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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيماألبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(44) 
 تعيين األعلم واجب، ال تقليده -6

)األعمم ممن الضاضمي واملفمل، علمى لمرز التنميل وتسمليم  (1)ان غاية ما تفيده الرواية ان تعيني األعلمالوجه السادس: 
 تضليده أو الرجوع إليه خبصوصه على الناس. تعنّي ذلك( واجب على الوايل، وال يستليم ذلك 

ه مال  كما ذكروا مثم  ذلمك يف قولمه تعما     ،املالزمة عرلية وإن مل تكن ِدقّية ان قلت: ِر ْفرالقَـن  ْنـْـال ـ ـَر ْنـنال ِّ  ََ فَـلَـوالال  ـَ
ر ونَ  َِ ـ اُل َنه مال ْذَاا َرَجع ـوا ْذلَـيالْهمال َلَعلَّه ـمال َي ر وا قَــوال ِْ يْن َوْلي ْـ ََقَّه وا ْفي الدر ٌن ْلَيتَـ ََ لمان وجموب اذام ار يسمتليم وجموب  (2)طَاْئ

 الضبول واحل ر عند اذا ار عرلًا.
إال اامه ال يصممك يف هم ا املضمام وذلممك خصوصمية خاصمة هنمما  (3)ذلمك وإن صممك ككميف  ويف ذلمك املضممام أي ماً  قلـت:

 –املشمهور  هموبم   –اقت ت ذلك وهي أدلة جواز الرجوع إ  قاضي التحكيم الل ألىت على طبضها الكثري من الفضهاء 
بمه الطرلمان، ممن غمري ان يكمون منصموباً ممن قبم  وهمو ممن تراضمى  –لان ضميمة أدلمة جمواز الرجموع إ  قاضمي التحكميم 

( يضت مي ذلمك التفصمي  وهمو ان للحكمم بمني النماس... )اخمر قولمه  إ  مث  –أو اائبه الضائم باألمر  اذمام 
 وظيفة الوايل تعيني األعلم واصبه واما الناس لهم خمريون بني الرجوع إليه وبني الرجوع إ  غريه ممن تراضوا به.

أي يف قاضمي التحكميم وإن كمان املنصمور  –ا ذهب إليه بعض الفضهاء من عدم اشراط حىت االجتهماد ليمه ويؤكده م
  ريب يف عدم اشراط كواه أعلم.خالله إال ااه ال

وتكفي هنا اذشارة إ  داللة املضبولمة علمى ذلمك إذ ورد ليهما  عديدة،واألدلة على صحة الرجوع إ  قاضي التحكيم 
ـا ْفيَمـا َح َ َفْإنال َِّاَن  ) ََ تَـَل اْبَْا فَـَرْ ـَيا َحنال َي  و َـا الَّـاْ َريالْن ْفـي َحقرْهَمـا َواخال َُ ـ ـِم ْنـنال َحاال تَـاَر َرج  ِ  اخال ـ ُِّ َرج  َمـا وََِّْمه َمـا ِّ 

ََا ْفي َحْديْث  مال  تَـَل َدقـ ه َما ْفي الال   اخال م  َنا َحَ َم ْبْه َحعالَدل ه َما َوَحفـالَقه ه َما َوَحاال ُ  ال ْديْث َوَحوالَرع ه َما...َقاَل الال َُ(4) 
عممن كواممما منصمموبني   عممن اختيممار كمم  منهمما رجمماًل وعممن التحمماكم إليممه، ومل يستفصمم  إذ مل يممردع اذمممام 

                                                             

 أي تعيني الوايل لألعلم. (1)
 .122التوبة   (2)
 بعد دلع بعض ما أورد على ذلك االستدالل. (3)
 .76-76ص 1اذسالمية  ج –الكايف  ط  (4)
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 عدم النصب اخاص. لتأم  (1)ب  ظاهر السؤال ،أوال
وأما التحكيم وهو ان حيكم اخصممان واحمداً ممن النماس جامعماً لشمرائ، احلكمم، سمو  ام  ممن وقال يف املسالك  )

لممه التوليممة، لاملشممهور بممني األصممحاب جمموازه، بمم  مل يمم كروا ليممه خاللممًا، وقممد وقممع يف زمممن الصممحابة ومل ينكممر أحممد مممنهم 
ة اهلل، ولممو مل يكممن حلكمممه اعتبممار قممال  مممن حكممم بممني اينممني تراضمميا بممه للممم يعممدل لعليممه لعنمم ذلممك ورو  ان النمم  

ولمميوم ملمما كممان تمم ا التهديممد معممح، ولكممان التحمم ير علممى لعلممه ال علممى عممدم العممدل، ألن التهديممد علممى عممدم العممدل يممدل 
 .(2)ااتهى( –على ان العلة عدمه، ولو مل يكن جائياً لكان التهديد باألعم أو  

علمى المبالد ينصمب  اً يمتكلم يف اامه إذا كمان لضيمه مبسموط اليمد مسمتولي   )اعم، ينبغي ان(3)وقال السيد الوالد يف الفضه
الوالة والض اء وجيىب األموال، ويضوم بشؤون احلرب والسلم إ  غري ذلك من الشؤون العامة لألمة، له  حيق ملتاخصممني 

إطمال  أدلمة التحماكم  ان يتحاكما إ  جمتهد آخر لمي  منصموباً للض ماء ممن جاامب الفضيمه املبسموط اليمدن احتمماالن ممن
إ  اجلممامع للشممرائ، لممأي تممايري بعممد ذلممك ملبسمموط اليممد، ومممن ان مثمم  ذلممك يوجممب اتممرج واملممرج، وان االذن بممالرجوع إ   

 ك  جامع للشرائ، ال يشم  املضام، الاصراله عما إذا كان حكم قائم باذام عليهم السالم(.
 مممور، إذ يشمممرط يف الضاضمممي العمممام إذن اذممممام، لهممم  يف يف تصمممور قاضمممي التحكممميم يف زممممان احلوقمممال )ال إشمممكال 

ن بأن يكون اذمام عنّي قاضي البلمد لمال يرجعمان إليمه، بم  يرجعمان إ  غمري الضاضمي، كمما قاضي التحكيم إذن منهم 
ال إشممكال يف عمممدم تصمممور قاضمممي التحكممميم يف زمممان الغيبمممة إذا كمممان مممما تراضمممياً عليممه جمتهمممداً )عنمممد ممممن يشمممرط اجتهممماد 
الضاضممي( أو متيييمماً عنممد مممن يكتفممي بتيييممه، وإ مما ال إشممكال يف عممدم تصمموره، إذ ا تهممد أو املتيمميي مممأذون مممن قممبلهم 
علمميهم السمممالم، باذطالقممار، لمممال لممر  بينمممه وبمممني غممريه ممممن ا تهممد واملتيممميي الممم ي جعمم  افسمممه قاضممياً بممماذام علممميهم 

 السالم(.
ن قمال ومواز ق مائه يف حمال الغيبممة لهم  همو ااجمة إ  االذن حمىت يتصممور وقمال )أمما بالنسمبة إ  املضلمد علمى قممول مم

لممهن أو ال حيتمماج إ  االذن حممىت ال يتصممور قاضممي التحكمميم إذ كمم  مضلممد لممه اذن عممام  د ال اذن  قاضممي التحكمميم يف مضل مم
 لتصد  الض اء أم الن هك ا ينبغي شرح ه ا البحث(

 المتعلقات على استُباب اختيار األعلم قريْين -4
 ان الضممرائن الدالممة علممى اسممتحباب اختيممار األعلممم قويممة متعممددة، وقممد وردر يف كممالم اذمممام  الوجــه الســاب : 

مبراجعمة اخصمم لمي  حرامماً افسمياً بم  ال  مإذ ال شك يف ان التميفّ  َوَحقَـلَّه مال تَـبَـرُّنِا ْبم َراَجَعْن الالَخصالمْ   )ومنها قوله 
َِ َرْعيَّْتــَ  ْفــي )قولممه  حيممرم إال إذا أد  إ  إضمماعة احلضممو  وقممد أطلممق اذمممام  ــيالَن الَّــاْس َحفالََّــ ــْم بـَ ُ  ال تَـــرال ْللال ث ــمَّ اخال

                                                             

 )لان كان ك  رج  اختار رجاًل من أصحابنا( و)لرضينا ان يكواا...( (1)
 .41ص 64الفضه كتاب الض اء ج (2)
 .44-33ص 64الفضه كتاب الض اء ج (3)
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ْسَ  ْنمَّ  اَل التيفم مستحبة غري واجبمة كمان اختيمار األقم  وحيث كاات أقلية ( ...َوَحقَـلَّه مال تَـبَـرُّناِ  نال اَل َتَّْيق  ْبْه األال ن ور ... ـَ
ََه ـمال ْفـي البُّـبـ َهاتْ )  تيفمًا ك لك، وك لك قولمه قَـ ( لمان الوقموع عنمد الشمبهة بعمد الفحم  يف غمري دائمرة العلمم َوَحوال

ليست واجبة ب  غاية األممر ااما احتيماط اسمتحبام وامما الضاضمي لضمد يضمال بوجموب وقولمه عنمد الشمبهار إذ  (3)اذمجايل
ـــــد وَد يلممممميم ممممممن اقتحاممممممه ت مممممييع احلضمممممو . والظممممماهر التفصمممممي  وهمممممو مممممما إذا كاامممممت الشمممممبهة يف احلمممممد لاامممممه   ُ ادالَرء وا الال

 لض،. لتأم  كأو يف غريه لحسن راج (2) ْبالبُّبـ َهات...
ال يكمون اختيمار ممن يضمد عنمد الشمبهة مطلضمًا، لكيمد لم وعلى أي لالوقوع عند الشبهة لي  بواجمب علمى إطالقمه

 .باألوقد عند الشبهار، واجباً 
 والمْاقبات األجوبن

سممائر الوجمموه وسممنبدأ مبناقشممة الوجممه السممابع    –أو تأييممد  –وقممد م ممت مناقشممة الوجممه اخممام  للنكممم  مناقشممة 
 اين   سائر الوجوه مناقشًة أو تأييداً.تأييد الوجه الث

 قهنْاقبن الوجه الساب : ال تمزم بين وجوب المو وع ووجوب نتعل  
والضمممائم  أحممد الشيصممنيضممه مممع كممون الضممائم باملوضمموع ووجمموب متعل   ااممه ال تممالزم بممني وجمموب موضمموع  والجــواب: 

خادممماً مؤدبممًا( أو )جرمم  برجمم  يصمملي صممالة اخممر )لمممثاًل إذا قممال املممو  لعبممده أو األب البنممه   ،مبتعلضممه شممي  آخممر
 ممع ان –علمى لمرز مولويمة األب  –واجمب  أو ا ميء مبمن يصملي صمالة الليم  لمان اختيمار االبمن لليمادم املمؤدب اللي (

. وك ا لو قال مدير الشمركة ملسماعده  اخمر األكثمر صميفاً وحلمماً وك ا صالة اللي  من ذلك الرج  تأدب اخادم مستحب
لان حكم املساعد هو وجموب اختيمار األكثمر  –أو ليكون معاوااً له  –بني من رشحوا اافسهم للتوظيد يف الشركة  من

 ك بالصيف األكثر األشد.صيفاً وال يستليم ذلك وجوب حتّلي املرشّ 
ان  واملضام ممن هم ا الضبيم  إذ قمد ال جيمب علمى ممن مجمع الشمرائ، ممن الض ماة )أي مممن يصملك ألن يتصمد  للض ماء(

بينمممما جيمممب علممى الممموايل ان ينتيمممب ممممن بممني جممممموع ممممن مجعممموا الشمممرائ،،  –ككوامممه أقمم  تيفمممماً   –يكممون متصمممفاً بصمممفة 
 ال جيب ان يتصد هبا يف حد ذاته.مما صفار أخر  خصوص من اتصد ب

 واحلاص   ان حكم الفع  او االتصاع قد يكون مغايراً حلكم النصب والتعيني.
 االستدالل للوجه الثا ي:

 واما الوجه الثاين لالظاهر متاميته.
 الوجوه التالية  ،ويدل على متاميته إضالة إ  ما سبق

  اهر في القَّاء )الُ م بين(
                                                             

 طه.إذ الوقوع عند الشبهة قب  الفح ، واجب وك ا الوقوع يف الشبهة يف دائرة العلم اذمجايل بشرو  (1)
 64ص 4من ال حي ره الفضيه ج (2)
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)للحكمم بمني...( لمان )احلكمم بمني( ظماهر يف الض ماء وان لمرز الضمول بمان )احلكمم( مبفمرده أعمم ممن   قوله -أ
النماس ليممما يضمال اقممض بمني النماس ال اقممض النماس وكمم ا احكمم بممني  المىت بممني النماس بم  الممىت  احلكمم والفتمو  إذ ال يضممال

 لتدبر. (1)واما احكم الناس لاملراد هبا غري ما هو املبحوث عنه ،الناس
 القَّاء نْصب يُتاج للْصب ع س الَتوى

املنصمب ان الفتو  مل تكن من املناصمب احلكوميمة المل حتتماج إ  اصمب الموايل واحلماكم، بم  الض ماء لضم، همو  -ب
اعم جيب اسمتيماع املفمل  ،ال ي حيتاج إ  اصب، وعلى ذلك جرر سرية املتشرعة ب  سرية العضالء كالة يف ك  البالد

 اصمممب املفمممل إال بالعمومممممار أو األئممممة  ، بممم  مل يعهمممد يف زممممن الرسممممول (2)لشمممرائ، اذلتممماء امممما النصمممب لممممال
ــْجْد  البممان بممن تغلممب  شيصممي كممما يف قولممه أمر مولممويبممأو  اذرجاعيممة الممل ال تعممد اصممباً عرلمماً  ْلــسال ْفــي َنسال اجال

لمان الظماهر اامه أممر لمه ليتصمد  لاللتماء ال ان جمواز  (3)الالَمْديَْْن َو َحفالْت الَّاَس َفْإ ري ح ْحبُّ َحنال يـ َرى ْفي ْشيَعْتي ْنثـالل ـ َ 
للمفتني كاامت عاممة يف اايمار والروايمار كضولمه  ه ا. ويوضحه ان اذرجاعار إلتائه كان متوقفًا على أمر اذمام 

َنه مال ْذَاا َرَجع ـــوا ذْ تعممما    ـــوال ر وا قَـ ِْ يْن َوْلي ْـــ ـــدر ـــي ال ـــوا ْف ََقَّه  ـــٌن ْلَيتَـ ََ ه مال طَاْئ ـــْـال ـــن  ْن ِر ْفرالَق ـــ ـــنال ِّ  ـــَر ْن ََ ـــوالال  ـَ ـــمال فَـَل ـــيالْهمال َلَعلَّه  َل
ر ونَ  َِ ـ اُل ْر ْذنال  و َي ِرِّال َِ الــ ــ ــلَل وا َحهال ــونَ َفاسال الــت مال ال تَـعالَلم   ِّ(4) و ،ْســْه، َحاْفهــاِ ْلْديْْــْه اَل َ َقَهــاْء َاــائْْاِ ْلَْـ َنــنال َِّـاَن ْنــَن الال

ــَوامر َحنال يـ َقلرــد وه ــْر َنــوالاَله  َفْللالَع  خمماص عممادة بمم  دائمممًا. لكممان بنصممباممما الض مماء  وغريهمما (5) ن َخاْلَــاِ ْلَهــَواه ، ن ْايعــاِ أْلَنال
 لتأم  وللحديث صلة

 والى اهلل على نُمد وآله الااهرين
 

 )الُ من(:
ر     علي اتاديق ال  اذمام  يـال َُ َتْجيَب ْلَمنال َدَعاه  َو الال َعى ْفيَها فَـَيسال بُّ َحنال ي دال ُْ َها (6)ْذنَّ ْللَّْه ْبَقاعِا ي   ْنْـال

 (462العضول ص )حتد

                                                             

 إذ املراد به احلكومة ال الض اء وال الفتو . (1)
 ولر  بني جتويي الرجوع إليه، وبني اصبه لان ه ا اعتبار آخر. (2)
 .315ص 16مستدرك الوسائ  ج (3)
 .43النح    (4)
 .131ص 26وسائ  الشيعة ج (5)
   خمفد حائر و املراد اّن احلائر احلسي  عليه السالم من ه ه البضاع.-بالفتك -احلري (7)


