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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٔ9) 

 كاز، فموجز القول فيها:واما البحث عن الكربى أي عن حجية الشهرة والتسامل واالرت
 الشهرة أبقسامها الثالثة حجة

حجة سواء علىى مبىل ادلشىهور يف عىدم حجيىة رأي ا تهىد  الفتوائية والعملية )وكذا الروائية( قد يقال ابن الشهرة
 وتوضيحو: ،على ا تهد اآلخر أم على مبناان من حجيتو لو
 ذو امللكة لو ان يقلد اجملتهد ابلفعل

مسألة ابلفعل، سلرير بني الثالثىة: االجتهىاف فيهىا أو التقليىد أو ادلستنبط للىو ان ا تهد ذو ادللكة غري ان ادلختار 
 فهو كالعامي من ىذه اجلهة، وليس سلرياً بني االجتهاف الفعلي فيها أو االحتياط فقط. ،االحتياط

 ألنو جاىل ابلفعل واآلخر عامل ابلفعل
ادلسألة لفرض انىو مل تتهىد فيهىا، فيجىوز لىو الرجىوع للعىامل، وال فليىل علىى منعىو  فليلنا: انو جاىل ابلفعل يف ىذه

مىن الرجىىوع ل ىىريه إذ يىىراه جىاىاًل وكيىىا يرجىى  العىىامل  منعىىو علمىىوإذ ا تهىد ابلفعىىل حيىىث كىىان عادلىاً  ؛مىن الرجىىوع إليىىو
وابحلمىىل الشىىائ  ومل يثبىى  لىى ول  عىىامل ابلفعىىل عرفىىاً  (1)ط ابلفعىىل فانىىو جاىىىل ابلفعىىل وغىىريهامىىا غىىري ادلسىىتنب ؟للجاىىىل

 عكسو فلو الرجوع إليو.
 و عليوبوقدرتو على االجتهاد ال توج

 .؟فيجب عليوابلفعل انو قافر على االجتهاف ال يقال: 
علىىىى العىىىدم ان  ، ويىىىدلر ؟فليىىىل فلر علىىىى ان القىىىافر علىىىى االجتهىىىاف ابلفعىىىل تىىىب عليىىىو إذ أير  !فلىىىيكنإذ يقاااال: 

 ،عملها يف ادلسألة، واجلام  ان كليهمىا لىيس تجتهىد ابلفعىلي  ف ال تب عليو حتصيل ادللكة ل  الفاضل ادلقارب لالجتها
ا، مىىغىىري فىىارق بعىىد توقىىا اسىىتنباط احلكىىم علىىى مقىىدمات اختياريىىة يف كليه ،ابن ىىىذا ذو ملكىىة وذلىى  فاقىىد قوالفىىر 

  ادلقام.وطول ادلقدمات وقصرىا غري فارق إال إذا كان الفاصل كبرياً جداً، وليس كذل  يف
وبوجو آخر: ان بناء العقالء وارتكازىم على صحة رجوع اجلاىل ابلفعل وإن كان ذا ملكة، ل ريه ادلساوي لو أو 

                                                           

 شلن استنبط ابلفعل. (1)
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إىل إمجىىااًل األعلىىم أو حىىف ادلفبىىول بنىىاء علىىى صىىحة تقليىىده، إال إذا علىىم أو نىىن ننىىاً معتىىرباً انىىو لىىو اجتهىىد لوصىىل 
خطىأ  م  ل  ع  اجتهد ل  و ادللكة على جتهاف الذي علم أو نن انو لو حصل فهو حينئٍذ كالفاضل ادلقارب لال ،خالف رأيو

 فانو ال يعلم مشول أفلة صحة التقليد يف مثل ىذه ادلسألة لو. مقلَّده؛
 ودليل العسر واحلرج اتم لكنو أخص من املدعي

يف  إمنىىىا يصىىى  ويىىىتم ولىىىيس االسىىىتدالل ابلعسىىىر واحلىىىرج يف إلىىىزام ا تهىىىد ابالجتهىىىاف يف كافىىىة مسىىىائل ابتالئىىىو، فانىىىو
قىد انىو  :نبىيابىل  ، ال مطلقىاً )وىىو ادلىدعى(كلرىا ابالجتهىاف الفعلىي يف كافىة مسىائلو  إذايعسىر عليىو  شلىنالكثريين 

ال اهنىا توقىى  قطعىىاً إخيىل ذلىى  ةيىاة الكثىىريين فىىان االجتهىاف يف مسىىائل االبىىتالء يسىت رق سىىنيناً وىىي وإن كىىان متفرقىىة 
ادلسىائل الىق قىد يبتلىى ملىا ادلكلىا علىى أبىواب سلتلفىة  ىديدة  وتىوزعة م  سىعة الفقىو خاص ،الكثري يف العسر واحلرج

االخىىىتالف مىىىن حيىىىث أفلتهىىىا وقواعىىىدىا ومبىىىامينها؛ أال تىىىرى اخىىىتالف مبىىىامني وروا ت وقواعىىىد أبىىىواب الطهىىىارة 
ونظائرمهىىىا مىىىن والصىىىالة عىىىن أبىىىواب ادلعىىىامالت مىىىن عقىىىوف وإيقاعىىىات؟ واختالفهىىىا مجيعىىىاً عىىىن أبىىىواب القبىىىاء وا رث 

األحكىام؟ وا تهىد يبتلىى يف طىول عمىره الىوف ادلسىائل يف  ىف األبىواب فتكليىا مجيى  ا تهىدين ابالجتهىاف أبواب 
يف مجيعها عسر وحرج قطعي على الكثري منهم أو على األقل على بعبهم فيسقط تعيني االجتهاف وخيرير بني الثالثىة 

 لى األقل يف ادلوارف الق يستلزم ا لزام بو العسر واحلرج، وما أكثرىا.بعد عدم عقالئية إلزامو ابالحتياط أو ع
، بىىل ادلىىدعى أعىىم وانىىو حىىف لىىو مل يقىى  ليخىىتا التخيىىري بىىني الثالثىىة ملىىا أقىىول: لىىيس االسىىتدالل ابلعسىىر واحلىىرج

االحتيىاط، فىان لىو ا تهد يف عسر وحرج واختالل نظام حياتو إبلزامو ابالجتهىاف الفعلىي يف كىل مسىألة مبتلىى ملىا أو 
إمجىااًل ( إال لىو أحىرز منىو )بىل أو ادلفبىوليتب  غىريه مىن جىامعي الشىرائط ادلسىاوي لىو أو األعلىم ولو ان ان ال تتهد 

خىىالف رأي مىىن يريىىد الرجىىوع لىىو؛ وذلىى  دلىىا سىىبج مىىن انىىو مصىىداق رجىىوع إىل لوصىىل ولىىو بظىىن معتىىرب انىىو لىىو اجتهىىد 
إىل مشىول العمومىات وا طالقىات  ، إضىافةناء العقالء على ذل  ولو يف اجلملىةاجلاىل ابلفعل إىل العامل ابلفعل وان ب

نااُتْم اَل تَاْعَلُ ااونَ )لىىو إذ يشىىملو  ِر ِإن ُِ ِْ ِِّ إىل  ،شلىىن ال يعلمىىون ابلفعىىل فليسىىأل أىىىل الىىذكر ألنىىو (1)(فَاْساالَُلوْا َأْىااَل الاا
 .من األفلة ذل  غري

 صور املسللة
 وحاصل صور ادلسألة:

 لكة ان ال يفصصاملذي لل جتهد 
                                                           

 .43سورة النحل: آية  (1)
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ن يقلىىىىد غىىىىريه مىىىىن اب وذلىىىى ان للمجتهىىىىد ابدللكىىىىة ان ال يفحىىىىا وال تتهىىىىد ابلفعىىىىل يف ادلسىىىىألة ادلبتلىىىىى ملىىىىا  -1
 ا تهدين ابلفعل فيها.

 ولو اجتهد ابلفعل ففيو تفصيل
بىني مىا لىو  لنافصرىولكننىا انو لو اجتهد فوصل إىل خالف رأي اآلخر فال يص  لو العمىل بىو علىى ادلشىهور،  -2

وذلى  لشىمول أفلىة  فيجوز؛ فال توز لو تقليده وبني ما لو كان رلرف نن استظهاري عافيابخلالف علم أو اطمأن 
العمىىل تىىا وصىىل إليىىو بىىل  فىىان لىىواآلخىىر  لىىرأيطىىابج ادلوكىىذا لىىو وصىىل إىل  ،وسىىيأي –احلجيىىة لىىو ول ىىريه بىىوزان واحىىد 

 الحتاف ادلفاف فتدبر. ، على بعض ادلباين يف التقليد،وإسنافه لل ري
 ولو اجتهد فرتدد فكالصورة األوىل

راجى  األفلىة و ى  يف لىو إذ انو جاىل ابلفعل وذلى  كمىا  ؛فحكمو حكم الصورة األوىل ،فولو اجتهد فكفر  -3
رلىىرف عىىدم ، بىىل كىىان أحىىرز العىىدم، فون مىىا إذا ان الروايىىة مطلقىىة للشىى  يف اهنىىا يف مقىىام البيىىان مىىن ىىىذه اجلهىىة أو ال

 فانو جاىل ابلفعل وغريه عامل ابلفعل فلو إتباعو. ،غريه زلرزاً لذل  وكانح األمر لديو وضو 
بري اآلخر مقىدماً علىى الرجىوع إىل أصىالة اخلوكذا لو ترفف يف واثقة  خا بعد الفحا، فلو االعتماف على رأي 

 عدمها.
 دليل التخيري: احلجية للظن النوعي وأقربية اإليصال

ان حجية الفتاوى وغريىا ىي مىن ابب الظىن النىوعي ابلواقى  أو مىن ابب أقربيىة إيصىاذلا  ،سبج فليلنا: مكماًل دلا
يف كتاب ) ورى الفقهاء والقيافات ا سىالمية( ونظىر الفقيىو ا تهىد ابلفعىل لىيس أبعىد عىن ذل  للواق ، وقد فصلنا 

لىىو اجتهىىد، بعبىىارة  ذي كىىان سيصىىل إليىىوالىى إصىىابة الواقىى  والظىىن النىىوعي بىىو مىىن نظىىر ىىىذا الفقيىىو غىىري ا تهىىد ابلفعىىل
أخىىرى: اجتهافمهىىا ابلفعىىل، يف علىىم هللا تعىىاىل ويف اللىىوح اافىىوظ ويف نفىىس األمىىر، سىىيران مىىن حيىىث القىىرب للواقىى  أو 

  لإللىزام ابلعمىل بفتىواه فون فتىوى اآلخىر إال يف صىورة متسىاويني يف سىائر اجلهىات فىال مىرجر   االظن النىوعي بىو مافامى
وكما ترى فىان ىىذا يصىل  فلىياًل علىى جمليىري ا تهىد  ،ف أو االطمئنان بو اما رلرف االستظهار العافي فالالعلم ابخلال

 ، فكيا اب تهد غري ادلستنبط ابلفعل؟ابلفعل بني العمل برأيو أو برأي ال ري إال لو اطمأن ابخلالف او علمو
فانىو مللىا مىن فتىوى الواحىد أو عمليىة(  ) ىهرة فتوائيىةذل  يتب  وجىو جديىد حلجيىة قىول ادلشىهور  إذا اتضح

جىاز ابألولويىىة القطعيىة إتبىاع فتىىوى رلموعىة مىن الفقهىىاء اآلخىر فىان فتىوى الواحىىد إذا جىاز إتباعهىا للمجتهىىد  ؛وز فة
كىىون فتىىوى أحىىدىم بشىىرط ال عىىن مطابقىىة فتىىاوى اآلخىىرين أو   اً ضىىعيف ألن حيتمىىلفكيىىا تشىىهورىم وال رلىىال حىىف 
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 ىي احلجة. ،ضمها إليها
 ولو جهل مستند املشهور

مىل د تىا لىو احتفان لىو الرجىوع إلىيهم نعىم قىد يقيرى ،ومن ذل  يظهر حكم ما لو جهل مستند فتوى ادلشهور -4
 فون ما لو علم أو اطمأن فرضاً ابلعدم. ،بو انو لو عثر على مستندىم ألذعن

 واما على مبىن عدم صصة تقليد اجملتهد ابمللكة لغريه
 صىىحة رجىىوع ا تهىىد ابدللكىىة للمجتهىىد ابلفعىىل، وامىىا علىىى مبىىل عىىدم جىىواز الرجىىوع، فانىىو ال مبىىل علىىىفهىذا كلىىو 

يسىىتلزم عىىدم حجيىىة الشىىهرة إذ عىىدم حجيىىة فتىىوى الفقيىىو الواحىىد أمىىر وعىىدم حجيىىة ادلشىىهور أمىىر آخىىر، واألمىىر منىىوط 
ن النىوعي احلاصىل مىن أخبىار ابألفلة، فقد يستدل على حجية الشهرة ببناء العقالء فىيمن مل حيىرز العكىس، وابن الظى

ادلشهور ليس أضعا من الظىن النىوعي احلاصىل مىن اخبىار الواحىد، والظىن النىوعي احلاصىل مىن فتىوى ادلشىهور لىيس 
للمجتهىد كان  فتوى ادلشهور حجىة للعامي  اضعا من احلاصل من فتوى الواحد، فإذا كان  فتوى الواحد حجة 

 .(1)ابألولوية فتأمل
 ارة واملناقشةاالستدالل مبرفوعة زر 

وقد يستدل على حجية الشهرة ترفوعىة زرارة، وادلناقشىة يف ذلى  مىن جهىات: السىند والداللىة، امىا السىند ف هنىا 
مرفوعة وال سلرج إال ابلقول ةجيىة مراسىيل الثقىات ادلعتمىدة كمىا اخىكانه أو بىدعوى اهنىا مىن البىعيا ادلنجىرب بعمىل 

بعىىده مىىا رضىىها ادلقبولىىة بنىىاء علىىى اختصىىاك صىىدرىا ابحلكىىم والقاضىىي وان الفقهىىاء ألن عمىىل الفقهىىاء عليهىىا وال تعا
 .بل حف على العموم؛ للجم  الداليل، أو لكون ادلرجحات من ابب ادلثال أو ل ري ذل  للكجي  يف الرواية

 ويف ذل  كلو ةوث ومناقشات توكل دلظاهنا، وقد فصلناىا يف عدف من الكتب فراج .
ث عىىن ذلىى ، وسىىيأي البحىىىث عىىن حجيىىة االرتكىىاز وعدمىىىو أو التفصىىيل بىىني أنواعىىىو ولعلنىىا نكمىىل بعىىض احلىىىدي

 ومراتبو.
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

ٍء َأَحبَّ ِإىَل اَّللَِّ بَاْعَد َمْعرِفَِتِو ِمْن ِعفَِّة َبْطٍن َوفَاْرٍج َو َما ِمْن  َما ِمْن َشيْ )): عليو السالم قال ا مام السجاف 
 .282حتا العقول:  ((اَّللَِّ ِمْن َأْن ُيْسَللَ ٍء َأَحبَّ ِإىَل  َشيْ 

                                                           

 ألن فتوى الواحد حجة للعامي ال للفقيو اآلخر، وادلراف ىنا إثباتو حجية فتوى ادلشهور للفقيو اآلخر واألولوية شلنوعة. فتأمل (1)


