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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم أعدائهم أمجعني،

 تقليد األعلم
(46) 

 االستدالل على تعّين تقليد األعلم بالروايات
وقد استدل على تعنين تقليد األعلم بروايات عديدة فيها الصحاح واملعتربات وغريها، على ان بعضها قد يقاال باهاه وتاواتر تاواترا  

 كما سيأيت. والروايات عديدة هشري إىل أمهها:  إمجاليا  إن مل يكن وضموهيا  
 لمالك األشتر عهد اإلمام 
ُِــ  ملالااا اال اا    وااا وريف يف عهااد ا وااام أوااري املاا ونني الروايــا األولــى   َْ ْرُعياُتــْك  ِلَّْــ ــيلْن الفاــاُس َْ ــُم بـْ ــرل ُلللُم ل تْـ ثُــما اخل

ُُموُر ْواْل  ْصرُ  (3)ُتْممُِّ هُ نـْفلُسْك ُممانل اْل ْتَُّيُق بُُه األل ُِ  الزالاُا ْواْل ْيمل ُء ُإْلى اللْمقِّ ُإْذا ْعْرُِْه ْواْل  ُمْن اللْف ل  (2)اللُخُصوُم ْواْل يـْْتْماْدى 
ُِ  الشُّبُـْهاُت ْوآْخْذُهمل بُ  ٍم ُدوْن َْقلْصاُه ْوَْولقْـْفُهمل  ْتُف  بُْأدلْنى ِْـهل ُرُف نـْفلُسُه ْعْلى ْطْمٍع ْواْل ْي ل  ُمْجُج ْوَْقْـلاُهـمل تـْبْـرُّمـاب ُبُمْراْجْعـاُ الل ُتشل
ُم ُممانل اْل يـْزلْدُهيـُه ُإطـلْرا ْرْمُهمل ُعفلْد اتَِّّْاُح اللُم ل ُُموُر ْوَْصل بْـْرُهمل ْعْلى ْتْ شُُّف األل ُم ْوَْصل ٌَ اللْخصل ْلـْراٌء ْوَُولْكُـْك ْقُليـ ـْتُميُلُه ُإ ٌء ْواْل ْيسل

ُثرل تـْْعاُهْد ْقَّْائُ   (1)( هثُما َْكل
بشااكع عااام وهااها العهااد بشااكع خااا  وللشاايا الطوسااي إىل هااها العهااد حريااا ةااحيق، إضااافة إىل قااوة وضاااوني  اا  البالغااة 

إضافة إىل اعتمايف كثري ون أعالم الطائفة علاى الانه   ،حبيث تورث وثوقا  هوعيا  أقوى ون الوثوق احلاةع ون كثري ون أخبار الثقات
 احلديث عن ذلا الحقا  بإذن اهلل تعاىل.، وسيأيت قدميا  وحديثا  
 االستدالل فقرتان يف العهد: وموضع

ُِ  نـْفلُسكْ   قوله  -أ َْ ْرُعياُتْك  ِلَّْ ُم بـْيلْن الفااُس َْ تْـرل ُلللُم ل  (ثُما اخل
ٍم ُدوْن َْقلْصاهُ   قوله  -ب ْتُف  بُْأدلْنى ِْـهل  (4 (ْو اْل ْي ل

 الم م من الفتوى َو تفقيح المفاط وجه االستدالل  َعميا
 الفقرة األوىل فوجه االستدالل هبا أحد أورين: اما

املعااا الليااو  الشاااوع امااا كمااا يف قولااه تعاااىل:  –كمااا قيااع   –باااحلكم األعاام واان القضاااء وا فتاااء أ   املاارايفيفعاوى ان األول  
 ُمل ُبْما َْنْزْل اللاه ُ  .فان املرايف به األعم ون الفتوى ( 5...ْوْمنل ْلمل ْيمل

                                                             

 أ  تيضبه، ون حمححا إذا جلن وعاهد. (1 
 يضيا ةدره. (2 
 .435-434   البالغة،   (3 
ُُمورُ ( و ْوآْخْذُهمل بُاللُمْججُ   وقد يستدل أيضا  بقوله  (4  ْرُهمل ْعْلى ْتْ شُُّف األل بـْ  ( وسيأيت.ْوَْصل
 .44-45-44املائدة:  (5 
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باا ، ونااو و باا  كمااا يف الفتااوى هااو  ونااو و ويف القضاااء هااو   ،الباا ن يف األواار املنااو وقااد ياارايف بااه ان احلكاام يعاايوميكاان توجيهااه باا
 القضايا الشخصية اخلارجية ووصب الفتوى القضايا احلقيقية. القضاءوالفرق ان وصب 

رايف باحلكم يف الرواية ليس وا هو وصطلق عند الفقهاء أعي القضاء، بع الظاهر أن املرايف به وثاهيا : أن املقال يف النور الساحو  
ُ ـمل ُبْمـا َْنـْزْل اللاـهُ املعا الليو  املتناول للفتوى وثع قولاه تعااىل يف غاري ووضاو:  اآلياة  بادليع عادم ثباوت احلقيقاة  ْوْمـنل لْـمل ْيمل

 لكن الكالم عام  اوع للعهد إذ اهه عن وعا  احلكم( وقد وريف يف الروايتني. (2 املقبولةإن كان يف وكالوه و  .(1 (الشرعية
تعميم احلكم، بعد تسليم اختصاةه بالقضاء، لباب الفتوى والتقليد بتنقيق املناط وسايأيت البحاث عان هاهين الاوجهني الثان   

 الحقا  بإذن اهلل تعاىل.
 اإلش االت على االستدالل

 وجوه:ب -أو ميكن ان يشكع عليها  – أ كع على االستدالل هبهه الفقرة وقد
 انها ْير معمول بها ِ  موردها -3

 ا ا غري وعمول هبا يف ووريفها، إذ مل يف  املشهور بتعنين تعيني األعلم للقضاء فكيف يقال به يف غري ووريفها؟الوجه األول  
 المراد بالم م هفا ِصَ الخصوما -2

ان املاارايف باااحلكم هنااا هااو فصااع اخلصااووة والقضاااء ال الفتااوى، حااحل لااو ساالمنا أعميااة احلكاام واان الفتااوى وذلااا ن   الوجــه الثــا
ُثرل تـْْعاُهْد ْقَّْائُهلقرينية ذيع الرواية، إذ جاء فيها   تـْبْـرُّمـاب ْوَْقْـلاُهـمل ( و ْواْل ُتْممُِّ ُه اللُخُصـومُ ( بع وبقرينية وا وريف يف ثناياها كاا ثُما َْكل

مُ ( و ُبُمْراْجْعُا اللْخصلمُ  ْرْمُهمل ُعفلْد اتَِّّْاُح اللُم ل  (3 ( فا ا ظاهرة إن مل تكن ةرحية يف احلكم مبعا القضاء.ْوَْصل
 المراد باألَِّليا اإلضاِيا ال المقيقيا -1

 –عاني تقلياد األفضاع األعلام بقاول وطلاا االفضالية ا ضاافية ال احلقيقياة واملطلاوب إثباات تان املارايف باالفضالية  الوجه الثالـ: 
َْ ْرُعياُتكْ   وذلا لصريق قوله ، ون باب القضاء لباب الفتوى التسريةبناء على األعمية أو على  ِلَّْ ( وو اهه لو وجب تعيني َْ

 أفضاع رعايااا بااليف ا ساالم أو أفضاع رعايااا  أ  رعاياا ا واام الشاااوع لرعياة وصار والكوفااة  :لوجااب القاول  وكاها تقلياده( األفضاع
 .(وغريها

وذلا لوضوح إوكان ان يستقدم والا قاضيا  ون الكوفة أو املدينة أو وكة وهي اليت هبا وظان وجوه األعلم عكاس وصار الايت 
هم حبيث ينهلون ون منري علووهم ويشااهدون ساري م ويشاهدون بني ظهراهي واألئمة  الرسول  بف ة ومل يكنأسلم  بعدها 

 أفضاع الرعاياا أو رعاياا  أو رعاياا بااليف ا ساالم فاان تعاهر أو تعسار فااألقرب  -بعباارة ألاع  – ، فكان املفروض ان يقاالتقريرهم
 فاألقرب فان تعهر فأفضع رعيتا(.

لفقه  وثاهيا : املدنعى تقليد االعلم على االحالق، وهها العهد يدلن على االعلم ا على الفارض ا وان رعياة والاا ال قال يف بيان ا

                                                             

 .494  2النور الساحو يف الفقه النافو ج (1 
 وقبولة عمر بن حنظلة. (2 
 وستأيت وجوه أخرى لتقوية هها ا  كال بإذن اهلل تعاىل. (3 
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وهااها علااى فاارض العمااع بااه يف وااوريفه ، أجنااع عاان اعتبااار األعلميااة يف حمااع الكااالم ألهااه إمنااا يفلن علااى وقااال يف التنقاايق   (1 وطلقااا (
القضاااء وأن القاضااي يعتاارب أن يكااون أفضااع با ضااافة إىل رعيااة الااواي املعاانين لااه ، وال يعتاارب فيااه اعتبااار األفضاالية االضااافية يف باااب 

األفضلية املطلقة . وهها أيضا  خيتص بباب القضاء وال يأيت يف باب االفتاء، ألن املعترب فياه هاو األعلمياة املطلقاة علاى واا اتضاق  اا 
 .(2 تقدوة(بينناه يف اجلواب عن االستدالل باملقبولة امل

 االشتر ن األعلم لتعين تصدي مالكلو تعيّ  -4
وا ذكره أيضا  يف بيان الفقه  وأونا االيرايف عليه أونال : بأهنه لو كان وراجعاة االعلام واجباة لوجاب أن يتصادنى هفاس  الوجه الرابع  

 .(3 «(االفضع ونا وون سائر رعيتا «: » أفضع رعيتا » هو أعلم، أو بأن يقال له بدل  والا للقضاء الهنه
 .-وسيأيت  –هو محع  اخ ...( على االستحباب لو مل يكن اما وجه آخر  والزم ههين الوجهنيَقول  

للقضاااء  ألهااه األفضااع، ولكااان قااال يف النااور الساااحو  ظهااور سااوقها وساااق االسااتحباب وإال لكااان الااالزم تااوي والااا األ اا  
 .(4 (تار للقضاء  خص واحد يرجو له النا  يف كع البلدان، ال أهه خيتار لكع بلد  خص واحدالالزم أن خيُ 
 المراد باألََِّ األََِّ ديفياب ونفسياب ال علمياب  -5

واا ذكاره السايد العام  يفام ظلاه( بقولاه  هعام، رمباا ياوريف علاى العهاد ا يفاللاة ا باأنن تاهييع ذلاا يف كالواه  علياه  الوجـه الخـام  
أفضع رعيتا يف هفسا  نان ال تضايا باه االُواور، وال  حكاه اخلصاوم، وال يتماايفى يف الاللناة، وال حيصار وان الفايء إىل » السالم(: 

، وال يكتفي بأيفىن فهام يفون أقصااه، وأوقفهام يف الشابهات، وآخاههم بااحلق ، وأقلنهام احلان إذا عرفه، وال تشرف هفسه على حمو
 ... «تربنوا  مبراجعة اخلصم، وأةربهم على تكشنف االُوور، وأةروهم عند اتنضاح احلكم،  نن ال ياليفهيه إحراء، وال يستميله إغراء

 .يف حملنه ظاهرا   يصرف االفضع إىل الفضع الديي والنفسي، يفون العلمي. وهو إيرايف
وقد يعضاد باان  أفضاع( ال  (5 («وفيه تأونع » ولعلنه لهلا قال الشيا االهصار   قد  سره( بعد هقله ههه الفقرة ون العهد: 

 وباحلمع الشائو. يطلا عايفة على  األعلم( أو  األفقه( وإن ةق عرفا  ويفقة  
 األجوبا 

 بوجه أو أكثر: لكن بعض ههه الوجوه وناقش فيه َقول 
 القرائن تفيد شمول األََِّ لألعلم

رض تسليم اهصراف يف الرواية تفيد أعمية األفضلية ون األفضلية العلمية والنفسية وان فُ  وقاليةأوا الوجه اخلاوس: فلوجويف قرائن 
ـٍم ُدوْن   قولاه صاريق لوذلاا  ،(6 األفضع إىل غري األعلام ْتُفـ  بُـْأدلْنى ِْـهل ( فاان كاع ذلاا جااء تفساريا  يف كالواه َْقلْصـاهُ ْواْل ْي ل

  ْرُعياُتــكْ لااا َْ ِلَّْــ ــورُ   ( إذ قااال َْ ُُم ــُه األل ــنل اْل ْتَُّــيُق ُب ْوآْخــْذُهمل   وي يااده قولااه  ،( فا ااا بيااان ألفضااع الرعيااة...ُمما
                                                             

 .43  2بيان الفقه ج (1 
 .116  1التنقيق يف  رح العروة الوثقى ج (2 
 هفس املصدر. (3 
 .495  2النور الساحو يف الفقه النافو ج (4 
 .42  2بيان الفقه ج (5 
 وفيه: اهه إهصراف بدو ، إذ األعلم أفضع قطعا  عرفا وعقال  وباحلمع الشائو الصناعي. (6 
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 وسيأيت وا يكمع ذلا ويوضحه. ( ان مل يدل عليه. فتأوعبُاللُمْججُ 
ْواْل  علاى   : االكتفاء بأوسط الفهم، وااللتالام باقصاه ولو اقتصار ا واام(1 وون الواضق ان االكتفاء بايفىن الفهم له ضدان

مٍ  ْتُف  بُْأدلْنى ِْـهل  .(2 ( أفايف تعني اختيار ون يلتالم بأقصى الفهمُدوْن َْقلْصاهُ ( لشمع الضدين وعا  لكنه حيث ةرح با ْي ل
 واألدلا والروايات القرآناء بأواخر ِائدة مفهجيا  االبتد

مبقبولة عمر بن حنظلاة   برواياة يفاوويف بان احلصاني وووساى بان  على تعني تقليد األعلم االستداللوالفقهاء  بدأ األةوليونلقد 
 اكيع   وةلوا إىل العهد وغريه.

 عاوة ونهقية ثاهيا : وهي:واألوىل حبسب النظر القاةر االبتداء بالعهد لكون الرواية ةحيحة أوال  وجلهة 
ان كاهاا  كلهاا علااى يفرجااة  –هبااا  املساتدلويف الروايااات  االساتدالل بااهيف و  بااالنظر القاةاار يف تفساري القاارآن الكاارم األرجاقان 

 وذلا جلهتني:   ون األواخر ال األوائع -يف اجلملة  –وكها يف سائر األيفلة، البدأ  –واحدة أو وتقاربة ون االعتبار 
 فيشابو البحاث يف أوائاع التفساري باال وساعة وقا  فان املفسار عاايفة يبادأ بنشااط وقاوة وفارا  (األواخر إثراء البحث يف  األولى 
حارح النكاات  يكاون قاد يقاع إثاراء املباحاث يف أواخار التفساري أواا الهاه –يف الكثري ونهم ال الكع كماا ال خيفاى  –   ويثريه ويينيه

تكااثر املالامحاات واملواهاو مبارور الاالون، ويظهار ذلاا بوضاوح و يخوخة أو عقاال ووارض أو  ربحر ك  جع  ألالعلمية يف األجالاء السابقة أو 
، وكاهلا حاال االساتدالل صااءقوا ينبياي وان االساتيعاب واالست الكثري ونهاال جيد يف ون التفاسري فاهه يراجو األجالاء األخرية  ملن

 .الكالوية، يف اجلملة كما ال خيفى باآليات الكرمية يف املباحث األةولية أو الفقهية أو
عناد وةاول النوباة للرواياات و  ،املشا كة علاى الرواياات األوىلو إذ عاايفة تصاب التحقيقاات اخلاةاة  (3 الروايااتاحلاال يف وكهلا 

وااو ان  وقااد ال تعطااى األواخاار حقهااا واان التحقيقااات والتاادقيقات اخلاةااة هبااا أيضااا   األخاارية لااال التحقيقااات املشاا كة إىل األوائااع
الرجو  جيد فيه ضالته ون البحث والتحقيا، هعم ال  ا اهه ميكنه عهد اال   وثال  وحده فال  األواخر( ك الباحث كثريا  وا يراجو 

كماا   –غاري وساتويف  –ثبوتاا   –أو قاد يكاون البحاث أو قد ال يستوعب وجاه الاربط على البعض  ذلا إىل األوائع إال اهه قد يعسر
 فاسبا. واهلل املو 

 وصلى اهلل على مممد وآله الطاهرين
 

 )الم ما( 
ُِيٍق ُمْن اللاُه ْوْواُعٍظ ُمنل نـْفلُسُه ْوقْـُبوٍل ُممانل يـْفلْصُمهُ :  حممد اجلوايفقحالح ا وام  ْتاُج ُإْلى تـْول ُمُن ْيمل  اللُمؤل

 (.442 لف العقول:  
                                                             

 هها عرفا ، واوا يفقة فله أضدايف بعديف وراتب غري األيفىن. (1 
 ال يقال:*  ال يكتفي...( يفليع على اجلواز أو غاية األور الرجحان هظرا  ملايفة االكتفاء؟ (2 
ارجااا : واان يكتفااي باااأليفىن أو    اخاا ...( إذ هااو أواار ظاااهر يف الوجااوب، وذلااا ألن القضاااة علااى أقسااام ثالثااة خ إذ يقااال: االسااتدالل بظاااهر قولااه ا وااام    

وتعياني هاها القسام باألوسط أو باألقصى ون الفهم فهو كشف عن الواقو اخلاارجي اام، فحياث كااهوا أقسااوا  ثالثاا  فااخ  ذا الفهام األقصاى، الظااهر يف الوجاوب 
 والنو .

 * على وا أ كع به أحد الطالب األفاضع.
 يف اجلملة أيضا . (3 


