال لالستدالل بالنصوص املذكورة يف املقام. 

ودع�وى: إمكان االس�تدالل هبا بع�د ختصيصها بان يدعى أن م�ا تضمنته من 
جواز غيبة الفاسق الواقعي خرج منه غري املتجاهر باإلمجاع، وبقي املتجاهر. مدفوعة: 
ببعد احلمل املذكور، بل هو طرح هلا عرفا، ألنه ليس من سنخ التخصيص يف املوضوع 

الذي دلت عليه النصوص، بل هو رفع اليد عنه وااللتزام بموضوع آخر، فتأمل. 

نع�م، قد يق�ال: أما اخل�ران األوالن فالرشط فيهام لفظ�ا وان كان هو املعاملة 

)1( مستدرك الوسائل، ج 9، ص 129، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة، حديث �.
)2( الوس�ائل، ج �1، ص 292، ب�اب �1 من أبواب كتاب الش�هادات، حدي�ث �1. وروى يف ج �، ص 

�01، باب 1�2 من أبواب أحكام العرشة، حديث 20.
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واحلدي�ث والوعد املقي�دة باألمور املذكورة، إال أنه يمكن ألج�ل ما تقدم محلهام عىل 
كون األمور املذكورة مأخوذة يف موضوع الرشطية، وأن الرشط لبا هو القيود املذكورة 
هلا، فمرجع الرشطية إىل قولنا: من عامل الناس وخالطهم وحدثهم ووعدهم، فإن مل 
يظلمه�م ومل يكذهبم ومل خيلفهم فهو ممن كمل�ت مرووته، وظهرت عدالته، وحرمت 

غيبته، ووجبت اخوته.

وم�ن الظاه�ر أن مقتىض مفهوم الرشطي�ة حينئذ جواز غيبة م�ن عامل الناس 
فظلمهم، وحدثهم فكذهبم، ووعدهم فأخلفهم، وحيث كانت األمور املذكورة مبنية 
ع�ىل الظه�ور، كان ذلك راجعا إىل جواز غيبة املتجاهر وم�ن ألقى جلباب احلياء، كام 
تضمنتة النصوص السابقة، وأما من مل خيتلط بالناس ومل ينكشف حاله فهو خارج عن 
املنطوق واملفهوم معا، خلروجه عن موضوع الرشطية، فال مانع من حرمة غيبته أيضا. 
وقد يش�هد باحلمل املذكور إشعار اخلرين املذكورين بعدم حرص حرمة الغيبة بواجد 
الرشط، للتعبري فيها بأنه ممن حترم غيبته، فهو مشعر بوجود فرد آخر حترم غيبته خارج 

عن الرشطية، فتأمل. 

وربام حيمل صحيح عبد اهلل بن سنان عىل ذلك أيضا، بأن تكون األمور املذكورة 
� م�ن احلديث واملعاملة والوعد � مفروض�ة يف موضوعه، فالفاقد هلا خارج عنه، وال 
ي�دل إال ع�ىل جواز غيبة من كان واجدا فاقدا لقيودها الذي هو مالزم للتجاهر. وأما 
النب�وي ورواية علقمة فضعف س�ندمها مغن عن احلديث عنه�ا. عىل أنه ال يبعد محل 
النبوي عىل الفاسق املقابل للمؤمن الذي يكثر االستعامل فيه يف الكتاب والسنة، ومحل 
رواية علقمة عىل االستئناف ال العطف عىل اجلزاء، فال يكون للقضية حينئذ مفهوم. 

وباجلملة: من القريب جدا اس�تفادة احلكم من النص�وص املتقدمة بعد امتناع 
العم�ل بام ق�د يظهر منها ب�دوا من اعتبار حس�ن الظاه�ر يف حرمة الغيب�ة. هذا، وقد 
يس�تدل تبع�ا لش�يخنا األعظم ق�دس رسه بصحيح عبد اهلل ب�ن أيب يعف�ور الوارد يف 
رشح العدالة، لقوله عليه الس�الم فيه: )والداللة عىل ذلك كله أن يكون ساترا جلميع 
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عيوبه حتى حيرم عىل املسلمن ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك( 
لظه�وره يف ترتب حرمة العيوب والتفتيش عىل كون الرجل س�اترا لعيوبه، بحيث لو 
مل يكن ساترا هلا مل حيرم عىل الناس ما خفي منها. واإلشكال فيه بأنه أجنبي عن املقام، 
الختصاص�ه بحرم�ة التفتيش والتجس�س، وهو غ�ري الغيبة، مبني ع�ىل أن قوله عليه 
الس�الم: )وتفتيش...( تفس�ري ملا قبل�ه، أما لو كان من باب عط�ف اخلاص عىل العام 
فال يبعد ظهور قوله عليه الس�الم: )حيرم عىل املس�لمن ما وراء ذلك( يف ما يعم ذكر 

العيب احلاصل مع الغيبة. 

نع�م، ل�و تم ذلك فه�و إنام ينهض بج�واز ذكر العي�ب مع التجاه�ر، ال جواز 
االنتقاص به الذي عرفت منا أنه مقوم للغيبة. وهناك بعض الوجوه االخر أشار إليها 

شيخنا األعظم قدس رسه ال تنهض بإثبات احلكم.

والعم�دة ما تقدم من النصوص األول املعتضدة بالعمل، واملؤيدة باملرتكزات 
املترشعي�ة يف أن م�ن ال هيت�م بحفظ كرامة الش�ارع األق�دس والدي�ن القويم ال هيتم 

الشارع بحفظ كرامته، واهلل سبحانه وتعاىل العامل، وهو ويل العصمة والسداد.

)1( ك�ام ع�ن كاش�ف الغط�اء يف رشحه ع�ىل القواع�د، واس�تظهره يف حمكي 
احلدائ�ق من كالم مجلة م�ن االعالم، ويقتضيه إطالق النص�وص املتقدمة، خصوصا 
خر هارون بن اجلهم الذي عرفت اعتبار سنده، للترصيح فيه بإسقاط احلرمة، خالفا 
مل�ا عن الش�هيدين )قدس رسمه�ا( من املنع في�ه، واالقتصار عىل خص�وص ما جتاهر 
وال خيف�ى أن�ه ال حيتاج يف م�ا جتاهر به إىل النص�وص املتقدمة، بل يكف�ي ما تقدم من 
النصوص املتضمنة جلواز ذكر األمر الظاهر ولو من غري املتجاهر، كرواية عبد الرمحن 
بن س�يابة وغريها. هذا، وقد فصل شيخنا األعظم قدس رسه يف املقام بعد اعرتافه بام 
ذكرن�ا، فقال: )وينبغي إحلاق ما يتس�رت به بام يتجاهر في�ه إذا كان دونه يف القبح، فمن 
جتاهر باللواط � العياذ باهلل � جاز اغتيابه بالتعرض للنساء األجانب، ومن جتاهر بقطع 

فيجوز اغتيابه ولو بذكر العيب املسترت به)1(.
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الط�رق جاز اغتيابه بالرسقة، ومن جتاهر بكونه جالد الس�لطان يقتل الناس وينكلهم 
جاز اغتيابه برشب اخلمر، ومن جتاهر بالقبايح املعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح. ولعل 
ه�ذا ه�و املراد بمن ألق�ى جلباب احلياء، ال م�ن جتاهر بمعصية خاصة وعد مس�تورا 

بالنسبة إىل غريها كبعض عامل الظلمة(. 

وفي�ه: � مع خمالفته مل�ا عرفت من إطالق النص�وص � أن التفصيل املذكور إن 
رج�ع إىل دع�وى: ع�دم كراهة املتجاه�ر لذكره بالذنب ال�ذي هو دون م�ا جتاهر به، 
فيخ�رج عن تعريف الغيبة بناء عىل أخذ الكراهة فيها. أش�كل: � مضافا إىل عدم أخذ 
الكراه�ة يف تعري�ف الغيبة � بأن املتجاه�ر بالذنب الكبري والرضا بظهوره ال يس�تلزم 
الرضا بظهور كل ما هو أهون منه رشعا، بل قد يس�تنكف من ظهور بعضها ملالزمته 

بنظره خلسة النفس أو رشورها أو غريمها.

ومثل ذلك دعوى: أن ظاهر النصوص إس�قاط حرمة الش�خص باإلضافة إىل 
ما ال حياء له فيه، وإذا مل يس�تح الش�خص من ذنب فال حياء له باإلضافة إىل ما دونه. 
الندفاعه�ا: بأن عدم احلياء من ذنب ال يس�تلزم ع�دم احلياء من كل ذنب دونه رشعا، 
مل�ا تق�دم. مع أن ما تضمن س�قوط حرمة من ال حياء له � مع ضعفه يف نفس�ه � ظاهر 
يف س�قوط حرمته مطلقا باإلضافة إىل مجيع العيوب. وإن رجع إىل دعوى: أن إسقاط 
الشارع حلرمة شخص باإلضافة إىل ذنب يستلزم عرفا إسقاطها باإلضافة إىل ما دونه. 
أش�كل: بأن ذلك قد يتم لو كان إس�قاط احلرمة ابتداء لقصور الشخص كالكافر، أما 
ل�و كان لطارئ كالتجاه�ر فال مانع من اختصاصه بم�ورده، واملالزمة املدعاة يف مثل 
ذل�ك ممنوع�ة، ولذا جيوز ذكر اإلنس�ان بالعي�ب اخلف�ي وإن كان دون العيب الظاهر 

الذي تقدم جواز ذكره به حتى مع عدم التجاهر.

وباجلمل�ة: ما ذك�ره قدس رسه ال يرجع إىل حمصل ظاهر، وال جمال للبناء عليه 
بعد ما عرفت. بقي يف املقام أمور.. 

األول: أن املعي�ار يف التجاه�ر إع�الن املعصية وعدم املب�االة بظهورها، أما لو 
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ظهر الذنب من دون اختيار املكلف أو مع اهتاممه بسرته، فال يصدق التجاهر، كام ال 
تس�قط ب�ه احلرمة. نعم، جيوز غيبته بالذنب الظاهر من�ه بناء عىل ما تقدم منا من جواز 

ذكر العيب الظاهر مطلقا. 

الث�اين: أن ظاه�ر النص�وص خصوصية التجاهر بالفس�ق، فال أث�ر للمتجاهر 
بغريه من العيوب العرفية يف رفع حرمة صاحبه وجواز غيبته. 

ودعوى: أهنا منافية للحياء، فتسقط احلرمة بمقتىض بعض النصوص املتقدمة. 
مدفوع�ة: بضعف الن�ص املذكور، مع إم�كان محله عىل احلياء من حيثي�ة الدين، النه 
املناس�ب الن هيت�م به الش�ارع االقدس بنحو يس�قط الجله حرمة املكل�ف. نعم، قد 
يش�كل بلح�اظ موثق س�امعة ونح�وه مما تضم�ن جواز الغيب�ة مع خل�ف الوعد، مع 
وضوح عدم حرمته. إال أن حيمل عىل إرادة تكرر اخللف بنحو يكشف عن عدم قصد 

الوفاء من أول االمر الذي هو من العيوب الرشعية لرجوعه إىل الكذب، فتأمل. 

الثال�ث: أن املس�تفاد من النصوص الس�ابقة اعتبار التجاهر بام هو فس�ق بنظر 
املتجاهر، الن املنرصف منها كون سقوط احلرمة من سنخ العقوبة للمتجاهر من حيث 
ع�دم اهتاممه هبتك حرمة امل�وىل، فلو كان التجاهر بالذنب العتقاد عدم حرمته وعدم 
حصول الفس�ق فال يقتيض س�قوط احلرمة حت�ى لو كان موجبا للعق�اب للتقصري يف 
مقدماته. نعم، لو كان متجاهرا يف التقصري كان من التجاهر بالفس�ق، فتس�قط احلرمة 
لذلك. بل ذكر ش�يخنا االعظم قدس رسه أنه لو جتاهر بالذنب مع إظهار حممل له ال 
يعرف فس�اده إال القليل مل يعد متجاهرا. وهو يف حمله لو كان االظهار بنحو يصل إىل 
عامة الناس � كام لعله ظاهر كالمه � لعدم التجاهر بالذنب حينئذ باالضافة إليهم. أما 
لو مل يذكر العذر إال لبعض اخلواص مع غفلة العامة عنه ومحلهم لفعله عىل احلرام ومل 
يبال هو بذلك وكان معتقدا للحرمة أيضا كان متجاهرا بالفس�ق س�اقط احلرمة، وال 

ينفعه اعتذاره بام تقبله العامة لو سمعته. 

الرابع: كام كان مقتىض إطالق النصوص السابقة جواز غيبة املتجاهر يف غري ما 
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جتاهر به، كذلك مقتضاه جواز غيبته أمام من يكون متس�رتا بينهم، فلو كان متجاهرا 
يف بلده جاز غيبته يف غري بلده وإن كان متسرتا فيه لبعض الدواعي اخلاصة. ودعوى: 
ظه�ور روايات الرخصة يف من ال يس�تنكف ع�ىل االطالع عىل عمل�ه مطلقا. ممنوعة 
جدا، إذ ال ش�اهد هلا بعد إطالق النصوص، وعدم إش�عارها يف كون الوجه يف اجلواز 
عدم كراهة الش�خص بذكره، بل هي ظاهرة يف س�قوط حرمته مطلقا، واملرتكز كون 

ذلك عقوبة له بسبب هتكه حلرمة الرشع، وهو يقتيض اجلواز يف الفرض. 

نع�م، ال يكف�ي يف إس�قاط احلرمة التجاه�ر أمام أصحابه وخلطائه مع تس�رته 
أم�ام عامة الن�اس، الن التجاهر وإن كان من األمور اإلضافية فيصدق بالتجاهر أمام 
ش�خص واحد، إال أن املنرصف من النصوص إرادة التجاهر أمام العامة بمعنى عدم 
اهتاممه باطالعهم عليه، املنايف للس�رت عرفا، وإال فمطلق التجاهر ال خيلو منه العامي 
غالب�ا. اخلامس: املتيقن من النصوص املتقدمة جواز الغيب�ة مع التجاهر بالكبائر، أما 
التجاهر بغريها فيشكل سقوط احلرمة به إذا مل يكن مع اإلرصار املوجب لكوهنا كبرية 
أيضا، الختصاص خر هارون بن اجلهم ونحوه بالفسق، واملتيقن منه ما يقابل العدالة 
الت�ي ال يق�دح فيها فعل الصغرية. وما تضمن س�قوط حرمة م�ن ألقى جلباب احلياء 

الشامل للمتجاهر بالصغرية ال جمال لالعتامد عليه بعد ضعف سنده. 

وأما موثق س�امعة وما ش�اهبه فهو خمتص بمن جتاهر بالظلم والكذب وخلف 
الوع�د، واألوالن من الكبائر، وال جمال للتع�دي عن موردها لغري الكبائر. وصحيح 
ابن أيب يعفور وإن تضمن اعتبار سرت االنسان لعيوبه وعثراته، وهي تعم الصغائر، إال 

أنه تقدم اإلشكال يف االستدالل به جلواز الغيبة املتقومة باإلعابة. 

اللهم إال أن يقال: ال جمال للخروج عن املعنى اللغوي للفس�ق يف خر هارون 
اب�ن اجله�م بمجرد احت�امل إرادة ما يقاب�ل العدالة الرشعية من�ه، الن املقابلة بينهام يف 
استعامالت الشارع ليست من الكثرة بنحو توجب انقالب الظهور، فالبناء عىل املعنى 
اللغ�وي ه�و مقت�ىض أصالة عدم النق�ل، وحيث كان الفس�ق لغة: هو اخل�روج، كان 
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املناسب محله عىل مطلق اخلروج عن امليزان الرشعي ولو بفعل الصغائر. مع اعتضاده 
ب�ام تضمن جواز غيبة من ألق�ى جلباب احلياء، وبمرتكزات املترشعة املش�ار إليها يف 
ذيل االس�تدالل عىل أصل احلكم. بل من البعيد جدا إس�قاط الشارع حلرمة املتجاهر 
بالصغرية باإلضافة إىل كش�ف عيبه ولو بالتجس�س عليه � كام هو مقتىض صحيح أبن 
أيب يعفور � وحمافظته عىل حرمته من حيث اإلعابة، مع أن الكش�ف أهم من اإلعابة. 
فالبن�اء ألجل ذلك عىل جواز غيبة املتجاهر بالصغائر قريب جدا. وإن كان االحتياط 

مما ال ينبغي تركه يف مثل ذلك، واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( ك�ام رصح ب�ه غري واح�د، والعم�دة يف الدليل عليه قوله تع�اىل: )ال حيب 
اهلل اجله�ر بالس�وء من القول إال من ظل�م()1( لظهوره يف أنه جي�وز للمظلوم أن يقول 
يف الظ�امل ق�وال س�يئا وجيهر بذل�ك، ويدخل يف ذلك الغيب�ة، كام يؤيده ما عن تفس�ري 
القمي: )أي أنه ال حيب أن جيهر الرجل بالظلم والس�وء ويظلم، إال من ظلم، فأطلق 
أن يعارض�ه بالظلم(. ومرس�ل العي�ايش عن الفضل بن أيب قرة ع�ن أيب عبد اهلل عليه 
الس�الم: يف ق�ول اهلل: )ال حي�ب اهلل اجلهر بالس�وء من القول إال من ظل�م( قال: )من 

أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فال جناح عليهم يف ما قالوا فيه(. 

وقريب منه مرسل جممع البيان)2(، ومرسل العيايش اآلخر عن أيب اجلارود عن 
أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )قال: اجلهر بالس�وء من القول أن يذكر الرجل بام فيه()�(. 
وما عن الباقر عليه الس�الم مرس�ال من تفس�ريها بالش�تم يف االنتصار)�( � مع ضعف 
سنده � ال يبعد كونه من باب التطبيق بنحو ال ينايف شمول الغيبة. مع أن جواز الشتم 

)1( سورة النساء: ��1.
)2( الوسائل، باب ��1 من أبواب أحكام العرشة حديث: �، �.

)�( راجع املرسلن يف تفسري العيايش ج 1:، ص: ��2.
)�( جممع البيان املجلد الثاين ص: 121.

)منها(: الظامل لغريه، فيجوز للمظلوم غيبته)1(. 
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يقتيض جواز الغيبة باألولوية العرفية، ألهنا أخف منه، فتأمل. 

وباجلملة: ال ينبغي اإلشكال يف ظهور اآلية يف ما يعم الغيبة، ألهنا أظهر أفراد 
القول الس�يئ وأكثرها ابتالء. نعم، ال عم�وم يف اآلية يقتيض جواز الغيبة مطلقا، الن 
مفهوم االس�تثناء من الس�البة الكلية ليس إال نقيضها، وهو قضية موجبة جزئية، فإذا 
قي�ل: ال تك�رم عاملا إال يوم اجلمعة، دل عىل جواز إك�رام العامل يف اجلملة يوم اجلمعة، 

ال جواز إكرام كل عامل فيه. 

وقد يس�تدل عىل احلك�م � أيضا � بقوله تعاىل: )والذي�ن إذا أصاهبم البغي هم 
ينت�رصون()1(، وقوله تعاىل: )وملن انترص بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من س�بيل()2(، 
وغريمها مما دل عىل جواز االنتصار للمظلوم. وفيه: أن االنتصار ملا كان هو االنتصاف 
م�ن الظ�امل واالنتقام من�ه، فهو مقيد � كام يف األدل�ة النقلية � بأن يك�ون مماثال للظلم، 
وحينئ�ذ فلو مل يكن الظلم مماثال للغيب�ة مل جيز االنتصار هبا حتى لو فرض كوهنا أهون 
من الظلم وأراد املظلوم االقتصار عليها، لظهور األدلة يف اعتبار املامثلة، ال حمض عدم 

الزيادة يف االنتصار. 

نع�م، لو فرض كون الظلم بالغيبة أيضا، أمك�ن دعوى جواز االنتصار هبا مع 
عدم الزيادة عىل الظلم. وأما ما ذكره بعض مشاخينا من أنه ال إطالق يف اآليتن بالنسبة 
إىل املج�ازاة باملحرمات، وإال جل�از االنتصار بالزنا ونح�وه، وهو رضوري البطالن. 
فيش�كل: بأن ذلك إنام يتم يف املحرمات التعبدية دون ما حيرم لكونه اعتداء عىل الغري 
وانتهاكا حلرمته، كأخذ ماله أو رضبه أو شتمه أو غيبته، فإن دليل جواز االنتصار من 
الظ�امل يقتيض جوازه وارتفاع حرمة الظامل من تل�ك اجلهة، اللهم إال أن يرجح كالمه 
إىل إن�كار كون الغيب�ة من ذلك، لكنه يف غري حمله، كام يظهر مم�ا تقدم يف كفارة الغيبة. 

هذا، وقد أيد شيخنا األعظم قدس رسه احلكم.

)1( سورة الشورى: �9.

)2( سورة الشورى: �0.
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تارة: بالنبوي: )فإن لصاحب احلق مقاال(.

وأخ�رى: بخ�ر أيب البخرتي عن الصادق عليه الس�الم: )قال: ثالثة ليس هلم 
حرمة: صاحب هوى مبتدع، واإلمام اجلائر، والفاس�ق املعلن بالفسق()1( بناء عىل أن 
عدم احرتام اجلائر من جهة جوره، ال من جهة جتاهره بالفسق، وإال مل يذكره يف مقابل 

الفاسق املعلن بالفسق.

وثالثة: بأن يف ترشيع اجلواز مظنة ردع الظامل، وهي مصلحة خالية عن مفسدة، 
فيثبت اجلواز، الن االحكام تابعة للمصالح.

ورابع�ة: ب�أن يف من�ع املظل�وم من ذلك م�ع ما فيه من التش�في حرج�ا عظيام. 
ويش�كل األول: بأنه قد ورد يف خر أيب هريرة: أن أعرابيا تقاىض النبي صىل اهلل عليه 
واله دينا كان له عليه، فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صىل اهلل عليه واله، فقال النبي 

صىل اهلل عليه واله: )دعوه، فإن لصاحب احلق مقاال()2(. 

وهو � مع ضعف سنده � أجنبي عام نحن فيه، الن املراد بصاحب احلق فيه هو 
املطالب به أو املدعي له، ال املظلوم، وال إطالق يف املقال بنحو يعم الغيبة. مع أن جمرد 
هن�ي الصحابة عن الفتك باألعرايب ال يدل عىل ج�واز القول واإلغالظ منه، فال يراد 
بقوله صىل اهلل عليه واله: )فإن لصاحب احلق( إال أن هذا طبيعي منه، ال أنه جائز له. 
والثاين: بأنه ال شهادة فيه بأن العلة هي مطلق اجلور، لقرب خصوصية جور اإلمام يف 

سقوط حرمته، مع أنه يقتيض جواز غيبة الظامل مطلقا ولو من غري املظلوم. 

ومثله يف ذلك الثالث مع اإلش�كال فيه أيض�ا بأنه غري مطرد، إذ قد يعلم بعدم 
االرتداع ولو لعدم قابلية املوضوع لتكرر الظلم أو تداركه فال موضوع معه لالرتداع، 
فتأمل. مع أن مفس�دة الغيبة قطعية، فهي أوىل باملراعاة من مصلحة االرتداع املظنونة 
الرتتب. اللهم إال أن يفرض متامية رشوط النهي عن املنكر، فيدخل يف املسوغ الرابع. 

)1( الوسائل، باب: ��1 من ابواب أحكام العرشة، حديث: �.
)2( عن مرآة العقول، ج 2 ص ���، وصحيح البخاري ج: 2 ص: ��.
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ويندف�ع الراب�ع � مع عدم اطراده � بأن قاع�دة احلرج ال تنفع يف املقام بعد منافاة جواز 
الغيبة لالمتنان يف حق املغتاب وإن كان ظاملا. 

ودع�وى: أن�ه ال هيم بعد كونه هو الس�بب يف إيقاع نفس�ه يف ذل�ك. مدفوعة: 
بأنه مل يوقع نفسه يف االغتياب، وإنام أوقع الظلم بصاحبه، فلو ثبتت مالزمته لسقوط 
احلرم�ة كان هو املوقع نفس�ه، أما حي�ث مل يثبت ذلك فال وجه الس�تفادته من قاعدة 

احلرج بعد منافاته لالمتنان يف حقه. 

الله�م إال أن يق�ال: تقييد قاعدة احلرج بعدم منافاهت�ا لالمتنان يف حق الغري ال 
يس�تند إىل دليل لفظي ليؤخذ بإطالقه، بل هو ناش�ئ من ارتكاز كوهنا امتنانية بلحاظ 
الن�وع، واالرتكاز املذكور يقرص عن الظامل ونحوه ممن ينتهك احلرمات الرشعية التي 
بانتهاكها يقع احلرج عىل الغري، فإن اهتامم الشارع بحاله بنحو يقتيض تقييد القاعدة يف 
حق من يلزم عليه احلرج والس�يام املظلوم بعيد عن املرتكزات، وال أقل من الشك يف 
قصور القاعدة حينئذ الالزم معه البناء عىل إطالقها. مع أنه قد يستفاد من غلبة احلرج 
يف املق�ام ج�واز الغيبة، ال من جهة القاعدة املذكورة، بل الس�تلزام ذلك الس�رية عىل 
الغيب�ة، لكثرة االبتالء بذلك، فلو كانت الغيبة حمرمة حينئذ لزم اهلرج واملرج واحتيج 
إىل كثرة النكري من املعصومن عليهم الس�الم باخلصوص، بنحو لو كان لوصل إلينا، 
فعدم وصوله يكش�ف عن املفروغية عىل اجل�واز. وهو املطابق للمرتكزات املترشعية 
يف أن للمظلوم الشكوى من ظامله من غري نكري من أهل الدين، وهو كاف يف اخلروج 
ع�ن إطالق�ات حتريم الغيب�ة، وهو العمدة يف املق�ام، ملا عرفت م�ن أن اآلية األوىل ال 
إط�الق هلا. ث�م إن املحكي عن الش�هيد الثاين قدس رسه يف كش�ف الريبة، ومجع ممن 
تأخر عنه، ختصيص اجلواز بام إذا ذكره املظلوم عند من يرجو إزالته للظلم عنه، لعدم 
عموم يف اآلية، كام تقدم وعدم هنوض ما تقدم يف تفسريها للحجية، لضعف السند. 

وفيه: أنه لو فرض قصور اآلية عن إثبات اجلواز يف غري ذلك كفى ما تقدم من 
الس�رية واالرتكاز عىل جواز الغيبة من املظلوم أمام كل أحد، ملا يف ذلك من التنفيس 
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ع�ن نفس�ه، وليس بناء املظلوم عىل التقيد بذلك، فل�و كان واجبا الحتيج للتنبيه عليه 
باخلص�وص نظ�ري ما ذكرن�اه آنفا. عىل أن اختص�اص االية بام ذك�روه بعيد جدا، الن 
التعبري فيها باجلهر ظاهر يف اإلش�اعة املناس�بة لعدم االقتصار يف البيان عىل من يرجى 
إزالت�ه للظل�م، فإنه باإلخفاء أنس�ب. مع أن التعبري بالس�وء من الق�ول ظاهر يف عدم 
متح�ض ال�كالم يف اإلظهار للس�وء، بل تضمن�ه اإلنق�اص واإلعاب�ة املتقومة بنفس 
الق�ول، ومن الظاهر أنه ال خصوصية ارت�كازا ملن يرجى إلزالة الظلم يف ذلك. نعم، 
لو قيل: ال حيب اهلل اجلهر بالسوء إال من ظلم، كان نظري قوله تعاىل: )إن الذين حيبون 
أن تشيع الفاحشة...( متمحضا يف الكشف والبيان، وأمكن حينئذ دعوى خصوصية 
م�ن يرجى إزالته للظلم يف ذلك، لتوقف إزال�ة الظلم عىل البيان له دون غريه، فالبناء 

عىل العموم هو األظهر. 

بقي يف املقام أمران.. 

األول: ظاه�ر كالم من خ�ص جواز الغيبة بام إذا كانت أم�ام من يرجى إزالته 
للظلم اختصاصه بذكر الظلم، دون غريه من العيوب الدينية وغريها، وظاهر س�يدنا 
املصنف قدس رسه اإلطالق، وهو ظاهر مرس�لتي العيايش املتقدمتن. وما يف تفس�ري 
القمي، بل ما يف مرسلة جممع البيان عن الباقر عليه السالم من جواز االنتصار بالشتم 

كالرصيح يف جواز التعدي إىل غري مورد الظلم. 

لكن ال جمال لالعتامد عىل املراس�يل املذكورة مع ضعف سندها، خصوصا مع 
أن ظاهر مرس�لة جممع البيان األخرى االختصاص، لقوله عليه السالم: )إن الضيف 
ينزل بالرجل فال حيسن ضيافته فال جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله(. وأما اآلية فقد 
عرف�ت أنه ال إطالق فيها، وكذا الس�رية واملرتكزات، ف�إن املتيقن منهام ذكر الظلم يف 
مقام الشكوى من الظامل، ومل يعلم من سليقة املتدينن التعدي لغريه مما يتسرت به الظامل. 
بل هو بنظرهم من س�نخ التعدي الذي قد يس�لكه املظلوم يف مقام االنتقام، كالش�تم 
واالفرتاء ونحومها مما خيرج عن مقتىض حقه بنظرهم، وقد عرفت أن جواز االنتصار 
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ال يقتضيه، لعدم املامثلة، فالبناء عىل احلرمة فيه هو االنسب.

والس�يام مع م�ا ورد من عدم جواز التعدي للظامل يف الدعاء، كصحيح هش�ام 
ابن س�امل: )س�معت أبا عبد اهلل عليه الس�الم يقول: إن العبد ليكون مظلوما فال ]فام 
خ.ل[ يزال يدعو حتى يكون ظاملا()1( فإنه يدل عىل شدة اهتامم الشارع بعدم التعدي، 

وإال فالدعاء مما ال أثر له إال باستجابته، وهي بيد اهلل تعاىل.

الثاين: ترك األوىل أو فعل ما ينافيه إن مل يتعلق بالغري وكان من العيوب العرفية 
فهو كسائر العيوب مما حيرم الغيبة به مع التسرت به. 

وإن تعل�ق بالغ�ري كع�دم اإلحس�ان يف مورد يقتضي�ه عرفا ف�إن مل يكن إال من 
منافيات الكامل من دون أن يكون من العيوب العرفية اهلادمة للمروءة واملنافية للكرامة 
فال ينبغي اإلشكال يف جواز ذكره، كام هو احلال لو مل يتعلق بالغري أيضا. وأما إن كان 
من العيوب وكان صاحبة متسرتا به أشكل جواز ذكره وإظهاره، فضال عن االنتقاص 
به الذي هو مقوم للغيبة، إلطالقات حرمة الغيبة واإلعابة وهتك سرت املؤمن وكشف 
عورته. إال أنه ربام يستدل عىل جواز ذكره برواية محاد بن عثامن: )دخل رجل عىل أيب 
عبد اهلل عليه الس�الم فش�كا إليه رجال م�ن أصحابه، فلم يلبث أن جاء املش�كو فقال 
أبو عبد اهلل عليه الس�الم: ما لفالن يش�كوك فقال: يشكوين إين استقضيت منه حقي، 
قال: فجلس أبو عبد اهلل عليه الس�الم مغضبا، ثم قال: كأنك إذا اس�تقضيت حقك مل 
تس�ئ أرأيتك ما حكى اهلل عز وجل فقال: )وخيافون س�وء احلس�اب( أترى أهنم ]إنام 
خ.ل[ خافوا اهلل أن جيور عليهم ال واهلل ما خافوا إال االس�تقضاء فس�امه اهلل عز وجل 
س�وء احلساب، فمن استقىض فقد أساء()2( ومرس�لة ثعلبة بن ميمون عن أيب عبد اهلل 
عليه السالم: )كان عنده قوم حيدثهم إذ ذكر رجل منهم رجال فوقع فيه وشكاه، فقال 
له أبو عبد اهلل عليه الس�الم: وأنى لك بأخيك كله أي الرجال املهذب()�(، لعدم ردع 

)1( الوسائل، ج �، ص ��11.
)2( الوسائل: باب: �1 من أبواب الدين والقرض، حديث: 1.

)�( الوسائل: باب �� من أبواب احكام الرشة: حديث: 1.
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اإلمام عليه الس�الم عن الش�كوى فيهام مع ظهورمها يف عدم كون األمر املشكو ظلام، 
بل هو مناف لالوىل والكامل والتهذيب، وال هيم س�ندمها لقرب صحة س�ند األوىل، 

والسيام مع روايتها عن محاد بصور متقاربة وبطرق خمتلفة، مما يوجب الوثوق هبا. 

وأم�ا ما ذكره بعض مش�اخينا م�ن ظهور الرواي�ة األوىل يف تع�دي الدائن عىل 
املدي�ون ب�أن طلب من�ه أداء الدين مع ع�دم وجوبه عليه لعرس أو غ�ريه، فيكون ظلام 
تب�اح ب�ه الغيبة، ولذا مل يوجب عليه الس�الم ع�ىل املديون أداء الدي�ن ولو كان واجدا 
لوجب عليه أداؤه. فيش�كل: بأن محل الرواية عىل التعدي ال يناس�ب االستشهاد فيها 
باآلية الرشيفة، وقوله عليه السالم بعد ذلك: )أترى أهنم خافوا اهلل عز وجل أن جيور 
عليه�م( فإهن�ا ظاهرة يف ردع الرجل عن اعتقاد أن اإلس�اءة ال تتحقق مع عدم الظلم 
ألج�ل جواز املطالبة، فهي كالرصحية يف أن إس�اءته ليس�ت ظل�ام، بل خالف األوىل. 
وأما عدم أمره عليه السالم للمديون باألداء، فال يالزم كون مطالبته به ظلام، إلمكان 
أن يك�ون ق�د أداه أو أنه اس�تأذن الدائن يف التأخري بعد املش�احة بينهام، وإنام ش�كمن 

أصل املطالبة أو كيفيتها.

ه�ذا بن�اء ع�ىل أن املوج�ود يف الرواية هو االس�تقضاء � بالض�اد املعجمة � كام 
يف الوس�ائل. أم�ا بناء عىل أن املوجود فيها هو االس�تقصاء � بالص�اد املهملة � كام عن 
بعض النسخ القديمة ونسخة الوايف وبعض صور الرواية األخرى املروية عن محاد كام 
يف املس�تدرك وتفس�ري العيايش، ولعله األظهر، ملناسبته لالستش�هاد باآلية، ألنه تعاىل 
ال يس�تقيض، لعجز اإلنس�ان عن القضاء، بل يس�تقيص يف احلس�اب، ولعطف املداقة 
علي�ه يف بع�ض املضامن األخ�رى املروية يف � معنى االية � فقد ذك�ر دامت بركاته أن 
االستقصاء هو البلوغ إىل الغاية يف املطالبة، ومن الواضح أن ذلك قد يؤدي إىل اهلتك، 
ب�ل الظل�م، ويكون حراما، فتكون الرواية دليال عىل ج�واز الغيبة يف الظلم ال يف ترك 

األوىل. 

وفي�ه: أن االس�تقصاء ه�و املداق�ة يف احلق وع�دم التقايض ع�ن يشء منه، كام 
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يناسبه عطف املداقة عليه يف بعض الروايات، كام تقدم، وليس هو ظلام، بل هو مناف 
لألوىل. بل لو فرض متامية ما ذكره تعن محله عىل ما ال يوجب التعدي والظلم، بقرينة 
االستش�هاد باآلي�ة وبيان جهة االستش�هاد، ك�ام تقدم. ومثله يف اإلش�كال ما ذكره يف 
الرواية الثانية من ظهورها يف أن األمر املشكو منه يقع من مجيع الناس وال يعصم منه 

إال األوحدي، فال يكون كشفا ملا سرته اهلل املعتر يف الغيبة املحرمة.

الندفاع�ه: بأن�ه ال ظه�ور هل�ا يف كون النق�ص اخلاص املش�كو منه مم�ا يغلب 
وقوع�ه من الناس، بل هي ظاهرة يف ابتالء غالب الناس بوجه من وجوه النقص عىل 

اختالفها، عىل أن شيوع النقص ال ينايف التكتم به وسرته. 

والعم�دة يف اجلواب عن الروايتن أهنام واردت�ان يف واقعة خاصة، وال إطالق 
هلام، وحينئذ فمن املحتمل كون املش�كو منه يف األوىل أمرا ال يكون هتكا عىل املشكو، 
ب�ل من األم�ر الظاهر الذي ال حيرم ذكره، أو مما ال يعد عيب�ا عرفا. وكذا يف الثانية، إذ 
ال دافع لالحتامل املذكور وإن مل يكن عليه شاهد من الرواية. مع احتامل محلها عىل ما 
إذا مل يعرف املش�كو، أو عىل ما إذا كان األمر الواقع ظلام مس�وغا للغيبة، فإن األخوة 
الكامل�ة والتهذيب كام ينافيهام ت�رك األوىل ينافيهام الظلم املحرم، وال قرينة يف الرواية 
عىل إرادة األول، إذ ليس فيها إال ندرة االخ الكامل املهذب، وهو نادر يف كال األمرين 

ال يف خصوص األول فتأمل جيدا.

ومن�ه يظه�ر ح�ال مرس�لة احلجال ع�ن أيب عب�د اهلل عليه الس�الم: )أن�ه ذكر 
عن�ده رجل فعيب، فقال له أبو عبد اهلل عليه الس�الم: ل�ك بأخيك كله، وأي الرجال 
امله�ذب()1(. نعم، م�ن القريب جدا محل مرس�لتي العيايش وجممع البي�ان املتقدمتن 
ع�ىل جواز ذكر ما ينايف االوىل، الن س�وء الضيافة ال يكون غالب�ا من الظلم، ومحلهام 
علي�ه ألجل تضمنهام تفس�ري االية ال�واردة يف الظلم ليس أوىل من مح�ل تطبيق الظلم 
عىل الظلم باعتبار احلق العريف واالس�تحبايب املوج�ب لألولوية، بل الثاين أوىل عرفا، 

)1( مستدرك الوسائل: باب: �� من أبواب احكام العرشة، حديث: �.
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فتأم�ل. إال أن�ه ال جم�ال لالعتامد عليهام مع ضعف س�ندمها. لكن اإلنص�اف مع هذا 
كل�ه أن البن�اء ع�ىل اجلواز قريب ج�دا إذا كان بحيث تصدق الش�كوى، لكون منافاة 
االوىل تع�د خروج�ا عن املوازي�ن العرفية مع الش�خص، فإن جواز الش�كوى حينئذ 
قريب جدا للمرتكزات املش�ار إليها آنفا املعتضدة بالسرية وبالنصوص املتقدمة، فإهنا 
وإن مل تصلح لالس�تدالل صاحلة للتأييد إال أن يف بلوغ ذلك حدا يصلح لالس�تدالل 

إشكاال.

نع�م، ال ينبغي اإلش�كال يف موارد لزوم احلرج أو ال�رضر العريف، ال من جهة 
التش�في واالنتق�ام، ب�ل من اجله�ات اخلارجية، كام لو ت�رك األخ النفق�ة عىل أخته يف 
م�ورد يتعارف إنفاقه عليها، بحيث يكون تركه عيبا عليه، ولزم من س�كوت األخت 
عن كش�ف حاهلا بعض املحاذير العرفية، فإنه ال ينبغي الش�ك يف جواز كش�ف احلال 
هلا وإن لزم هتك أخيها، للسرية االرتكازية القطعية. لكن املتيقن من ذلك جمرد البيان 
م�ن دون إعابة ليل�زم الغيبة، كام أن الالزم االقتصار عىل مق�دار احلاجة بالنحو الذي 
يندفع به املحذور، اقتصارا يف اخلروج عن عموم هتك سرت املؤمن وكشف عورته عىل 
املتيق�ن، وإن كان عم�وم اجلواز قريبا جدا، بل اإلط�الق حتى مع عدم لزوم املحذور 
قري�ب أيض�ا، فتأمل جيدا، واهلل س�بحانه وتع�اىل العامل العاصم. ومنه نس�تمد العون 

التوفيق.

)1( كأنه الختصاص مرسل جممع البيان املتقدم يف تفسري االية عىل االنتصار، 
أو الختص�اص اآليات الواردة يف االنتصار به. لكن من الظاهر عدم صلوح املرس�ل 
لالس�تدالل، ك�ام تق�دم ع�دم هنوض اآلي�ات املذك�ورة ب�ه. ولع�ل األوىل االحتياط 
باالقتص�ار عىل خصوص ما يكون ألجل رفع الظالمة، ملا فيه من اخلروج عن ش�بهة 

اخلالف املتقدم. 

واألحوط اس�تحبابا االقتصار عىل ما لو كانت الغيب�ة بقصد االنتصار)1( 
ال مطلقا.
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)1( اعل�م أن كث�ريا من املس�تثنيات الت�ي ذكروه�ا يف املقام ال تس�تند إىل أدلة 
خاص�ة، وظاهر املحقق الثاين قدس رسه خروجه�ا عن الغيبة املحرمة موضوعا، قال 
يف جام�ع املقاص�د: )وضاب�ط الغيبة كل فعل يقص�د به هتك ع�رض املؤمن والتفكه 
ب�ه وإضحاك الناس منه، وأم�ا ما كان لغرض صحيح فال حيرم، كنصيحة املستش�ري، 
والتظلم وس�امعه، واجلرح والتعديل، ورد من ادعى نس�با ليس له، والقدح يف مقالة 
أو دع�وى باطل�ة، خصوصا يف الدين، وغري ذلك(. وهو متج�ه يف اجلملة بناء عىل ما 
تقدم من أخذ قصد االنتقاص يف مفهوم الغيبة. إال أن قصور أدلة الغيبة ال ينايف حرمة 
بيان العيب إذا كان مستورا، ملا تقدم � يف مفهوم الغيبة � من النصوص املتضمنة حلرمة 

هتك سرت املؤمن وإذاعة رسه، وحينئذ فالبد يف رفع اليد عن ذلك من خمرج عنه. 

وق�د ذكر ش�يخنا األعظم ق�دس رسه أن اجلواز يف املس�تثنيات املذكورة يبتني 
ع�ىل ما ه�و القاعدة يف التزاحم. قال: )املس�تفاد من األخبار اآلتي�ة وغريها أن حرمة 
الغيب�ة ألج�ل انتقاص املؤمن وتأذيه منه، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إىل املغتاب 
بالك�رس أو بالفت�ح أو ثالث دل العق�ل والرشع عىل كوهنا أعظم م�ن مصلحة احرتام 
املؤم�ن ب�رتك ذلك القول فيه وجب ك�ون احلكم عىل طبق أق�وى املصلحتن، كام هو 
احلال يف كل معصية من حقوق اهلل وحقوق الناس، وقد نبه عليه غري واحد...(. وال 
خيف�ى أن إج�راء قواعد التزاحم ب�ن التكليفن يتوقف عىل ك�ون املزاحم مالكا الزم 
التحصيل رشعا، ليصلح ملزامحة حرمة الغيبة، ويعمل بمقتىض التزاحم بن التكليفن 
م�ن الرتجي�ح مع العل�م باألمهي�ة، أو احتامهلا يف أحدمه�ا باخلص�وص، والتخيري مع 
التس�اوي أو احت�امل األمهي�ة يف كال الطرفن، أما لو مل يك�ن الزم التحصيل مل يصلح 

ملزامحة التكليف اإللزامي مهام كانت أمهيته. 

نع�م، يمكن رفع الش�ارع األقدس الي�د عن حرمة الغيب�ة أو إذاعة رس املؤمن 
ألج�ل بعض اجله�ات وإن مل تقتض الرجحان للمكلف فض�ال عن اإللزام، كام تقدم 

)ومنها(: نصح املؤمن)1(، 
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يف تظل�م املظل�وم ويكون هذا من التزاح�م املالكي، ال تزاح�م التكليفن. إال أن هذا 
موق�وف عىل قيام الدليل علي�ه باخلصوص ولو كان لبيا بنحو يصلح لتقييد إطالقات 
األدلة، وال يكفي فيه احتامل اهتامم الش�ارع األقدس باجلهة املذكورة وال الظن هبا إذا 

مل يستند إىل حجة. 

إذا عرفت هذا، فاعلم أنه رصح غري واحد بجواز الغيبة ألجل نصيحة املستشري 
أو ملطل�ق النصيح�ة وإن كانت ابتدائية. وقد اس�تدل عليه بام ع�ن النبي صىل اهلل عليه 
وال�ه أنه قال لفاطمة بنت قيس حن ش�اورته يف خطاهبا: )أما معاوية فرجل صعلوك 

ال مال له، وأما أبو اجلهم فال يضع العصا عن عاتقه(.

وفي�ه: � مع ضعف س�نده، ووروده يف قضية ش�خصية ال إطالق هلا، فيحتمل 
ظه�ور األمري�ن املذكوري�ن، بل ه�و الظاهر، ك�ام حيتمل س�قوط حرمة املق�ول فيهام 
بالتجاه�ر بالنفاق أو بالفس�ق � أن األمرين املذكورين ليس�ا من العي�وب العرفية وال 
الرشعي�ة الت�ي يكون ذكرها توهينا للش�خص أو هتكا له. نعم، حي�رم االنتقاص هبام، 
وه�و ص�ىل اهلل عليه وال�ه منزه عنه، خصوص�ا مع عدم الداعي ل�ه، حلصول الغرض 

بمجرد بيان الواقع.

وقال شيخنا األعظم قدس رسه يف توجيه احلكم املذكور: )فإن النصيحة واجبة 
للمستشري، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع يف املغتاب. وكذلك النصح 
من غري استش�ارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأن�ت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع 
الرجل من أجلها يف الغيبة والفساد فال ريب أن التنبيه عىل بعضها وإن أوجب الوقيعة 
فيها أوىل من ترك نصح املؤمن، مع ظهور عدة من االخبار يف وجوبه(، وقد يظهر منه 
أن جواز الغيبة من جهة املزامحة لوجوب النصيحة. وال خيفى أن النصيحة بنفس�ها ال 
تقت�يض الغيب�ة وال بيان العيب، لوضوح تقومها ببيان الرأي وما ينبغي العمل عليه يف 
الواقعة، وال تتوقف عىل بيان وجهه وعلته املوجبة له كي يلزم فيها بيان العيب لو كان 
هو العلة، فمن استشري يف تزويج امرأة وكان ال يراه صالحا ألهنا سارقة كفى يف حتقق 
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النصيح�ة من�ه أن ينهى عنه وإن مل يبن أهنا س�ارقة، وإنام حيت�اج إىل بيان ذلك يف مقام 
االستدالل عىل الرأي واإلقناع به، وال ريب أنه خارج عن النصيحة. 

نع�م، قد يك�ون بيان الرأي مالزما إلظهار العيب ل�و فرض العلم من اخلارج 
بانحصار املانع به. إال أن قلة ذلك مانعة من محل كالمهم عليه، فالظاهر أن مرادهم ما 
إذا احتي�ج لبي�ان العيب يف مقام اإلقناع بالرأي واحلمل عليه، فالبد من النظر يف دليل 
وج�وب ذلك فنق�ول: إن أراد ق�دس رسه بوجوب النصيحة وجوهب�ا لدفع املحاذير 
املرتتب�ة عىل تركها التي يقع فيها املبتيل بالواقعة من الغيبة والفس�اد ونحومها. فهو إنام 
يقت�يض ارتفاع حرمة الغيبة ل�و فرض كون دفع املحاذير املذكورة واجبا عىل الناصح، 
وإال مل يصل�ح ملزامح�ة احلرام، وذلك إن�ام يتم يف املحاذير املهمة الت�ي يكلف كل أحد 
بدفعها كتلف النفوس. أما مثل وقوع الغري يف الغيبة فهو مما ال جيب دفعه إال من باب 
النهي عن املنكر، الذي ال موضوع له قبل ابتالء الغري باحلرام، كام أنه ال يسوغ ألجله 
ارتكاب احلرام. وإن أراد بوجوهبا وجوهبا فرارا عن اخليانة، الن االستشارة نحو من 
االستئامن ارتكازا ويقتضيه صحيح ابن سنان عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال: أتى 
رجل أمري املؤمنن عليه الس�الم فقال له: جئتك مستش�ريا، إن احلسن واحلسن وعبد 

اهلل بن جعفر خطبوا إىل، فقال أمري املؤمنن عليه السالم: املستشار مؤمتن...()1(.

فهو � مع اختصاصه باالستش�ارة � ال جم�ال له مع إمكان الفرار من اخليانة من 
دون بيان العيب، إما برتك بيان الرأي أصال واالس�تعفاء من اإلش�ارة، إذ ال خيانة فيه 
قطع�ا، بل هو نظري عدم قبول األمانة. وإم�ا ببيانه من دون حماولة اإلقناع به، ليتوقف 
عىل بيان العيب املس�تور ويل�زم املحذور. نعم، لو فرض أن ترك بيان الرأي مس�تلزم 
لظه�ور العي�ب ملالزمة خارجي�ة � نظري ما تق�دم � كان املقام من التزاح�م بن اخليانة 
وظه�ور العيب، وال يبعد أمهية اخليانة. وإن أراد به وجوهبا نفس�يا مع االستش�ارة أو 
مطلق�ا ف�ال يظن من أحد االلتزام به خصوصا بنحو يقت�يض اإلقناع وبيان العيب، بل 

)1( الوسائل ج �، ص ��2.
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ليس�ت هي إال مستحبة مراعاة حلق املؤمن ومس�اعدة له، فال تنهى املحرمن. وأما ما 
أش�ار إليه من ظهور عدة م�ن األخبار يف وجوب النصيحة، فلعل�ه أراد به النصوص 
الكثرية املتضمنة لألمر بالنصيحة واملناصحة للمؤمن، كصحيح عيسى بن أيب منصور 
عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال للمؤمن عىل املؤمن أن يناصحه(، وصحيح معاوية 
ب�ن وهب عنه عليه الس�الم: )قال: جي�ب للمؤمن عىل املؤمن النصيحة له يف املش�هد 
واملغي�ب(، وصحي�ح احلذاء ع�ن أيب جعفر عليه الس�الم: )قال: جي�ب للمؤمن عىل 
املؤمن النصيحة(، وخر جابر عنه عليه الس�الم: )قال: قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه()1( لكنه يشكل.. 

أواًل: ب�أن وج�وب النصيحة نفس�يا ال يتوق�ف عىل اإلقناع هبا، ف�ال يلزم بيان 
العيب إال نادرا، كام تقدم. 

وثاني�ًا: بأن النصيحة كام تس�تعمل يف املش�ورة عىل الغري بصالح�ه � الذي هو 
حم�ل ال�كالم � كذل�ك تس�تعمل يف مطلق إخ�الص الود للغ�ري واخللو م�ن الغش له 
والدغ�ل علي�ه. وعليه ج�رى قوله تعاىل: )يا أبان�ا ما لك ال تأمنا عىل يوس�ف وإنا له 
لناصح�ون()2(، وقول�ه تعاىل: )فقالت ه�ل أدلكم عىل أهل بي�ت يكفلونه لكم وهم 
ل�ه ناصح�ون()�( وقوله تع�اىل: )ليس عىل الضعف�اء وال عىل امل�رىض وال عىل الذين 
ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هلل ورس�وله ما عىل املحس�نن من س�بيل()�( إذ 
ال ي�راد من اإلخالص هلل تعاىل والرس�ول ص�ىل اهلل عليه واله إال ص�دق النية يف خد 
متهام، ال املش�ورة عليه�ام. بل الظاهر أن املعنى املذكور هو األنس�ب باملعنى اللغوي، 
وأن االس�تعامل يف املش�ورة لرجوعها إليه، ألهنا من مظاهره، فإن املس�تفاد من كلامت 
اللغوي�ن واالس�تعامالت الكثرية أن النصح هو اخلل�وص، ومنه إطالق الناصح عىل 

)1( الوسائل باب: ��، من أبواب فعل املعروف، حديث:1، 2، �، �.
)2( سورة يوسف: 12.

)�( سورة القصص: 12.
)�( سورة التوبة: 91.



�19 ................................................................................ االجتهاد والتقليد 

العس�ل اخلالص، وقوهلم: رجل ناصح اجليب، أي ال غش فيه. وهو الظاهر من قوله 
تع�اىل: )ي�ا أهيا الذين آمن�وا توبوا إىل اهلل توب�ة نصوحا()1(. وموثق الس�كوين عن أيب 
عبد اهلل عليه الس�الم: ))قال: قال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله: أنسك الناس نسكا 

أنصحهم حبا وأسلمهم قلبا جلميع املسلمن()2(. 

وحينئ�ذ فم�ن القري�ب جدا مح�ل النصوص املتقدم�ة وغريها م�ن النصوص 
الكث�رية املتضمنة لألم�ر بالنصيحة واملناصحة عىل املعن�ى املذكور، ال عىل خصوص 
املشورة، كام هو املناسب ملا يف صحيح معاوية بن وهب من تعميم النصيحة للمغيب، 
وما يف خر جابر من تشبيهها بنصيحة االنسان لنفسه. بل هو املتعن يف غري واحد من 
النصوص املتضمنة لألمر بالنصيحة واملناصحة ملن مشى يف حاجة أخيه، كخر حفص 
عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم، )سمعته يقول: )قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: من 
سعى يف حاجة ألخيه فلم ينصحه فقد خان اهلل ورسوله()�(، إذ ال معنى للنصيحة من 
الس�اعي يف احلاجة إال اال خالص يف حتصيلها بس�لوك أوصل الطرق وأس�لمها. فال 
ت�دل النصوص املتقدمة حينئذ إال عىل وج�وب اإلخالص للمؤمن وصدق مواالته، 
ال�ذي له نحو اقتضاء خلدمته ومواس�اته، ومنها اإلش�ارة عليه ب�ام يصلحه، وال ينافيه 

تركها لبعض االعذار واملحاذير العرفية أو الرشعية ومنها الغيبة. 

وثالث�ًا: بأن�ه لو فرض ظهور األخب�ار بدوا يف وجوب النصيح�ة باملعنى الذي 
ه�و حمل الكالم، إال أنه ال جمال إلبقائها عىل ظاهرها، كيف والزمه وجوب التصدي 
للن�اس والتعرف عىل مش�اكلهم مجيعا والتدب�ر فيها وإجالة الرأي واس�تبطانه مقدمة 
للنصيحة، وهو مما يس�توجب اهلرج واملرج. وليس هو من االمور التي تستلزم احلرج 
يف م�وارد قليل�ة، ليكون كس�ائر العمومات املحكوم�ة لقاعدة احل�رج مرجعا يف غري 
موارده، بل هو مما يلزم منه احلرج نوعا، فيقطع بعدم جعل مثله، ويكون ذلك صارفا 

)1( سورة التحريم: �.
)2( الوسائل، باب 21، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 1.
)�( الوسائل، باب ��، من أبواب فعل املعروف، حديث: 1.
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للظهور البدوي فيه، ولذا كان عدم الوجوب مقتىض السرية القطعية. 

ودعوى: أنه وإن تعذر العمل باإلطالق املذكور، إال أنه ال جمال لرفع اليد عنه 
مطلق�ا، بل يتعن تقييده بوج�ه ال يلزم منه احلرج النوعي وال ينايف الس�رية املذكورة، 
كحمل�ه عىل خص�وص املستش�ري، أو من يفي بحق�وق االخوة، أو عىل م�ا إذا كانت 
الواقع�ة حم�ل ابت�الء املش�ري بحيث ال حيت�اج إىل تعرفها، أو ع�ىل م�ا إذا كان الرأي يف 
الواقعة ظاهرا له بحيث ال حيتاج إىل إعامل النظر، أو غري ذلك، فإن مقتىض اجلمع بن 

إطالق النصوص والسرية املذكورة هو محل اإلطالق عىل هذه الصور أو بعضها.

مدفوعة: بأنه لو س�لم عدم منافاة السرية لذلك، إال أنه ملا مل يكن يف النصوص 
إش�عار بالتقييد املذكور فحمل إطالقها عليه ليس عرفيا، بل ترعي. بل لعله مما تأباه 
النصوص املذكورة، لظهورها يف أن النصيحة من ش�ؤون االخوة الثابتة بن املؤمنن، 
وذل�ك مم�ا يأب�ى التقييد ببع�ض دون بعض أو ح�ال دون حال. ف�األوىل بقرينة ذلك 
محلها عىل املعنى الذي ذكرناه آنفا � لو فرض عدم ظهورها فيه بدوا � أو عىل وجوب 
النصيحة يف مقابل اخليانة املنافية لالخوة واملواالة، ال يف مقابل تركها برتك بيان الرأي 
رأس�ا، أو عىل االس�تحباب بم�الك اإلعانة للمؤمن املناس�بة الخوت�ه ومواالته، فإن 

الوجوه املذكورة أنسب بعموم املالك ارتكازا. 

هذا، وقد يستدل عىل وجوب نصيحة املستشري بخر عمر بن يزيد عن أيب عبد 
اهلل عليه الس�الم، قال: )من استش�ار أخاه فلم ينصح�ه ]يمحضه خ.ل[ حمض الرأي 
س�لبه اهلل عز وجل رأيه()1(. وما يف خر عبد اهلل بن س�ليامن النوفيل أنه صىل اهلل عليه 
واله قال: )من استشاره أخوه املؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه اهلل لبه()2(. وما عن 

كتاب أمري املؤمنن عليه السالم إىل حممد وأهل مرص: )وانصح ملن استشارك()�(. 

)1( الوس�ائل، ب�اب ��، م�ن أبواب فع�ل املعروف، حدي�ث: �. وب�اب �2، من أبواب أح�كام العرشة، 
حديث: 2.

)2( مستدرك الوسائل، باب 22، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 1.
)�( مستدرك الوسائل، باب 22، من أبواب أحكام العرشة، حديث:؟؟.
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وفيه: � مع ضعف سندها، وعدم ظهور األولن يف الوجوب وظهور الثالث يف 
األمر الش�خيص ال الوجوب الرشعي، وعدم مالزمة النصيحة إلظهار العيب غالبا، 
كام تقدم � أنه ال يبعد كون األمر فيها بالنصيحة يف مقابل اإلشارة بغري النصح، أو مع 
عدم اس�تكامل الرأي، الذي هو تفريط يف حق املستش�ري وخيان�ة له، ال يف مقابل عدم 
بيان الرأي رأس�ا لبعض املوانع، الن التعرض للقيد يف األولن مشعر بكونه هو املهم 

يف احلكم. 

بل ما تضمناه من األثر ال يناسب حرمة ترك املشورة لبعض املوانع اخلارجية، 
الن املنس�بق منه أن س�لب اهلل تعاىل للرأي عقوبة لصاحبه، إما لغشه ألخيه، أو لبخله 
عليه، واألول ال يقتيض وجوب املش�ورة، بل حرمة اخليانة فيها، والثاين خمتص بام إذا 

كان ترك املشورة بالصالح للبخل عىل األخ هبا، ال للامنع منها، فتأمل. 

وباجلمل�ة: ال جم�ال للبناء ع�ىل وجوب نصح املستش�ري، فضال ع�ن غريه، بل 
الظاه�ر املفروغي�ة عنده�م عن عدم وجوبه، ك�ام يظهر من اجلواهر. عىل أنه لو س�لم 
وجوب�ه يف اجلمل�ة، إال أن�ه م�ن البعيد ج�دا االلت�زام بإط�الق وجوبه بنح�و يزاحم 
التكاليف األخرى، خصوصا مثل الغيبة، فام قد يظهر من ش�يخنا األعظم قدس رسه 

من إعامل قواعد التزاحم بن التكليفن يف املقام مما ال جمال له أصال. 

ه�ذا، وأم�ا البناء عىل ارتفاع احلرمة يف مقام النصيح�ة واإلقناع هبا ال من جهة 
التزاح�م ب�ن التكليف�ن، بل من ب�اب التزاحم املالك�ي، بدعوى: أن اهتامم الش�ارع 
بالنصيح�ة � وإن مل تك�ن واجب�ة � يقتيض رفع الش�ارع ملا يمنع عنها م�ن حتريم الغيبة 
ونحوها وعدم تأثري مالك التحريم حينئذ، وربام حيمل عىل ذلك كالم شيخنا األعظم 
قدس رسه. فقد تقدم أن هذا راجع إىل تقييد إطالق حرمة الغيبة، فإن ادعى العلم به 
فهو حجة عىل مدعيه، وإال فالبد من إثباته بدليل، وال دليل يف املقام إال الس�رية التي 

أشار إليها يف اجلواهر. 

ولكنه�ا مل تتضح بنحو يصح االعتامد عليه، إذ م�ن القريب جدا كون كثري من 
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موارد النصيحة املومهة للغيبة ونحوها من املحرمات غري حمرمة ذاتا، إما لكون العيب 
من األمور الظاهرة وإن خفي عىل خصوص املستش�ري، أو علم به وغفل عن نتائجه، 
أو لعدم كون األمر املذكور عيبا يف اإلنسان بام هو ذو كرامة وإن كان منافيا للكامل، أو 
مما يكون عيبا فيه من احليثية التي هي موضوع النصيحة، كالفقر الذي قد يكون مانعا 
من التزويج، وضعف املزاج الذي قد يكون مانعا من االستخدام، وغري ذلك مما تقدم 

أنه ال حيرم بيانه يف نفسه، لعدم كونه موهنا للشخص وال منافيا لكرامته. 

وأما لو كان األمر عيبا موهنا وكان مستورا فال يتضح من سرية املتدينن بام هم 
متدينون ذكره يف مقام النصيحة، وال تس�اعده املرتكزات. فالبناء عىل احلرمة يف ذلك 
ه�و االوفق بإطالق األدلة، فيتعن حينئذ االس�تعفاء م�ن النصيحة، أو بياهنا من دون 

ذكر العيب املوجب هلا وإن مل يقتنع به املنصوح، واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( تق�دم أن�ه مع قص�د النصح ال تص�دق الغيب�ة، وغاية ما يلزم هتك س�رت 
املؤم�ن، فل�و فرض جوازه ألجل النصيحة فال وجه ألخذ قصد النصح قيدا يف ما هو 

املباح، بل ينبغي كون احلاجة للنصيحة علة إلباحته وإن مل يكن بقصده.

)2( لعدم خصوصية االستش�ارة يف حس�ن النصيحة واألمر هب�ا ملا تقدم، فلو 
ف�رض كون املقام من تزاحم التكليفن مل يفرق بن املوردين. نعم، لو فرض كونه من 
التزاحم املالكي للعلم باهتامم الشارع بالنصيحة وإن مل تكن واجبة مل يبعد كون املتيقن 

منه صورة االستشارة.

)�( ال ينبغي اإلش�كال يف ذلك لو كانت املفس�دة مما جيب عىل كل أحد دفعه � 
كتلف النفوس � ألنه مقتىض التزاحم عقال، بل جتب النصيحة حينئذ لو فرض العلم 

فتجوز الغيبة بقصد النصح)1(، كام لو استش�اره ش�خص يف تزويج امرأة، 
فيج�وز نصح�ه ولو لزم إظهار عيبه�ا. بل ال يبعد جواز ذل�ك ابتداء بدون 

استشارة)2(، إذا علم برتتب مفسدة عظيمة)3( عىل ترك النصيحة.
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بأمهية دفع املفسدة املذكورة أو احتامهلا، كام أرشنا إليه آنفا، وأما يف غري ذلك فقد تقدم 
اإلشكال يف جواز الغيبة لنصيحة املستشري، فضال عن غريه.

)1( كام ذكره غري واحد. قال ش�يخنا األعظم قدس رسه: )فإنه أوىل من س�رت 
املنكر عليه، فهو يف احلقيقة إحس�ان يف حقه، مضافا إىل عموم أدلة النهي عن املنكر(. 
لكن األولوية غري ظاهرة مع ما هو املعلوم من ش�دة اهتامم الش�ارع األقدس بعرض 
املؤمن وسرت عورته. واإلحسان إىل الغري إنام جيوز بام ال يكون حمرما وتعديا عليه، إال 

أن يفرض قصور دليل احلرمة حينئذ، لكن ال وجه له مع عموم األدلة. 

وأم�ا عم�وم أدل�ة النهي عن املنكر فقد استش�كل في�ه بعض مش�اخينا: بأنه ال 
جي�وز ردع املنكر باملنكر، وإال جلاز ردع الزناة بالزنا بأعراضهم، وردع الرساق برسقة 
أمواهل�م. لكن�ه يندفع بأن ذلك ال يتم يف احلرام الذي يكون منش�أ حرمته حرمة فاعل 
املنكر الذي يراد ردعه، كالرضب وااليذاء ونحوها، لوضوح أن مبنى النهي عن املنكر 
عىل س�قوط حرمة فاعل�ه باملقدار الذي يقتضيه الردع، وم�ن الظاهر أن الغيبة وهتك 
س�رت املؤمن من ذلك، فإن مساق أدلتهام مساق أدلة حرمة إيذاء املؤمن والتعدي عليه 
وظلم�ه ورضبه وش�تمه ونحوه�ا يف أهنا متفرعة ع�ىل احرتام املؤمن واهتامم الش�ارع 
األق�دس ب�ه من حيثي�ة النفس واملال والع�رض، فكام جيوز رضبه يف مق�ام النهي عن 
املنكر جيوز غيبته وهتك س�رته، وليس�ا كالزنا، حيث حيرم لنفس�ه م�ع قطع النظر عن 
حرم�ة الش�خص الذي يقوم به أو حرمة من يتعلق به. ومم�ا ذكرنا يظهر حال الرسقة، 

فإنه ال يبعد البناء عىل جوازها يف مقام النهي عن املنكر. 

نعم، ال جمال للبناء عىل جواز الترصف باملال أو متلكه بعد رسقته، لعدم توقف 
النهي عليهام، بل يتعن حفظه لصاحبه.

وباجلمل�ة: الظاه�ر متامية االس�تدالل بعموم أدل�ة النهي عن املنك�ر يف املقام، 
وإن ل�زم مالحظة رشوط النهي عن املنكر من احتامل االرتداع والتدرج يف النهي من 

)ومنها(: ما لو قصد بالغيبة ردع املغتاب عن املنكر)1(.
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األخف إىل األشد، وغري ذلك مما يذكر يف حمله.

)1( ف�إن وج�وب حفظ الدين صالح ملزامحة حرمة غيبة املؤمن وهتك س�رته، 
فلو مل يكن معلوم األمهية فال أقل من كونه حمتمل األمهية، وذلك كاف يف لزوم الغيبة 
وهت�ك الس�رت، فضال عن جوازمه�ا. ثم إن هذا ال خيتص باملب�دع الذي يكون مرشعا 
ومتعمدا يف بدعته، بل يش�مل املجتهد وإن كان معذورا إذا أدى اجتهاده إىل ما خيش�ى 
معه من الرضر الديني الذي يعلم باهتامم الش�ارع األقدس بدفعه، كتفريق كلمة أهل 
احلق وإحداث االنقس�ام فيهم. لكن البد فيه من كون اخلوف من ترتب الرضر بنحو 
معت�د ب�ه، بحيث يعلم بوجوب االحتياط معه بفعل م�ا يمنع من وقوعه، كام البد من 

االقتصار عىل مقدار احلاجة امللزم باخلروج عن مقتىض احلرمة الثابتة له. 

وه�ذا، بخ�الف املب�دع فإنه ال يعت�ر فيه ذل�ك، لظهور النصوص يف س�قوط 
حرمته قطعا ملادة الفس�اد، كخر أيب البخرتي املتقدم يف تظلم املظلوم، وصحيح داود 
بن رسحان عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه واله: إذا 
رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا الراءة منهم وأكثروا من س�بهم والقول 
فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيال يطمعوا يف الفساد يف اإلسالم ]وحيذرهم الناس خ.ل[ 
وال يتعلم�ون م�ن بدعهم، يكتب اهلل لكم بذلك احلس�نات، ويرفع لكم به الدرجات 

يف اآلخرة()1(. 

ه�ذا، وال يبع�د إحل�اق املتعم�د يف التضلي�ل يف مقدم�ات احلك�م الرشع�ي � 
كال�كاذب يف الرواي�ة واجل�رح والتعديل وغريه�ا � باملبدع يف نف�س احلكم الرشعي، 
الحتاده معه يف التعليل املش�ار إليه يف احلديث، وهو قطع طمعه يف الفس�اد يف اإلسالم 

)1( الوسائل، باب �9 من أبواب االمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث: 1.

)ومنها(: ما لو خيف عىل الدين من الش�خص املغتاب، فتجوز غيبته 
لئال يرتتب الرر الديني)1(. 
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وحتذير الناس منه ورصفهم عن التعلم من ضاللته، فالحظ. 

ثم إن شيخا األعظم قدس رسه عمم العنوان لكل من يقصد حسم مادة فساده 
عن الناس، وظاهره العموم للفساد الدنيوي، وهو ظاهر يف حمله باإلضافة إىل الفساد 
ال�ذي جي�ب دفعه ع�ىل كل أحد، كتل�ف النفوس ونح�وه، ألنه مقت�ىض التزاحم بن 

التكليفن، وأما يف غريه فهو حمتاج إىل دليل خاص خيرج به عن عموم احلرمة.

)1( كام رصح به غري واحد، بل ادعي اتفاق أصحابنا عليه، وقد يستدل عليه: 
ت�ارة: بام دل عىل وجوب إقامة الش�هادة، املقدم ع�ىل ما دل عىل حرمة الغيبة عىل وجه 
ال إش�كال فيه، وال ش�بهة تعرتيه، وإال لضاعت احلقوق يف الدماء واألموال وغريها، 

ولغلب الباطل عىل احلق، كام يف اجلواهر.

وأخرى: بأن مصلحة عدم احلكم بشهادة الفساق أوىل من السرت عىل الفاسق، 
كام ذكره ش�يخنا األعظم قدس رسه. لكن األول خمتص بام إذا وجبت إقامة الشهادة، 
ف�إن الظاه�ر عدم الدليل ع�ىل وجوهبا مطلقا، عىل م�ا يذكر يف حمل�ه. والثاين: خمتص 
ب�ام إذا ل�زم من احلكم بش�هادة الفاس�ق حمذور مهم جي�ب دفعه ع�ىل كل أحد، كتلف 
النف�وس، بل ق�د جيب حينئذ منع احلكم بكل وجه، ولو بمنع العادل من الش�هادة أو 

جرحه هبتانا لو فرض العلم بخطئه. 

أم�ا يف غ�ري ذلك فال دليل عىل أن احلكم بش�هادة الفاس�ق الواقع�ي � مع كون 
احلاكم معذورا � حمذور مهم جيب دفعه، ليزاحم حرمة الغيبة ونحوها حتى مع العلم 
بمخالف�ة احلك�م للواقع، فضال عام ل�و مل يعلم بذلك. وأما ما عن بعض مش�اخينا من 
إي�امء قوله تعاىل: )إن جاء كم فاس�ق بنباء فتبين�وا...( إىل جواز اجلرح، الن التبن عن 

حال الفاسق احلامل للخر ال خيلو عنه غالبا. 

ففي�ه: أن التب�ن يف اآلي�ة إنام هو عن ح�ال نفس اخلر، ال عن ح�ال املخر، إذ 

)ومنها(: جرح الشهود)1(.
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ال معنى للتبن عنه بعد فرض فس�قه. وأم�ا اإلمجاع املدعى فلم يتضح بوجه معتد به، 
لعدم حترير القدماء ملباحث الغيبة وفروعها. 

نع�م، ال إش�كال ظاه�را يف أن للحاك�م الفحص ع�ن حال الش�هود املعرض 
جلرحه�م، إال أن هذا إنام يقتيض جواز جرحهم مع طلب احلاكم للش�هادة يف حقهم، 
ويف مثله ال يبعد البناء عىل جواز الش�هادة ملا دل عىل حرمة كتامهنا وال يدل عىل جواز 

اجلرح ابتداء يف غري مورد وجوب أداء الشهادة، فتأمل. 

ومن�ه يظه�ر حال الس�رية التي اس�تدل هب�ا يف اجلواهر عىل ج�واز اجلرح، فإن 
املتيقن من سرية املتدينن هو اجلرح يف املورد املذكور ونحوه. والذي حتصل من مجيع 
م�ا ذكرن�ا: أنه ال طريق الثبات جواز اجلرح مطلق�ا، واملتيقن جوازه يف مورد وجوب 

أداء الشهادة، ويف ما لو لزم من تركه حمذور مهم جيب دفعه عىل اجلارح. 

ث�م إن�ه قد عمم غري واحد اجلواز جلرح الرواة، بل ذكر ش�يخنا االعظم قدس 
رسه وغريه أنه أوىل باجلواز من جرح الشهود. وكأنه المهية ما يرتتب عليه من معرفة 
أح�كام الدين وحفظ رشيعة س�يد املرس�لن صىل اهلل عليه وآله، وم�ن ثم جرى عليه 
االصح�اب من قديم الزمان، وكفى بس�ريهتم حجة يف املقام، لكش�فها عن املفروغية 
عن اجلواز عندهم بنحو يكش�ف عن قصو عمومات احلرمة. لكن ال خيفى أن اجلرح 
بع�دم االيامن خ�ارج عن حمل الكالم، ملا تق�دم من اختصاص احلرم�ة باملؤمن، وكذا 
اجل�رح باالم�ور الظاهرة ولو مع ع�دم التجاهر، ملا تقدم من ج�واز ذكر االمر الظاهر 

مطلقا، وكذا اجلرح بالكذب يف الرواية، ملا تقدم من احلاقة باملبدع. 

ومثله اجلرح بعدم الوثوق إذا مل يرجع إىل إثبات ما ينفي الوثوق به من العيوب، 
بل إىل حمض عدم الوثوق لعدم وضوح حال الرجل، أو الضطراب ما اطلع عليه من 
حاله، الن ذلك ليس من العيوب، بل غاية األمر أنه مناف للكامل. وكذا اجلرح بمثل 
كون�ه ال يب�ايل عمن أخذ أو بأنه يروي املناكري، لعدم وضوح كونه من العيوب املوهنة 
للش�خص املس�قطة ملروءته، بل هو من س�نخ العيوب اخلاصة بالراوي من حيث هو 
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راو، بل لعله ليس من سنخ العيب فيه، بل مناف للكامل، خصوصا إذا كان مبنيا عىل 
االجتهاد واحلدس من اجلارح، النرصاف نصوص اإلعابة وهتك الس�رت ونحوها إىل 

إثبات العيب للشخص، ال تشخيص حال ما هو الثابت له. 

ومن�ه يظهر جواز اجلرح بعدم الضب�ط إذا كان مبنيا عىل االجتهاد واحلدس يف 
ح�ال روايات�ه الظاهرة، ال االخبار عن حال روايات مس�تورة. ب�ل ال يبعد كون عدم 
الضب�ط ببعض مراتب�ه من العيوب يف ال�راوي من حيث كونه راوي�ا، ال من العيوب 

املوهنة لإلنسان من حيث هو إنسان ذو كرامة، فال حيرم ذكره، فتأمل. 

إذا عرفت هذا، فاملتيقن من س�ريهتم الطعن بالوجوه املذكورة، ومل يثبت منهم 
الطع�ن بام تقت�يض القواعد حرمت�ه يف غري املقام، كالطع�ن بالكبائر املس�تورة املوجبة 
لفس�ق الشخص وعدم قبول روايته. ولو ثبت فليس هو بالكثرة التي يستحصل منها 

سرية تصلح لالحتجاج، ليمكن اخلروج هبا عن العمومات املقتضية للحرمة. 

وأم�ا م�ا أرشن�ا إليه آنف�ا من أمهية م�ا يرتتب عىل اجل�رح من معرف�ة األحكام 
وحف�ظ الرشيع�ة فهو غري ظاهر بنح�و يصلح إلثبات حكم رشع�ي، فإن ترك اجلرح 
يف امل�ورد املذكور ق�د ال يوجب ضياع احلك�م، الحتامل صدق الش�خص املذكور يف 
روايت�ه، فغاي�ة ما يلزم هو عم�ل املجتهد بام ال يراه اجلارح حجة م�ع كونه معذورا يف 
عمله، ويف صلوح مثل هذا للخروج عن عمومات التحريم إشكال، بل منع فالحظ، 

واهلل سبحانه وتعاىل العامل.

)1( كام رصح به غري واحد. واس�تدل عليه يف كالمهم بام ورد يف ش�أن زرارة 
م�ن االعتذار عن عيبه بدفع الرضر عنه، فف�ي صحيح عبد اهلل بن زرارة عن الصادق 
عليه السالم: )اقرأ مني عىل والدك السالم وقل له: إين أنا ]إنام.ظ[ أعيبك دفاعا مني 

)ومنه�ا(: ما لو خيف ع�ىل املغتاب الوقوع يف ال�رر، فتجوز غيبته 
لدفع ذلك عنه)1(.
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عن�ك، فإن الناس والعدو يس�ارعون إىل كل من قربناه ومحدن�ا مكانه الدخال االذى 
يف م�ن نحبه ونقرب�ه، ويرمونه ملحبتنا له وقربه ودنوه منا، وي�رون إدخال األذى عليه 

وقتله...()1(.

وه�و ظاه�ر ل�و كان ال�رضر بنح�و جيب دفع�ه عىل املغت�اب واهلاتك للس�رت، 
عم�ال بقواعد التزاحم، أما لو مل يكن كذلك فاألمر ال خيلو عن إش�كال. والنصوص 
املش�ار إليه�ا ال تنهض به، لعدم اإلطالق فيها بعد وروده�ا يف قضية خارجية ال يبعد 

اختصاصها بالقسم األول.

اللهم إال أن يقال: ال يبعد انرصاف نصوص التحريم عام لو كان الرضر الذي 
ي�راد دفع�ه أهم من رضر اإلعابة وهتك الس�رت، ملا هو املرتكز � ب�ل الظاهر من األدلة 
� من أن منش�أ التحريم مالحظة املؤمن والرفق به واالهتامم بش�أنه، وذلك ال يناسب 
العم�وم للص�ورة املذكورة، ف�إن تعريض املؤمن لالعبة وهتك الس�رت ه�و األرفق به 
واألوىل برعاي�ة ش�أنه، فالبن�اء عىل اجلواز فيه�ا قريب جدا. بل ال يبع�د عموم اجلواز 
ملا لو ترتب عىل االعابة واهلتك نفع الش�خص ووصول اخلري له بمقدار أهم عرفا من 

رضر اإلعابة واهلتك بحيث يرغب فيه معهام ويسعى له هبام، فالحظ. 

ثم إنه أحلق غري واحد بذلك ما إذا كان املقصود دفع الرضر عن املتكلم نفسه. 
قال ش�يخنا األعظم ق�دس رسه: )ويلحق بذلك م�ا إذا كان املقصود دفع الرضر عن 
نف�س املتكل�م أو ماله أو عرضه، أو ع�ن ثالث، فإن ال�رضورات تبيح املحظورات(. 
لك�ن التعلي�ل إنام يتم يف املحظورات الت�ي ال تتعلق بالغري، كالك�ذب، لعموم قاعدة 
نفي الرضر واحلرج واإلكراه والتقية ونحوها، أما ما يتعلق بالغري من نفس أو مال أو 
عرض � كام يف املقام � فيش�كل بأن القواعد املش�ار إليها ملا كانت واردة مورد االمتنان 
فه�ي ال تنه�ض برفع حرم�ة الغري ومن ث�م كان التحقيق عدم ج�واز دفع الرضر عن 

النفس باإلرضار بالغري. 

)1( رجال الكيش، ص: �12.
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نع�م، ق�د يس�تدل ع�ىل اجل�واز بصحيح حممد بن مس�لم ع�ن أيب جعف�ر عليه 
الس�الم، ق�ال: )إن�ام جعل التقية ليحق�ن هبا الدم، ف�إذا بلغ الدم فلي�س تقية( ونحوه 
موث�ق أيب محزة)1(، فإهنام ظاهران يف مرشوعية التقية مع عدم بلوغ الدم وإن لزم رضر 

أو اعتداء عىل الغري. 

وق�د يستش�كل يف ذلك: بأن قوله عليه الس�الم: )ف�إذا بلغ ال�دم فليس تقية( 
وإن كان قضية رشطية دالة يف نفس�ها عىل املفهوم، إال أهنا يف املقام غري مس�وقة إلفادة 
املفهوم، لعدم صلوح قوله: )إنام جعل التقية ليحقن هبا الدم( الذي هو بمثابة التعليل 

إال لتعليل املنطوق، وهو عدم مرشوعية التقية مع بلوغ الدم. 

نع�م، يف االقتصار عىل الدم إيامء ملرشوعية التقية مع غريه من اإلرضار بالغري. 
إال أن�ه نظري مفه�وم اللقب ال يبلغ مرتب�ة الظهور، إذ لعل االقتص�ار عىل الدم لكونه 
حمل احلاجة لكونه مورد االبتالء أو الس�ؤال أو نحو ذلك، من دون أن تكون القضية 

مسوقة للحرص واملفهوم.

ويندف�ع: ب�أن اختص�اص التعلي�ل املذك�ور باملنط�وق ال ينايف س�وق القضية 
للمفه�وم أيضا وتكفلها باألمرين. والس�يام مع ظهور ال�كالم يف أن عمومات التقية 
ش�املة حتى لل�دم لوال لزوم نقض الغ�رض، فاالقتصار عىل اس�تثناء الدم مع أمهيته 
للتعلي�ل املذكور ظاهر يف املفروغية عن ش�مول التقي�ة للمحرمات املنافية حلق الغري. 
وإليه يرجع ما يف مرسل الصدوق يف اهلداية: )والتقية يف كل يشء حتى يبلغ الدم، فإذا 

بلغ الدم فال تقية()2(. 

فاإلنص�اف: أن�ه ال جم�ال إلن�كار ظه�ور القضية املذك�ورة يف اجل�واز يف حمل 
ال�كالم. عىل أن مقتىض ما ورد من جواز س�ب األئمة: وال�راءة منهم للتقية)�( جواز 

)1( الوسائل، باب �2، من أبواب االمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث: 1.
)2( مستدرك الوسائل، باب 29، من أبواب االمر بامعروف والنهى عن املنكر، حديث: 1.

)�( راجع الوسائل، باب 29، من أبواب االمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث: 1.
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سب املؤمن وغيبته وكشف عيبه تقية باألولوية العرفية، فتأمل. 

نعم، ال إطالق للقضية املذكورة يقتيض جواز مجيع أنواع اإلرضار بالغري وسائر 
أنح�اء التعدي عليه ألجل دف�ع كل رضر عن النفس والتقية هلا، الن مفهوم الس�البة 
الكلي�ة ليس إال املوجبة اجلزئية، فهي ال تدل إال عىل مرشوعية التقية باإلرضار بالغري 
يف اجلمل�ة، وحينئذ يلزم مراعاة أمهية الرضر الذي يراد دفعه من الرضر الذي تقتضيه 
التقية بمقدار معتد به، ألنه املناس�ب للمرتك�زات املترشعية والعقالئية يف املقام، وإن 

كان الالزم التأمل التام يف األدلة ويف كلامهتم. 

كام أن هذا لو تم اختص بالتقية، وال يشمل مجيع موارد توقف دفع الرضر عىل 
غيب�ة املؤم�ن وهتكه وإيقاع الرضر ب�ه، وهي موقوفة عىل محل الظ�امل عىل ذلك، دون 
غريه، مثال لو ألزم الظامل شخصا بدفع مال معتد به ومل حيمله عىل غيبة املؤمن، إال أنه 
علم ذلك الشخص أن غيبته للمؤمن موجبة إلعفاء الظامل له من ذلك املال، مل تصدق 
التقي�ة يف غيبة املؤم�ن، فال وجه جلوازها إال بمالك االضط�رار ورفع الرضر واحلرج 

التي عرفت اإلشكال يف شموهلا للمقام بمنافاته لالمتنان، فالحظ. 

ومما ذكرنا يظهر حال ما ذكره ش�يخنا األعظ�م قدس رسه من التعدي إىل دفع 
ال�رضر عن الثال�ث، فإن الظاه�ر عموم مرشوعي�ة التقية لدفع الرضر ع�ن الغري من 

املؤمنن، وال ختتص بدفع الرضر عن النفس، وحينئذ جيري ما تقدم، فتأمل. 

ه�ذا كل�ه إذا مل يكن الرضر الذي يراد دفعه ع�ن النفس أو الغري مما جيب دفعه، 
أم�ا ل�و كان كذلك كان املقام من م�وارد التزاحم بن التكليف�ن، فيلحقه ما تقدم من 

الرتجيح والتخيري.

)1( ك�ام رصح ب�ه ش�يخنا األعظم قدس رسه وأش�ار إلي�ه يف اجلواهر. وعلله 

)ومنه�ا(: الق�دح يف املق�االت الباطل�ة وإن أدى ذل�ك إىل نق�ض يف 
قائلها)1(. بل الذي عليه عمل مجاعة كثرية من العلامء القدح يف القائل بقلة 
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بع�ض مش�اخينا بأن وجوب حف�ظ احلق وإبط�ال الباطل أهم من اح�رتام املقول فيه. 
وهو إنام يتم يف مورد وجوب إحقاق احلق وإبطال الباطل، كام يف علوم الدين العملية 
واالعتقادي�ة. بل هو خمت�ص باملوارد املهمة الت�ي ال جيوز االقتصار فيه�ا عىل الفتوى 
وبيان الرأي، بل جيب فيها إثباته وتوضيحه باالستدالل الذي قد يستلزم ظهور نقص 

املخالف، وإال فمجرد بيان الرأي ال يستلزم شيئا من ذلك. 

فاألوىل أن يقال: أن القدح يف املقالة الباطلة وإن استلزم ظهور نقص قائلها ال 
يكون من الغيبة إال مع قصد االنتقاص به، ملا تقدم، وبدونه ال حيرم إال من حيث كونه 
كش�فا لس�رت املؤمن، وهو إنام يكون حمذورا إذا كان بنحو يوهن الشخص، وال يكون 
كذلك غالبا، الن اخلطأ مما يتعرض له كل أحد، فال يكون عيبا يف الشخص موهنا له، 

بل غايته أنه خالف الكامل، وال حمذور يف بيانه. 

نعم، قد يكون اخلطأ لكثرته أو بشاعته كاشفا عن نقص القائل وضعف فكره، 
بحي�ث يك�ون عيبا فيه موهنا ل�ه، إال أن الغالب ظهور ذلك ألهله، ف�ال يكون التنبيه 
عليه كش�فا ألمر مس�تور. أما لو فرض عدم ظهوره ألهله خلفاء أقوال القائل وسرتها 
ف�ال يبعد االلت�زام بحرم�ة تنبيههم إليه حينئ�ذ إال مع وج�ود املزاحم املل�زم بالتنبيه، 
كخ�وف االفتتان بالش�خص، كام تقدم التعرض لذلك عن�د الكالم يف غيبة من خياف 

رضره عىل الدين.

)1( هذا إنام يكون عيبا إذا أريد به كثرة ذلك منه واستمراره عليه، ألنه يكشف 
ع�ن نقص�ه، أم�ا لو أري�د حصوله اتفاق�ا يف خصوص مس�ألة فال يكون عيب�ا موهنا، 
لتعرض كل أحد لذلك. نعم، قد تكون بعض التعابري بنفسها توهينا للشخص وإن مل 

يقصد انتقاصه، فتحرم من هذه اجلهة، وكذا حيرم ما يساق مساق الشتم والنبز. 

التدبري والتأمل وس�وء الفهم ونحو ذلك)1( وكأن صدور ذلك منهم لئال 
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)1( ه�ذا هو مقتىض حس�ن الظن هب�م، وقد عرفت املعي�ار يف احلرمة، فيحرم 
اقتحام�ه، بل الالزم ش�دة احل�ذر من ذلك والتوقي منه بمجانبة م�ا قد جير إليه، إذ قد 
ينزلق اإلنس�ان إىل ما ال يريده يف ه�ذا املقام من الطعن عىل أعالم الدين ومحلة الرشع 
املبن، كام قد جير إليه العجب بالنفس األمارة بالسوء، فتحبط األعامل وتضيع اآلمال، 
عصمنا اهلل تعاىل من الزلل يف القول والعمل. ثم إن يف املقام مس�تثنيات أخر تعرضوا 

لبعضها، ويظهر حال بعضها مما تقدم، والذي ينبغي التعرض هنا له أمور..

األول: الغيبة يف مقام االس�تفتاء، وقد ذكر شيخنا األعظم قدس رسه جوازها 
إذا توقف االستفتاء عىل ذكر صاحب العيب باخلصوص، مستدال عليه بصحيح عبد 
اهلل بن عرفت أن ما ذكر يف الفرق املذكور غري تام ال يف الصغرية وال يف الكبرية. سنان 
عن أيب عبد اهلل عليه السالم: )قال: جاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه واله فقال: 
إن أم�ي ال تدف�ع ي�د المس، قال: احبس�ها، قال: ق�د فعلت، قال: فامن�ع من يدخل 
عليها، قال: ففعلت، قال: فقيدها، فإنك ال ترها بيشء أفضل من أن متنعها من حمارم 

اهلل عز وجل()1(. 

ونحوه صحيح زرارة عنه عليه السالم: )قال: جاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه 
وال�ه فقال: يا رس�ول اهلل إن ام�رأيت ال تدفع يد المس، قال: فطلقها، قال: يا رس�ول 
اهلل إين أحبه�ا، قال: فامس�كها()2( ف�إن عدم تضمنها ردع الس�ائل عن هتك صاحب 
العيب يف مقام االس�تفتاء ش�اهد بجوازه. وال خيفى أهنام � لو متا � كانا دليال عىل جواز 
تعين صاحب العيب يف مقام االستفتاء مطلقا، ال يف خصوص ما إذا توقف االستفتاء 
ع�ىل تعيينه � كام ذكره قدس رسه � لوض�وح إمكان اإلهبام يف موردهيام. فالعمدة عدم 

)1( الوسائل، باب ��، من أبواب حد الزنا، حديث: 1.

)2( الوسائل، باب ��، من أبواب حد الزنا، حديث: 1.

حيص�ل الته�اون يف حتقيق احلقائق)1(. عصمنا اهلل م�ن الزلل ووفقنا للعلم 
والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
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متامي�ة االس�تدالل هبام، لورود مها يف قص�ة خاصة ال إطالق هلا، فرب�ام كانت املرأتان 
جمهولت�ن ال يعرفه�ام العن�وان املذكور يف كالم الس�ائل. كام يمكن ظه�ور ذلك منهام 
وعدم سرته، بل يمكن كوهنام متجاهرتن بالفسق بنحو يسقط حرمتهام، كام قد يناسبه 
ظه�ور الصحيحن يف اس�تحكام الع�ادة عىل القبي�ح منهام. وأما ما ذك�ره قدس رسه 
م�ن أن األصل ع�دم جتاهرمها، فهو مبني عىل األصل املثب�ت، إذ ليس جواز الغيبة يف 
مقام االس�تفتاء من الل�وازم الرشعية لعدم جتاهر املرأتن، بل ه�و ملزوم عرفا لداللة 

الصحيحن عىل اجلواز.

ومما ذكرنا يظهر وهن االس�تدالل بام ورد من س�ؤال هند زوجة أيب سفيان من 
النبي صىل اهلل عليه واله عن حكمها معه مع إمس�اكه وش�حه يف اإلنفاق عليها وعىل 
ولدها)1(، حيث مل ينكر صىل اهلل عليه واله عليها ذكرها أليب س�فيان بالعيب املذكور. 
الندفاعه: باحتامل ظهور العيب املذكور فيه، بل قيل: أنه كان مرضب املثل يف الشح، 
مضافا إىل احتامل س�قوط حرمته بتجاهره بالنفاق أو الفس�ق، مع ضعف س�ند اخلر 

املذكور. 

نعم، قد يس�تدل بام عن تفس�ري النعامين بإس�ناده عن عيل عليه الس�الم: )قال: 
إن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله ملا رجع من غزوة تبوك قام إليه عويمر بن احلارث، 
فقال: إن امرأيت زنت برشيك بن السمحاء، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض 
عن�ه، فأع�اد عليه ثالثة، فقام ودخل، فنزل اللع�ان...()2(، حيث مل ينكر صىل اهلل عليه 
واله رمي املس�تفتي للرجل وامل�رأة بالزنا مع ظهور احلدي�ث يف تعين املرأة وترصحية 

بتعين الرجل، مع ظهور الكتامن منهام للعيب عىل تقدير وجوده. 

وفي�ه: � مع ضعف س�نده، وظه�وره يف عدم تصدي النبي ص�ىل اهلل عليه وآله 
إلقامة حّد القذف عىل الرجل، مع أنه الالزم قبل نزول اللعان، بل بعده باإلضافة إىل 

)1( مستدرك الوسائل، باب ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث �.
)2( الوسائل، باب 1، من أبواب اللعان، حديث: �.
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الرج�ل املرمي بالزنا، فتأمل، وعدم ظهوره يف االس�تفتاء، بل لعله يف مقام الش�كوى 
وطل�ب االنتق�ام باحل�د للتع�دي منهام ع�ىل عرض�ه، فيكون م�ن تظلم املظل�وم � أنه 
مع�ارض بصحي�ح عبد الرمحن بن احلجاج ق�ال: )أن عباد البرصي س�أل أبا عبد اهلل 
عليه الس�الم وأنا عنده حارض كيف يالعن الرجل املرأة فقال: إن رجال من املسلمن 
أتى رس�ول اهلل صىل اهلل عليه واله فقال: يا رس�ول اهلل أرأيت لو أن رجال دخل منزله 
ف�رأى م�ع امرأته رجال جيامعها م�ا كان يصنع فأعرض عنه رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 
واله فانرصف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتيل بذلك من امرأته. قال: فنزل 
الوحي من عند اهلل عز وجل باحلكم فيها، قال: فأرسل رسول اهلل صىل اهلل عليه واله 
إىل ذلك الرجل فدعاه، فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجال فقال: نعم، فقال له: 
انطلق فأتني بامرأتك، فإن اهلل عز وجل قد أنزل احلكم فيك وفيها...()1( فإنه رصيح 

يف أن الواقعة املوجبة لنزول اللعان مل تتضمن الترصيح بالرمي لشخص معن.

فال�ذي ينبغي أن يقال: إن وجب االس�تفتاء وتوقف ع�ىل إظهار العيب وذكر 
صاحبه به كان املورد من موارد التزاحم بن وجوب تعلم احلكم وحرمة ذكر العيب، 
وحي�ث إن�ه ال يبعد أمهية األول، ملا فيه من حفظ الدين، كان الالزم تقديم االس�تفتاء 
وج�واز ذكر العيب ألجله. وإن مل جيب االس�تفتاء � كام يف األح�كام غري اإللزامية يف 
حق املستفتي، أو اإللزامية مع تيرس االحتياط � أو مل يتوقف عىل إظهار العيب وتعين 
صاحب�ه خرج ع�ن باب التزاحم، فج�واز إظهار العيب حينئذ خمال�ف إلطالق دليل 

احلرمة. 

نعم، قد يس�تدل عليه بالس�رية، بدعوى: أن التقيد يف مقام االس�تفتاء مما يغفل 
عنه العامة، فلو كان واجبا للزم ردعهم وتنبيههم ممن يس�تفتي من املعصومن عليهم 
السالم والعلامء )ريض اهلل عنهم( ولو كان ذلك لظهر، لكثرة االبتالء به، فعدم ظهوره 

شاهد باملفروغية عن اجلواز. 

)1( الوسائل، باب 1، من أبواب اللعان، حديث: 1.
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وفي�ه: أن كث�رة االبتالء باالس�تفتاء وإن كانت مس�لمة، إال أن�ه مل يتضح كثرة 
االبتالء بكش�ف س�رت املؤمن حينئذ يف غري مورد املس�تثنيات املتقدمة، إلمكان إمهال 
خصوصية الش�خص يف مقام السؤال، لعدم الغرض بتعيينه غالبا، خصوصا مع كون 
التجن�ب هو مقتىض املرتك�زات املترشعية، أو كونه ظاملا جيوز للمظلوم ذكره بظالمته 
ولو يف غري مورد االستفتاء ونحو ذلك. ولو فرض غفلة املستفتي عن ذلك أو تعمده 
تس�احما ف�ال موضوع للردع بعد حتقق اهلت�ك، بل غاية ما يمكن هو التنبيه حتاش�يا من 
الوق�وع يف ذلك يف نظائر الواقعة، ولعل كثريا ممن يصدر عنهم ذلك من العوام قارص 
عن ضبط مورد احلرمة عند االبتالء به فال فائدة يف تنبيهه. بل لعل عدم الردع يف كثري 
من املوارد � لو تم � ناشئ من غفلة الشخص املستفتي، الهتاممه باحلكم املسؤول عنه، 

ومل يتضح كثرة االبتالء بذلك من املعصومن عليهم السالم املنزهن عن الغفلة. 

وباجلملة: ال يتضح كثرة وقوع ذلك بنحو يكشف عن جواز التعمد له يف غري 
مورد املزامحة ومورد املستثنيات املتقدمة � كذكر املظلوم للظامل بظالمته وذكر املتجاهر 

بالفسق، فال جمال للخروج عن إطالق دليل احلرمة املؤيد باملرتكزات، فالحظ. 

الثاين: رد من ادعى نسبا ليس له، وقد ذكره شيخنا األعظم قدس رسه وحكي 
عن غريه. واس�تدل قدس رسه له بأن مصلحة حفظ األنس�اب أوىل من مراعاة حرمة 
املغتاب. ومما تقدم يظهر اإلشكال يف االستدالل املذكور لو أريد به غري مورد وجوب 
حفظ النس�ب ع�ىل املكلف، ملا ذكرناه غري مرة من أن أمهي�ة املصلحة مع عدم بلوغها 
مرتب�ة اإللزام ال تقتيض املزامحة للتكاليف اإللزامية، وارتفاع التكليف حينئذ البد أن 
يك�ون م�ن باب التخصيص املحتاج إىل دليل خاص. عىل أن أمهية حفظ النس�ب غري 

مطردة، فربام ال يكون لبعض األنساب آثار مهمة تقتيض االهتامم بحفظها رشعا. 

ب�ل قد يرتتب عىل بيان النس�ب حماذي�ر مهمة كإراقة الدم�اء وهتك األعراض 
وهنب األموال وإثارة الش�حناء بن املؤمنن وتعريضه�م للحظر وغري ذلك مما يكون 

أهم بكثري من ترتيب آثار النسب الصحيح. 
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الثال�ث: ذكر العيب يف مقام الش�هادة، لترتتب اآلثار الراجعة إىل اهلل س�بحانه 
والناس. فإنه وإن مل أعثر عىل من تعرض لذلك يف املستثنيات، إال أن الظاهر املفروغية 
عن�ه يف اجلمل�ة. واملتيقن من�ه ما لو ترتب عليها اس�تيفاء حقوق اهلل تع�اىل أو الناس � 
كاحلدود والضامنات � لقيام الس�رية يف املوردين وكذا لو وجب أداء الشهادة، ملزامحته 
حينئذ لتحريم الغيبة وهتك الس�رت، نظري ما تقدم يف جرح الش�هود. وأما يف غري ذلك 
� كالش�هادة االبتدائية بفس�ق الرجل ليمتنع الناس من االئتامم به � فاألمر ال خيلو عن 

إشكال، لعدم وضوح السرية يف ذلك، بل قد تأباه املرتكزات، واهلل العامل العاصم.

)1( الكالم تارة: يف جواز سامع الغيبة أو استامعها. وأخرى: يف وجوب ردها 
عىل الس�امع. أم�ا األول فهو أن الظاهر منه�م البناء عىل حرمة ذل�ك يف اجلملة، ففي 
مفت�اح الكرامة: )وكام حترم الغيبة حيرم س�امعها، وقد ترك األصحاب ذكره لظهوره، 
وإنام أش�ري إليه يف جامع املقاصد والروضة يف مطاوي ما اس�تثنى(، ويف اجلواهر: )أما 
استامعها ال للرد فال خالف، كام ال إشكال، يف حرمته(، واستظهر بعض مشاخينا عدم 

اخلالف فيه بن اخلاصة والعامة. 

وكأن الوجه يف ذلك � بعد اإلمجاع املدعى � النصوص املروية من طرق اخلاصة 
والعامة الناهية عن السامع تارة واالستامع أخرى. ففي حديث املناهي: )أن رسول اهلل 
صىل اهلل عليه واله هنى عن الغيبة واالس�تامع إليها، وعن النميمة واالس�تامع إليها()1( 
وعن االختصاص: )نظر أمري املؤمنن عليه السالم إىل رجل يغتاب رجال عند احلسن 
ابنه عليه الس�الم فقال: يا بني نزه سمعك عن مثل هذا، فإنه نظر إىل أخبث ما فوعائه 

)1( الوسائل، باب: 102، من أبواب أحكام العرشة، حديث: �1.

وق�د يظهر م�ن الروايات ع�ن األئمة والنب�ي عليهم أفض�ل الصالة 
والس�الم أن�ه جيب عىل س�امع الغيبة أن ين�رص املغتاب ويرد عن�ه)1(، وأنه 
إذا مل ي�رد خذل�ه اهلل يف الدني�ا واآلخرة، وأن�ه كان عليه كوزر م�ن اغتاب. 
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فأفرغه يف وعائك(. وعن الصادق عليه السالم: )الغيبة كفر واملستمع هلا والرايض هبا 
مرشك( وعن النبي صىل اهلل عليه واله أنه قال: )السامع أحد املغتابن()1(. وعن إحياء 

العلوم للغزايل، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: )املستمع أحد املغتابن()2(. 

لك�ن النص�وص املذك�ورة ضعيفة ج�دا باإلرس�ال وجهالة الس�ند، فال جمال 
لالستدالل بكل منها يف نفسه، بل يشكل االستدالل هبا بمجموعها بدعوى تعاضدها 

واستفاضتها، لعدم كوهنا كثرية بالنحو املذكور. 

ومثله دعوى انجبارها بالعمل، لعدم وضوح عمل األصحاب هبا، لعدم حترير 
القدم�اء منهم ملباحث الغيبة � كام تق�دم � وعدم ذكرهم للنصوص املذكور يف الكتب 
املعتمدة، عدا حديث املناهي الذي ال يبعد كون ذكره الش�تامله عىل كثري من اآلداب، 
فذكرهم له لتس�احمهم يف أدلتها. والس�يام مع ما تقدم من مفتاح الكرامة من عدم ذكر 
األصح�اب للحكم ملفروغيتهم عنه، فإنه يرج�ع إىل دعوى اإلمجاع االرتكازي الذي 
ال يبعد كون منشئه االرتكاز االيت ال النصوص. مع أن هذا وما قبله يقتيض االقتصار 

عىل املتيقن من مدلول النصوص الذي يأيت الكالم فيه.

فاألوىل أن يقال: ال ينبغي اإلش�كال يف حرمة االس�تامع إذا كان حمققا لغرض 
املغت�اب يف انتق�اص املقول فيه، لوضوح أن االنتق�اص واهلتك الذي هو مالك حرمة 
الغيب�ة ال حيص�ل بمجرد ذك�ر العيب، بل بتوجيه�ه إىل خماطب وتوج�ه املخاطب له، 
فاملخاطب املستمع بالوجه املذكور متعاون مع املغتاب يف احلرام وهو انتقاص املؤمن 
وهتك سرته، ومن الظاهر أن التعاون عىل اإلثم حمرم بمالك حرمة اإلثم نفسه، وليس 

هو كاإلعانة عليه التي هي عبارة عن هتيئة بعض مقدماته مع استقال ل املعان به. 

ودعوى: أن ظاهر أدلة الغيبة وهتك س�رت املؤمن كون املحرم خصوص ما هو 
فع�ل املغت�اب واهلاتك، ال ما يقوم به وباملس�تمع بالوجه املذكور، فال يكون املس�تمع 

)1( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: � و � و �.
)2( إحياء العلوم، ج: �، ص: �12.
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متعاونا مع املغتاب ليشاركه يف اإلثم وحيرم فعلهام بمالك واحد. مدفوعة: بأن املرتكز 
م�ن أدل�ة حرمة الغيبة وهتك الس�رت أن حرمتهام بمالك ما ينت�ج منهام من النقص عىل 
املؤم�ن واهنتاك س�رته، ملنافاة ذلك حلرمته، ومن الظاهر اش�رتاك القائل والس�امع يف 
حتقيق األمرين املذكورين، ولذا يعد السامع بالوجه املذكور ظاملا ومعتديا عىل املغتاب 
عرف�ا وإن اختص عنوان االغتياب وهتك الس�رت بالقائل. فاملقام نظري ما يس�تفاد من 
أدلة حرمة قتل املؤمن من حرمة حبسه للقاتل، فإن احلبس حيرم ارتكازا بمالك حرمة 
القت�ل، ال م�ن جه�ة كونه إعانة عىل القت�ل كتمكن القاتل من الس�يف، وال من جهة 
وجوب حفظ املؤمن، وال من جهة كون حبس�ه ترصفا يف بدنه من دون حق كحبس�ه 

عن السفر لو أراده. 

ويؤيد ذلك ما يف بعض النصوص من نسبة النيل من املغتاب واألكل من حلمه 
للقائل والس�امع معا، كاملرس�ل: )وملا رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه واله ال لرجل يف 
الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص كام يعقص الكلب، فمر النبي صىل اهلل عليه واله 
معه�ام بجيف�ة فقال ص�ىل اهلل عليه واله: اهنش�ا منها. قاال: يا رس�ول اهلل ننهش جيفة! 

قال: ما أصبتام من أخيكام أنتن من هذه()1(. 

ه�ذا، ولو فرض ع�دم متامية ما ذكرن�ا وعدم صدق التع�اون يف املقام كفى يف 
التحريم صدق اإلعانة، الن املس�تمع وإن مل يكن معينا للمغتاب يف نفس ذكر املؤمن 
بالعي�ب، إال أن�ه معن له يف حتقيق ما هو املحرم من ذكر العيب، إذ ال حيرم مطلق ذكر 
العيب باللس�ان، بل خصوص ما كان مبنيا عىل إعالم الغري وإفهامه � كام تقدم � ومن 
الظاه�ر أنه لوال املس�تمع بالوجه املذكور مل يتحقق ذلك. ك�ام أن عموم حرمة اإلعانة 
ع�ىل اإلث�م، وإن مل يثب�ت، إال أنه ال إش�كال يف حرم�ة اإلعانة يف الظل�م، كام تضمنته 
النصوص الكثرية، وقد تقدم ظهور أدلة الغيبة وهتك السرت يف كوهنام من سنخ الظلم 

والتعدي عىل الغري، ال من املحرمات املتعلقة به تعاىل كالكذب.

)1( مستدرك الوسائل، باب: من أبواب أحكام العرشة، حديث: �2.
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وأما دعوى: أن نصوص الرد اآلتية ظاهرة يف جواز االستامع للرد، فيخرج هبا 
عام تقدم. فمندفعة: بعدم ظهور النصوص املذكورة يف الرتخيص يف االستامع بالوجه 
املتق�دم، ب�ل لعلها ظاهرة يف حرمته، الن التعبري فيها بالنرص ظاهر يف كون الغيبة ظلام 
للمؤم�ن من حي�ث تضمنها انتقاصه، فإذا وجب تدارك االنتق�اص بعد وقوعه بالرد 
وجب املنع منه قبل وقوعه بعدم االستامع عرفا. ولعل هذا كاف يف محلها عىل االستامع 

غري املتعمد الذي يكثر حصوله ملن ال يريد الغيبة، فالحظ. 

وباجلمل�ة: الظاه�ر أنه ال إش�كال يف حرمة الصورة املذك�ورة بعد التأمل يف ما 
ذكرنا املعتضد باملرتكزات واإلمجاع والنصوص املتقدمة، الن الصورة املذكورة متيقنة 
الدخول فيها. وكذا حيرم ما لو كان االستامع مبنيا عىل الرضا بالغيبة، ملا هو املعلوم من 
حرمة الرضا باحلرام، كام تظافرت به النصوص)1(، وتقدم يف املرسل عن الصادق عليه 
السالم أن الرايض هبا مرشك، وعن النبي صىل اهلل عليه واله: )فإن مل يرد عنه وأعجبه 
كان عليه كوزر من اغتاب()2(، هو يقتيض حرمته حتى من غري السامع. وأوىل باحلرمة 
م�ا لو كان موجبا لتش�جيع املغت�اب ومتاديه يف الغيبة، الن حرمة التش�جيع عىل املنكر 

أوىل من حرمة السكوت عنه وعدم الردع مع التمكن. 

نع�م، احلرم�ة يف الصورتن املذكورتن ليس�ت بم�الك التعدي ع�ىل املغتاب، 
بل بمالك انتهاك حرمة الش�ارع، فيكفي يف كفارت�ه التوبة بخالف الصورة األوىل، ملا 
تقدم. ثم إن حرمة االس�تامع يف الصورة األوىل حي�ث كانت بمالك حرمة الغيبة فهي 
تعم ما لو كان املغتاب معذورا للجهل باملوضوع أو احلكم، الن جهله إنام يكون عذرا 
له ال للمس�تمع، بخالف احلرمة بمالك حرمة التش�جيع عىل احلرام أو وجوب النهي 
ع�ن املنك�ر، إذ ال دليل عىل حرمة التش�جيع فض�ال عن وجوب اإلن�كار والردع عن 

املحرم الواقعي مع كون فاعله معذورا. 

)1( الوسائل، باب: � و �1 و �9، من أبواب االمر بامعروف والنهى عن املنكر.
)2( الوسائل، باب: 1�2، من أبواب أحكام العرشة، حديث: �.
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نع�م، ق�د حيرم التش�جيع يف املق�ام، بل جيب اإلن�كار، بناء ع�ىل وجوب نرص 
املغت�اب م�ع القدرة، إذ ال يبع�د مالزمته لذلك عرفا، فتأمل جي�دا. وأما يف غري ذلك 
� ك�ام ل�و كان الغرض من�ه االطالع عىل حال القائ�ل ومدى تعديه أو مق�دار عداوته 
للمقول فيه ونحو ذلك � فال دليل عىل حرمة االستامع فضال عن السامع، الختصاص 
االرت�كاز بالصورة األوىل، وقرب اختصاص اإلمجاع هبا، والس�يام بعد ما عرفت من 

كونه ارتكازيا. 

ومثل�ه النصوص لو فرض حجيتها يف نفس�ها، الن الغرض م�ن الغيبة ملا كان 
هو االس�تامع بالوجه املذكور كانت النصوص منرصفة إليه. والسيام مع ما يف حديث 
املناهي من النهي عن س�امع النميمة الذي ال يراد به ظاهرا إال االس�تامع الذي يرتتب 
عليه غرض النامم، وهو املبني عىل قبول النميمة وترتيب األثر عليها، ال جمرد االستامع 

مع البناء عىل عدم تصديق النامم وعدم ترتيب األثر عىل خره. 

ك�ام أن م�ا تقدم عن االختص�اص ال ظهور له يف احلرم�ة، خصوصا بمالحظة 
التعليل، مع أن ظاهر موردها هو السامع بالوجه األول، والسيام مع قوله عليه السالم: 
)فأفرغه يف وعائك( الظاهر أو املنرصف إىل كون صاحب الوعاء يف مقام تقبل ما أفرغ 
فيه وأخذه. وألجله يش�كل كون املس�تمع هو اإلمام احلس�ن عليه الس�الم املنزه عن 
احل�رام، بل ع�ن املكروه، فاحلديث ال خيلو عن إش�كال. وربام حيمل ع�ىل الغيبة التي 
ال حيرم س�امعها، أو عىل كون هني أمري املؤمنن عليه الس�الم مسوقا لنهي املغتاب عن 
الغيبة وردعه، من باب )إياك أعني واسمعي يا جارة( لعدم تيرس ردعه لإلمام احلسن 
عليه السالم. وأما املرسل املتقدم عن الصادق عليه السالم فقد تضمن عطف الرايض 
عىل املس�تمع، ومن القريب جدا كونه عطفا تفس�رييا راجع�ا إىل وحدة املعنون، فرياد 
به املس�تمع ع�ن رضا بالغيبة، ويك�ون كناية عن الصورة األوىل أو الثانية، كام يناس�به 
إف�راد اخل�ر، إذ لو أريد من املس�تمع معنى ال يالزم الرضا لكان املناس�ب تثنية اخلر. 
واحتامل أن اخلر للرايض، واملس�تمع قد ح�ذف خره بقرينة اخلر املذكور بعيد جدا، 
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وال أقل من عدم بلوغه حدا يكون ظاهرا من الكالم ويصلح لالس�تدالل. كام أنه ال 
يبعد كون تطبيق املغتاب عىل السامع واملستمع يف اخلرين األخريين بلحاظ ما ذكرناه 
يف الصورة األوىل من اشرتاك السامع مع املغتاب يف حتقيق الغرض املقصود من الغيبة 
ال�ذي هو املالك يف حرمته�ا، فيكون ذلك قرينة عىل اختصاصه�ا بالصورة املذكورة. 
فال جمال لالس�تدالل هبذه النصوص عىل حرمة الس�امع أو االس�تامع يف الصورة التي 
ه�ي حم�ل الكالم. ومن ثم ال دليل عىل وجوب اخلروج من جملس الغيبة إال إذا ترتب 

عليه إنكار املنكر، أو ترتب عىل البقاء التشجيع عليه. 

نع�م، ورد النه�ي عن اجلل�وس يف املجالس الت�ي يعىص اهلل تع�اىل فيها، وعن 
جمالس�ة العاص�ن، وحي�ث إنه يصعب االلت�زام بظاهره فال يبعد محله ع�ىل ما لو كان 
فيه تش�جيع عىل املعصية، أو بلحاظ اس�تلزامه غالبا قلة االهتامم هبا، فال يش�مل ما لو 
اس�تحكم إنكار املنكر يف قلب املكلف، أو عىل الكراهة، أو غري ذلك. وإن كان مجيع 
ذل�ك حمتاجا إىل اس�تيعاب النص�وص والتأمل فيه�ا. بقي يف املق�ام يشء، وهو أنه لو 

كانت الغيبة سائغة من املغتاب، فهل جيوز استامعها أوال؟ 

وحمصل الكالم يف ذلك: أن تسويغ الغيبة تارة: يكون لسقوط حرمة املغتاب يف 
حق مجيع الناس، كاملتجاهر واملبدع. وأخرى: يكون لسقوط حرمته يف حق خصوص 
من يغتابه ختصيصا، كالظامل. وثالثة: يكون لسقوط حرمته يف حقه للمزامحة. ورابعة: 
يكون لس�قوط التكليف عن القائل بإكراه أو صبا. وال إش�كال يف جواز االس�تامع يف 
الصورة األوىل، ملا تقدم من أن حرمة االس�تامع بمالك حرمة الغيبة، فمع فرض عدم 
حرمتها يف حق املس�تمع ال منش�أ حلرمة االس�تامع. وكذا يف الصورة الثانية، للمالزمة 
العرفية بن جواز الغيبة وجواز استامعها، وإال لغي جوازها عرفا، لعدم ترتب الغرض 
عليها، بل امتنع حتققها لو فرض عمل الناس بحرمة االستامع. ومثلهام الصورة الثالثة 
ل�و كان�ت جهة املزامحة تعم الس�امع، كام لو توق�ف إنقاذ املؤمن عىل غيبته واس�تامعها 
مع�ا، وإن اختصت باالغتياب فال وجه جلواز الس�امع بعد ف�رض حتقق مالك احلرمة 
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فيه. نعم، يف مثل االغتياب يف مقام الش�هادة أو النصيحة � لو قلنا بجوازه للمزامحة � 
جيوز االستامع وإن مل جيب للمالزمة العرفية بل الواقعية بن جواز الشهادة والنصيحة 
وجواز اس�تامعها. لكن البد من االقتصار عىل املستش�هد واملستنصح ونحومها، دون 
غريهم ممن ال تتعلق به الشهادة والنصيحة، بل هو يف احلقيقة من استامع الغيبة املحرمة 
ال الس�ائغة، حلرمة االغتياب أمامه. وأما الصورة الرابعة فال إش�كال ظاهرا يف حرمة 
االستامع فيها، الن سقوط حرمة املغتاب يف حق القائل لرفع القلم ال يقتيض سقوطها 

يف حق املستمع مع وضع القلم عليه. 

ث�م إن م�ا تق�دم إنام هو يف االس�تامع املبني ع�ىل حتقيق غرض املغت�اب � الذي 
عرف�ت مح�ل األدل�ة علي�ه � وأما االس�تامع بوجه آخر ف�ال موجب لتحريم�ه يف مجيع 
الص�ور حت�ى ما كان منه مبنيا عىل التش�جيع، إذ ال بأس بالتش�جيع عىل املباح، إال أن 
يدع�ى اس�تفادة حتريم�ه يف املقام مما دل ع�ىل وجوب نرص املغتاب � لو ت�م � باملالزمة 
العرفي�ة، ك�ام أرشنا إىل نظريه فيام لو كان املغتاب معذورا باجلهل، ويأيت توضيحه عند 

الكالم يف االنتصار. 

هذا، ولو ش�ك يف تس�ويغ الغيبة، فالظاهر عدم اإلش�كال يف حرمة االستامع، 
ألصال�ة اح�رتام املس�لم وأصال�ة ع�دم حتق�ق املس�وغ. وأما أصال�ة الصح�ة يف حق 
املستغيب فهي ال تقتيض جواز الغيبة واقعا وال حتقق املسوغ، بل كونه غري عاص فيها 
ول�و للجه�ل بحرمتها، فال تن�ايف األصلن املتقدمن يف حق املق�ول فيه، وإنام متنع من 

اإلنكار عليه بمالك النهي عن املنكر. 

نع�م، ال يبعد جواز االس�تامع ممن يدعي أنه مظل�وم وإن مل تثبت ظالمته، الن 
الظلم كثريا ما خيفى عىل الناس، ومقتىض الس�رية اس�تامع من يشكو منه من غري ظلم. 
ب�ل لعله ظاهر قوله تعاىل: )ال حيب اهلل اجلهر بالس�وء من القول إال من ظلم()1( محال 
له عىل املتعارف من إعالن الظالمة لكن هذا ال يقتيض تصديق املغتاب وترتيب األثر 

)1( سورة النساء: ��1.



��� ................................................................................ االجتهاد والتقليد 

عىل قوله، بل الغائب عىل حجته. 

وأم�ا الث�اين � وهو وجوب الرد � فل�م أعثر عاجال عىل مرصح به، وإنام نس�به 
ش�يخنا األعظم كس�يدنا املصنف إىل األخبار، وهو يش�عر بنحو تردد هلام فيه. وكيف 
كان، فقد تضمنته النصوص الكثرية، ففي الصحيح عن أيب الورد عن أيب جعفر عليه 
الس�الم: )قال: من اغتيب عنده أخوه املؤمن فنرصه وأعانه نرصه اهلل وأعانه يف الدنيا 
واآلخرة، ومن مل ينرصه ومل يعنه ومل يدفع عنه وهو يقدر عىل نرصته وعونه إال خفضه 

اهلل يف الدنيا واآلخرة()1(.

ويف حدي�ث املناه�ي: )فإن ه�و مل يردها وهو ق�ادر عىل رده�ا كان عليه كوزر 
من اغتابه س�بعن مرة()2( وغريمها من النصوص التي أغنت استفاضتها عن النظر يف 

سندها. عىل أن بعضها ال خيلو عن اعتبار يف نفسه كاخلر األول. 

ب�ل يكف�ي يف ذلك إط�الق صحيح إبراهيم ب�ن عمرو اليامين ع�ن أيب عبد اهلل 
عليه الس�الم: )قال: م�ا من مؤمن يعن مؤمنا مظلوما إال كان أفضل من صيام ش�هر 
واعتكافه يف املسجد احلرام، وما من مؤمن ينرص أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال نرصه 
اهلل يف الدنيا واالخرة، وما من مؤمن خيذل أخاه وهو يقدر عىل نرصته إال خذله اهلل يف 

الدنيا واآلخرة()�(، ملا تقدم من أن الغيبة نحو من الظلم. 

نعم، االلتزام باحلكم املذكور عىل إطالقه خمالف للسرية، ملا يف االلتزام بعموم 
وج�وب ال�رد � بنح�و ال جي�وز تركه إال م�ع التع�ذر أو املزامحة بتكليف أهم، كس�ائر 
الواجب�ات � من احلرج النوعي الذي ليس بن�اء املترشعة عليه يف املقام ونظائره. ومن 
ث�م ال يبع�د محل القدرة فيه عىل القدرة املقابلة للع�ذر العريف، وهي التي ال يلزم معها 
حم�ذور عريف ش�خيص أو نوع�ي، والتي يكون ع�دم الرد معه�ا منافيا مل�واالة املؤمن 

)1( الوسائل، ج �، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 2.
)2( الوسائل، باب: 1�2، من أبواب أحكام العرشة، حديث: �1.

)�( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: �.
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واالهت�امم به عرف�ا، وإال فالق�درة العقلية ال حيت�اج للتنبيه عليها، لوض�وح اعتبارها 
يف مجي�ع التكاليف. ويناس�به التعبري يف بعض النصوص باخل�ذالن الذي ال يبعد عدم 
ش�موله لرتك النرص لعذر مانع منه عرفا، كام قد يناس�به ما يف مفردات الراغب من أنه 
ترك النرص ممن يتوقع منه النرص. بل قد يدعى أن النصوص املذكورة مس�وقة مس�اق 
نصوص حقوق املؤمن، كقضاء حاجته ورد هلفته ومعونته ومواس�اته، وغري ذلك مما 
ال جم�ال للبن�اء عىل وجوبه، بل حيمل عىل االس�تحباب وقد يش�هد ب�ه عدم تعرضهم 
ظاهرا للحكم املذكور، وإن كان ذلك ال خيلو عن إش�كال. والبد من التأمل التام يف 

النصوص وكلامت األصحاب. بقي أمور.. 

األول: حيث عرفت اختصاص وجوب الرد � لو تم � بام إذا مل يلزم منه حمذور 
فالظاهر أن من أهم املحاذير ما إذا احتمل كونه س�ببا إلغراق املغتاب يف الغيبة دفاعا 
ع�ن دعواه، فيذكر الش�واهد واملؤيدات لتأكيد العيب، ويدف�ع جهات االعتذار عنه، 
ويستطرد يف العيوب األخر التي ال يكون بصدد بياهنا لوال تصدي السامع لالنتصار. 
فإن ذلك وإن كان حمرما عىل املغتاب وال يصلح ملزامحة تكليف السامع، إال أنه حمذور 

عريف، بل رشعي، مهم صالح للعذر يف ما نحن فيه.

الثاين: قال شيخنا األعظم قدس رسه: )والظاهر أن الرد غري النهي عن الغيبة، 
وامل�راد به االنتصار للغائب بام يناس�ب تلك الغيبة، ف�إن كان عيبا دنيويا انترص له بأن 
العي�ب لي�س إال ما عاب اهلل به من املعايص التي من أكرها ذكرك أخاك بام مل يعبه اهلل 
به، وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل خترجه عن املعصية، فإن مل يقبل التوجيه انترص 
له بأن املؤمن قد يبتىل باملعصية، فينبغي أن يس�تغفر له وهيتم له، ال أن تعري عليه، وإن 
تعي�ريك إي�اه لعله أعظم عند اهلل م�ن معصيته، ونحو ذلك. وما ذك�ره متن جدا، فإن 
االنتص�ار للمؤمن وال�رد عنه وعن عرضه ال�ذي تضمنته النص�وص ترجع إىل إزالة 
م�ا يري�ده املغتاب من االنتقاص والتوهن وتداركه. ومن ثم ال يبعد ش�موله لتداركه 
بمدحه ببعض الصفات الثابتة له والثناء عليه والتنبيه إىل حسناته لرصف الناس إليها 
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وإهلائه�م هبا عن االنتق�اص احلاصل بالغيبة، لصدق االنتصار بذل�ك. أما النهي عن 
الغيبة فهو راجع إىل منع عروض النقص احلاصل هبا، فال موضوع معه لالنتصار. 

نع�م، ال يبعد كون وجوب االنتصار مالزما عرف�ا لوجوب منع الغيبة بالنهي 
عنه�ا، الن التكلي�ف برفع النقص ظاه�ر عرفا يف مبغوضيته بنحو يقتيض منعه رأس�ا 
مع التمكن، نظري ظهور دليل وجوب إزالة النجاسة عن املسجد يف وجوب املنع عن 

تنجيسه. 

وأما النهي عن الغيبة الراجع إىل التبكيت عليها واستنكارها والغضب ألجلها 
فه�و إنام جيب بم�الك النهي عن املنكر بلح�اظ كونه انتهاكا حلرمة الش�ارع األقدس، 
وم�ن ثم خيتص ب�ام إذا كان فاعله عاملا بكونه منكرا ومقدما ع�ىل املعصية به، بخالف 
األول، فإن�ه ل�و وجب يكفي فيه احرتام القول في�ه واقعا، كام أرشنا إليه يف نظري املقام 

آنفا.

الثالث: وجوب االنتصار للمغتاب والرد عنه ال يرجع ارتكازا إىل كونه مقتىض 
حقه الالزم، بحيث يكون تركه تعديا عليه، فال يبعد االكتفاء يف كفارته بالتوبة.

نعم، ورد يف بعض النصوص)1( عدرد غيبة املؤمن من حقوقه التي يقىض له هبا 
عىل من مل يؤدها من إخوانه، وحيث أهنا معدودة يف س�ياق كثري من احلقوق املس�تحبة 
تعن البناء عىل كون استحقاقه بوجه خاص ال يستلزم توقف اخلروج من تبعة العقوبة 
عىل إرضائه، نظري ترك رد الس�الم. قال ش�يخنا األعظم قدس رسه: )ومعنى القضاء 
لذهيا عىل من هي عليه املعاملة معه معاملة من أمهلها باحلرمان عام أعد ملن أدى حقوق 

االخوة(، وللكالم يف ذلك مقام آخر.

الرابع: الظاهر أن الكالم هنا يف الغيبة السائغة واقعا أو ظاهرا من جهة اجلهل 
ه�و الكالم يف اس�تامع الغيبة حي�ث تقدم الفرق بن صور تس�ويغ الغيبة. وربام يفرتق 
ببعض اخلصوصيات التي ال يبعد ظهورها بالتأمل، واهلل س�بحانه وتعاىل العامل، وهو 

)1( الوسائل، باب: 122، من أبواب أحكام العرشة، حديث: �2.
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ويل العصمة والسداد. 

)1( ألنه من أشد أفراد الكذب الذي تقدم عده من الكبائر. ويستدل عىل ذلك 
أيض�ا � مضاف�ا إىل ق�رب كونه من الظلم، مل�ا تقدم يف الغيبة � بام ع�ن العيون)1( بطرق 
تقدمت يف غيبة املتجاهر عن الرضا عليه السالم: )قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وال�ه: م�ن هبت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه اهلل يوم القيامة عىل تل من 

نار حتى خيرج مما قال فيه()2(، حيث تضمن الوعيد عليه بالنار. 

ويؤيده ما يف صحيح ابن أيب يعفور عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: )من هبت 
مؤمن�ا أو مؤمن�ة بام ليس فيه بعثه اهلل يف طينة خبال حتى خيرج مما قال، قلت: وما طينة 
خبال قال: صديد خيرج من فروج املومس�ات()�( الن الظاهر أن العقوبة املذكورة من 

عقوبات النار الشديدة، فيكون الوعيد هبا داال عىل كون البهتان كبرية. 

وأم�ا االس�تدالل عىل ذلك ب�ام دل عىل كون الغيبة كبرية إم�ا لدخوله فيها، بل 
هو من أشد أفرادها جرما وتعديا � كام تقدم تقريبة يف أواخر الكالم يف مفهوم الغيبة، 
ويقتضي�ه م�ا يف رواية علقمة: )من اغتاب مؤمنا بام فيه مل جيمع اهلل بينهام يف اجلنة أبدا، 
وم�ن اغت�اب مؤمنا ب�ام ليس فيه فقد انقطع�ت العصمة بينه�ام، وكان املغتاب يف النار 
خال�دا فيه�ا وبئ�س املصري()�( بل ه�ي رصحية يف الوعي�د عليه بالن�ار � أو لكونه أهم 
منه�ا، فيك�ون كبرية ملا تق�دم يف ضابط الكب�رية. فهو خمتص بالبهت�ان يف مقام اإلعابة 
واالنتق�اص، أما ما ال يش�تمل عىل ذلك فهو خارج عن الغيب�ة قطعا � كام تقدم هناك 
أيض�ا � ولي�س أوىل منها باحلرمة، الن االنتقاص جهة مهمة يف الغيبة مانعة من القطع 

)1( ذكره يف العيون يف ج: 2، ص: �2، طبعة النجف االرشف.
)2( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 2.
)�( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 1.

)�( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 20.

ومن الكبائر: البهتان)1( 
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باألولوي�ة يف البهت�ان اخلايل عنها. ودعوى: أن البهت�ان بالوجه املذكور أهم من هتك 
الس�رت من غري إعابة الذي تقدم حتريمه مع خروجه عن الغيبة. مدفوعة: � مع ابتنائها 
عىل كون مطلق هتك الس�رت كبرية � بعدم وضوح أمهية البهتان من هتك الس�رت، فإن 

تدارك البهتان بالتكذيب قد يكون أيرس من تدارك هتك السرت بالتعمية، فتأمل. 

نع�م، ظاهر بعض النص�وص أمهية البهتان مطلقا من الغيب�ة مثل ما عن النبي 
ص�ىل اهلل علي�ه واله يف وصيته اليب ذر، قلت: يا رس�ول اهلل وم�ا الغيبة؟ قال: )ذكرك 
أخ�اك بام يك�ره(، قلت: يا رس�ول اهلل فإن كان في�ه الذي يذكر به؟ ق�ال: )اعلم أنك 
إذا ذكرت�ه ب�ام هو فيه فق�د اغتبته، وإذا ذكرته بام ليس فيه فقد هبته()1(. وما عن تفس�ري 
العيايش، قال أبو عبد اهلل عليه السالم: )الغيبة أن تقول يف أخيك ما قد سرته اهلل عليه، 
فأم�ا إذا قلت م�ا ليس فيه فذلك قول اهلل عز وجل: )فقد احتم�ل هبتانا وإثام مبينا()2( 

ونحوه ما عن كتاب احلسن بن سعيد األهوازي)�(.

)1( بل مطلقا بناء عىل ما تقدم من كون الكذب كبرية، الذي ال هيم معه قصور 
النص�وص اخلاص�ة املتقدمة عنه. نع�م، حرمته يف حق غري املؤمن ال تكون ناش�ئة من 

احرتام املقول فيه املانع من االعتداء عليه، بل ملحض الكذب املحرم رشعا. 

)2( مل يتض�ح أخ�ذ العيب يف مفهوم البهتان، بل ال يبع�د عمومه لكل ما يلزم 
من نسبته للشخص حمذور عليه، بحيث تكون نسبته إليه موجبة لنحو من الثقل عليه، 
فيص�دق هب�ا الكذب عليه، وإن مل يكن من العيوب، كام يناس�به ما يف القاموس: )هبته 

كمنعه هبتا وهبتا وهبتانا، قال عليه ما مل يفعل(، وإن كان حمتاجا للتأمل.

)1( الوسائل، باب: 1�2، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 9.
)2( الوسائل، باب: 1�2، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 22.

)�( مستدرك الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث 2.

عىل املؤمن)1( وهو ذكره بام يعيبه)2( وليس هو فيه.
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)1( لدخول�ه يف الظلم الذي ورد الوعيد عليه)1(، ففي صحيح عبد الرمحن بن 
احلجاج عن أيب احلس�ن موس�ى عليه الس�الم: )يف رجلن يتس�ابان قال: البادي منهام 
أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما مل يعتذر إىل املظلوم()2(. ولدخوله يف البغي الذي 
يظهر من بعض النصوص أنه كبرية، ففي صحيح ابن رئاب وأيب يعقوب الرساج عن 
أيب عبد اهلل عليه الس�الم، قال: )قال أمري املؤمنن عليه الس�الم: أهيا الناس إن البغي 

يقود أصحابه إىل النار...()�(. 

ويف موثق الس�كوين عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم: )يقول إبليس جلنوده: ألقوا 
بينهم احلس�د والبغي، فإهنام يعدالن عند اهلل الرشك()�( مضافا إىل كونه أهم من الغيبة 
ارتكازا، لكونه أش�د يف اإلعابة واالنتقاص منها. وقد يس�تدل عىل ذلك أيضا بام ورد 
يف الفح�ش والب�ذاء من أن من رش عباد اهلل من تكره جمالس�ته لفحش�ه، وأن اهلل حرم 

اجلنة عىل كل فحاش بذئ اللسان، وأن البذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار)�(. 

لكنه خمتص بمن يستمر عىل ذلك بأن يكون خلفا له وسجية، وال يشمل مطلق 
الس�ب ول�و كان متفرقا ألس�باب طارئ�ة، فالعمدة م�ا تقدم املعتضد بام ي�أيت يف إهانة 

املؤمن.

)2( ففي خر أبان بن تغلب عن أيب جعفر عليه السالم، قال: )ملا ارسي بالنبي 
ص�ىل اهلل علي�ه وال�ه قال: يا رب ما ح�ال املؤمن عندك قال: يا حممد م�ن أهان يل وليا 
فق�د ب�ارزين باملحاربة، وأنا أرسع يشء إىل نرصة أوليائ�ي(. وقريب منه الصحيح عن 

)1( راجع الوسائل، باب: ��، من أبواب جهاد النفس.
)2( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 1.

)�( الوسائل، باب: ��، من أبواب جهاد النفس، حديث: 1.

)�( الوسائل، باب: ��، من أبواب جهاد النفس، حديث: �.
)�( راجع الوسائل، باب: �0 و �2، من أبواب جهاد النفس.

)ومنها(: سب املؤمن)1(، وإهانته)2( 
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املعىل بن خنيس وخرا محاد بن بش�ري وأنس)1(، ومراس�يل كث�رية)2(، مضافا إىل أمهية 
ذلك ارتكازا.

)1( فف�ي صحي�ح يون�س، ع�ن معاوية، عن أيب عب�د اهلل عليه الس�الم: )قال 
رس�ول اهلل ص�ىل اهلل علي�ه وال�ه: لق�د أرسى ريب يب فأوحى إيل م�ن وراء احلجاب ما 
أوحى، وشافهني إىل أن قال يل: يا حممد من أذل يل وليا فقد أرصد يل باملحاربة، ومن 
ح�ار بني حاربته، قل�ت: يا رب ومن وليك هذا؟ فقد علمت أن من حاربك حاربته، 
فق�ال: ذاك من أخ�ذت ميثاقه لك ولوصيك ولذريتك�ام بالوالية()�( ونحوه نصوص 

كثرية هبذا اللسان وألسنة أخرى تنفع يف املطلوب)�(.

)2( فف�ي صحي�ح عبد اهلل بن س�نان عن أيب عبد اهلل عليه الس�الم، قال: )قال 
رس�ول اهلل ص�ىل اهلل علي�ه واله: أال أنبئك�م برشاركم قال�وا: بىل يا رس�ول اهلل، قال: 

املشاؤون بالنميمة، املفرقون بن األحبة، الباغون للراء املعائب()�( نحوه غريه. 

ويف صحي�ح حمم�د ب�ن قيس ع�ن أيب جعفر عليه الس�الم، ق�ال: )اجلنة حمرمة 
ع�ىل القتاتن املش�ائن بالنميمة()�(، ونحوه كثري من النص�وص املتضمنة عدم دخول 
الن�امم اجلنة، ويف بعض النصوص)�( الترصيح بالوعي�د عليها بالنار. وال يبعد دخوله 

)1( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 1 و 2 و � و 11.
)2( مستدرك الوسائل، باب: �12، من أبواب أحكام العرشة.

)�( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 2.
)�( راجع الوس�ائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، ومس�تدرك الوس�ائل، باب: �12، من أبواب 

أحكام العرشة.
)�( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 1.
)�( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: 2.

)�( الوسائل، باب: ��1، من أبواب أحكام العرشة، حديث: � و �.

وإذالله)1(.
)ومنها(: النميمة)2(، 
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يف الفس�اد يف األرض الذي يظهر الوعيد عليه بالنار يف الكتاب بقوله تعاىل: )والذين 
ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهلل به ويفس�دون يف األرض أولئك 

هلم اللعنة وهلم سوء الدار()1(، فتأمل.

)1( ظاه�ره اختصاص ذل�ك باملؤمنن وعدم جريان�ه يف النميمة بن غريهم، 
وهو ظاهر شيخنا األعظم قدس رسه، وكأنه الختصاص األدلة هبا. لكنه غري واضح 
بع�د إطالق النصوص عىل كثرهتا وعدم اإلش�ارة فيها إىل ك�ون حرمة النميمة بمالك 
كوهنا تعديا وهتكا حلرمة املنقول عنه أو املنقول له، ليختص بمن له حرمة وهو املؤمن، 
ب�ل لعله من حيث كونه خلق�ا قبيحا كالكذب واخليانة، وذلك ال خيتص بالنميمة بن 
املؤمنن، كام قد يظهر من بعض النصوص، كمرسل صفوان بن حييى عن أيب عبد اهلل 
عليه الس�الم: )قال: إن اهلل أوحى إىل موس�ى أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره. 
فق�ال: ي�ا رب ال أعرف�ه، فاخرين به حتى أعرفه، فقال يا موس�ى عب�ت عليه النميمة 

وتكلفني أن أكون نامما...(. 

نعم، ال إش�كال ظاهرا يف جوازها ألجل بع�ض املصالح املرتتبة عليها، كام لو 
ترت�ب عليها تفريق كلمة املرشكن ودفع رضرهم عن الدين، كام تضمنته بعض كتب 
التفس�ري والتاريخ وتساعده املرتكزات. وإن كان الالزم التأمل يف النصوص وكلامت 

األصحاب يف املقام.

)2( الظاه�ر كون ذلك مقوما ملفهوم النميمة، ففي القاموس: )النم: التوريش 
واإلغراء ورفع احلديث إشاعة له وإفسادا وتزين الكالم بالكذب...(، ويف مفردات 
الراغ�ب: )الن�م: إظهار احلدي�ث بالوش�اية. والنميمة الوش�اية(. والظاه�ر أهنا تقع 

بالكذب وغريه.

)1( سورة الرعد: 22.

بن املؤمنن)1(، بام يوجب الفرقة بينهم)2(.
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)1( كام رصح به ش�يخنا األعظم ق�دس رسه. ويقتضيه ما عن عقاب األعامل 
بإسناده عن النبي صىل اهلل عليه واله: )ومن قاد بن امرأة ورجل حراما حرم اهلل عليه 
اجلن�ة، ومأواه جهنم وس�اءت مصريا، ومل يزل يف س�خط اهلل حتى يم�وت()1( وما يف 
رواية عبد العظيم احلس�ني يف حديث اإلرساء وعقوب�ات بعض الذنوب: )وأما التي 

كانت حترق وجهها وبدهنا وهي جتر أمعاء ها فإهنا كانت قوادة()2(. 

ويؤي�د بام تضم�ن لعن املس�توصلة وتفس�ريها بالق�وادة)�(، وم�ا تضمن لعن 
الواصلة واملوصلة وتفس�ريمها بمن تزين يف شباهبا فإذا كرت قادت الرجال للنساء)�( 
وما تضمن لعن الواصلة واملتصلة وتفس�ريمها بالزانية والقوادة)�(، وما تضمن ثبوت 
ثالثة أرباع حد الزنا هبا)�( مضافا إىل ارتكاز ش�دة أمهيتها بنحو يناس�ب كوهنا كبرية. 
ب�ل قد يس�تدل عليه بام دل عىل كون الوطء املحرم � من زن�ا أو لواط � كبرية بضميمة 
ما دل عىل أن الرايض بعمل قوم كالداخل معهم)�( املنكر، فإنه يقتيض ذلك يف السعي 

لوقوع احلرام، ملالزمته للرضا به، بل لعله أوىل منه يف ذلك فالحظ.

)2( ك�ام يقتضي�ه غري واحد م�ن النصوص الواردة يف حرم�ة الغش، املتضمنة 
لنفي كون الغاش من املسلمن، كصحيح هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل عليه السالم: 

)1( الوسائل، باب: �2، من أبواب النكاح املحرم، حديث: 2.
)2( الوسائل، باب: �11، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: �.

)�( الوسائل، باب: 21، من أبواب النكاح املحرم، حديث: 1.
)�( الوسائل، باب: 101، من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 2.

)�( الوسائل، باب: �، من أبواب حد السحاق والقيادة، حديث: 2.
)�( الوس�ائل، باب: �، من أبواب حد الس�حاق والقيادة، حديث: 1. ومس�تدرك الوس�ائل، باب: �، من 

أبواب حد السحاق والقيادة، حديث: 1.
)�( راجع الوسائل، باب: � و �9، من أبواب االمر باملعروف والنهى عن املنكر.

)ومنها(: القيادة)1(، وهي السعي بن اثنن جلمعهام عىل الوطء املحرم.
)ومنها(: الغش للمسلمن)2(.
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)قال: ليس منا من غشنا()1( وغريه. بل يف بعضها أنه حيرش مع اليهود ويموت عىل غري 
دين االسالم، وأنه يموت ويصبح يف سخط اهلل حتى يتوب)2(.

)1( ك�ام تضمنته بع�ض النصوص)�(، ويف خر زيد الش�حام: قال أبو عبد اهلل 
عليه الس�الم: )اتقوا املحقرات من الذنوب فإهنا ال تغفر(، قلت: وما املحقرات قال: 
)الرج�ل يذن�ب الذنب فيقول: طوبى يل إن مل يكن يل غري ذلك( ونحوه خر ابن أخي 
الفضيل)�( وقد تقدم تقريب رجوع اإلرصار عىل الذنب إىل االس�تهوان به، املس�تلزم 
لع�دم الرجوع عنه وعدم االهت�امم باخلروج عن تبعته بالتوبة واالس�تغفار ونحومها، 

فالحظ.

)2( ك�ام هو مقتىض الوعيد عليه بالن�ار يف غري واحد من النصوص، كصحيح 
ع�يل بن جعفر عن أخيه موس�ى بن جعفر عن أبيه عن آبائ�ه صلوات اهلل عليهم قال: 
ق�ال رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه واله: )يؤم�ر برجال إىل الن�ار... � إىل أن قال: � فيقول 
هلم خازن النار: يا أش�قياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغري اهلل، فقيل لنا: خذوا 
ثوابكم ممن عملتم له()�( وغريه. ويقتضيه أيضا ما يف غري واحد من النصوص من أنه 

رشك)�( فتأمل.

)�( ويظه�ر بمراجع�ة الضوابط املتقدم�ة للكبائر مع اس�تيعاب النصوص يف 
الوس�ائل يف أب�واب أحكام الع�رشة، وجهاد النف�س، واألمر باملع�روف والنهي عن 

)1( الوسائل، با: ��، من أبواب ما يكتسب به، حديث: 1.
)2( راجع النصوص املذكورة يف الوسائل، باب: ��، من أبواب ما يكتسب به.

)�( الوسائل، باب: ��، من أبواب جهاد النفس، حديث: � و �.
)�( الوسائل، باب: ��، من أبواب جهاد النفس، حديث: 1 و 10.

)�( الوسائل، باب: 12، من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 1.
)�( راجع الوسائل، باب: 11 و 12، من أبواب مقدمة العبادات.

)ومنها(: استحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه)1(.
)ومنها(: الرياء)2(. وغري ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه)3(.
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املنكر، وفعل املعروف، وما يكتسب به، ومقدمات النكاح، والنكاح املحرم، واحلدود، 
وغريها. ثم إنا مل نخرج غالبا عام س�لكه س�يدنا املصنف قدس رسه من االقتصار عىل 
تع�داد الكبائ�ر م�ن دون ذكر مس�تثنياهتا وال حتديدها، لضيق الوق�ت عن ذلك، واهلل 

سبحانه وتعاىل ويل العصمة والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

)1( كام تقدم عند الكالم يف مفهوم العدالة.

)2( كام تقدم أيضا عند الكالم يف مفهوم العدالة.

)�( الن امللك�ة مل�ا كان�ت مبنية عىل اس�تحكام ال�وازع الدين�ي يف النفس فهو 
م�الزم خارجا للندم بعد ارتفاع املانع من الش�هوة أو الغض�ب. أما لو مل حيصل الندم 
لإلرصار عىل الذنب ولو بلحاظ احلال اخلاص الذي وقعت فيه املعصية كش�ف ذلك 
ع�ن قص�ور امللكة عن اقتضاء الرتك ولو بلحاظ ذلك احلال، وقد س�بق أن العدالة ال 

تصدق مع ذلك.

)�( مل�ا س�بق عند الكالم يف مفهوم العدالة من أن�ه البد فيها من الغلبة بالنحو 
الذي تصدق معه العناوين التي اش�تملت عليها األدلة من الس�رت والعفاف والصيانة 

)مس�ألة29(: امل�راد من كون العدال�ة هي امللكة املانع�ة عن املعايص 
الكب�رية أمه�ا مانع�ة اقتض�اء)1(، ف�ال يق�دح يف وجوده�ا وق�وع املعصية 
نادرا)2(، لغلبة الش�هوة أو الغضب. نعم من لوازم وكودها حصول الندم 
بمجرد سكون الشهوة أو الغضب مع االلتفات إىل وقوع املعصية منه)3(.

)مس�ألة30(: إذا حصلت امللكة املذكورة لكن كانت ضعيفة مغلوبة 
للمزاح�م من ش�هوة أو غض�ب عىل نحو يكث�ر صدور املع�ايص وإن كان 
حيص�ل الن�دم بمجرد س�كون املزاحم فمثل هذه امللك�ة ال تكون عدالة وال 

ترتتب عليها أحكامها)4(.
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والتدين وغريها.

)1( هذا مبني عىل وجوب التوبة رشعا مولويا، وهو خالف ظاهر األدلة، بل 
هي ظاهرة يف اإلرش�اد لكوهنا موجبة للخ�الص من تبعة الذنب فتجب عقال بمالك 
دفع الرضر املحتمل، كام تقدم الكالم فيه يف كفارة الغيبة. بل ربام يدعى عدم وجوب 
التوب�ة من الصغائ�ر حتى عقال بعد كوهنا مكف�رة باجتناب الكبائر، ك�ام تضمنه قوله 
تعاىل: )إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم وندخلكم مدخال كريام()1( 
وبع�ض النص�وص. لكنه خمتص بمن يعلم من نفس�ه اجتناب الكبائ�ر، وال يكفي يف 
ذل�ك اإلم�ارة بعد احتامل خطئها، فض�ال عن األصل، إذ البد م�ن العلم بعدم ترتب 
ال�رضر، وال يكف�ي قي�ام احلجة عليه، ك�ام يظهر مما تق�دم يف كفارة الغيب�ة. مع أنه قد 
يدعى وجوب التوبة عقال بمالك شكر املنعم � كام أرشنا إليه هناك � وال يفرق فيه بن 

الصغرية والكبرية، فتأمل.

)2( ال يكف�ي يف ه�ذا وجوب التوبة مولويا � ال�ذي عرفت املنع منه � بل البد 
مع�ه من ك�ون تركها من الكبائ�ر، وال طريق إلثبات ذلك، إذ مل ي�رد الوعيد عىل ترك 

التوبة بالنار، واألمر هبا � لو سلم كونه مولويا � أعم من كون تركها كبرية. 

ب�ل م�ن البعي�د جدا اختص�اص م�ا يف صحيح اب�ن أيب يعفور م�ن الفرق بن 
الصغ�رية والكب�رية من حيث دخله�ام يف العدالة بخصوص ص�ورة الغفلة، كام ذكره 
ق�دس رسه. بل بن�اء عىل ما يأيت منا من عدم قادحية عدم التوبة من الكبرية مع الغفلة 

ينعدم الفرق العميل بينهام. 

نع�م، ل�و كان ع�دم التوبة من الصغائ�ر راجعا إىل االس�تخفاف هبا واإلرصار 

)1( سورة النساء: �1.

)مس�ألة31(: إذا ص�درت املعصية الصغرية ف�ان التفت العايص إىل 
وجوب التوبة ومع ذلك مل يتب كان عاصيا برتك التوبة)1( ومل يكن عادال)2( 
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عليها كان خمال بالعدالة، ألنه من الكبائر � كام تقدم � بخالف ما لو كان ناشئا من قوة 
الدواعي الشهوية والغضبية مع االلتفات للجرم واإلقرار به واخلوف من تبعته.

)1( ومثله ما لو غفل عن صدور الذنب منه، بل لعله أوىل.

)2( الن صدور الصغرية ال ينايف العدالة، وترك التوبة منها ال يكون حمرما بعد 
فرض الغفلة. هذا، وقد تقدم أن الصغرية وإن مل تكن خملة بالعدالة ثبوتا، إال أهنا خملة 
بحس�ن الظاهر الكاش�ف عنها. وحينئذ ال يبعد كفاية جتدد تركها مدة معتدا هبا بنحو 
يصدق معه كون الشخص ساترا لعيوبه يف عود حسن الظاهر وترتيب أحكام العدالة 

ظاهرا، فالحظ. 

)�( ق�ال س�يدنا املصن�ف ق�دس رسه: )وامل�راد باجتن�اب املع�ايص املعتر يف 
العدال�ة نص�ا وإمجاعا � كام عرفت � أن ال يك�ون مطالبا باملعصية حال االبتالء ببعض 
آث�ار العدال�ة وأحكامه�ا � كاالئت�امم والش�هادة والوالي�ة وغريها � إما ب�أن ال يكون 
عاصي�ا أصال، أو يكون عاصي�ا فيتوب، لإلمجاع والنصوص عىل ع�دم جواز ترتيب 
آثار العدالة عىل العصاة قبل التوبة، وجواز ترتيبها بعدها، ويشهد به أيضا قوله تعاىل: 
)وال تقبل�وا هلم ش�هادة أبدا وأولئك هم الفاس�قون إال الذين تاب�وا()1(...(. ومراده 
ق�دس رسه بالنص�وص الدالة عىل اعتب�ار التوبة، ما ورد يف الق�اذف واملحدود)2( من 

قبول شهادهتام بعد التوبة. 

ه�ذا، ولكن ال يبعد اختص�اص أدلة لزوم التوبة يف ترتيب آث�ار العدالة بام إذا 

)1( سورة النور: �.
)2( راجع الوسائل، باب: ��، �� من كتاب الشهادات.

وإن غفل عن ذلك)1( فلم يندم مل يقدح صدور الصغرية يف بقاء العدالة)2( 
وترتي�ب أحكامها. أما إذا ص�درت املعصية الكبرية فلم يندم ومل يتب غفلة 

عن صدور املعصية فقد خرج عن صفة العدالة)3(. 
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كان ع�دم التوبة مع االلتفات للمعصية، المع الغفلة عنه�ا، الرتكاز أن اعتبار التوبة 
ألجل مالزمة امللكة هلا فيكون عدمها مالزما لعدم امللكة، وال مالزمة مع الغفلة عن 
املعصية، فال تكون التوبة معترة حينئذ، بل يكتفى بامللكة. وال أقل من كون ذلك هو 
مقت�ىض اجلمع العريف بن أدلة االكتفاء بامللكة � التي تقدم التعرض هلا عند الكالم يف 
حقيقة العدالة � وأدلة اعتبار التوبة، فإن اجلمع بذلك أقرب عرفا وأنسب باملرتكزات 

املبنية عىل مناسبة احلكم واملوضوع من اجلمع بتقييد األوىل بالثانية. 

والس�يام م�ع ك�ون النس�بة بينه�ام العم�وم من وج�ه لو بن�ي عىل اجلم�ود عىل 
إطالقه�ام، الن مقتىض الثانية االكتفاء بالتوبة ولو م�ع عدم حصول امللكة، فرفع اليد 
ع�ن اإلطالق املذكور وتنزيل�ه عىل كون التوبة من ل�وازم امللكة املقتيض الختصاص 

اعتبار التوبة بحال االلتفات للمعصية أقرب عرفا، كام ذكرنا. 

ه�ذا، م�ع أن كثريا م�ن النصوص الواردة يف قبول ش�هادة املح�دود بعد توبته 
ظاهرة يف أن املراد بالتوبة إظهارها عند اإلمام بتكذيب نفسه، ومن القريب جدا محلها 
عىل كون اعتبارها من حيث كوهنا مقومة حلس�ن الظاهر الكاش�ف عن العدالة الذي 
اخت�ل بصدور ما يوجب احل�د منه، فتكون أجنبية عام نحن فيه من اعتبار التوبة واقعا 

يف ترتيب أحكام العدالة، فتأمل. 

مضاف�ًا إىل أنه إن كان املدعى ظهور أدلة اعتبار التوبة يف كوهنا مقومة للعدالة، 
فه�و مم�ا ال جمال له، ملا ه�و املرتكز من أن العدالة من س�نخ املل�كات، وأهنا عبارة عام 
تضمنت�ه النصوص م�ن العناوين، كالعفة والصيانة والتدي�ن، وال تكون موقوفة عىل 
التوبة إال مع االلتفات للمعصية. وإن كان املدعى ظهورها يف كوهنا قيدا يف األحكام 
زي�ادة ع�ىل العدال�ة � كطه�ارة املول�د � فهو � م�ع بعده يف نفس�ه � خمتص بالش�هادة، 
الختصاص األدلة املش�ار إليه�ا هبا، فالتعدي إىل غريها من أح�كام العدالة حمتاج إىل 

دليل، ودعوى: عدم اخلصوصية للشهادة، غري ظاهرة. 

وأما ما قد يظهر منه قدس رسه من أن املعيار عىل عدم املطالبة باملعصية. فال جمال 
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لاللتزام به، لعدم إشعار األدلة به. كيف والزمه االكتفاء ببقية املسقطات املنصوصة، 
كالوقوف بعرفة، وزيارة احلسن عليه السالم ولو مع عدم التوبة، وال يظن االلتزام به 
من أحد. فالظاهر أن اعتبار التوبة ليس لكوهنا مسقطة للمعصية ورافعة للمطالبة هبا يف 
اآلخرة، بل ألهنا من لوازم امللكة، وهو خمتص بصورة االلتفات للمعصية، كام ذكرنا. 

وباجلملة: إذا كان العايص واجدا للملكة بحيث لو فرض منه االلتفات للذنب 
لتاب منه فالظاهر ثبوت العدالة له وترتيب أحكامها. 

ه�ذا، ولو ف�رض لزوم حتق�ق التوبة وع�دم االكتف�اء بحصول امللك�ة للغافل 
ع�ن الذن�ب فالظاهر كفاية التوب�ة من مجيع الذن�وب إمجاال م�ن دون التفات للذنب 
بخصوص�ه، إلط�الق دليل لزوم التوبة ومس�قطيتها للذن�ب، وأن التائب من الذنب 

كمن ال ذنب له. 

وأما ظهور نصوص اش�رتاط قبول ش�هادة القاذف بتوبته يف التوبة من القذف 
بخصوصه، لتفس�ري التوبة فيها بأن يكذب نفس�ه عند اإلمام ويقر بأنه افرتى. فهو ال 
ينه�ض بتقيي�د إطالق غريه�ا من النصوص، والس�يام مع كون القذف ال�ذي يقام به 
احل�د مما ال يغفل عنه. ب�ل لعل ما تضمنه من كيفية التوبة ش�اهد بخصوصيته. ولعله 
ألمهيته املانعة من حسن الظاهر الكاشف عن العدالة إال مع إخضاع النفس بتكذيبها 

واإلقرار عليها باالفرتاء، فتأمل.

)1( أرشن�ا إىل أن مح�ل صحيح ابن أيب يعفور ع�ىل الفرق بذلك بعيد جدا. بل 
عرفت أن ما ذكر يف الفرق املذكور غري تام ال يف الصغرية وال يف الكبرية. 

)2( بمعن�ى أنه ترج�ح موافقته ولو عق�ال، لعدم ثبوت اس�تحباب االحتياط 

وبذلك افرتقت املعصية الكبرية عن الصغرية)1(.
)مسألة32(: االحتياط املذكور يف مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقا 
بالفت�وى أو ملحوقا هبا فهو اس�تحايب)2( جيوز تركه، وإال ختري العامي بن 
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رشعا مع عدم تنجز التكليف.

)1( بناء عىل ما تقدم يف املسألة الثالثة من جواز العمل باالحتياط وترك التقليد.

)2( إذ أن بيان االحتياط ملا مل يكن راجعا إىل الفتوى بمضمونه مل يكن حجة عىل 
العام�ي، فال يمنع من حجية قول املجتهد اآلخ�ر، الذي هو مقتىض عموم أدلة جواز 
التقليد. إال أن يكون األول خمطئا للثاين يف الدليل الذي اعتمد عليه وإن مل يس�توضح 
ح�ال غ�ريه من األدلة، فال يبعد عدم حجية فتوى الث�اين حينئذ ويتعن الرجوع لغريه 
مم�ن ال خيطؤه األول يف دليله، كام تقدم يف املس�ألة الرابعة عرشة، وتقدم أن تعذر متييز 

ذلك للعامي موجب جلواز تقليده للمفضول، لعدم إحراز املانع منه. 

ه�ذا، ولو كان مرجع االحتي�اط إىل ختطئة املفتى بخالفه للج�زم بعدم موافقة 
فت�واه لألدلة، وإىل اإللزام باالحتياط، لكونه مقت�ىض األصل بنظره بعد فقد الدليل � 
ك�ام يف موارد العلم اإلمجايل أو الش�ك يف املحص�ل � كان ذبك فتني باالحتياط، فيلزم 
العمل به، ويمتنع الرجوع للغري. لكن الالزم عىل املفتى حينئذ االلزام باالحتياط، ال 

جمرد بيان مقتضاه.

)�( لعموم دليل تعين األعلم آلحاد املسائل، وقد تقدم يف املسألة الرابعة عرشة 
حكم ما لو اقترص اجلميع عىل بيان االحتياط من دون فتوى يف املسألة، فراجع. 

)�( لكونه مسبوقا بالفتوى.
)�( لعدم الفتوى من مقلده.

العمل)1( والرجوع إىل جمتهد آخر)2( األعلم فاألعلم)3(. وكذلك موارد 
اإلش�كال والتأمل، كام إذا قال: جيوز عىل إش�كال أو عىل تأمل، فاالحتياط 
يف مثله استحبايب)4(. وإن قال: جيب عىل إشكال، أو عىل تأمل. فإنه فتوى 
بالوجوب. وإن قال: املشهور كذا، أو قيل: كذا، وفيه تأمل، أو فيه أشكال. 

فالالزم العمل باالحتياط، أو الرجوع إىل جمتهد آخر)5(.
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)1( الراجع�ة إىل دع�وى: حجية اخلر الضعيف املتضم�ن للثواب عىل العمل 
يف إثبات اس�تحبابه. وقد اس�تدل عليها بالنصوص الكثرية، كصحيح هش�ام بن سامل 
ع�ن أبى عبد اهلل عليه الس�الم: قال: )من بلغه عن النبي ص�ىل اهلل عليه وآله يشء من 
الث�واب فعمل�ه كان أج�ر ذلك له وإن كان رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وال�ه مل يقله()1(. 
وصحيحه اآلخر عنه عليه السالم: قال: )من سمع شيئا من الثواب عىل يشء فصنعه 
كان ل�ه وإن مل يكن عىل ما بلغه()2(، وغريمها. فإن البلوغ والس�امع كام يش�مالن اخلر 
احلجة يشمالن اخلر الضعيف، بل يشمالن فتوى الفقيه ونحوها مما يتضمن االخبار 
ع�ن الث�واب. فتدل هذه األخبار عىل جواز التعويل ع�ىل اخلر الذي يكون به البلوغ، 
وترت�ب الث�واب عىل العمل به، فه�ي تتضمن مس�ألة أصولية، وه�ي حجية األخبار 

املتضمنة لرتتب الثواب مطلقا.

ويش�كل: بأن جمرد ترتب الثواب عىل العمل الذي بلغ عليه الثواب ال يقتىض 
حجي�ة اخلر الذي بلغ به الثواب، الن ترت�ب الثواب قد يكون ملحض االنقياد بإتيان 
العم�ل بر جاء بر ج�اء صدق اخلر وإن مل يكن العمل مرشوع�ا ومل يكن اخلر حجة. 
ب�ل لس�ان احلجية فد ال يناس�ب التنبيه ع�ىل احتامل خطأ احلجة، بل املناس�ب له عدم 
االعتن�اء باالحتامل املذكور. بل ترتب أثواب ليس من لوازم احلجية، الن الثواب إنام 
يك�ون عق�ال عىل اإلطاعة احلقيقي�ة أو احلكمية باالنقياد، واإلطاع�ة احلقيقية موقوفة 
عىل إصابة احلجة للواقع، واحلكمية حتصل بمجرد االحتامل وإن مل يكن هناك حجة، 
فالوع�د بأثواب أجنبي عن احلجية جدا. ومما ذكرن�ا يظهر اندفاع ظهور هذه األخبار 

)1( الوسائل، باب: �1 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: �.
)2( الوسائل باب: �1 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: �.

)مسألة33(: إن كثريا من املستحبات املذكور يف أبواب هذه الرسالة 
يبتنى اس�تحباهبا عىل قاعدة التسامح يف أدلة الس�نن)1(، وملا مل تثبت عندنا 

فيتعن اإلتيان هبا برجاء املطلوبية. 
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يف اس�تحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بأن يكون بلوع الثواب عىل العمل � ولو 
م�ع عدم حجيته � موجبا الس�تحبابه، فتكون واردة لبيان مس�ألة فقهي�ة ثانوية، نظري 
مس�ألة استحباب إجابة التامس املؤمن. بدعوى: أن الوعد بالثواب يف هذه النصوص 
ع�ىل العمل ال�ذي بلغ عليه الثواب ظاهر يف اس�تحبابه، كام هو احلال يف س�ائر موارد 
ما تضمن الوعد بأثواب عىل العمل، كزيارة احلس�ن عليه الس�الم، بل مجيع املؤمنن 

وإكرامهم ومواساهتم وغريها. 

وج�ه االندف�اع: أن الوع�د بالث�واب إنام يكش�ف عن األم�ر إذا مل يكن منش�أ 
للث�واب غ�ريه، فيكون الوعد بيانا له من باب بيان املل�زوم ببيان الالزم، كام يف املوارد 
املش�ار إليها، بخالف املق�ام، إلمكان كون ترتب الثواب بلح�اظ االنقياد، وال يكون 
مالزما لألمر املولوي، ليكشف عنه، بل تكون هذه النصوص واردة ملحض اإلرشاد 
حلكم العقل بحسن االنقياد املذكور. بل التأمل يف النصوص شاهد بأن ترتب الثواب 
بلحاظ االنقياد، كام يقتضيه تفريع العمل عىل بلوغ الثواب فيها، بل هو كالرصيح من 
رواية حممد بن مروان عن أبى عبد اهلل عليه السالم، قال: )من بلغه عن النبي صىل اهلل 
علي�ه واله يشء م�ن الثواب، ففعل ذلك طلب قول النبي ص�ىل اهلل عليه واله، كان له 

ذلك الثواب وإن كان النبي صىل اهلل عليه واله مل يقله()1( وغريها.

ومن�ه يظهر اإلش�كال يف دع�وى: ظهور األخبار املذكورة يف اس�تحباب نفس 
العم�ل، لظهوره�ا يف ترت�ب الث�واب ع�ىل نف�س العم�ل، من دون ق�ود باالتي�ان به 
رج�اء وانقي�ادا لألمر الذي بلغ، فيكون مس�تحبا كذلك، بحيث يك�ون بلوغ الثواب 
م�ن اجلهات التعليلي�ة املقتضية للطلب وترت�ب الثواب كأمر الوال�د، ال من اجلهات 
التقييدي�ة املأخ�وذة يف العمل املوعود عليه الثواب، بأن يكون الوعد عىل خصوص ما 

يؤتى به الجل بلوغ الثواب ومن أجل إصابته للواقع.

وجه اإلش�كال: أن التفريع املش�ار إلي�ه مانع من إطالق العم�ل املوعود عليه 

)1( الوسائل باب: �1 من أبواب مقدمة العبادات حديث: �.
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الث�واب يف األخبار املذكورة بحيث يكون الوعد ع�ىل ذات العمل مع قطع النظر عن 
االنقياد احلاصل به، لو ضوح أن التفريع يقتىض اختصاص الوعد بالعمل املتفرع عىل 
البل�وغ، وظاهر التفريع كون البل�وغ داعيا وعلة للعمل، ال متأخرا عنه زمانا فقط مع 
كونه علة يف ترتب الثواب ال غري، ليكون جهة تعليلية لالستحباب، ال قيدا يف العمل 

املوعود عليه الثواب، بل ذلك كالرصيح من الرواية األخرية، فالحظ. 

نع�م، قد يقال: محل األوامر املذكورة عىل اإلرش�اد موق�وف عىل حكم العقل 
باس�تحقاق الثواب عىل االنقياد، والتحقيق عدم�ه، وأن الثواب معه تفضل من املوىل 
غري الزم عليه. وحينئذ يكون الوعد بالثواب راجعا إىل األمر بالفعل واحلث عليه من 
قبل املوىل، لتضمنه أمرا زائدا عىل ما حيكم به العقل، فهو كالوعد بالثواب عىل س�ائر 

املستحبات املولوية. 

غاية األمر أن املس�تحب ليس ذات الفعل، بل خصوص الفعل املأتى به رجاء 
إدراك الواق�ع، ألنه هو املوعود عليه بالث�واب، دون غريه، كام تقدم. لكنه يندفع: بأن 
العقل وان مل حيكم باس�تحقاق الثواب عىل االنقياد، إال أنه حيكم بحس�نه وكونه منشأ 

ألهلية الفاعل للثواب، كام هو احلال يف اإلطاعة احلقيقية.

وحينئ�ذ فالوع�د بالثواب يف ه�ذه النصوص لعله بلحاظ ذل�ك، كام هو احلال 
يف الوع�د ب�ه عىل اإلطاعة احلقيقية، وال قرينة عىل كونه ناش�ئا عن حس�نه بمالك آخر 
يقت�ىض األم�ر به مولويا، ليكون دليال عىل االس�تحباب. ومنه يظه�ر اندفاع توهم أن 
حتدي�د الث�واب بخص�وص ما بلغ أم�ر زائد عىل ما حيكم ب�ه العقل، في�دل عل االمر 

املولوي. 

إذ في�ه: أن حتدي�د الث�واب ليس من وظيف�ة العقل حتى يف االطاع�ة احلقيقية، 
فاحلك�م ب�ه ال يناىف االرش�اد، وال يدل عىل ح�دوث مالك يقتىض املولوي�ة. بل البناء 
عىل استحباب الفعل مولويا مستلزم للتصويب يف مالو فرض خطأ اخلر الذى بلغ به 
الث�واب، ب�أن كان الفعل حمرما أو مكروها أو مباحا واقعا، وهو وإن مل يكن حماال، إال 
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أن�ه بعيد جدا ل�و مل يكن خمالفا لالمجاع. وقد حتصل من مجي�ع ما ذكرنا: أن النصوص 
املذك�ورة ك�ام ال تنه�ض بإثبات حجية اخل�ر الضعيف الدال عىل الث�واب، كذلك ال 
تنهض بإثبا ت اس�تحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب، ال بذاته وال بقيد االتيان به 
برجاء حتصيل الثواب الذى ورد الوعد به، بل ال تصلح اال لالرشاد إىل حسن االنقياد 
ال�ذى حيك�م به العقل مع قطع النظر عنها. وم�ن هنا ال هيم الكالم يف عمومها لفتوى 
الفقي�ه، بل يوكل الكالم يف ذلك وغريه مم�ا قيل يف القاعدة إىل مباحث االصول، فقد 
تعرض ش�يخنا االعظم قدس رسه فيها للقاعدة، وبس�ط الكالم فيها بعض من تأخر 

عنه بام ال حمال الستقصائه هنا، وإنام تعرضنا لذلك يف االصول تبعا هلم.

)1( قد يدعى أن النصوص الس�ابقة � لو متت � يف املس�تحبات فهى ال تتم يف 
املكروهات، الختصاصها بلخري والعمل والفعل الذى بلغ عليه الثواب، وهو ظاهر 

يف االمر الوجودى. 

ويش�كل: بأن املراد باعم�ل مطلق فعل املكل�ف وإن كان عدميا، ولذا الريب 
ظاهرا يف ش�موهلا ملا إذا دل اخلر عىل اس�تحباب الرتك وحيث كان مقتىض االطالق 
عم�وم الل�وغ للدالل�ة االلتزامي�ة كان ش�امال للخ�ر الدال ع�ىل الكراه�ة، لداللتها 
بااللت�زام عىل ثب�وت الثواب برتك االمر املكروه. ولو مل يتم ذلك فقد يدعى اس�تفادة 
التميم بتنقيح املناط، وإن كان ال خيلو عن إشكال، واالمر غري مهم بعد ما عرفت من 

قصور النصوص عن إثبات أصل القاعدة حتى يف املستحبات.

ودع�وى: أمهية احلث يف عموم النص�وص بلحاظ ما تقدم من تضمنها للوعد 
بفعلية الثواب زائدا عام حيكم به العقل. 

مدفوع�ة: بأن ل�زوم الوف�اء بالوعد الذى تضمنت�ه النصوص ع�ىل املوىل تابع 
لعموم�ه واقع�ا، ال لظهور الدليل يف عمومه، نظري ما تقدم يف كفارة الغيبة، فلو فرض 
إمكان اس�تفادة العموم م�ن ظاهر النصوص واحتمل عدم مطابقت�ه للواقع فال جمال 

وكذا احلال يف املكروهات، فترتك برجاء املطلوبية)1(. 
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لليق�ن بالث�واب، بل ليس إال االحتامل والرجاء الذى ق�د يقطع بأن املوىل االعظم ال 
خييبه حتى أو فرض عدم صدور الوعد منه، النه واسع كريم، باملؤمنن رؤوف رحيم. 
فالحظ. واهلل س�بحانه وتعاىل العامل العاصم، وهو وىل التوفيق والتس�ديد، واحلمد هلل 

رب العاملن.

ه�ذا، وقد أمهل س�يدنا املصنف ق�دس رسه كثريا من الف�روع التى تعرض هلا 
الس�يد الطباطبائ�ى ق�دس رسه يف الروة الوثق�ى وغريها، وقد تعرضن�ا لكثري منها يف 
حملها املناسب هلا، كام استدركنا بعضها بعد ذلك، وبقى فرعان مهامن ينبغى التعرض 

هلام هنا، حيث مل نجد حمال مناسبا هلام يف ما تقدم. 

االول: االح�كام القائم�ة بش�خصن أو أكث�ر كأح�كام املعام�الت وبع�ض 
االيقاع�ات وغريها، كالط�الق والنفقات ونحوها، يعمل كل ش�خص فيها بمقتىض 
حكم�ه الظاه�رى الناش�ئ م�ن اجتهاده أو تقلي�ده وإن اختلف�ا، فإذا قل�د الرجل من 
يق�ول بعدم وج�وب االنفاق عىل االخ�ت، وقلدت اخته من يق�ول بوجود االنفاق، 
كان للرج�ل االمتناع من االنفاق، والخته أخذ النفق�ة منه، كام أنه لو اختلف البيعان 
بالفارس�ية يف صحة العقد بالفارس�ية كان لكل منها ترتيب االثر عىل تكليفه، لعموم 

أدلة احلكم الظاهرى يف حق كل منهام. 

وما ذكره السيد الطباطبائي قدس رسه يف املسألة اخلامسة واخلمسن من مبحث 
التقليد من عدم صحة البيع يف الفرض باالضافة إىل كال الطرفن، النه متقوم بطرفن 
فال�الزم أن يكون صحيحا باالضافة إليه�ام معا، فعدم صحته يف حق من يرى بطالنه 
يس�تلزم ع�دم صحته يف حق غريه. كام ترى! الن ذلك إن�ام يقتىض التالزم بينهام واقعا 
ال ظاهرا، إذ المانع من اختالف ش�خصن يف احلك�م الظاهرى مع اتفاقهام يف احلكم 
الواقعي، كاملاء املعلوم النجاس�ة سابقا لشخص دون آخر، حيث يكون نجسا يف حق 

االول بمقتىض االستصحاب، طاهرا يف حق الثاين الصالة الطهارة أو استصحاهبا. 

وأش�كل من�ه: ماعن بع�ض املحقق�ن من صح�ة املعامل�ة باالضاف�ة إىل كال 
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الطرفن، الهنا قائمة هبام، فصحتها باالضافة إىل أحدمها تستلزم صحتها باالضافة إىل 
اآلخ�ر. الند فاعه: � مضافا إىل ما عرفت يف س�ابقه � ب�أن التناىف بن حكمي الطرفن 

يقتىض تساقط مقتضامها والرجوع الصالة عدم ترتب االثر. 

نع�م، لو كان الفس�اد يف حق أحد الطرفن لعدم الدلي�ل عىل الصحة مل ينهض 
بمعارض�ة دلي�ل الصحة يف ح�ق الطرف اآلخر، ب�ل كان مورداله، وتع�ن البناء عىل 
الصحة من الطرفن كام ذكره، فتأمل. هذا، والظاهر أنه ال يفرق يف ما ذكرنا بن القول 
بالطريقية والقول بالسببية، خالفا ملا ذكره بعض مشاخينا من أنه بناء عىل السببية يتجه 
البناء عىل التناىف بن احلكمن الظاهرين يف حق كل منهام املستلزم لسقوطهام والرجوع 

الصالة الفساد.

الندفاع�ه، بأن الظاهر من القائلن بالس�ببية إناطة اال ح�كام التكليفية التابعة 
للمصال�ح واملفاس�د بمؤدى الطري�ق واقعا، واخت�الف االح�كام التكليفية يف مورد 
املعلمل�ة الواح�دة لي�س حم�ذورا، لقي�ام حك�م كل مكل�ف به، ف�ال مانع م�ن جواز 
الت�رصف ل�كل من البيعن يف العن املبيعة، لقيام الدلي�ل يف حق كل منهام عىل ملكيته 
هلا، وال يظن منهم البناء عىل تبعية االحكام الوضعية، كصحة املعاملة وملكية العن، 
ليتحقق التناىف، كيف وال ريب يف شيوع اختالف الطرق يف االحكام الوضعية يف حق 

االشخاص، كالطهارة والنجاسة وامللكية وغريها. 

الله�م إال أن يك�ون لصح�ة املعامل�ة خصوصية م�ن بن االح�كام الوضعية، 
وأن املعي�ار يف صحته�ا الواقعي�ة يف ح�ق كل أحد صحتها يف ح�ق الطرفن املبارشين 
هل�ا ظاه�را، فيتجه حينئذ ما ذكره م�ن التنا يف بن حكميهام، ولل�كالم مقام آخر. وما 
ذكرنا من عمل كل بحسب وظيفته ال يناىف ما تقدم يف املسألة السادسة عرشة من قوة 
احتامل صحة العمل الواقع عن تقليد صحيح واقعا، فإن ذلك خمتص باملقلد، وال يعم 
غ�ريه ممن يرى بط�الن العمل وإن كان رشيكا له فيه. نع�م، لوثبت أن العمل الصادر 
من ش�خص تبعا لتكليفه الظاهرى يرتت�ب عىل االثر واقعا يف حق غريه � نظري العمل 
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االضطراري يف بعض املوارد، كإجياب االخرس باالشارة � اجته البناء عىل الصحة يف 
املق�ام، إال أن ذلل�ك خالف االصل وحمتاج إىل دليل خ�اص. ثم إنه بناء عىل ما ذكرنا 
م�ن عم�ل كل من الطرفن عىل حس�ب حكمه الظاهرى قد يرتتب ع�ىل ذلك التنازع 
بينهم املقتىض للخصومة والرجوع للحاكم يف فصلها، كام قد يرتتب عىل ذلك يف حق 
أحدمها ما يغنى عن املخاصم، كالتها تر واملقاصة ونحومها مما ال جمال الطالة الكالم 

فيه، لعدم الضابط له، ولظهوره بالتأمل يف املوارد عىل اختالفها.

الثاين: إذا احتاج املكلف للعمل يف مسألة ال يعلم حكمها، فإن أمكن االحتياط 
تعن وصح معه العمل، وإن كان مقرصا يف اجلهل باحلكم، من دون فرق بن العبادات 
وغريه�ا، بن�اء عىل ما تقدم يف املس�ألة الثالثة من إجزاء االحتي�اط. وإن مل حيتط حينئذ 
وعم�ل عىل أحد املحتمالت، فإن كان عمله مطابقا للواقع أو للحجة املعترة يف حقه 
كان له االجتزاء به واقعا أو أو ظاهرا، من دون فرق بن العبادات واملعامالت وغريه 

كالتذكية ونحوها. 

ودع�وى: ع�دم الصحة يف العبادات، ملا ذكره ش�يخنا االعظ�م قدس رسه من 
أن�ه مع العل�م بالتعبد واالمر البد م�ن قصد امتثاله عىل كل ح�ال، وال يتحقق ذللك 
يف املق�ام بعد فرض االقتص�ار عىل بعض املحتمالت. ممنوع�ة: إذاال دليل عىل اعتبار 
قص�د االمتثال عىل كل حال، بل يكفى احت�امل االمتثال يف املقربية املعترة يف العبادة. 
وأشكل من ذلك دعوى: عدم الصحة يف املعامالت أيضا، لعدم حتقق قصد االنشاء، 
مع الشك يف املرشوعية وترتب االثر. إذ فيها: أن ترتب االثر رشعا غري مقوم لالنشاء 
املعتر يف املعاملة، بل املعيار فيه عىل اجياد املضمون إدعاء من قبل املنشئ، ولذا أمكن 

مع العلم بالبطالن وعدم ترتب االثر، وإن لزم الترشيع املحرم. 

نع�م، إذا كان العم�ل عب�ادة، والتفت املكلف يف أثنائه�ا، وكان إبطاهلا حمرما � 
ك�ام هو املع�روف يف الصالة � اجته بطالن العمل م�ع االقتصار عىل بعض املحتمالت 
م�ع احتامل حتقق القطع املحرم بنفس االس�تمرار يف العمل، المتناع التقرب به حينئذ 
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ولو احتامال، فيبطل لذ لك، كام لو علم إمجاال بوجوب الفتحة أو التسبيح يف الركعتن 
االخريتن، فإنه حيث كان اجلمع بينهام ممكنا فاالقتصار عىل أدمها مالزم كون الركوع 
مبط�ال للصالة فيح�رم ويتعذر التق�رب به، بل الب�د حينئذ من االحتي�اط املفروض 
إمكانه وصحة العمل معه. وهذا بخالف ما إذا كان االلتفات قبل الرشوع يف العمل، 
الن الرشوع به عىل بعض املحتمالت راجع إىل قصد االمتثال به عىل تقدير مرشوعية 
ذل�ك الوج�ه، ال مطلقا، فمع عدم مرشوعيته ال امتث�ال بالفعل كى جيب إمتامه وحيرم 
قطع�ه، فال مان�ع من التقرب ب�ه برجاء مرشوعيت�ه، نظري حال امللكل�ف حن اجلمع 
ب�ن املحتمل�ن مع التكرار � ك�ام يف القرص والتامم � املس�تلزم ال حتامل بطالن كل من 
املحتملن مع التقرب برجاء مرشوعيته. أما لو كان االلتفات يف االثناء فامللكف حن 
ال�رشوع يف العم�ل قاص�د لالمتثال ب�ه مطلقا، فيق�ع مرشوعا وامتث�اال لالمر فيحرم 

قطعه، كام ذكرنا. 

ك�ام أنه لو مل يكن القطع املحتمل بنفس االس�تمرار يف العم�ل، بل بأمر خارج 
عن�ه فال حمذور أيضا، كام لو عل�م الصائم إمجاال بحرمة االرمتاس يف املاء أو االحتقان 
باجلامد، فإن فعل أحدمها وإن كان مما حيتمل معه قطع الصوم، إال أن القطع يستند إىل 
فعل االمر املذكور، ال إىل االس�تمرار يف الصوم ليمنع التقرب به عىل تقدير صحته يف 
نفسه وحرمة القطع. وإن تعذر االحتياط، فإن كان املكلف معذورا يف اجلهل باحلكم 
إم�ا لتخيل عدم االبتالء به، أو لنس�يانه بعد تعلمه م�ن دون تفريط اجته االقتصار عىل 
بع�ض املحتمالت مطلق�ا، حتى مع احتامل ل�زوم االبطال املحرم، لع�دم مانعيته من 

التقرب مع فرض العذر. 

والظاه�ر أن�ه ال إش�كال عندهم يف ع�دم االجزاء م�ع املخالفة ع�دم مصادفة 
الواقع أو مقتىض احلجة، حتى يف غري االركان، النرصاف مثل حديث: )ال تعاد( عن 
ص�ورة الرتدد يف مرشوعية العمل. وربام قيل هنا بل�زوم العمل بالظن مع حصوله أو 
إمكان حتصيله، جلريان مقدمات االنسداد يف خصوص املسألة املبتىل هبا. لكن الظاهر 
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عدم هنوض املقدمات املذكورة بإثبات وجوب العمل بالظن، كام ذكرناه يف االصول، 
فراج�ع. وإن مل يك�ن مع�ذورا يف اجله�ل اجته لزوم عمل�ه بالظن، النه أق�رب إىل دفع 

الرضر املحتمل، كام ذكرناه يف مباحث االنسداد من االصول. 

وإن كان ال جي�زى عىل تقدير عدم مصادفة مقتضاه للواقع وال ملقتىض احلجة، 
مل�ا تق�دم، بل ال ع�ذر معه بحيث يرف�ع العقاب لو أخط�أ الواقع، لع�دم حجية الظن 

ومعذريته وإن كان أقرب يف دفع الرضر. 

نع�م، م�ع احتامل لزوم االبط�ال املحرم من االس�تمرار يتجه البن�اء عىل تعذر 
العمل إذا كان عباديا، المتناع التقرب مع فرض عدم العذر يف اجلهل، نظري ما ذكرناه 

آنفا، فتأمل جيدا. واهلل سبحانه وتعاىل العاصم العاصم، وله احلمد. 

إىل هن�ا انتهى م�ا أردنا إيراده يف مباحث االجته�اد والتقليد، تعليقا عىل كتاب 
)مه�اج الصاحل�ن( تأليف: س�يدنا االعظم، آية اهلل الكرى، الفقيد الس�عيد، الس�يد 
اجل�د، )الس�يد حمس�ن الطباطبائ�ى احلكيم(، ق�دس رسه، وأفاض عىل ترتبه ش�آبيب 
الرمح�ة والرض�وان. وكان ذل�ك يف النج�ف االرشف بيم�ن صاحب احل�رم املقدس 
املرشف عليه أفضل الصالة والسالم، بقلم العبد الفقري )حممد سعيد( عفى عنه، نجل 
العالمة حجة االس�الم )الس�يد حممد ع�ىل الطباطبائى احلكيم( دام�ت بركاته. عرص 
الثالثاء اخلامس من ش�هر حمرم احلرام س�نة ألف وثالثامئة وأربع وتسعن هلجرة سيد 

املرسلن صىل اهلل عليه وآله الطيبن الطاهرين، وسلم تسليام كثريا. 

وأس�أله تع�ىل أن يوفقن�ي لالس�تمرار يف رشح الكت�اب املذك�ور وأن يعينن�ى 
ع�ىل ذل�ك بأفضل العون، وأن يتقبه بقبول حس�ن وينفع به، إن�ه أرحم الرامحن ووىل 
املؤمن�ن، وال ح�ول وال ق�وة إال باهلل العىل العظيم، وهو حس�بنا ونع�م الوكيل، نعم 

املول ونعم النصري. 

وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.
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وق�د انته�ى تبييضه بقل�م مؤلفه الفقري، ع�رص االرعاء الس�ابع والعرشين من 
الش�هر املذك�ور، من الس�نة املذكورة، واحلم�د هلل يف الب�دء واخلتام، وب�ه االعتصام، 

والصالة والسالم عىل حممد وآله الكرام. 


