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   فييهً (رضوان اهلل عميو)السّيد المرتضى 

 جعفر المياجر                                                     

 (تمييـــد  )

من النادر ، بل الفريد ، أن نِجَد في سمفنا الصالح من أىل العمم َمن 
 . جمع في شخصو األضداد ، عمى النحو الذي استوعاه السّيد المرتضى 

، كالمّيًا  (رضوان اهلل عميو  )الشيخ المفيد ، كما ُأسـتاذه كان  ذلك أّنو
بالدرجة اأُلولى، إلى جانب كونو فـقـييًا وُمفّسرًا ولغوّيًا وأديبًا وشاعـرًا ، إمامًا في 

في اإلمامة ، الذي أعاد فيو بمغتو الرفـيعة  (الّشـافي  )وما يزال كتابو . ذلك كمِّو
بيانو العـْذب صياغَة النظرّية اإلمامّيــة في ىـــذا البـاب ، كتـابـًا ال غـنى عنو في بو

تحقيق  )و (تنزيو األنبياء واألئمة  )فضـاًل عــن كتابيو الكالميَين أيضًا . بابــو 
، ( الُغــَرر والـدَُّرر ) أّما كتابو المطبوع أيضًا . وكالىما مطبوع (اإلرادة 

، فيو كتـاٌب فــريــٌد في بابــو ، بمـا  (  السّيد المرتضىأمالي )المعروف أكثر بـ 
شــكالّيـات ، تــــدلُّ بمعــالجــتيــاعـمـى مقـدرتو الّنقـدّية الفائقة ،  حــواه مـن طـرائف وا 

 ،  في أعمالوكلُّ ذلك ، كما ىو الشـأن دائماً . إلى إحاطٍة واستيعاٍب لممأثور
.  تُــزّيـنـو وُتحّميو طـالوُة لغتو البالغة الجمال 

من الغنّي عـن البيان أّن بقاَء الكثير من ُكتُبو حتى اليوم ، ونحن لـم 
نذكـر إال بعَضيا ، لدليٌل عـمى احتفاء القُـــّراء بيا جياًل بعـد جيل ، عـمى تنّوع 

ذلك أّن المعـروف أّن اإلبـداع والعبقــرّية في عمٍم . موضوعاتيا واختالف مداركيا 
ولكّننا ىنـا أماَم عبقـرّيٍة . أو فـٍن ىي حسناٌء َغـيور، ليست تتعايُش مع ما ُينافسـيا 

جامعٍة تكاُممّيٍة ، تساكنت فييا العموُم العقـمّية مع الّنقـمّية مع الموىبة الشعـرّية مع 
 !فسـبحان ُمقّسـم األرزاق . اإلبداع األدبي مع براعة الُمعالَجة 

 أو باألحرى في بيـَد أّن إشـكالّيتنا الكبرى معو ىي حْصـرًا في فـقيو
 . وىذا ىو َمَحطُّ الكالم في ورقتنا إلى مؤتمركم الكريم  . فقاىتو

 ــــــــ نظرّيـتـو  ي الحـديث ، مراجعٌة نفدّية 1
فـاجـأ السّيُد المرتضى الوسـَط اإلمامّي ، الذي كان قـد بـدأ يرتاح من 

بين الّنّص المنقول والّنّص الُمستنَبط ، اإللتباسات السابقة بين الحـديث والفـقو ، 
وانحياِزه الناجح إلى صـّف الفـقو ،  الشيخ الُمفيـد ات ُأستاذهإلى وبفـضل إنجاز

والفقيو ، ـــــــــ فاجـأه بنظرّيـٍة غير مسـبوقٍة ، تضـرُب بمنطوِقيا ، إْن ىـو ُأعـِمـَل حقـًا 
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وذلك . بكامِل آلّيتو ومـآِلـو ، النتائَج التي صـرف الّسـمُف قـرونًا في إحكاِمـيا 
. مختمفـــة  ُمقـّدمـًة إلقاَمـة آلّيـٍة أرادىا جـديدٍة لعمل الفـقيو ، َمـبـنّيـٍة عـمى قواعـد

عـمى فقط  يحــاول أن يبني نظــرّيــــًة جــديــدة ، ال تخـرُج لكبـذ، بــل إّنــو ، فكــأّنـو 
تـِقـُف سـّدًا منيعًا أيضًا مفيوم الفـقو والفـقيو كمـا اسـتقـّر عـمى يـدي ُأسـتاذه ، ولكّنيا 
، بالنحـو الذي استّنو  بينو وبين مصـدٍر أساسيٍّ جـّدًا في العمل ثـم في االسـتنباط

عصر الفـقو بدايات ألنفـسيم السابقـون منذ عصر الُحضور، ُوصواًل إلى 
وذلك تحت شـعار أّنـو دليٌل ظّنـّي . االجتيادي ، ىو النّص الَمـروي عن األئمة 

.  ال ُيــفـيـُد عممًا وال عمـاًل 
ىـذه اأُلطـروحة الُمـذىمة في شجاعــِتيا ، تنتيي عند السّيد المرتضى إلى 

القول بالتضمُّـن ، أّنـو يتعيــّـُد بأن يبني فـقيًا اسـتداللّيًا شاماًل ، َمـبـنـّيـًا عـمى 
يقـينّية ، ليس فـييا شـٌئ من أخبار اآلحـاد الظـّنـّيـة ، وعـمى يصفيا بالأحاديث 

،  " الخهّصـة دون العهّمـة" ىنا تعني الشيعة  " الخهّصة " ). إجماع الخاّصة
 " ( .  1 الُعـممهء دون الُجّيـهل" باإلضافـة إلــى 

كيـف ذلـك ؟  
" الخبر" دائمًا يقول  )" الخبـر" ُمنطمَـق السّيد إلى نظرّيتو ىو تصنيُف 

أّما . يحتمل الصدق والكـذب ككّل خبر أبـدًا ، تذكيرًا بأّنو  ( الحـديث )وليس 
، ــــــــ  (فإّنو قـد ُيعمي من شأنو قـمياًل ، وذلك ما ال ُيناسب مقاصَده  (الحديث)
.  فو إلى متواتر وخبر آحاد أو خبر آحادي يصنت

من الضروري أن ُنالحظ بادئ ذي بـدء ، أن ىـذا التصنيف لم يكن من 
وذلك لسـبٍب . قبُل جـزًء من المغة الفـّنـّية وال معمواًل بو بين الُمحّدثين اإلمامّية 

بسيط ، ىو أّنيم لم يكونوا بحاجٍة إليو ، لُخمـّو الحديث الذي يتداولونو من 
ألّن األئمة ، وىم المصدر األّول لمحديث ، لم يكونوا في الموقع الذي  . المتواتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
. ، ط  (رسائل الشريف المرتضى)جوابات المسائل التّبانّيات ، ضمن :  ـــــــ السّيد المرتضى 1

. 15/ المجموعة اأُلولى : 1405قم 
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ُيـتـيـــح ليـــم أن ُيخاطـبـوا بحـديـثيـــم الَجـْمَع الــــذي يسـتحـيـل تــواطــُؤه عـمى الـكــــذب ،  
ليروي ىؤالء ما استوعـوه عن أحـِدىم إلى جْمٍع مثِمو ، وىكـذا إلى أن يِصـَل النصُّ 

وبذلك يكون الحديث قـــد تـــّم لو الّشـرط األساسي لصفة التواتر، عند غـير . إلينا 
 . الشـيعة ، وعنـد من أخـذه عـنيم من الشيعة اإلمامّية 

إّن أّول تعــريـٍف إمامّي جامٍع مانٍع لممتواتـِـــر نِجــُدُه لـــدى الشيـيـد الثـاني 
 ( . 1الرعاية لحال البداية في عمم الدراية) في رسالتو  ( م 1558/ه965: ق )

:  ، قال وىو أّول كتاٍب إماميٍّ في بابِـو 
،  مه بمغت ُرواُتو من الكثرة مبمغًه أحهلت العهدُة تواطؤىم عمى الكذب "

واستمّر ذلك الوصف  ي جميع الطبفهت حيث تتعّدد ، بأن يرويو قوٌم عن قوٍم، 
 يكون أّوُلو  ي ىذا الوصف كآخره ، ووسطو كطر َيو ، . وىكذا إلى األّول 
وىو استحهلة التواطؤ عمى الكذب ، لمكثرة  ي جميع الطبفهت . ليحصل الوصف 

.  1 " الُمتعـّددة
ونحن نعـرُف أّن ىـذه الرسالة ىي عبارٌة عـن صياغٍة شيعّيٍة لماّدة ىـذا 

إذن ، فيو قـد . العمم ، كما ىي لـدى غيرىم ، مّمن سبقوا إلى التصنيف فيو 
ذن ، فاىتمامو بإيراد تعريٍف دقيٍق لمتواتر ال . نسج فييا عـمى منوال غيره  وا 

 ، فيما كلُّ ما في األمر. يحمل مغزًى يمكن أن يأول إلى أّن األمر ييّمو كفـقـيو 
.   أّنو وجـده عند القوم فأورده نحَسب ،

لكّن ما نستغـربو أشـدَّ االستغراب ، أّن المرتضى ال ييتّم بإيراد تعريٍف 
بل يكتفى بإيراد أمثوالٍت عـميو ، . لمتواتر عنـده ، كمثل الذي قرأناه عنـد الشييد 

أراد منيا رْفع االسـتغراب عن كثرة الُمتواتر ، وأْن ليس من الضروري كثــرة الـّرواة 
في كل الطبقات بما يستحيل معو تواطؤىم عـمى الكـذب ، بـل يكتفي بكثرتيم في 

  :  قال ويضرُب عـمى ذلك مثاًل بأن .  ) ! (الطبقة األخيرة فقط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ولكّن المؤلف سـّماىا في فاتحة الرسالة . كذا االسـم في النشـرة  . 59/ ه 1423قم .  ــــــ ط1
.  58: الذريعة : انظر  (البداية في عمم الدراية  )
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كلُّ واحٍد مّنه يسمع األخبهر مّمن ُيخبره عن ُعمهن وسجستهن والُبمدان التي مه " 
شهىدىه  يعمُم صدَقيم إذا عِمَم أّن العهدة لم تجئ  ي مثل َمن خّبره عن ذلك 

" .  1 بهلكذب لعـدم جواز اتفهق الكذب والتواطـؤ
العمم " ثم أّنو يضرب عـمى ذلك مثااًل آَخـر أقـرب إلى ما ُيعالُجو ىو 

، يعني مثال َمْسح الرأس والرجمَين في الوضؤ "  1 بهلنّص الذي ينفـرُد بو اإلمهمّية
 .  وىـي معـروفـة . الخ. . . . دون الغسـل ، وُحـرمة الفقاع 

ىذا اأُلسموب الغريب في االستدالل يتكـّرُر منو كثيرًا في كتاباتو ، وكأّنو 
ال يعـرف أّن تمك اأُلمثوالت ليست أخبارًا تحتمُل الّصـدق والكـذب، بل ىي 

ال نكون . معموماٌت يقينّية ، ليست مَحاًل لمدليل بما ىو ُمتواتـر أو غير ُمتواتِـر وا 
.  كَمن يطمب الدليل عـمى كّل وأّي شٍئ ، حتى لو كان من أوضح الواضحات 
رًا  ثـم إّن المغزى في إيراده تمك اأُلمثوالت في الكثير من كتاباِتو ُمكرِّ

.  وُمعيـدًا أّنـو ال يممك غيَرىا 
ماذا بشـأن ما يختمف فيو فُــقياء اإلمامّية أنفُسيم : ىـــذا يطرح سؤااًل 

وىو كثير؟  ىـل عـمينا أن نُغّض الطّـْرَف عـنو ، أو أْن نصرف النظر عنيا ، 
كما يفعـل ىو إذ يحصر ُأمثـوالتِـو فـيما انفــردوا بو عـن غيرىـــم من أرباب 

المذاىــب ؟ أم عـمينا حْصرًا أن ُنعالجو بمقولَتي التواتـر واإلجماع ، وىو بالتأكيد 
ليس محاًل ليما ؟  

السؤال يكُبـُر أمامنا إذ نذكـُر وُنـذّكــُر بأّن األئمة كانوا ُيمقون أحاديثيم 
عـمى أصحابيــم ، ويحثّـونيم عـمى روايِتيا ونْشـِرىا ، وُيشيدون بفـضل َمــن يستحـّق 
 منيم اإلشادَة بأعمالو في ىـذا السبيل ، مع أّنيم كانوا يعرفـون حـّق المعـرفة أّن 
رواياتيم عـنيم لـن تكون من غير أخبار اآلحاد ، ولن يكون حظُّيا من التواتُـــر 

  ، منوعـمى ذلك األساس بنى كلُّ من أتى بعـدىـم في عصر الغيبة. شـيئًا مذكورا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رسائل الشريف  )ضمن  (جوابات المسائل الّرسّية األولى  ) ــــــ المسألة السابعة من 1
 .  338 / 2 : (المرتضى 
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ُمحـّدثين وفـقياء ، في كل ما عمموه تسجياًل ونْقـدًا وتبويبًا واستنباطًا ، في مسيرٍة 
   .بديعٍة ىي من أروع مغامرات الفكر اإلنساني

:   ليقــول ــــــــ ويا لمغـــراَبـة ــــــــ رحماُت اهلل عـميوبعـــد ىــــذا كمّـو يأتينا السـّيـد 
وأّمه الطريق إلى معر ة خطهب الرسول صمى اهلل عميو وآلو واإلمهم " 

عـميو السالم  ـفـــد يكون بهلُمشه ية لَمـن يشيدىمه ، ويعمم ضرورًة إضه ة 
وَمن نأى عـنيمه  طريفو إلى ىـذه المعر ة الخبُر المتواتر الذي . الخطهب إلييمه 
 " .  1 ُيفضي إلى العمم

ىذا النّص ال ُيسقـُط فقط كّل األحاديث الَمـروّية عن األئمة ُجممًة 
 يجـرُف معو كل  إّنو بل.، باستثـناء ماىو متواتر عنـده مّما مثّـل بو  وتفصيالً 

األصول الُمستنبَطة منيا ، والتي كانوا ُيدّربون أصحاَبيم عـمييا ، ثــم انتيت إلى 
مع أّن من المعموم . في اأُلصول العممّية والَمعمول بيا القواعـد الفـقيّية المعـروفة 

صرفوا جيودًا ىائاًل في تمقينيا  (ع )والثابت والُمؤّكد أن األئمة الُمتوالون 
 .وسماعيا وتسجيميا وتبويبيا ونقدىا 

  ـــــ نظريتو  ي ُحّجّية اإلجمهع2
 " 2يجري  ي وقوع العمم مجرى التواتر والُمشه ية" مسألة اإلجماع ، بوصفو 

غايًة وطريقًا ، التـِقـلُّ إثارة لعجـِبنا عـن مسألة حْصر األخـذ بكالم المعصومين 
، وطريقًا بأّنـو يتضّمـن رأي إمام  غايًة بأّن فائدتو العمـم .بالُمشافية والتواتُـر

.  العصـر
أّمـا مسألُة العمم اليقينـي ، بوصفـو غايًة لمفـقيو ، فـإّنـنا سُنناقُشيا فيما 

.  سـيأتي إن شاء اهلل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  11 / 1 : (رسائل الشريف المرتضى  ) ــــــــ جوابات المسائل الّتّبنّيات ، ضمن 1
.   ــــــــ نفسـو 2
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، فقـد عـقــد " 1ُحّجـًة  ي كل حكٍم ليس لو دليـل" ُحّجّية اإلجماع ، باعـتباره 
ليا فصاًل ضافيًا ، عالج فيو إثبات ُحّجّية اإلجماع بُدخول اإلمام فـيو ، ثـم كيفّية 

.  2العمم بُدخــول اإلمام في اإلجماع 
ذلك أّن . والحقيقة أّنو بـذل ُجيـدًا صادقًا في إثبات ُحجّية اإلجماع 

ُحّجّيتو دلياًل شـرعّيًا لـم تُكـن ُمعنـوَنـًة عـنـد فُـقياء اإلمامّية من قبل ، تمامًا كالتواتُـر 
. التأسيس لُحّجـّيتو يقع عـمى عاتقو وحـَدهالتنظير وأي بالنتيجة أّن . ولمسبب نفِسـو

  : أّوُل إلى تعـريفو حيث قالىوعـميو فإّنو ، بعقمّيتو المنيجّية الـدقيقة ، انبر
ليس الُمشهر بهإلجمهع ، الذي نفطع عـمى أّن الُحّجة  ـيو ، إلى  " 

ّنمه الُمشهر بذلك إلى إجمهع العممهء . إجمهع العهّمة والخهّصة والُعممهء والُجّيهل  وا 
 ".  3الذين ليم  ي األحكهم الشـرعـّية أقـواٌل مضبوَطـة معـرو ة

 . وىـذا الكالم بوصفو تعـريفًا صحيٌح ومتين من حيث المبـدأ 
من ىـذا الباب ينفـُذ مباشـرًة إلى إثبات الُحّجّية 

 . . . ]وىو أن ُيعَمـَم عـنـد عـدم تمييـز عـين اإلمهم وانفـراد شـخِصو  " 
" .  ُيـوثَـُق بأّن قـولو داِخـٌل  ي ُجممة أقـواليم  [. 

وذلك بتوجيو 
أّن الرسول واإلمهم إذا كهن ُمتمّيزًا ُمتعـّينًه ُعـممْت مذاىبو وأقوالو "  

ن كهن . بهلُمشه ية أو بهلتواتُـر عـنو  ذا كهن ُمستترًا غـير ُمتمّيز العـين ، وا  وا 
مفطوعًه عـمى وجوده واختالطو بنه ، ُعممت أقوالو بإجمهع الطهئفة التي نفطع 
ن كهن العمُم بذلك من أحوالو ال يعـدو إّمه  عـمى أّن قولو  ي جممة أقواليم ، وا 

ّنمه يختمف الحهالن بهلتمييز والتعـيين  ي حهٍل ، . بهلُمشه ية أو بهلتواتُـر وا 
 " .  4و ـفدىمه  ي ُأخـرى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .  16/  ــــــــ أيضًا 1
 .  20 ـــــــ 11/  ـــــــ أيضًا 2
 . 17/  ـــــــ أيضًا 3
 .  11/  ــــــــ أيضًا 4
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مّما الريب فيو أّن ىـذا التوجيو الُمبَتَكـر، والذي سـيترّدد كثيرًا مـن بعــده ،  
يشيُد لصاحبو بالمقـدرة عـمى االستفادة من التنويعات الفكـرّية التي بين يـديو ، 

يؤّدي إلى فكـرٍة جديدٍة تمامًا ، ال يبدو   أو باألحـرى تركيبيا ، بما ، والَجْمِع بينيا
الشـّك في . وىذه من أىــّم صفات الباحـث . ألّول وىمة أّنيا ذات عالقٍة بطرفييا 

.  أّنـو استفادىا من طول الُممارسـة في عـمم الكالم 
ىو في النياية افتراضي ، ليس يستنُد إلى  (أعني التوجيو  )بيـد أّنو 

، ىي أشبو  واقٍع محسوس أو دليٍل ممموس، بل عمى فـرضّيات ذىـنـّية بحتة
ُمستتر وغـير الُمتمّيز "فما وَمـن الذي ُيثبُت أن اإلمام الـ . بالتصّورات والخياالت 

العممهء " ثم أّن . ُمشارٌك في العمل الفـقاىتي بالنحو الذي يتواّله الفـقياء ؟ " العـين
، وأقواليم عنـده بحّق ماّدُة " الذين ليم  ي األحكهم الشـرعـّية أقـواٌل مضبوَطـة معـرو ة 

نفطع عـمى " اإلجماع ، معروفـون بأسمائيم وسيرتيم وأنسابيم ، فعمى أي أساس 
 فضاًل عـن أّن سـيرة األئمة في عصر الُحضور تـدلُّ ؟ " !أّن قولو  ي جممة أقواليم 

عـمى أّنيم لـم يعمموا عـمى بناء إجماعات ، بل إّنيم أداروا الحوار بين أصحابيم 
من ضمن سياسٍة تعمل عـمى الِحفاظ عـمى حـرّية الرأي . فـيما ىــم فيو مختمفـون 

إلى غير ذلك من .  وحّق الخالف واالختالف ، وعـمى ذلك رّبـوا أصحابيم 
ضروب النقود التي من السيولة بمكان أن تُـوّجـو إلى ىــــذه الُحجّية العجيبة 

 . الغــريبة 
،  "اإلجمهع ُحّجـٌة  ي كــّل حكٍم ليـس لــو دليل"أِضـْف إلى ذلك إّن فكــرة أّن 

طبعًا باإلضافة إلى ُحّجّية ظاىـر )ىنـا تعنى عنـده حْصرًا التواُتر" دليل"حيث كممة 
دليٌل من الدرجة الثانية ( اإلجماع )، ـــــــ ىذه الفكرة تقـوُل بالّتضّمن أّنـو  (ب الكتا

. ، أو كما قـد ُيقال في لغـة الفـقياء ، دليٌل في طول التواتُــر وليس في عـْرِضـو 
ـنــًا ولكّن  ْن يُكْن ُمـتَـضمَّ وفي ىـذا ُخـْمـٌف واضح ، يجعــُل من قــول اإلمام ، وا 

.  دلياًل بيـذه المثابـة من الموقعـّية األضعــف  ُوجوَده َمقطــوٌع بـو عـنــده كما رأينا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  11/  ـــــــ أيضًا 1
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ولــو اّنـنا شــئنا أن ُنسـايَر السّيد المـرتضى قمياًل في طريقة تفكيره في 
المقام ، فسيكون عـمينا أن نقـول دون تـرّدد ، أّن اإلجماع باعتباره ُمتضّمنا لقول 
إمام العصر يجب أن يكون لو الموقع األّول بوصفو دلياًل شـرعّيًا ، أو أّنو عـمى 

ألّن االثنين نـّدان في الصفة ، وما ىي إال أّنيما كالىما . األقـّل من درجة التواتُـر
.  قطعًا عنده مـن قـوُل اإلمام 

  ـــــ السؤال الذي تطرحو مراجعتنه النفدّية3
 : بقي لدينا ســؤاٌل أخيـٌر من شـقّـَيـن 

لماذا خـرج السّيُد المرتضى بنفسو وبمنيِجـو الـفـّذ ، ُخـروجًا : ـــــ األّول 
 يكاد يكون َجـذرّيًا ، عـن المسار الطويل الذي سـار وعمل عـميو جميُع أسـالفــو

ثبت عـممّيًا جــدواه بما حـقّـقو من إنجــازاٍت باىــــرة ، ىـو مع أّنو  دون استثناء؟
سار عميو نفسـو َمـديٌن ليا ، عـمى األقـّل بوصِفو أحـد ثمرات الخّط التطّورّي الذي 

 .وأصحابيم من قبل  (ع  )األئمة 
: الجواب اليقـينّي الوحيـد الذي ينبغي أن ُيقال عـن ىـذا السؤال ومثمو 

.  ألّن السـؤاٌل ىـو عـن الّنوايا ! اهلل تعالى أعـمم 
ومع ذلك فإّنـنا ال ُيمكـن أن ُنغـِفـل أّن لغمبة المنيج الكالمي ـــــــــ الفمسفي 

إن العـقـل الذي . أثـره البّيـن ، الذي ال ُتخطئو العيُن الخبيرة الّناقـدة ، عـميو فـقييًا 
وغـيَره من األبحـاث الكالمّية البـديعـة ، لــم يسـتـِقــْل  (الّشـافي في اإلماَمة  )أنتج 

ذلك ىـو موضع الُخْمـف المنيجي . وينتحي جانـبـًا في أعمالـو في الفـقو وُأصوِلـو 
.  الذي أوصمَـو إلى العـَدمّية فـقييًا 

العمم ، بحسب  )ُيكـّرر السّيـُد وُيـعيـد أّنـو يسـعى في فـقيو إلى اليقين 
، وأّن كـّل ما سـواه أو أقـّل منو إّنمـا ىـو  (الكممـة التي تـتكـّرر كثيـرًا في كالمو 

.  ظـنٌّ ال ُيفـيـُد عـممًا وال عماًل 
ولكن ، ىل من الممكن حـقّـًا أن نبني فــقيـًا يقـينيـّـًا اســـتـداللّيـًا شـــاماًل 

، حتى إْن نحــن صـرفـنـا الّنظــَر عــن العـيــوب المنيجّيـة اليـائمـة ،  بأّيـة وسـيمة
اسـتعرضناىا بإيجاز في نقـدنا لمفيـومـي التواتُـــر واإلجماع عنـده ، بوصفيما  الـتي
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؟   " عـمـم"  عنـده أيضًا طـريقـَين حصـرّيَيـن لمـ 
 : وبتـعـبـيـٍر آَخـر 

ىـل من الُممكـن حـقّـًا أن يكون الفـقـو عـممًا غير ظّنـّي ؟  
ىـل الظـّن كّمو وعــاٌء واحــد ، لكي  (وىذا ىو السؤال األكثر أىمّيًة  )ثــم 

؟ أي ســـواٌء كان ظـّنـًا  "  ال ُيفيـد عممًه وال عـمالً "ُيقال بالُمطمَـق ومن دون تمييـز أّنـو 
ال " َبـــْدوّيـًا ســاذجًا ، خاضعــًا لميـــوى والتقـميــد وما إلييما ، ىــو حـقّــًا ذلـك الـــذي 

أم كان ظـّنـًا اجتيادّيـًا ،  " . ال ُيفـيـُد عممًه وال عمـالً " ، و  " ُيـغــني من الحـق شــيئأً 
ناشـئًا من اسـتـقـراء الفـقيو اآلِىــل األدلّـَة الُمتوفّـرَة لـديـو اسـتقـراًء شـاماًل بحسـب 

الـُوسـع ، ومـن ثَــــّم يبـذل ُوسـعـو في إعماليا واسـتنطاقيا ، بما يؤّدي إلى حصيمـٍة 
اجتيادّيـٍة ، ينتيي إلى صياغـتيا بشـكل فتوى ، ىي بالفعل ظـّنـّيـة بالتأكيـد ، ولكـن 

 ؟ وشـتّـان ما بين الظـّنيـن . بالمعنى الذي قُــمناه 
:  ونقـوُل في الجـواب 

إّن عـمم الفقو ال يمكُن أن يكون إال ظـّنـّيـًا ، باسـتثناء بعض : ــــــــ أواًّل 
حالُـو في ىــذا حاُل كافـة العموم والمعارف اإلنسـانّية ، .  أحكامو الثّـابتة بالضرورة

وما طمـُب اليقين فيو وفييا إال . بـل وحاُل الكثيــر من مسائل العموم التجــريبّية 
.  مـن قـبيل طمب ما ىـو ضـّد طبيعة األشـياء 

الغاية من وراء تمك العموم ىي الوصول إلى نتائج التـرقى فـوق مسـتوى 
وىي بالتـأكيـد التطمح إلى الوصول .   ، ظـنُّ العارف طبعـاً  بُمختمف درجاتوالظّـنّ 

.  إلى اليقيـن القطعّي ، بل وليس ذلك من شـأنيا 
ىـذا ، مع ضرورة ُمـراعـاة شـرٍط أسـاسـّي ، ىـو أْن يكون سـعُي أرباِبيا 

الخـروُج عـمييا إلى . َمـقــودًا ووفـَق المناىج الُمقـّرَرة والخاصـة بكّل عـمٍم عـمـٍم منيا 
غيـرىا دون دليٍل كاٍف وُمقـنِـع ، ُيـثبِـُت بالمحسوس أّنـو يمكن عن طـريقيا الوصول 

 إلى نتائج ُمـرضَية بالنظر إلى الغاية الُمعّمقة عـميو ، بحيث تسـمُك في نطاق 
الحـركة التطّورّيـة لمعـمـم ، ـــــــ ذلـك الخـروج سـيكون مغامـرًة غير مضمونة النتائج ، 

بـل قـد تُـؤّدي إلى إرباك الُجيـد الَمبـذول في سـياق تمك الحـركة ، مثمما حصل 
. بالفعل جـّراء مشـروع الفـقو اليقيني لمسـّيد المرتضى 
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العبادات والُمعامالت ،  : إّن عـمم الفـقو ىـو، بفـرعَيو الكبيرَين : ــــــــ ثانيـًا 
" .  ليفـوم النهُس بهلفسـط "تشـريٌع يـرمـي إـمى تنظيم شـبكة العالقات في المجتمع 

أي مع تطّور الُبنى .  إذن، فما من غنًى لـو عـن أْن يتحّرك بحـركٍة ثابـتـٍة تطّورّية
 . االجتماعّية بكافة وجوىيا ، وأيضًا مع التطّور الداخمي البنيوي لمعمم نفسـو 

بيـذا االعتبار، فإّن القـول بأّن غايتو حْصرًا ىي الوصول إلى أحكاٍم 
يقينّية ، وكلُّ ماسواىا ال ُيـفـيـــُد عـممًا وال عـماًل ، أي بالتالي تجميـد حـراكو عنـد 

األحكام الَمـزعـومة يقينّية ، ىـذا القـول ، باإلضافـة إلـى اســتحالتو ، ىـو / النتائج 
 . بمعـنى وأِده ومنع تطّوره ، كما حصـل  لمذاىب ُأخـرى تحت شـعاٍر ُمشـابـو 

ولـذلك فإّنـو . ىــذه كّميا ُأمـوٌر لـم يمحظيا السّيُد المرتضى في مشـروعو 
.  سـرعان ما انـدثَـر ، بـل إّنـنا نـراه قـد عجـز عـن اإلقالع 

إّن أبمغ إمارٍة عـمى ما نقول نـراىا في ضـآلـة المادة الفـقيّية في تـراثو 
بل إّنـنا نـرى بالُمقارنة أّنـو قـد صـرف من الُجيـد والعمل في سـبيل . الغني والكبير 

وكتاباتُـو . الدفاع عـن مشـروعو الطَّمـوح ، أكثـر مـّمـا صـرف في سـبيل تنفيـذه 
الكثيرة ، في غـير كتاٍب لو ، وفي جوابات األسئمة التي ُوّجيت إليو في ىـذا 

واسـتنادًا إلى ىـذه المالحظة قُـمنا أن . النطاق ، شـاىـد صـدٍق عـمى ما نقـول 
.  مشـروعو عجـز عـن اإلقالع 

:  أكثـر من ذلك 
عـمى الرغــم من االىـتمام واألىمّية الكبيـرَين المذين عـّمقيما عـمى الحـديث 

المتواتـر ، فإّنـنا ال نِجـد لو كبيَر أثـٍر فـيما عالجـو من مسائل فقيّية ، وما أورده 
ن يُكـن ال . فييا من أدلّـٍة عـمى ما يذىب إليو  وفي ىـذا دليٌل مبيـٌن عـمى أّنـو ، وا 

ريب إطالقًا في ُحّجّية المتواتـر ، ولكّنو أشبو باألماني ، جميمٌة في التّـغـّني ، لكّن 
وذلك ما لـم يحصل لمسـبب الذي . نفعيا َمـرىوٌن وَمشـروٌط بأْن توجـَد بالفعل 

.   بسـطناه قبل قـميل 
. وقـد عـرضنا ليا فـيما سـبق أيضًا . مسألة اإلجماع عـنـده أكثـر تعـقيـدًا 

:  نطـرحيا بالسؤال التالي سوُنضيُف اآلن أّنـنا في ىـذا أمام مشكمٍة مفيـومّية 
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عـنـده ؟   (اإلجماع  )ما ىو معنى : ــــــ الثاني 
إجمهع العممهء الذين ليم  ي " أّنـو  (جوابات المسائل التّّبانّيات  )يقول في 

جوابات  )وقـد أّكـد ىـذا المعنى في . " 1األحكهم الشـرعـّية أقـواٌل مضبوَطـة معـرو ة 
 ] . . . [ ىو إجمهع الفـرقة الُمحّفة من اإلمهمّية: "فقال  (المسائل الموصمّيات الثالثة 

ولكّنو يقــول أيضـًا " .  2 إذا ىـم أطـبـفـوا عمى مـذىـٍب من المـذاىـب عـممنه أّنــو ىـو الحـق
داخٌل  ي  (اإلمهم)عمى بعض األقـوال يوَثُق بأّن قولو  [جماعة فقط  ] جمهعٍة إجمهُع "أّنــو 

" .   3جممة أقـواليم
.  متغّير مفيوٌم ىـذا يشيد بأّن مفيوم اإلجماع عنـده 

، وثانية أن ُحجّيتو  (التعريف األول  )ذو ُحجّيٍة ذاتّية ، تارًة ، فيو
 وثالثة أنو إجماع الفرقة ،ناشئٌة من الثقة بأّن قول اإلمام داخٌل في جممة أقواليم 

وربما كان ىذا االضطراب عمى مستوى . الُمحّقة ، ورابعٌة أّنو إجماع جماعة 
سـمفيم ، إّن أصحهبنه كميـم  "   : ، ىو الذي منحو القـدرة عـمى أن يقول المفيوم

مّما نعمم عـمم  " . 4يمنعـون من العـمل بأخبهر اآلحـهد، وخمفيم ومتفّدميم ومتأّخـرىـم 
إال . اليقين ليس فقط أّنو كالٌم غير دقيق ، بل أيضًا أن الصحيح عكسـو تمامًا 

 " ليم  ي األحكهم الشرعـّية أقواٌل مضبوطة معـرو ة" َمن  " أصحهبنه" إذا كان يقصد بـ 
فـقط ، بما ُيخـِرج كافة أىل الحديث عن االعتبار، ألّن ىؤالء عـنـده ُرواة ، وليسـوا 

 " .األحكهم الشـرعـّية " في "  أقوال "أصحاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 نتيجة  ـــــ 4

اآلن ، وبعـد أْن سـبرنا مشـروع السّيد المرتضى في الفـقو بمختمف 
 :  ال ُبّد من طرحو في ختام ىذه الُمعالجةجوانبو فـيما نـزعــم ، نعود إلى تساؤل 

آخذين بعين  .  ؟ الّدرس الفقيي في خطوًة إلى الـوراءكان مشـروعو ذاك ىل 
االعتبار مناىج ابن الُجنيد واألسكافي والشيخ الُمفيد من قبمو ، بصرف الّنظر 

 . عن درجة النجاح والفشل فييا 
! نعـم وكـاّل :  في الجـواب نقول
باعـتـبار أّنـو عـطّـل تطّور الفـقو اإلمامي لُمـّدة ُربع قـرن عـمى ! نعـم 

خصوصًا وأّنــو ىـو . ومجـّرد تعطيل التطـّور ىـو بنفسو خطـوٌة إلى الـوراء . األقــّل 
 ، لـم يطُـْل بيا العمـر قبل أن ضئيمةنفسـو لـم ُيـنـتـج إّبانيا إال أعمااًل فـقيّيًة 

، إن  (ُجَمـُل العمم والعمل  )حتى كتابو الفـقيي ُجـزئـّيـا الصغير حجمًا . تنـدثــر
يُكـن قـد بقي ، فبفضل شـرَحي صاحبيو الشيخ الطوسي وابن البـّراج الطرابمسي ، 

.  الكتاب شرح المـذين تقاسـما العمل عـمى 
ىـذا مع ضرورة ُمالحظة أّن اســـتنكاف الطوسي عـن شــرح القسم 

.   الفـقيي من الكتاب لـو معنى وداللة موقـف من فـقو المرتضى إجماالً 
 باعـتبار أّن أعمال ُأستاذه الشيخ المفيـد الباىـرة الـذكّيـة في فـقيو! وكـاّل 

قـبـال ، ىي خطوة واسعة إلى األمام في تطّور الُمتقّدم  ، وما لقيتو من قبوٍل وا 
بعـدىا لـم يُعـــْد بوسـع أحـٍد أن ُيعيـد عقارب الساعة إلى . البحث الفـقيي اإلمامي 

.  الوراء 
تيذيب  )وسيأتي زميمو في الّدراسة الشيخ الطوسي بكتابيو الّرائدَين 

ليستعيد الحركة التطّورّية العظيمة التي أطمقيا ُأستاذه ( المبسوط ) و (االحكام 
ومن ىذه النقطة تابع الفقو اإلمامي تطّوَره الذي ما يزال عالقًا . الشيخ الُمفيد 

 .حتى اليوم
 . إّن في ذلك لعبرة 

 .                                     والحمد هلل رب العالمين 
 


