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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(177) 
 لَّلة ذااتً اليت أفىت الفقيو حبرمتها أو حكم هبا:سبق: )ادلطلب األول: ان ىناك وجهُت لبطالن ادلعاملة احمل

َنُكْم ِِبْلباِطلِ )األول: اهنا تدخل، بفتواه، يف دائرة الباطل فتشملها اآلية الشريفة   .(ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَ ي ْ
يل عنهاا واالفتاو ذلااا بنااال علاى القااول الثاا:: ان سالطنة ادلكلال علااى أموالاو، اجاراال ادلعاامالت عليهااا و،قلهاا و...، مقيادة بعاادم رد  الاو 

ن بوالية الفقيو ادلطلقة ومشوذلا دلثل ذلك، وعلى عدم هني من تعاىدوا معو بناال على مشول العهد دلثل ذلك، والشمول خاص مباا لاو ناان الشا 
 :نما سبق  .(1)ش انً عاماً اللهم إال لو ،ّص على مشولو لغَته أيضاً(

ل بثباوت والياة للفقياو وال قلناا بوجاود عهاد باُت الطارفُت )ادلرجاد وادلقلّلاد( ولاو ابلوضاد التعيّاٍت، فاان فتااواه بال )ادلطلب الثا:: ا،و إن مل ،ق
 (2)واملرجع وجوه فتواه دون الفتوى نفسها( أحكامو ال تكون حينئٍذ ملزماً مولوايً للمقلّلد بل يكون حالو نحال أي مرشٍد ومعّلم آخر.

 ال تستلزم بطالهنافتوى الفقيو حبرمة معاملة 
على ادلكلل يف معامالتو، وال قلنا بعهٍد بينهما يشامل ادلعاامالت، فاان فتاوف الفقياو  (غَته)و للفقيو  ا،و إن مل ،قل بواليةٍ املطلب الثالث: 

عليو وتدل على عدمو األدلة فا،و ال دليل  ؛حبرمة معاملٍة ال يستلزم بطالهنا بنااًل على ادلشهور من عدم التالزم بُت احلكمُت الوضعي والتكليفي
ِذ الِة )رماة البياد وقان الناداال دون بطال،او، رغام ان مساتند احلرماة قولاو تعاا : حبالتزم ادلشهور  وقدالعديدة،  اي أَي َُّه ا الذ نيَ  ََمنُ وا ِانا نُ وِدَي لِل

  مل وقد مضى بعض الكالم يف ذلك.. فت(3)(ِنْكِر اَّللِذ َوَنُروا اْلب َْيعَ   ِمْ  يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِاىل
 الفتوى اخبار ع  احلكم وليست انشاء

ااملطلب الرابع:  اك للحكام ابدلناد واحلرماة وناذا علاى العهاد، لكناو علاى الفتاوف ائ وتوضايحو: ان  ، فقا بل ان الفقياو بنااال علاى الوالياة مئنشل
 :ويرشد إ  ذلك العقل والنقل ،نبطو من األدلةفتوف الفقيو ليسن إ،شاال بل ىي رلرد إخبار عن احلكم الشرعي حسبما است

تناا:ل يف ادلساا لة: بااُّت حكمهااا(  ؛اماا النقاال وقااال: فاا ن الفتااوف ليسان إال بيااان احلكاام نمااا واار  باو اللغويااون قااال يف رلمااد البحاارين )وأنفاك
ْفِتِهمْ )  شاال.فهو طلب إخبار ال طلب إ، (4)(سلهم واستخبىم من استفتيتو س لتو ان يفيت (فَاْست َ

: أنحندئُهئنا يندئلُّ عنلنى طنرناونةٍ  نل : الكفناالئ ونالتَّاالئ وناحلكنركفئ الكمئعكتنلُّ أنوكالن ٍم.وقال يف معجم مقاييس اللغة: )فانىتن خنرئ عنلنى تانبكيلُتل حئكك ٍة، وناآلك دَّ   ونجل
دئ الكفل  : وناحل ، ونالكفنىتن ملنن النَّاسل بللل ُّ: الطَّرليُّ ملنن اْلكل ئ الكفنتناالل. قنالن )الربيد بن ضبد الفزاري(:الكفنيتل ، يائقنالئ فانىًت بانُتّل . ونالكفنتناالئ: الشَّبنابئ ينانل  تاك

ل عناًما ... فانقندك ذنىنبن الكبنشناشنةئ ونالكفنتناالئ  ائانتانُتك  إلذنا عناشن الكفنىتن مل
: أنفاكىتن الكفنقليوئ يفل الكمنسك  ينا. يائقنالئ خنرئ الكفئتاك نوكلئ اآلك ، قنالن اَّللَّئ تعا  وناألك مل ، إلذنا سن نلكنن عننل احلكئكك تانيكنئ تانفك منهنا. وناسك ن حئكك ْفُتوَنَك قُِل ) نلنةل، إلذنا بانُتَّ َيْست َ

ينا( (5)(اَّللذُ يُ ْفِتيُكْم ِف اْلَكاَللَةِ  ونف ونفائتاك ونيائقنالئ ملنكوئ فانتاك
(6). 

ْْ ِف َمْس ِدِ  اْلمَ )) عليو السالموعليو: فقولو  لُ كَ اْجِل  ِْ ِمث ْ ال يفياد أنثار مان األمار  (7)((ِ يَن ِة َوَأْف ِت النذ اَف فَ ِيّأِ ُأِ  بُّ َأْن يُ  َرى ِف ِي يَع
 االستنباط واالجتهاد.قد يكون ببيان األحكام للناس، ،عم مستند ىذا البيان 

وأما احلدس فهو ما أعملو من  ،الروايةية أو اآلأو مسعو من وقرأه ف ن الفتوف عبارة عن حس وحدس، أما احلس فهو ما رآه  ؛واما العقل
وي رلارد القوة يف فهم احلانم واحملكوم والوارد وادلورود عليو والعام واخلاص والراجح من ادلرجو  وىكذا، وبذلك يظهر فرقو عن الاراوي فاان الارا
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 من مزيج حٍس وحدٍس. تتوّلدابل عن حس اما اجملتهد فتًتنب فتواه أو 
 فْ مبا ىو مفْوال مولوية للم

لعااالج الاالزم ذلااذا ابالطبياب  ماارألفاجتهااد الفقيااو وفتاواه ىااي ناجتهااد الطبيااب وفتاواه )والفااارف يف ادلتعلَّاق فقا ( ونمااا ال مولوياة  :وعلياو
رف الطريقية واْلرشاد.لو ادلرض وال فوقية   فكذلك ال مولوية لفتوف الفقيو إمنا ىي ول

مان حيا    ال تدل علاى أنثار مان لازوم إتباا  ادلاؤدف، وال تفياد ان لفتاواه جهاة ادلولوياة وال جنباة الفوقياة (1)ان أدلة حجية الفتوف :دهويؤنّ 
يِ  َولِيُ ْن  ِنُروا قَ   ْوَمُهْم ِان)؛ أال تاارف ان قولااو تعااا : الفتااوف عنااونو،ااو وااادرًة  َفقذُه  وا ِف ال   ِّ ت َ ُهْم طاتَِف  ٌة لِي َ ا رََجُع  وا فَ َل  ْو ال نَ َف  َر ِم  ْ  ُك  لِّ ِفْرقَ  ٍة ِم  ن ْ

ال تفيد إال لزوم إ،ذار الفقيو قومو، مبا مسعو من األحادي  أو فهمو واستنبطو منها، وان عليهم احلذر حي  رأوا مبارآة  (2)(ِالَْيِهْم لََعلذُهْم ََيَْنُرونَ 
 ا رأوه بكالمو، ال لو مبا ىو مو .دل إمنا ىو فاال،قياد ،يف لزوم اال،قياد مولويةٍ  وجهةن  ، ال ان لشخصو مدخليةً الواقدن احلكمن و الفقيو 

فان الفقيو يكون حينئٍذ   ؛واألمر أوضح بناال على استفادة حجية الفتوف من بناال العقالال، نما عليو مجد من العلماال، ال من الدليل النقلي
عاان الكاابف )وان فتااوف الفقيااو  مالكااالناا ّي أىاال خاابة آخاار وال ياارف العقااالال لقااول أىاال اخلاابة إال جهااة اْلرشاااد دون ادلولويااة، فهااذا بعااض 

عالقة  قد يقال ابهنا واما الصغرف فقد سبق االستدالل على ان العالقة بُت الفقيو وادلقلدين ؟ال أوابلبطالن مستلزمو للحكم الوضعي ابحلرمة 
 أيضاً  يس ادلعتبة، وتدل على ذلكوسبق ان وجوب إطاعتهم لو يقابلو وجوب مجعو ألمرىم، نما دلن عليو رواية سليم بن ق ،معاىدة طنرنفنينية
 رواايت أخرف:

 على تقابل احلقوق عليو السالماالست الل بكالم األمري 
ِِ  يَ ُة َلُك  مْ ))يف هنااج البالغااة:  عليااو السااالمفمنهااا: قولااو  َوتَ   ْوِفرُي  أَي َُّه  ا النذ  اُف ِانذ َِ َعَل  ْيُكْم َ ّق  اً َوَلُك  ْم َعَل  مذ َ   ُّك فَ َمذ  ا َ قُُّك  ْم َعَل  مذ فَالنذ

َجابَ  ُة فَ ْي  ِكُكْم َعَل  ْيُكْم َوتَ ْعِل  يُمُكْم َك  ْياَل َاَْهلُ  وا َوََتِْدي  ُبُكْم َكْيَم  ا تَ ْعَلُم  وا َوَأمذ  ا َ قِّ  م َعَل  ْيُكْم فَاْلوَ  ِِ  يَ ُة ِف اْلَمْش  َهِ  َواْلَمِلي  ِب َواْ ِ َع  ِة َوالنذ ي ْ فَ  اُء ِِبْلب َ
 .(3)((ُمرُُكمْ ِ نَي َأْدُعوُكْم َوالطذاَعُة ِ نَي َ

ِِ  يَ ُة َلُك  ْم َوتَ   ْوِفرُي فَ ْي  ِكُكمْ وان ) معلاايه عليااو السااالموحقوقااو  عليااو السااالموالتقابال يف الروايااة وااريح بااُت حقااوقهم عليااو  ...( تقابلهااا فَالنذ
يَ ُة ِف اْلَمْشَهِ  َواْلَمِليِب وَ ) ِِ َعِة َوالنذ ي ْ َجابَُة ِ نَي َأْدُعوُكْم َوالطذاَعُة ِ نَي َُمرُُكمْ َوَأمذا َ قِّم َعَلْيُكْم فَاْلَوفَاُء ِِبْلب َ  (.اْ ِ

 ولكن االستدالل بذلك موقوف على أمور:
 ((َِ َعَلْيُكْم َ ّقاً )) عليو السالمفقو قولو 

وىاو  ،باد فياو مان دليالالفقهااال ال  ساائرإ   علياو الساالممناو  ،( فان تعدياة ىاذا احلكام والتقابالَِ َعَلْيُكمْ ) عليو السالمفقو قولو  األول:
 ( واحملتمل فيو أحد أمور أربعة:ِانذ َِ َعَلْيُكمْ ) عليو السالم موقوف على حتليل وجو قولو

 ىذا احلق. ،لو مبا ىو إمام أنّ  -1
 ىذا احلق. ،لو مبا ىو ويلّ  أنّ  -2
 ىذا احلق. ،لو مبا اهنم ابيعوه أنّ  -3
 ئية.ىذه احلقوف ذلم عليو مبا ىي واجبات نفا أنّ  -4
النصيحة ذلام وتاوفَت فيائهم...  عليو السالمإذا وجب عليو فا،و ما على األول: فثبوت تلك احلقوف على الفقيو ابألولوية القطعية ادلسّلمة أ

 جيب عليو النصيحة ذلم وتوفَت فيئهم و...؟ بال لاو مل يفعال من دون انتهم لو، فكيل جتب على الناس إطاعة الفقيو عويف مقابلو وجبن إطا
 سق  على العدالة فال جتب إطاعتو البتة.

بشاامول الااويل لااو(  القااولشاامل الفقيااو )علااى فاارض لاحلااق علاايهم ابْلطاعااة مبااا ىااو ويّل،  عليااو السااالممااا علااى الثااا:: ف ،ااو لااو نااان لااو أو 
ذ ىااذا ىااو مبااٌت الوجااو الثااا:(. فكا،اان احلقااوف فيااو متقابلااة اسااتناداً إ  عمااوم ادلااراد ماان )يل( وا،ااو نااان ماان ابب ادلصااداف ال اخلصووااية )إ

لو الطاىري     وللبح  ولة اذن هللا تعا .  وصلى هللا على دمحم َو
 (.88حتل العقول: ص) ((َمِ  اْستَ ْقَبَل ُوُجوَه اْْلرَاِء َعَرَف َمَواِقَع اْلَْطَيِ )): عليو السالمأمَت ادلؤمنُت قال 

                                                             

 ا وليس عن أدلة والية الفقيو أو أدلة إلزامية العهد، فاهنا أمر آخر.والكالم عنه (1)
 .122سورة التوبة: آية  (2)
 .34هنج البالغة: خطبة  (3)


