إذف ال شبهة ُب أف اٞنقلٌد يعترب فيو العقل ُنسب اٜندكث .ك إ٧نا الكبلـ ُب اشرتاط العقل فيو ُنسب البقاء ك أنو ىل يشرتط
جن بعد ذلك ،أك أنو
ُب حجية فتاكاه بقاؤه على العقل ك الدراية ُنيث لو أخذ ٌ
العامي منو الفتول حاؿ درايتو ك عقلو ٌإال أنو ٌ
٩نن ك أخذ منو الفتول حاؿ إفاقتو مل ٩نز لو البقاء على تقليده ك العمل بفتياه ،أك أف
كاف ٠ننونان أدكاريان قد يعقل ك قد ٌ
العقل غًن معترب ُب حجية الفتول ُنسب البقاء ك للمكلف العمل بفتواه ك إف طرأ عليو اٛننوف بعد األخذ منو؟
ال ٠ناؿ الستفادة اعتبار العقل بقاءن من األدلة اللفظية ك السًنة العقبلئية ،بل مقتضى اإلطبلقات عدـ اشرتاطو بقاءن ،ك
مر من عدـ اشرتاط اٜنياة ُب حجية الفتول ُنسب البقاء ،ك معو ٪نتاج اعتبار العقل
السًنة أيضان غًن ٢نالفة لذلك نظًن ما ٌ
ُب اٞنقلٌد ُنسب البقاء إىل دليل .ك يأٌب ٕناـ الكبلـ ُب ذلك عند التكلم على شرطية االجتهاد ك اإل٬ناف ك غًن٨نا من
الشرائط اٞنتقدمة ك اآلتية ُنسب البقاء فانتظره.
ّ -اإل٬ناف )ُ( :استدلوا على اعتباره بأيمور:
منها :دعول إٗناع السلف ك اٝنلف على شرطية اال٬ناف ُب اٞنقلٌد.
ك يدفعو :أف اإلٗناع اٞندعى ليس من اإلٗناعات التعبدية حّت يستكشف بو قوؿ
ُب شرح العركة الوثقي ،جُ ،صُُٖ :
السبلـ) الحتماؿ أف يكوف مستندان إىل أحد الوجوه اآلتية ُب االستدالؿ ،ك معو ال ٠ناؿ لبلعتماد عليو.
اٞنعصوـ (عليو ٌ
منها :مقبولة عمر بن حنظلة حيث كرد فيها« :ينظراف من كاف منكم ٣نن قد ركل حديثنا  »ُ« »...ك حسنة أيب خد٩نة
السبلـ) فيها« :ك لكن انظركا إىل رجل منكم يعلم شيئان من قضايانا .»ِ« »...
بقولو (عليو ٌ
مر ُب التكلم على اعتبار األعلمية أنو ال مبلزمة بٌن بايب القضاء ك
ك فيو :أف الركايتٌن إ٧نا كردتا ُب الرتافع ك القضاء ،ك قد ٌ
الفتول حّت يعترب ُب كل منهما ما اعترب ُب اآلخر من الشركط ،على أهنما دلتا على اعتبار كوف القاضي من الشيعة نظران إىل
عمن اعتنق بو ُب عقيدتو ،أك لو ركل
السبلـ) ك إ٧نا يركم عن اٞنفتٌن ُب مذىبو ك ٌ
أف غًن الشيعة ال يركم عنهم (عليهم ٌ
عنهم مل يكن ٪نكم ُنكمهم ك ال أنو عارؼ بأحكامهم ك قضاياىم عادة ،ال أف ذلك حكم تعبدم صدر عنهم (عليهم
السبلـ) ك على اٛنملة أف اعتبار اال٬ناف ُب الركايتٌن من جهة أف اٞنوضوع للحكم باٜنجية فيهما ىو ما إذا حكم اٜناكم
ٌ
السبلـ) حاكمان على الناس ،ك غًن االثين عشرم إ٧نا ٪نكموف بأحكاـ أنفسهم ال ُنكمهم
ُنكمهم ألنو الٌذم جعلو (عليو ٌ
السبلـ) فإذا فرضنا ُب مورد أف اٞنفيت من غًن الشيعة ٌإال أنو ٪نكم ُنكمهم لعرفانو بأحكامهم ك قضاياىم كما ىو
(عليهم ٌ
مفركض الكبلـ مل يكن كجو ألف تشملو الركايتاف ،ىذا.
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على أف مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند على ما بيٌناه ُب التكلم على اعتبار األعلمية فبلحظ «ّ».
السبلـ) ك ىو ُب
إيل أبو اٜنسن (عليو ٌ
ك منها :ركايتا علي بن سويد ك أ٘ند بن حاًب بن ماىويو فقد كرد ُب أكٟنما« :كتب ٌ
السجن :ال تأخذ ٌف معامل دينك عن غًن شيعتنا فإنك إف تع ٌديتهم أخذت دينك عن اٝنائنٌن  »ْ« »...ك ُب ثانيتهما جوابان
عما كتبو أ٘ند بن
ٌ
______________________________
(ُ) كسائل الشيعة ِٕ /ُّٔ :أبواب صفات القاضي ب ُُ ح ُ.
(ِ) كسائل الشيعة ِٕ /ُّ :أبواب صفات القاضي ب ُ ح ٓ.
(ّ) راجع ص ُُْ.
(ْ) كسائل الشيعة ِٕ /َُٓ :أبواب صفات القاضي ب ُُ ح ِْ.
ُب شرح العركة الوثقي ،جُ ،صُِٖ :
مسن ُب حبنا ،ك كل كثًن القدـ ُب أمرنا،
السبلـ) «فاصمدا ُب دينكما على كل ٌ
حاًب ك أخوه إىل أيب اٜنسن الثالث (عليو ٌ
فإهنما كافوكما إف شاء اللَّو تعاىل» «ُ» ك ذلك للنهي ُب الركاية األيكىل عن الرجوع إىل غًن الشيعة ،ك األمر ُب الثانية
السبلـ).
باالعتماد على ٌ
اٞنسن ُب حبهم ك كثًن القدـ ُب أمرىم (عليهم ٌ
ك يدفعو :أف الركايتٌن ضعيفتا السند ،فإف ُب سند أكال٨نا ١نمد بن إٚناعيل الرازم ك علي بن حبيب اٞندائين ك كبل٨نا مل يوثق
ُب الرجاؿ ،كما أف ُب سند الثانية ٗنلة من الضعاؼ منهم أ٘ند بن حاًب بن ماىويو.
مضافان إىل أف الظاىر أف النهي ُب الركاية األيكىل عن األخذ من غًن الشيعة إ٧نا ىو من جهة عدـ الوثوؽ ك االطمئناف ّٔم
ألهنم خونة حيث خانوا اللَّو ك رسولو (صلٌى اللَّو عليو ك آلو ك سلم) ك خانوا أماناهتم كما ُب الركاية ،ك أين ىذا ٣نا ىو ١نل
الكبلـ ،ألف البحث إ٧نا ىو ُب جواز الرجوع إىل من كاف كاجدان ٛنميع الشرائط ك تصدل الستنباط األحكاـ عن أدلتها على
السبلـ).
الرتتيب اٞنقرر عندنا ك مل يكن فيو أم نقص غًن أنو مل يكن شيعيان ك معتقدان باألئمة (عليهم ٌ
ك أما الركاية الثانية فهي غًن معموؿ ّٔا قطعان ،للجزـ بأف من يرجع إليو ُب األحكاـ الشرعية ال يشرتط أف يكوف شديد اٜنب
السبلـ) فإف غاية ما ىناؾ أف يعترب فيو اال٬ناف على الوجو اٞنتعارؼ بٌن
ٟنم أك يكوف ٣نن لو ثبات تاـ ُب أمرىم (عليهم ٌ
اٞنؤمنٌن ،إذف ال ب ٌد من ٘نلها على بياف أفضل األفراد على تقدير ٕناميتها ُنسب السند.
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