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قواعد النشر في المجلة 
وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

القواعد اآلتية:

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

قرص  مع  ثــالث  وبنسخ   ،A4 ورق  عىل  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2
 simplified(بخط كلمة   )10000  -5000  ( بحدود   )CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف 
حدود صفحة مستقلة عىل أّن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.

الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أّن   -4
والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة  الباحثني، 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث،  أواخر 
بأن تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم 
أّول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  هذا  الصفحة،  رقم  النرش،  سنة  الطبعة، 

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -6



هبا  واملراجع  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  ومراجع  مصادر  وجود  حالة 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
املتن.  يف  ظهورها  أماكن  حتديد  مع  مصادرها،  أو  مصدرها،  إىل  الشكل 

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
أو ندوة، وأنه مل  ُقّدم إىل مؤمتر  البحث قد  إذا كان  فيام  األوىل، وأن يشري 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ

تعرب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب   -10
األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصــدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالرضورة 

املنشورة ملوجبات فنية. 

تعاد  وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  لتقويم  البحوث  ختضع   -11
اآللية  وفق  وعىل  تقبل،  مل  أم  للنرش  قبلت  سواء  أصحاهبا  إىل  البحوث 

اآلتية: 

أ- يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان 
من تاريخ التسّلم. 

عىل  التحرير  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  أصحاب  خيطر  ب- 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات  املقومون وجوب إجراء تعديالت  يرى  التي  البحوث  جـ - 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش. 
د - البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة 

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

جـ - تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 
د-  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. 

13- ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة 
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

امْلُْلُك،  َلُه  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض، و  احلمد هلل الَّذي ُيَسبُِّح له َما يِف السَّ
َيِلُج يِف اأْلَْرِض، َوَما خَيُْرُج  َما  َيْعَلُم  َقِديٌر،  ٍء  َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
ِحيُم اْلَغُفوُر، والصالة  اَمِء، َوَما َيْعُرُج فِيَها، َوُهَو الرَّ ِمنَْها، َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ
ِذيَن اْصَطَفى والسيَّام سيِّدنا ونبيِّنا حممد املصطفى،  الَّ ِعَباِدِه  والَساَلُم َعىَل 

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

السنة  من  الثالث  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني  بعد  ا  أمَّ
إصدارات  عدد  يصبح  اإلصدار  هذا  ومع  كربالء،  تراث  ملجلة  اخلامسة 
املجّلة سبعة عشـر إصداًرا وثَّقت من خالهلا جوانب مهّمة، ومتعّددة من 

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

عة مع بعض  ا قامت بعقد الندوات العلميَّة املوسَّ ومن نشاطات املجلَّة أهنَّ
اجلامعات العراقيَّة و املؤسسات الرتاثيَّة، إضافة إىل عقد حواريات علميَّة 
شهرّية ضمن منتدى الرتاث الكربالئّي، وها نحن اآلن يف طور اإلعداد 
. املجلَّة  هذه  يف  املؤمتر  هذا  أبحاث  وسُتنْشـَر  عاملّي،  علمّي  مؤمتر  لعقد 

والدراسات  األبحاث  من  طّيبة  جمموعة  فهي  العدد  هذا  أبحاث  ا  أمَّ
التي احتوت عىل مادة علميَّة قيِّمة تّم تقويمها علميًّا من أساتذة جامعيني، 

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

القرن  بالوراقة والوّراقني يف كربالء حتَّى  البحث األّول  وقد اختّص 
الثاين  الثالث عشـر للهجرة وقد تضّمن دراسة ميدانّية، وتضّمن البحث 
الكايف، وتناول  الضـروري والرشط  الشـرط  البهبهايّن بني  االجتهاد عند 



الفصول مقارنة مع  الثالث موضوع علم األصول عند صاحب  البحث 
حمّمد  الشيخ  تناول  فقد  الرابع  البحث  وأما  واملشهور،  الكفاية  صاحب 
حسني األصفهاين احلائري ونظرّية الواجب املعّلق التي كانت من إبداعاته 
والتي تناوهلا األعالم من بعده بالبحث والتنقيب إىل يومنا هذا، والبحث 
اخلامس كان حول الشيخ حممد مهدي النراقي وجهوده املعرفّية، يف حني 
اختّص البحث السادس بسرية السّيد حممد مهدي بحر العلوم وإجازاته، 
وأما البحث السابع فكان حتقيًقا عن كتب السّيد حممد مهدي بحر العلوم 
اشرتك  إذ   اآلخر،  عن  ليمتاز  كتاب  كل  ومواصفات  وأسامئها  الفقهّية، 
ممّا  والببليوغرافيا  الرتاث  كتب  يف  املصابيح  باسم  منها  واحد  من  أكثر 

أوجب لبًسا عند الرتاثيني.
التطّورات  اللغة االنكليزية فكان عن دور أهايل كربالء يف  أما بحث 

السياسيَّة من عام 1914 إىل عام 1921م.
كانت  الكرام رسالتني حمّققتني،  ائنا  لقرَّ فاخرتنا  املخطوط  الرتاث  أّما 
األوىل َأجِوَبة َمَساِئِل الشيخ حممد بن جابر النجفي للشيخ عبد النبي بن 
للسّيد  املحصورة  الشبهة  يف  رسالة  والثانية:  احلائري،  اجلزائري  سعد 
املعروف  احلائري  املرعيش  إسامعيل  بن حمّمد  بن حمّمد عيل  حمّمد حسني 

بالشهرستاين.
ائنا الكرام، كام ُنجّدد هلم الدعوة  ينال هذا العدد رضا قرَّ ونطمح أن 

بالكتابة يف املجّلة ورفدها بجديد نتاجاهتم الرصينة، وحتقيقاهتم املتينة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي 
الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  ؛  سلوكياهتا  يف  تشخص 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
والطول  والضيق،  السعة  ثنائية:  تأيت  ذلك  ومن  الزمانية،  وامتداداهتا 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
املادية  الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وهبذا  معني.  مكان  يف  معني،  زمان  يف  معينة،  برشية  لساللة  واملعنوية 

الوصف يكون تراث أي ساللة: 
- املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

- املادة األدق لتبيني تارخيها.
- احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

بتفاصيل  عارفًا  مستهدفة(  برشية  )ساللة  لرتاث  املتتبع  كان  وكلام 
بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني 
فمرة  منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  َتَقّصَد دراسة  ممّن  وسواهم 
ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد 

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، 
وتتشّكل  بعينها،  لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل 
العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  جماوراهتا  مع 
التي وقعت عليها:  الرتاتب تتضاعف مستويات احليف  والرشق، وهبذا 
التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة  مكتنزات  من  حتويه  بام  كربالء  ألهّنا  ؛  فمرة 
ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، 
ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، 
فكل مستوى من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى 
ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
بأبعادها  الراكز يف كربالء  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  - ختصيص 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

- اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها التي 
تستحقها ؛ بالدليل. 
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تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
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مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة 
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ذلك،  إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخص
الوحيد  باقر  حمّمد  املؤّسس  األصويّل  عند  االجتهاد  مقّومات  البحث  يتناول 
البهبهايّن أحد مؤّسيس حوزة كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري، فكان موضوعه 
حتديد الرشط الرضورّي والرشط الكايف لتحصيل القدرة عىل استنباط األحكام 
الرشعّية، وهو موضوع له أمهيته القصوى بالنسبة ألتباع املذهب االثني عرشي 
الذين يتعاملون مع املجتهد عىل أّنه امتداد للمعصوم من حيث كونه احلّجة 
بينه وبني اهلل يف شؤون حياته، ممّا يعني أّن امتالك هذه الرتبة الدينّية واالجتامعّية 
ا، وقد تّم  ا وآخرويًّ من قبل من ال يملك مقّوماهتا سيؤّدي إىل نتائج خطرية دنيويًّ
معاجلة موضوع البحث انطالًقا من فرضّية كون االجتهاد لن يصل إليه من يسعى 
إليه من دون الرشط الكايف وهو امتالك قّوة قدسّية، ولن يكون للرشط الرضورّي 
وهي العلوم الرشعّية أي أثر يف حتّققه من دون الرشط الكايف، وقد تّم اختيارها من 
خالل نصوص البهبهايّن وما يسندها يف نصوص أئّمة أهل البيت وفالسفة 

املسلمني، وقد انتهى البحث إىل صّحة هذه الفرضّية.
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Abstract
The current study deals with diligence constituents to 

Ossoul founder Al Wehead Al Hehbehani who is one of the 
founders of Kerbala Hawza in the twelfth Hijri century. So, 
his subject limiting the urgent Condition and the Sufficient 
Condition is to have the ability to deduct the rightful laws. It 
is a subject that has a great importance to the followers of 
twelve Imams (p.b.u.h.  ) doctrine who consider the diligence 
as an extension to the infallible Imam (p.b.u.h.  ) for it is 
the evidence between him and Allah in his life affairs. This 
means that obtaining this religious and social position by a 
person that does not possess its constituents will lead to 
dangerous secular and otherworldly results the treatment 
of the study subject was done based on the hypothesis that 
diligence no one can reach diligence without getting the 
Sufficient Condition which is a sacred power. The urgent 
Condition, which is one of the rightful sciences, has no sign 
in its actualization without the Sufficient Condition. It was 
selected through Al Hehbehani's texts and what support it 
in the texts of the prophet family Imams (p.b.u.h.  ) and the 
Muslim philosophers' texts. The study proved the validity of 
the hypothesis.
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مقّدمة
يف تاريخ الفلسفة والعلوم، توجد نقاط حتّول ثورية تقسم تاريخ كّل منهام عىل 
مرحلتني، مرحلة ما قبلها، ومرحلة ما بعدها، بحيث يكون البحث فيهام واملفاهيم 
الفلسفة  يف  املثال؛  سبيل  فعىل  االختالف،  من  كبري  قدر  عىل  والنتائج  والقضايا 
أصبح البحث بعد ديكارت غري البحث قبله، ويف االقتصاد أصبح البحث بعد 

كينز غريه قبله.

وهذه احلقيقة نجدها حارضة يف علم أصول الفقه عند االثني عرشّية مع املحّقق 
حمّمد باقر بن حمّمد أكمل الوحيد البهبهايّن، فالبحث األصويّل الذي طرحه هذا 
العامل الكبري، جعلنا أمام درسني يف أصول الفقه، درس ما قبل البهبهايّن ودرس 
ما بعده، ونظرة عاّمة إىل هذا الدرس عند الشيخ حسن ابن الشهيد الثاين يف معامل 
البهبهايّن ومن  مع درس  ومقارنتهام  األصول  زبدة  البهائي يف  والشيخ  األصول 

جاء بعده كالشيخ األنصاري، تكفي إلدراك هذه احلقيقة.

منحه  الذي  األصــويّل  الــدرس  مفاصل  من  ملفصل  اختياري  كان  هنا  ومن 
البهبهايّن مزيد اهتامم، وهو بحث االجتهاد، فكان عنوانه: االجتهاد عند الوحيد 
زيادة  الختياره،  الدافع  ويأيت  الكايف،  والرشط  الرضورّي  الرشط  بني  البهبهايّن 
عىل كونه يبني رؤية البهبهايّن من كون االجتهاد ليس مقولة كمّية حتصل بمجرد 
حتصيل بعض العلوم، بل هو التصّدي لظاهرة التساهل يف دعوى االجتهاد عند 
الرشط  حتّقق  تقدير  أفضل  عىل  هي  التي  العلوم  بعض  دراستهم  بمجرد  بعض 

الكايف فقط.
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حتصل  ال  خربوّية  نوعّية  مقولة  االجتهاد  أّن  بيان  إىل  الباحث  سعى  وقد 
قدرات خاّصة ال حيصل  هلا من  بّد  بل ال  معارف،  بتحصيل جمموعة  ميكانيكًيا 
عليها الساعي إىل االجتهاد إاّل بعد أْن تكون له شخصّية علمية ذات حس فقاهتي 
profjssional sjnsj، الذي يكون للزمن واملامرسة الطويلة مع املنجز العلمّي 

عليه  أطلق  ما  وهو  تكوينها،  يف  األســاس  الــدور  علامئنا  من  الصالح  للسلف 
البهبهايّن مصطلح القّوة القدسّية.

وهي نتيجة أرى أنَّ هلا دوًرا أساًسا يف سحب رشعّية مثل هذه الدعاوى بعد 
حيمله  ملا  ــ  األرشف  النجف  علامء  من  بعده  ومن  ــ  البهبهايّن  رؤية  مع  تناقضها 
من ثقل تأسييّس يف مقولة االجتهاد، ومن ثّمة سلب رشعّية أّي دعاوى مماثلة يف 

املستقبل.

استعارة مصطلَحي  تّم  فقد  البحث صياغة علمّية حمّددة،  إشكالّية  ولصياغة 
والرياضّيات  كاملنطق  أخــرى  علوم  من  الكايف  والــرشط  الــرضورّي  الــرشط 
واالقتصاد وتطبيقها عىل العنارص التي اشرتطها البهبهايّن يف الوصول إىل مرتبة 
االجتهاد، لتطابق مفهومهام مع املقصود األصيّل للبهبهاين، وليس هو جمّرد تفنّن 
توافر  املوضوع هي  تناول  البحث، فكانت حيثية  التعبري، كام سيتضح خالل  يف 

هذين الرشطني وما يتوقفان عليه.

وملعاجلة هذه اإلشكالّية فقد تّم بناء البحث يف اهليكلّية اآلتية: 
مبحث أّول هيدف إىل خصوصّية االجتهاد يف الرشيعة.

مبحث ثاٍن هيدف إىل بيان العنارص الالزم توافرها لتحقيق الرشط الرضورّي 
لالجتهاد.
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مبحث ثالث خّصص لبيان املرجعّية الفلسفّية ملفهوم الرشط الكايف والعنارص 
الكاشفة له.

خامتة تعرض أهم النتائج التي خلص هلا البحث.
وأخرًيا أوّد اإلشارة إىل أنَّ ملوضوع البحث آفاًقا واسعًة حيث يمكن مقارنته 
أّن أحد  أهّنا ترفض االجتهاد مع  التي معروف عنها  املدرسة اإلخبارية  بموقف 
رموزها وهو املحّقق البحرايّن يّتفق مع البهبهايّن يف رضورة امتالك املجتهد القّوة 
القدسّية لكي تكون له الرشعّية يف الفتوى والقضاء، كام يمكن مقارنته مع موقف 
باب االجتهاد  فتح  أّكد عىل رضورة  الذي  األربعة  املذاهب  الشوكايّن من علامء 

ووضع ضوابط له وهو ما طرحه يف رسالة له يف االجتهاد والتقليد.
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المبحث األّول: االجتهاد بين الدينّي والدنيوّي
عندما يتعّرض الفقهاء بعد عرص الوحيد إىل مسألة جواز االجتهاد من حيث 
الدليل العقالئّي، فإهّنم ينظرون إليه بوصفه مصداًقا حلقيقة اجتامعّية تتعلق بنظام 
املجتمع وهي رجوع كّل فرد من أفراده إىل متخّصصني يف كّل جمال من جماالت 
املجتمع للقيام بالوظائف التي يقتضيها كّل واحد منها، فكّل فرد »يستند يف أعامله 
إىل قول غريه...الرتكاز رجوع اجلاهل إىل العامل عند العقالء«)1(، فعىل سبيل املثال 
يف جمال الطب، حيث ال يمكن أْن يكون كّل فرد طبيب نفسه، ال بدَّ من وجود 

متخّصصني يرجع هلم أفراد املجتمع يف حّل املشاكل الصحّية التي تواجههم.

وهذه املصداقية التي اتبعها الفقهاء واألصوليون؛ هي استمرار ملا استند إليها 
الوحيد البهبهايّن يف بيان أمهية االجتهاد من الناحية الرشعّية واالجتامعّية وخطورته 
مقارنة مع التخّصصات األخرى كام استند إليه يف بيان عمق موضوعه وإشكالّيته.

فمن اجلهة األوىل؛ يرى البهبهايّن أنَّ الفقه بوصفه ثمرة االجتهاد عندما يقارن 
مع الطب، يكون»أعظم خطًرا وأشّد رضًرا، ألن رضره)أي الطب( يف األبدان. 
والفقه رضره فيها ويف الفروج واألنساب واألموال واإليامن وغري ذلك«)2(، ذلك 
أخطأ  إذا  الفقيه  أنَّ  اجلسم، يف حني  يتجاوز  فإنَّ رضره ال  أخطأ  إذا  الطبيب  أنَّ 
ا وماليًّا كام يف حالة اخلطأ يف أحكام احلدود والّديات  فإّن رضره قد يكون جسديًّ
وأحكام التجارة والقضاء، ويكون خطره عىل األنساب واألعراض كام يف حالة 
اخلطأ يف أحكام الزواج والطالق، بل أكثر من ذلك، فإنَّ خطأه يمكن أْن يرسي 
إىل فعل الطبيب نفسه؛ ألّن ترّصف الطبيب يف جسد املريض ال بدَّ له من مسّوغ 
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رشعّي، إذ َجَسد املريض ليس ملًكا للطبيب جيوز له الترّصف كيفام شاء وإجازته ال 
متنح الطبيب رشعّية الترّصف به ما مل تستند هذه اإلجازة إىل حكم رشعّي باجلواز.

االجتهاد  حلقيقة  حتليلية  رؤية  جمّرد  ليست  لالجتهاد  اخلطرية  النتائج  وهذه 
وخطورة موضوعه، بل هي حقيقة. يرى الوحيد البهبهايّن أنَّ النصوص الرشعّية 
أّكدت عليها، فالقرآن الكريم حكم بفسق وكفر وظلم من حيكم بغري حكم اهلل 
ْ حَيُْكم باَِم َأنَزَل اهللَُّ َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾ املائدة/  وذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوَمن ملَّ
املائدة/  اْلَكافُِروَن ﴾  ُهُم  َفُأْوَلـِئَك  َأنَزَل اهللَُّ  باَِم  حَيُْكم   ْ ملَّ 47 وقوله تعاىل: ﴿َوَمن 
يف  اخلطأ  حالة  يف  يتحّقق  فإّنه  اهلل،  حكم  رفض  يف  يتحّقق  كام  حكم  وهو   ،44
ر رشعّي، وهو ما حيصل عندما يتساهل اإلنسان بدعوى  حكم اهلل من دون مَعذِّ

االجتهاد ويقيم نفسه يف مصاف الفقهاء وهو مل يستوِف الرشوط الاّلزمة لذلك.

ــوى  دع نتيجة  وهـــو  اهلل  ــاســم  ب ــا  ــاطــًق ن ــان  ــس إن ــكــون  ي أْن  وخلـــطـــورة 
اختاره  ــذي  ال الكامل  لإلنسان  حتــذيــًرا  يــوّجــه  الــقــرآن  أنَّ  نجد  االجــتــهــاد، 
تــعــاىل: ــه  قــول يف  ـــك  وذل  ،حمّمد الــرســول  وهـــو  برشيعته  نــاطــًقــا   اهلل 
احلاقة/  بِاْلَيِمنِي﴾  ِمــنْــُه  ــا  ــْذَن ألََخ  * ــِل  ــاِوي األََق َبــْعــَض  َعَلْينَا  َل  ــوَّ ــَق َت ـــْو  ﴿َوَل
حـــرام؟!. ــذا  وه حــالل  هــذا  ويــقــول  نفسه  ينّصب  بمن  فكيف   ،45-44

تعاىل  اهلل  إىل  نسبة األحكام  املسؤولّية اإلهلّية يف  الكريم عىل  القرآن  أّكد  وكام 
من قبل اإلنسان، فإنَّ الُسنَّة الرشيفة قد رّصحت بنتائج هذه النسبة عندما تكون 
خاطئة وكوهنا يف عنق ناسبها سواء أدرك ذلك أم مل يدرك، وسواء حتّمل املسؤولّية 
أم مل يتحّملها، ففي نّص اإلمام الصادق عن جّده أمري املؤمنني، إنَّ القول 
بغري علم»تبكي منه املواريث وترصخ منه الدماء وتولول منه الفتيا ويستحل بقضائه 



80

�الجتهاد عند �لوحيد �لبهبهايّن بني �ل�شرط �ل�شرورّي و�ل�شرط �لكايف

الفرج احلرام، وحيرم به الفرج احلالل، ويأخذ املال من أهله ويدفع إىل غريه«)3(.

وترى  يقل«)4(  مل  أو  ضامن  أنا  قال  ضامن  الصادق»املفتي  اإلمام  قال  وكام 
بعض النصوص أّن من يكون جريًئا يف الفتوى إّنام هو يتجرأ عىل اهلل تعاىل، فعنه 
 إّن أجرأكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل اهلل تعاىل«)5(، ويف رواية عن النبي«أيًضا

بدل عبارة)عىل اهلل( عبارة)عىل النار()6(.

هذا من جهة النتائج اخلطرية لدعوى االجتهاد، وأّما من جهة اإلشكالّية، أي من 
جهة إشكالّية مسائله وتعقدها واحتامالهتا املفتوحة، فقد أّكد البهبهايّن أنَّ حقيقة 
موضوع االجتهاد حقيقة غيبّية بمعنى تنتمي إىل جمال املعرفة امليتافيزيقّية، فهو غري 
خاضع للزمان واملكان والتجربة، بل أكثر من ذلك غري خاضع ملقوالت العقل، 
فهو حمض تعّبد، إذ فّرق بني العلوم الطبيعية كالطب وبني العلوم االعتبارية كعلم 
الفقه؛ إذ الطب جتريبّيات وعقلّيات والفقه تعّبدي غالًبا؛ ال طريق للعقل والتجربة 
اإلنسان شء من جهة عقله وال من جهة جتربته وال غريها)7(. بيد  فليس  إليه، 

وهذه احلقيقة امليتافيزيقّية ملوضوع االجتهاد أنتجت بدورها إشكالّية معرفّية 
تتمّثل بالصعوبة الشديدة يف الوصول إىل القول احلاسم فيها ممّا أّدى إىل أْن»يقع فيه 
االختالفات الشديدة املتكثرة غاية الكثرة املحتاجة إىل بذل اجلهد يف عالجها«)8(، 
ذلك أّن غيبّية احلكم وبعض املوضوعات وكوهنا تعّبدية حمضة جعل املعرفة هبا ال 
تتعّدى املعرفة الظنّية التي عند التأّمل فيها والتعّمق يف أبعادها قد تنخفض إىل ما دون 
ذلك، ومن ثّم يمكن القول، وهو ما يراه البهبهايّن،»أنَّ الفقه كّله ظنّي؛ ال طريق لنا 
إىل اليقني ]فيه[، مع أنَّ الظن رّبام كان يف غاية القرب من الشك-، مع أنَّه قريب منه 
البتة، وبأدنى شء من املساحمة والغفلة يزول ويصري شًكا، بل رّبام يصري ومًها«)9(.
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ومن هنا يرى البهبهايّن أنَّ حتّقق الفقيه املعرتف به من قبل املتخّصصني شء 
نادر مقابل حتّقق األطباء، فقد»يكثر يف بلدة أو حملة أطباء وال يوجد يف عرص فقيه 

سّلمه أهل ذلك العرص«)10(.

»الفقهاء  أنَّ نجد  اإلهلّية  ومسؤولّيتها  االجتهادّية  املعرفة  يف  اإلشكالّية  وهبذه 
كثرًيا ما يأمرون باملبالغة يف االحتياط يف الفتوى وحيذرون من رضرها«)11(، فنجد 
كبار الفقهاء يف الوقت الذي يؤسسون القواعد يف علم أصول الفقه ويصلون إىل 
قناعة أكيدة بالقاعدة املؤّسسة، فإهّنم عندما يصلون إىل مرحلة التطبيق وجيدون 
م يتوقفون ويتخذون موقًفا وسًطا بني  يف الفقه ما خيالف نتيجة هذه القاعدة، فإهنَّ
قناعتهم األصولّية والفقهّية وبني احتامل خطئهم يف هذه القناعة واحتامل صّحة 

املوقف الفقهي املخالف هلا، فيتخذون موقف االحتياط يف الفتوى.

ويف هذا السياق يذكر البهبهايّن قصًة عن العامل الكبري، وبتعبريه العامل الرباين 
والفاضل الصمدايّن حمّمد صالح املازندرايّن، فبعد أن أكمل رشح أصول الكايف 
الفقهّية  التي متّثل األحكام  املتعلق بأصول الدين، نوى الرشوع يف رشح فروعه 
رتبة  إىل  تصل  مل  أنَّــك  حُيَتمل  له:  فقيل   ،األئّمة نصوص  يف  وردت  كام 
االجتهاد، وهنا وملجرد االحتامل الصادر من تقييم غريه له؛ ترك رشحها، وهنا 
العلم  أّنه كان يف مرتبة من  َأنَّ من الحظ رشح األصول يعرف  البهبهايّن،  يعلق 

والفقه، لذا يراه أّنه َمَثل للعامل املحتاط يف دينه)12(.

إًذا يمكن القول إنَّ االجتهاد مسلك ذو نتائج خطرية تشمل الدنيا واآلخرة، 
وهي نتائج يتحّملها مدعي االجتهاد شاء أم أبى، ألنَّ نتيجتها النسبة إىل اهلل تعاىل 

وهي عىل حّد النطق باسم اهلل تعاىل.
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المبحث الثاني: االجتهاد والشرط الضرورّي
بيان  من  بدَّ  ال  البهبهايّن،  عند  لالجتهاد  الرضورّي  الرشط  عنارص  بيان  قبل 
نّص  يف  حضوًرا  له  جيعل  الــذي  ــاس  واألس فيه،  نشأ  الــذي  واملجال  مفهومه 
البهبهايّن، إذ إنَّه ال وجود له يف الرتاث العريب اإلسالمي وهو املجال الذي ينتمي 
إليه نّص البهبهايّن، وإاّل من دون ذلك سيكون البحث عملية إسقاط ما هو غريب 

عىل فكر ال ينتمي إليه، وهو أمر غري علمي.

أًواًل: الشرط الضرورّي جزء العّلة
قد تقّدم أنَّ البهبهايّن يرى أنَّ االجتهاد رضورة اقتضاها غياب املعصوم الذي 
التي  املوانع  من  جمموعة  وراء  الرشعّية  األحكام  وخفاء  الترشيع،  مصدر  يمّثل 
نجده  لذا  ممكنة،  غري  مهّمة  اليقني  نحو  عىل  مبارشة  إليها  الوصول  من  جعلت 
»غالب طرق معرفة األحكام...ظنّّية«)13(، ومبّينًا بالتفصيل سبب عدم  يرّصح بأنَّ
إمكانية حتصيل العلم هبا)14(، األمر الذي جعل من األحكام ُتشّبه عند األصولّيني 
باملاء املوجود يف باطن األرض وقد حجبته طبقاهتا، ال يمكن الوصول إليها إاّل 
من خالل حفر معريف يف طبقات هذه املوانع، كام ال يمكن الوصول إىل املاء من 
ًفا  الّلغة ليكون مصطلًحا معرِّ دون حفر الرتبة، ولذا تّم نقل لفظ االستنباط من 
لالجتهاد، فهو عملية استنباط احلكم عن األدلة الرشعّية، كام أنَّه متضمن يف تعريفه 
االستفراغ  إنَّ  إذ  الرشعّي،  باحلكم  الظن  حتصيل  يف  الوسع  الفقيه  استفراغ  بأنَّه 
هو»استفعال بمعنى الطلب«)15(، الذي يتمّثل يف الفقه بطلب األحكام املحجوبة 
التفصيلّية ألحكام القرآن وتعارضها وعدم  عنّا نتيجة غموض داللة النصوص 
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قطعّية صدورها، ممّا اقتىض عىل الفقيه أن يبذل أقىص درجات اجلهد املعريّف لكي 
يزيل ما أمكن من هذه احلجب بعد تعذر إزالتها بالكلّية.

وعليه فإنَّ عملّية االجتهاد ال بدَّ هلا من أدوات بوساطتها يتّم استخراج احلكم 
بآليات معرفّية ال  الفقيه  التي جتّهز  العلوم  تتمّثل بمجموعة من  األدوات  وهذه 
املذاهب  خمتلف  يف  الفقه  أصول  علامء  أّكد  لذا  دوهنا،  من  االستنباط  عملّية  تتّم 

اإلسالمّية عىل رشطّية حتصيل هذه العلوم للوصول إىل قابلية االجتهاد.

وعندما نقارن متييز البهبهايّن بني دور العلوم والقّوة القدسّية يف حتصيل القدرة 
يف  الكايف  والرشط  الــرضورّي  الرشط  مفهومي  عىل  تنطبق  نجدها  االجتهادية 
الرشط  هو  الرضورّي  بأنَّ   ،- عامة  بصورة   - يعّرفان   اللذين  احلديثة،  العلوم 
الذي ال بدَّ أْن يكون موجوًدا قبل كّل حدث يراد وقوعه، والكايف بأنَّه الرشط أو 
جمموعة الرشوط التي ال بدَّ أْن تكون حاصلة إلنتاج احلدث بالفعل)16(، وهو ما 
تّم تطبيقه يف الفلسفة والعلوم احلديثة كاملنطق الريايّض والرياضّيات واالقتصاد، 
ونفيه  اليشء  وجود  وجــوده  يستلزم  وهو»ما  التام،  السبب  مها  الفلسفة  ففي 
الرضورّي... فـ»الرشط  املعلول،  حتّقق  يف  الدور  حيث  من  وخيتلفان  نفيه«)17(، 
الرشط  إّن  حني  يف  ــه«)18(،  ب إاّل  االستدالل  يستقيم  وال  عنه  يستغنى  ال  ما  هو 
ويستبعد  مطروًحا  يكون  عندما  لزوم  إىل  دائاًم  يؤّدي  الزم...  هو»رشط  الكايف 
اللزوم عندما ال يكون قائاًم«)19(، ويف االقتصاد تبًعا لعلم الرياضّيات فهام يمّثالن 
من  اهلدف  اقتصادّي  مفهوم  عن  تعرّب  لداّلة  الثاين  واالشتقاق  األّول  االشتقاق 
املثال  سبيل  فعىل  املستقبلّية،  بنتائجه  والتنّبؤ  املفهوم  هذا  سلوك  تفسري  اشتقاقها 
إيراد  أقىص  معرفة  منها  اهلدف  الكيّل  اإليراد  داّلة  توجد  الريايّض  االقتصاد  يف 
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كيّل، فيتّم اشتقاقها أّواًل فيكون عندنا الرشط الرضورّي ملعرفة الكمّية القصوى 
لإليراد ولكنَّه لن يكون كافًيا فال نستطيع حتديد كمّيته إاّل بعد أْن نشتق للمعادلة 
الناجتة عن االشتقاق األّول الذي سيكون الرشط الكايف* للحصول عىل الكمّية 
التالزم  عن  والكايف  الرضورّي  الرشط  يعرّب  الريايّض  املنطق  ويف  القصوى)20(، 
املاّدي بني قضّيتني، الرضورّي هو ما يكون فيه التالزم بني قضّية أوىل وقضّية ثانية 
ناجتة عنها، والكايف هو التالزم بني الثانية واألوىل بحيث األوىل تؤدي إىل الثانية)21(.

بمرتبة  املعلول  من  جيعل  ما  الــرضورّي  الرشط  إنَّ  القول  يمكن  تقّدم  وممّا 
بالفعل بمجّرد توافره،  أّنه سيتحّقق  يتحّقق؛ وال يعني  القابلّية ألْن  أو  االقتضاء 
إّنام يبقى يف هذه احلالة االقتضائّية التي تساوق حالة اهليوىل إىل أْن يتحّقق الرشط 
الفلسفة اإلسالمّية عاّمة والفلسفة  توافر الرشط بمفهومه يف  يمّثل  الذي  الكايف 

اإلرشاقية خاّصة وهو»ما يكمل به سببّية السبب أو قابلّية امُلسبَّب«)22(.

ويظهر حضور واقع الرشط الكايف عند البهبهايّن من تأكيده عىل عنرص املامرسة 
األلفاظ  معاين  من  كثرّيا  »إنَّ  بقوله:  إليه  يشري  ما  وهو  حتتاجه،  الذي  والزمن 
إىل  االستامع  ومن  هبا،  واألنس  األحاديث  يف  باملامرسة  تعرف  واصطالحاهتا؛ 
املشايخ والقراءة عندهم واملزاولة فيهام، بل وبعض منها من املعرفة بأقوال الفقهاء 
وسلوك املحّدثني واملهارة هبام، ومن هذا ترى أّن من مل يكن له تلك املامرسة واألنس 
واملزاولة ويكون عارًيا؛ رّبام يفهم من احلديث ما يمّجه آذان الفقهاء وتشمئّز منه 
قلوهبم وال يرضون بالبناء عليه، بل رّبام يقطعون بفساده«)23(، وهو نّص رصيح 
يف أنَّ وجود العلوم ال يعني وصول من حصل عليها إىل مرتبة االجتهاد، وهذا هو 

جوهر التمييز بني الرشط الرضورّي والرشط الكايف.
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ثانيا: علوم الشرط الضرورّي
لديه  تتوافر  أن  االجتهاد  مرتبة  إىل  الوصول  إىل  يسعى  بدَّ ملن  أّنه ال  تقّدم  قد 
جمموعة من العلوم متّثل مصدر األدوات الفنّية التي حيتاجها يف ممارسته الستنباط 
احلكم الرشعّي، وهو ما تناوله البهبهايّن بالبيان كامًّ وكيًفا، فكانت العلوم اآلتية: 

أو  الكلمة  موضوعها  يكون  التي  العلوم  كّل  تشمل  وهي  الّلغة:  علوم   -1
الذي  الّلغة  البالغة وفقه  النّحو وعلم الرصف وعلم  فيها علم  فيدخل  الكالم، 

يتناول أصل اللغات والظواهر الّلغّوية العاّمة التي توجد يف كّل الّلغات.

هذا  عن  يعرّب  النصوص  بعض  يف  نجده  البهبهايّن  املحّقق  إىل  الرجوع  وعند 
إىل  يسعى  من  عىل  فاشرتط  العلوم،  هذه  لكّل  الشامل  العام  باملعنى  الــرشط 
بتفصيل  يقوم  ولكنّه  الّلغّوية«)24(،  العلوم  االجتهاد»معرفة  مرتبة  إىل  الوصول 
»فيام حيتاج إليه املجتهد من العلوم...علم الّلغة وعلم  ذلك يف نّص آخر، فبنّي أنَّ
الرصف والنّحو«)25(، ورشطّية هذه العلوم تنطلق من مسّلمة يف نظرّية االجتهاد 
كالم  هو  إّنام  الكالم  أنَّ  وهي  الّلغّوي  التواصل  فلسفة  تقتضيها  البهبهايّن  عند 
ة ال بدَّ أن يفهم من خالل املعرفة املختزنة عن العامل، أي بام خيتزنه  منتجه؛ ومن ثمَّ
من مفاهيم ودالالت ومعرفة باحلّس العام املشرتك بني الناس)26(، وهذه املسّلمة 
هي: »أنَّ املناط يف كالم الشارع ُعْرف زمانه واصطالح وقته يف حقائق األلفاظ 
حتمل  إّنام  وُسنّة  قرآن  من  الرشعّية  فالنصوص  أّيامه«)27(،  يف  املتعارفة  وجمازاته 
مفاهيم، وهي يف حالة كوهنا كّلية تنطبق عىل مصاديقها عىل نحو القضّية احلقيقّية 
يبقى االنطباق  بل  املفهومّية،  يغرّي من حقيقتها  أنَّ االنطباق ال  إاّل  ال اخلارجّية، 
تابًعا حلدودها، وإاّل لو تّم تغيري املفاهيم؛ فإّنه سيكون تقوياًل للنّص ما مل يقله، 



86

�الجتهاد عند �لوحيد �لبهبهايّن بني �ل�شرط �ل�شرورّي و�ل�شرط �لكايف

إذ كيف يعقل أن ننسب للنّص مفاهيم ال تنتمي إىل عرصه وال لثقافته التي هي 
ثقافة املتلّقي، لذا ال بدَّ لنا قبل ممارسة االجتهاد أْن نفهم هذه املفاهيم بالداللة التي 

قصدها املعصوم وإن كان املتلّقي له فهم خاّص هلا.

كام أنَّ احلاجة إىل هذه العلوم ترجع إىل انسداد باب العلم بداللة النصوص، ممّا 
يقتيض وجود قواعد تنظم عملّية فهم النّص التي بدوهنا لن نصل إىل هذه الداللة، 
ال  أّنه  شّك  ال  يالحظها  مل  أو  العلوم  ]هذه[  يقرأ  مل  أّن»الذي  البهبهايّن  يرى  لذا 
يفهم من اآليات واألخبار إاّل بعًضا منها«)28(، وإلدراك البهبهاين أّن هذا التعليل 
وافرة من األسباب  أنَّ هناك كثرة  يرى  الذي  غري مقبول عند اإلجتاه األخباري 
العاملني  »الفقهاء  بسرية  موقفه  أّيد  وأحكامها)29(،  األئّمة  بأحاديث  نقطع  جتعلنا 
التتّبع  درجات  أقىص  البالغني  واحلديث،  بالكتاب  املاهرين  املذكورة،  بالعلوم 
احلديث  يف  املاهرين  مشاخيهم  عند  متعددة  مّرات  األحاديث  قرأوا  الذين  فيهام، 
والعلوم املذكورة، وأخذوا منهم إجازات متعّددة ورصفوا الكثري من عمرهم يف 
هلام  املكتوبة  واحلواّش  والتعليقات  األحاديث  ورشوح  الكتاب  تفاسري  مطالعة 
حتصيل  عىل  حريصني  عنها،  مستغنني  غري  نراهم  ذلك  مع  والتحقيقات...فإّنا 

كتبها وضبطها«)30(.

وقد يرى بعض أّننا ما دمنا نتكّلم العربّية، فإنَّ ذلك يكفينا يف فهم النصوص 
وهو ما يمّثله االجتاه األخباري، وهنا يبنّي البهبهايّن أنَّه ال مالزمة بني كوننا من 
أهل العربّية وبني القدرة للوصول إىل مراد املعصوم، وذلك أنَّه»ال شبهة يف تغرّي 
بالنسبة إىل كثري من األلفاظ والعبارات«)31(، ممّا نحتاج  الشارع  اصطالح زمان 
املتقدمني  من  لذا»نجد  الــدالالت،  حتديد  يف  العلوم  هذه  علامء  أقوال  إىل  معه 
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به  تنادي  كتبهم  ووجدت  ذلك  وطريقتهم  ديدهنم  منهم  واملتأخّرين  فقهائنا  من 
وكلامهتم رصحية يف أّن معنى هذه اللفظة وهذه العبارة مثاًل كذلك بقول سيبويه 
بأشعار  يتمّسكون  ما  الّلغة...وكثرًيا  أهل  قاله  بام  يقولون  واألصمعي...ورّبام 

امرئ القيس وأمثاله«)32(.

باب  من  يكون  أن  يمكن  العلم  هذا  إىل  احلاجة  إّن  الفقه:  أصول  علم   –  2
يف  نتيجتها  تقع  قواعد  عن  فيه  يبحث  بأّنه»علم  يعرف  فهو  التحليلّية،  القضّية 
» احلاجة إليه من  طريق استنباط احلكم الرشعّي«)33(، وهو ما يراه البهبهايّن، إذ إنَّ
البدهيّيات«)34(، وهي بداهة يؤّيدها مضامني الكتب املؤّلفة يف هذا العلم التي منها 
كتابه املوسوم بالفوائد احلائرّية، فإّن» كّل واحدة من]هذه[ الفوائد تنادي بأعىل 

صوهتا باالحتياج إليه...وتنادي بخطر اجلهل فيه«)35(.

غري أّن هذه البداهة ال تعني أهّنا ال حتتاج إىل عنارص إلدراكها، إذ من البدهّيات 
بداهة احلاجة إىل علم  البهبهايّن من  ما يقصده  أطرافه، وهو  إىل تصّور  ما حيتاج 
العنارص  قّدم  لذا  األخبارّية،  أساطني علامء  الفقه مع وجود اخلالف من  أصول 

التي بعد تصّورها نحكم هبذه البداهة.

يرى البهبهايّن أّن التكاليف واألحكام يف زماننا واجبة التحصيل مع كوهنا غري 
بدهيّية لنا، وأّن الطريق ملعرفتها منحرصة بأدّلة حمّددة كالكتاب والسنّة، وهنا ال 
لنا علم هبذه األحكام من هذه األدّلة أم ال؟ وعىل  لنا أن نالحظ هل حيصل  بدَّ 
الثاين هل هو حّجة أم ال؟ وإذا مل جُيعل طريق أصاًل لألحكام، فهل القاعدة فيه 
الرباءة أو التوّقف أو غريها كاالحتياط، وإذا حصل لنا تعارض، هل هناك عالج 
اخلرب  وحجّية  كاإلمجاع  أخرى  مباحث  لدينا  يتوّلد  األسئلة  هلذه  ونتيجًة  ال؟  أم 
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واالستصحاب وغريها ممّا تندرج يف علم األصول، كام بنّي أنَّ هناك مسائل أخرى 
بينه  املعريّف فيها ليكون حّجة  بدَّ من اختاذ املوقف  التي ال  كالنسخ والتخصيص 

وبني اهلل)36(.

كّل من حياول  يعيشه  واقع  فهو  إشكاّل،  ليس حمل  البهبهايّن  من  تقّدم  ما  إّن 
استنباط حكم رشعّي،»وباجلملة احتياج املجتهد إىل هذه املسائل بدهيّي، وليس 

أحد الطرفني يف هذه املسائل بدهيّي حتى يستغنى عن مالحظتها وتدوينها«)37(.

وزيادة عىل كونه رشًطا بدهيًّا، فإنَّ البهبهايّن يرى أنَّه أّول الرشوط العلمّية ألنَّ 
الفقيه حيتاج إليه يف كّل املسائل يف حني أّن العلوم األخرى قد ال حيتاج إليها يف كّل 
املسائل، ومن هنا؛ فإّنه يرى أّن»األهم والعمدة يف االجتهاد هو هذا العلم، وأّنه 

ال بدَّ من مزاولته مزاولة تاّمة«)38(.

فهو  العلم،  هذا  إىل  للحاجة  آخر  وجًها  البهبهايّن  يثبت  األساس  هذا  وعىل 
يرى أنَّ القصور فيه وعدم املهارة يف تطبيقه ينتج عنه يف الفقه مزخرفات شنيعة 
وخرافات فظيعة ويربز شكوًكا واهيًة خمّربًة للدين)39(، ويعرض أمثلًة لذلك، إذ 
يمكن الفتوى بجواز الزواج من بنت األخ ألهّنا تدخل يف العموم اللفظي آليات 
ة فإنَّ  القرآن الكريم، يف حالة عدم البحث عن املخّصص يف السنّة)40(، ومن ثمَّ
أصول الفقه يعّد الضامنة لعدم الوقوع يف مثل هذه اخلروقات، ويكون»امليزان يف 
الفقه واملعيار ملعرفة مفاسده«)41(، فتكون احلاجة إليه يف الفقه كاحلاجة إىل املنطق 

يف الفلسفة وبقّية العلوم.

3- علم أصول الدين: قد ينظر إىل علم أصول الدين عىل أّنه ال حاجة له يف 
عملّية االستنباط عىل أساس أّنه علم نظرّي يرتبط بالعقائد وال يقتيض عماًل، يف 
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مقابل الفقه الذي هو موضوع االجتهاد والذي يرتبط بالعمل وأفعال اجلوارح.

وهي نظرة يرفضها البهبهايّن، ويرى أّن له دوره يف تأسيس القواعد التي حيتاجها 
والقواعد  الرشعّية  القواعد  بني  يمّيزون  الفقه  أصول  علامء  أّن  وذلك  املجتهد، 
حجّية  املثال  سبيل  فعىل  ينتجها،  الذي  الدليل  هو  التمييز  هذا  وأساس  العقلّية، 
النبأ، فيكون استدالاًل رشعيًّا وقاعدة رشعّية،  بآية  الواحد قد يستدّل عليه  خرب 
عقليًّا،  استدالاًل  فيكون  احلكومة،  نحو  عىل  االنسداد  بدليل  عليه  يستدّل  وقد 
التكليف بغري املقدور تارة يستدّل ببعض النصوص،  يتبنّى إمكانّية  وكذلك من 
وتارة يستدّل بالعقل عىل أساس أنَّ العامل وما فيه ملك هلل، فله أن يفعل ما يشاء 
الكالم يرفض مسألة احلسن والقبح  يتبنّى موقًفا يف علم  أن  بدَّ  بملكه؛ وهنا ال 
العقليني، ممّا يعني أّن سلسلة العملّية االجتهادّية قد متتّد إىل ما هو كالمي حيتاج 
فيه الفقيه اىل تبنّي اجتهاد فيه، وهلذا رّصح البهبهايّن أّن عىل الفقيه»معرفة أصول 
الدين وأنَّ احلكيم ال يفعل القبيح وال يكّلف ما ال يطاق وأمثال ذلك وإاّل لكان 

مقّلًدا«)42(.

مزيد  البهبهايّن  الوحيد  أعطاها  التي  العلوم  من  وهو  الرجال:  علم   -  4
إليه يف عملّية االجتهاد،  تتناول سبب احلاجة  اهتامم. فنجد عرشات الصفحات 
احلاجة  مستقصًيا  البسط«)43(،  غاية  يف  الرجال  علم  إىل  احلاجة  بيان  وكان»عند 
أن كانت  بعد  أمر طبيعي  النقض واإلبرام«)44(، وهو  التام وزيادة  بالبسط  إليه» 
عملّية االجتهاد تقوم يف ماّدهتا األساس عىل الروايات، وال ينتقل عنها إىل غريها 
إاّل يف حالة فقداهنا يف املسألة االجتهادّية، ممّا يعني أّن عىل الفقيه»معرفة الرجال 
للوثوق بالسند من حيث العدالة واالنجبار أو ألجل الرتجيح«)45(، وهذه املعرفة 
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إّنام يتكّفلها العلم الذي»يبحث فيه عن أحوال الرواة وأوصافهم من حيث كوهنم 
عدواًل أو غري عدول، موّثقني أو غري موّثقني...وسائر ما له دخل يف اعتبار اخلرب 
الفقيه  حصول  نتيجته  تكون  الرجال  علم  فإّن  ة  ثمَّ ومن  وسقمه«)46(،  وصّحته 

عىل»تشخيص رواة احلديث ذاًتا ووصًفا، مدًحا وقدًحا«)47(.

إًذا ملعرفة قابلّية الراوّي من حيث ضبط املعنى، بعد اليقني بموثوقّية نقله عن 
يف  االستنباط  مادة  هو  الراوي  نقل  إذ  االستنباط،  يف  مبارش  دخل  هلا  املعصوم، 

الغالب وقد تقّدم قبل قليل أنَّ اخلرب هو العمدة يف ثبوت األحكام.

وزيادة عىل ذلك فإنَّ احلاجة نجدها حتى مع أصحاب األصول األربعامئة وال 
تقترص عىل من يروون تلك األصول، ألّن»بعض أصحاب األصول مع ترصيح 
املشايخ العارفني املاهرين بأّنه صاحب أصل، يقولون: كّذاب مّتهم مثل عيل بن 
أيب محزة، أو ال أفتي بام ينفرد بروايته مثل السكوين، أو مرتوك العمل بام خيتّص 

بروايته مثل احلسن بن صالح بن حي«)48(.

يتجاوز  البهبهايّن ال  نجد  العلم،  هذا  إىل  احلاجة  بيان  احلديث: يف  5 - علم 
بأن  باألحكام،  املتعّلقة  باألحاديث  »العلم  فتّدبر:  بكلمة  معقًبا عليهام  السطرين 
يتمّكن من  بحيث  باب  كّل  ما جيمعها، ويعرف موقع  يكون عنده من األصول 

الرجوع إليها، واالحتياج إليه ظاهر، فتّدبر«)49(.

ويف السياق نفسه نجد البهبهايّن يكّرر البيان املخترص ملا جيب العلم به رشًطا 
أيًضا يمكن تفسري  املنطق)50(، وهنا  بآيات األحكام وعلم  العلم  لالجتهاد وهو 
العدد  آيات األحكام حمدودة  أّن  هذا االختصار يف ضوء مقدار دورمها، وذلك 
مقارنة بمجموع آيات القرآن الكريم فهي أكثر من مخسامئة بقليل بحسب اخلالف 
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تدوينها يف كتب  تّم  آية، وقد  أكثر من ستة آالف  القرآن  آيات  أّن  فيها، يف حني 
متخّصصة بحيث ال يكون الفقيه حمتاًجا ملؤنة علمّية كبرية يف الوصول إليها، كام 
أصول  علم  يف  تأسيسها  يتّم  استنطاقها  يف  نحتاجها  التي  التحليلّية  األدوات  أّن 
ة لن تكون حاجة إىل تأسيس علم مستقل خيتّص بآيات األحكام،  الفقه، ومن ثمَّ

ال سّيام مع وجود كتب التفسري ومباحث علوم القرآن الكريم.

وأّما علم املنطق فيبنّي البهبهايّن أّن وجه احلاجة إليه ترجع إىل وجود مسائل 
خالفّية حتتاج إىل الدليل يف الرتجيح بينها، بل هو مورد حاجة يف مجيع» العلوم 
التي هي رشط يف االجتهاد، ألنَّ اجلميع نظرّيات، وكّل واحد منها جممع شكوك 

وشبهات ال حتىص، وال يتّم االستدالل يف أمثال هذه إاّل باملنطق«)51(.

إىل هنا انتهينا يف بيان علوم االجتهاد عند البهبهايّن، وهنا يرد السؤال هل هذه 
يبقى  ولن  االجتهاد  رشوط  فيه  توافرت  قد  عليها  حيصل  من  أّن  تعني  الرشوط 
أمامه إاّل تطبيقها ليكون قد وصل إىل مرتبة االجتهاد الفعلّية، وهنا جييب البهبهايّن 
بالنفي، خالصته: إّن هذه العلوم ستكون بمنزلة العدم إْن مل تتوافر فيها عنارص 
الرشعّية،  للعلوم  الدرايّس  التحصيل  تتحّقق من خالل  بدورها ال  التي  أخرى، 
بل حتتاج إىل تكوين معريّف خاّص، وهو ما سننتقل إىل املبحث اآليت لبيان حقيقة 

وتفاصيل هذا اجلواب.
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المبحث الثالث: القّوة القدسّية والشرط الكافي
الفلسفة اإلرشاقية  اإلسالمّية وال سّيام  الفلسفة  منظومة  املصطلحات يف  من 
للمعرفة االستداللّية  املقابل  املعريّف  املجال  ينتمي  الذي  القدسّية  القّوة  مصطلح 
إىل  ينتمي  فهو  مواردها،  من  واحدة  االجتهادّية  املعرفة  تكون  التي  الربهانّية   –
املعرفة احلدسّية املبارشة، وقد استخدمه البهبهايّن ــ كام تقّدم ــ للتعبري عن الرشط 
بني  املداخلة  من  نوًعا  يمًثل  ما  وهو  الفعلّية،  االجتهادّية  القدرة  حلصول  الكايف 
التوّقف عند هذا االستعامل  التضاد، ممّا يقتيض  جمالني معرفّيني متقابلني إىل حّد 
لبيان حقيقته الداللّية ودورها يف التعبري عن الداللة العميقة هلذا املصطلح يف جمال 

تكوين هذه املعرفة والقدرة.

أّواًل: القّوة القدسّية كمال وجودّي
املعرفة يف الفلسفة ومنها الفلسفة اإلسالمّية التقليدّية؛ هلا طريقان، طريق طويل 
وطريق قصري، فام كان حيتاج إىل حركتني من املطالب إىل املبادئ ومن املبادئ إىل 
املطالب هو طريق طويل ويسّمى بالفكر، وطريٌق قصري وهو الظفر باملطالب دفعة 

واحدة ويسّمى احلدس)52(.

برشّية،  معرفة  لكّل  منطقّية  رضورة  احلدس  يعّد  الفلسفي  التحليل  وحسب 
»االنتقال من األّولّيات إىل النظريات... ال بدَّ وأن ينتهي إىل ما يكون... من  ألنَّ
تلقاء نفسه وإاّل لتسلسل إىل غري هناية«)53(، ممّا يعني أّنه يف أّية معرفة برشّية وال 
سّيام العلوم يكون»املبدأ... باحلدس، ألّن العلوم... تنتهي إىل حدوس استخرجها 
احلدسّية  القّوة  الزمان«)54(، وهذه  واستنبطوها عىل طول  احلدوس  تلك  أرباب 
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مبارشة  األوسط  احلد  إدراك  عىل  احلدس  قيام  بعد  إذ  واحدة،  بدرجة  تكون  ال 
لينتقل بعدها إىل املطلوب من دون حاجة للحركة األوىل يف طريق الفكر، فإنَّ هذا 
واألقل  والضعف  بالقوة  واملراتب خمتلفة  متفاوتة  فيه  تكون»الدرجات  اإلدراك 
الثقافّية واملعرفّية، إذ»ختتلف مراتب  واألكثر«)55(، ذلك بحسب طبيعة اإلنسان 
تلك القّوة بحسب الزيادة والنقصان: أّما مرتبة النقصان، فكام يكون للبداء من 
يّتفق  فكام  الزيادة،  مرتبة  وأّما  أفكارهم،  قّط يف  أفلحوا  ما  الذين  األمم  أجالف 
لبعض أفراد البرش أن يدرك كّل العلوم أو أكثرها دفعة أو يف زمان يسري عىل الوجه 

اليقيني... وبني مراتب الزيادة والنقصان مراتب كثرية ال تنضبط«)56(.

وقد أطلق الفالسفة عىل املرتبة العليا يف الزيادة والكامل اسم القّوة القدسّية، 
وهي تتحّقق عندما»يكون شخص... مؤّيد النفس لشّدة الصفاء وشّدة االتصال 
باملبادئ العقلّية إىل أن يشتعل حدًسا... وترتسم يف الصور التي يف العقل الفاعل... 

ا«)57(، وقد عرّب عنها نظاًم السبزواري بقوله:  ارتساًما ال تقليديًّ

ي��ك��اد زي��ت��ه��ا ي��ض��ي��ئ م��أت��ّي��ة)58(ك�����امل ح�����دس ق������ّوة ق��دس��ّي��ة

البادية  بأعراب  تبدأ  البرش  أفراد  معارف  جلميع  شاملة  مراتب  أمام  نحن  إًذا 
وتنتهي باألنبياء الذين حتصل هلم النظرّيات بدون حركات فكرّية ومن دون معّلم 
بالقّوة  عنها  عرّبوا  العقول  بعامل  مرتبطة  مراتبها  أرشف  يف  ولكوهنا  برشي)59(، 

القدسّية لتنّزهها»عن لوث العالئق الطبيعّية والعوائق اجلسمّية«)60(.

ومن هنا يستشّف عالقة هذا النوع من املعرفة ببعد الكامل الوجودي لإلنسان، 
للتضاّد  العقول،  بعامل  االتصال  من  مانًعا  يكون  املاّدي  بالعامل  االستغراق  فإنَّ 
الِسنخي بينهام، ومن دون التحّرر من هذا االستغراق لن يصل اإلنسان إىل هذه 
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املرتبة من املعرفة، وهذا ما جيعل البهبهايّن يؤّكد عىل رضورته للوصول إىل القدرة 
آفات«)61(، وهي  آفة وللعلم  »إنَّ لكّل شء  بمقولة:  االجتهادّية، ويمّهد لذلك 
آفات تنتجها اتصاف االنسان بـ»احلسد، والكرب، والعصبّية، والرياء، والُعجب، 
لن  اإلنسان  منها  يتخّلص  مل  فام  املهلكة«)62(،  الرديئة  الصفات  من  ذلك  وأمثال 
يصل إىل تلك املرتبة، وهو ختّلص»حيتاج إىل جماهدات كثرية ورياضات زائدة«)63(.

فلسفّي  حتليل  نتيجة  ليس  واالجتهاد،  القدسّية  القّوة  حلصول  الرشط  وهذا 
للمعرفة البرشّية فقط، بل هو مقتىض نّص املعصوم، فعن اإلمام الصادق: »ال 
حتّل الفتيا ملن ال يستفتي من اهلل عّز وجّل بصفاء رّسه وإخالص عمله وعالنّيته 
وبرهان من رّبه يف كّل حال، ألنَّ من أفتى فقد حكم، واحلكم ال يصح إاّل بإذن 
من اهلل وبرهانه«)64(، لذا نجد البهبهايّن يويص من يسعى إىل الوصول إىل مرتبة 
االجتهاد أن يكون دائم االتصال باهلل»يطلب منه التقّرب إىل حرضته والتوّغل يف 

ذكره واملناجاة مع جنابه والتوّجه إىل حمبوبه واإلتيان بمطلوبه«)65(.

ومن هنا أتصّور أّنه ال يبقى جمال لإلشكال يف استعامل مصطلح القّوة القدسّية 
مراد  عن  تعبري  أدّق  إّنه  القول  يمكن  بل  لالجتهاد،  الكايف  الرشط  عن  للتعبري 
الكامل  بعد  إحيائّية عىل  ملا حيمله من داللة اصطالحّية مركزية وداللة  البهبهايّن، 

الوجودي والقيمّي الذي ال بدَّ للمجتهد أن يّتصف به.

ثانًيا: كاشفّية الشرط الكافي
بالقّوة القدسّية، فإّنه زيادة عىل ما تقّدم، عليه أن  لكي يكون املجتهد مّتصًفا 
يّتصف بالعنارص اآلتية التي هي يف احلقيقة كاشفة عن حتّققها وعالقتها هبا عالقة 

املعلول بالعّلة، وهذه العنارص هي: 
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سالمة السليقة: مفهوم السليقة ينتمي إىل املجال الّلغّوي، إذ هي»قّوة يف . 1
اإلنسان خيتار هبا الفصيح من طرف الرتكيب من غري تكّلف«)66(، وتكون 
»فالًنا يتكلم بالسليقة]يعني[...  له ملكة ال حتتاج إىل تصنّع، لذا يقال إنَّ
بسّجّيته أو طبيعته«)67(، فهي متّثل حالة انسجام وتوافق اللسان مع قواعد 
الكالم الصحيح من دون التفات فِعيّل هلذه القواعد، ممّا ينعكس إىل تلقائّية 

يف فهم الداللة الّلغوّية للنصوص.

والبهبهايّن عندما ذكر هذا العنرص قابله بمصطلح االعوجاج الذي يرى 
أعجبته  شبهة  أو  تقليد  نتيجة»سبق  لالجتهاد  يتصّدى  من  فيه  يقع  أّنه 
ة ينحرف التفكري عن الفهم الذي يتناسب مع لسان  غفلة«)68(، ومن ثمَّ
نامذج من هذا  إىل  أشار  وقد  عنها،  ما هو غريب  إىل  الرشعّية  النصوص 
االنحراف)69(، كام أّنه بنّي أنَّ عىل من جيتهد أن يعرض نتائجه عىل»أفهام 
الفقهاء  طريقة  وافق  واجتهاده  فهمه  وجد  فإْن  واجتهاداهتم،  الفقهاء 

فليحمد اهلل ويشكره، وإْن وجده خمالًفا؛ فليّتهم نفسه«)70(.

وقد يتصّور بعض من حيصل العلوم السابقة أنَّ االلتزام هبذا العرض يعني 
اجلمود وعدم اإلبداع والوقوع يف دائرة التقليد، وهو تصّور كان البهبهايّن 
يلقي  التصور»رّبام  هذا  ألصحاب  بقوله  عنه  كشف  ما  وهو  له،  مدرًكا 
الشيطان يف قلوهبم أّن موافقة الفقهاء تقليد هلم وهو حرام ونقص فضيلة، 
فال بدَّ من املخالفة حتى يصري اإلنسان جمتهًدا فاضاًل«)71(، فهو يرى بذلك 
أنَّ هذا التصّور ينّم عن وقوع يف حبائل الشيطان، وأنَّ مَثَلهم َمَثل من يرى 
اخلرضة محرة، فيقول له أصحاب احلاّسة السليمة أّن هنا محرة وال توجد 
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خرضة، فيقول هلم أنا أرى خرضة وال أقلدكم ألنَّ تقليدي لكم حرام)72(. 
باالحتياط  االفتاء  موارد  أحد  هو  الفقهاء،  أساطني  عليه  ما  احلقيقة  ويف 
الوجويب، عندما جيد الفقيه الذي ال يلتزم بحجّية الشهرة الفتوائّية أنَّ فتواه 

ختالف مشهور القدماء.

ما . 2 كّل  عىل  االعرتاض  ديدنه  شّكاًكا،  السابقة  العلوم  حمّصل  كون  عدم 
البحث  حمّبة  قلبه  يف  بّحاًثا،  يكون  ال  املجتهد»أن  عىل  فيجب  يسمعه، 
إّما حبًّا  أن يعرتض،  يشتهي  ما سمع شيًئا  متى  إليه،  وامليل  واالعرتاض 
هذا  مدخلّية  إرجــاع  ويمكن  قلبي«)73(،  مرض  أو  الفضيلة،  إلظهار 
العنرص إىل كون موضوع االجتهاد ينتهي إىل أحكام رشعّية، وهي مقولة 
تعّبدّية ال مدخل للعقل واملنطق فيها، وتؤخذ عىل نحو التسليم، وإاّل إذا 
يبقى  لن  األحكام،  تقييم أصل هذه  واملنطق يف  العقل  أمام  الباب  فتحنا 
حكٌم سلياًم عن اإلشكال، وحديث أبان مع اإلمام الصادق حول دّية 

قطع كّل أصبع خري شاهد عىل ذلك)74(.

يذكر . 3 وهنا  احلكم،  طريق  يف  العقل  تشكيك  يمّثل  كان  السابق  العنرص 
االستدالل،  نتيجة  يف  الرفض  بل  التشكيك  يمّثل  ثانًيا  عنرًصا  البهبهايّن 
وهو عنرص العناد والرفض واللجاجة يف احلكم، إذ إّن»كثرًيا من الناس 
إذا حكموا بحكم يف بادئ نظرهم... يلجون ويكابرون ... ليس مّهتهم 
عندما  هؤالء  ومثل  لقوهلم«)75(،  تابًعا  احلّق  جعلوا  بل  احلــّق،  متابعة 
النظرية  للعلوم  جتعل  لن  هذه  صفتهم  فإّن  لالجتهاد،  طريًقا  يسلكون 
التي حّصلها أثًرا فعليًّا، وهذه الصفة السلبية عند املجتهد ال تقترص عىل 
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األحكام النظرّية، بل تشمل أيًضا ما هو من البدهّيات.
الشّك  من  قريب  »الظّن  أنَّ إىل  يرجع  التعميم  هذا  أنَّ  البهبهايّن  ويرى 
والوهم، وبأدنى قصور أو تقصري خيرب، وال سّيام الظنّيات التي وقع فيها 
اختالالت من وجوه متعّددة، حيتاج رفعها وعالجها إىل رشائط كثرية«)76(.

العقل يف . 4 التطّور، حاله حال  يمّر بمراحل من  العقل االجتهادّي  ملا كان 
املرحلة  إىل  بالنسبة  تكون قارصة  السابقة  املرحلة  فإّن  املعارف األخرى، 
ا  الاّلحقة، ويف هذه احلالة عىل املجتهد»أن ال يكون يف حالة قصوره مستبدًّ
الفقهاء  آراء  يدرك  ال  املجتهد  جيعل  القصور  هذا  أنَّ  ذلك  برأيه«)77(، 
جمّرد  أهّنا  عىل  إليها  النظر  إىل  يدفعه  ممّا  االستداللّية،  وأصوهلا  اآلخرين 
تصّورات مقارنة إىل رأيه، إذ بعض»طاّلب العلم يف أّول أمرهم يف هناية 
القارص  الرأي  بـ...  يستبّدون  ذلك  ومع  االطالع،  وفقدان  الباع  قصور 
اجلاهل الغافل، فإذا رأوا كالم املجتهدين ومل يفهموا أمرهم ــ لقصورهم 
مل  إذا  الصفة  وهذه  عليهم«)78(،  الطعن  يف  يرشعون  ــ  اطالعهم  وفقد 
قدرة  إىل  وصوله  عند  حتى  معه  تستمر  فإهّنا  العلم،  طالب  إليها  يلتفت 
االجتهاد، لذا عليه مراجعة نفسه عند وصوله إىل حكم ما، و»أن ال يستبّد 

برأيه ملجرد أّول نظرة، بل يرتّدد ويتأّمل«)79( يف آراء غريه.
تقّدم أنَّ من عنارص القّوة القدسّية أاّل يكون من يصل إىل قدرة االجتهاد . 5

بّحاًثا ال يصل إىل نتيجة مهام بحث واستدّل، وهذا العنرص هو يف احلقيقة 
إفراط  جانب  يوجد  ذلك  مقابل  ويف  بالعقل،  التفريط  جانب  إىل  يرجع 
يقف وال جيزم  بحيث ال  زائدة  له حّدة ذهن  فتكون  العقل،  استعامل  يف 
بيشء)80(، فإذا كان عنرص الشّك يوجب دوام التوّقف، فإّن عنرص حّدة 
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ولن  العقم،  دائم  االستدالل  جيعل  وكالمها  السري،  دائم  يقتيض  الذهن 
تكون لعلوم الرشط الرضورّي فائدة.

الفقهاء . 6 آراء  باالعتبار  يأخذ  وأن  برأيه  املجتهد  استبداد  اشرتاط عدم  إّن 
والدقائق،  باملشكالت  يتفّطن  الفقيه»ال  أّن  يعني  تقّدم، ال  كام  اآلخرين، 
ويقبل كّل ما يسمع ويميل مع كّل قائل، بل ال بدَّ له من حذاقة وفطنة، 
يعرف احلق من الباطل«)81(، كام جيب أن تكون له قدرة خاّصة ال جيدها 
وهذه  معّمقة،  وممارسة  خربة  له  تكون  أن  بدَّ  ال  بل  الكتب،  يف  جاهزة 
القدرة تتمّثل بــ»رّد الفروع إىل األصول، ويدري يف كّل فرع يوجد ويبتيل 
اآليات  الفقه يف  يؤخذ، ]وأن[ جيري مسائل أصول  أّي أصل  أنَّه من  به 

واألخبار وغريمها، ويدري موضع اجلريان وقدره وكيفّيته«)82(.

إنَّ املتابع لكلامت البهبهايّن حول األحكام الرشعّية جيده يؤّكد كثرًيا عىل . 7
مّدة عمره  يكون  االجتهاد»أن ال  أوجب عىل طالب  هنا  تعّبدّيتها، ومن 
متوّغاًل يف الكالم أو الريايّض أو النّحو ممّا هو طريقة غري طريقة الفقهاء 

ثّم يرشع بعد ذلك يف الفقه«)83(.

يؤّدي  التفكري؛  منهج  يف  العقلّية  والعلوم  الفقه  بني  التمييز  عدم  إنَّ 
ذهنه  أنس  بسبب  الفقه  خيرب  فهو»  كبري،  خلل  حصول  إىل  باملجتهد 
بغري طريقته«)84(، وهذه النتيجة التي يطرحها البهبهايّن ليس جمّرد حتليل 
نظرّي، بل واقع عاشه البهبهايّن، وهو ما عرّب عنه بقوله:  »شاهدنا كثرّيا 
من املاهرين يف العلوم من أصحاب األذهان الدقيقة السليمة أهّنم خربوا 

الفقه«)85(.
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إنَّ الفقيه وهو يتعامل مع النصوص كثرًيا ما يواجه نصوًصا ظاهرة الداللة . 8
هلا قابلّية عىل التأويل، ومن هنا إذا انطلق الفقيه مع استقصاء االحتامالت 
يأنس  نتيجة، لذا عليه أن»ال  فإّنه لن يصل إىل  التأويل،  الداللّية ووجوه 
بالتوجيه والتأويل يف اآلية واحلديث إىل حّد ُيصرّي املعاين املؤّولة يف اجلملة 
املحتملة املساوية للظاهر، املانعة عن االطمئنان به... وأن ال يعّود نفسه 

بتكثري االحتامالت يف التوجيه، فإّنه أيًضا رّبام يفسد الذهن«)86(.
عىل الفقيه أن يكون متوازًنا يف الفتوى من حيث احلسم والرتدد، فال»يكون . 9

الرتّدد والتشكيك وهو ما جيعله  جريًئا غاية اجلرأة«)87(، وال يكون كثري 
ُمفِرًطا يف االحتياط، إذ إنَّ كّل ذلك»خيّرب الفقه«)88(، بل أكثر من ذلك 
بحسب ما يرى البهبهايّن، فإّن هذه املبالغة يف االحتياط سوف متنع حتّقق 
العمل  مقام  يف  ال  فقًها،  له  نَر  مل  فيه  أفرط  من  إذ»كّل  صاحبها،  عن  فقه 

لنفسه، وال مقام الفتوى لغريه«)89(.
هذه هي العنارص التي حتّقق القّوة القدسّية التي هبا يتوافر الرشط الكايف 
لالجتهاد، وهو رشط يرجع يف النهاية إىل حتقيق التوازن الدقيق يف العقل 
االجتهادّي واحلّس احلريف املعرّب عنه عند الفقهاء باحلس الفقاهتّي، وإاّل 
إذا مل نقرأه عىل وفق هذا التوازن، فإّننا يمكن أن نجد يف هذه العنارص نوًعا 
من التضارب، فمثاًل مراعاة أقوال الفقهاء ويعني تقييد قناعاته التي خيرج 
هبا باالستدالل يؤّدي به إىل االحتياط، فإذا نقرأ هذين العنرصين عىل نحو 
تقييد أحدمها لآلخر الذي ينتج التوازن بينهام، لكانا عنرصين متضادين، 
بعد أن أوجب البهبهايّن أحدمها وأوىص باالبتعاد عن اآلخر، وهكذا يف 

كثري من العنارص األخرى.
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الخاتمة
بعد هذه املسرية مع الوحيد البهبهايّن يف موقفه الرشعّي واملعريّف من حتصيل 

القدرة عىل االجتهاد، يمكن أن نخلص إىل النتائج اآلتية: 

إّن جواز االجتهاد بل رضورته؛ زيادة عىل كونه مستنًدا إىل واقع برشّي يف . 1
رجوع اجلاهل إىل العامل، فإّنه مسؤولّية إهلّية خطرية.

عىل . 2 زيادة  خاّصة  رشائط  املجتهد  عىل  توجب  اإلهلّية  املسؤولّية  هذه  إّن 
رشط معرفة بعض العلوم.

التقليدّية، . 3 العلوم  بدراسة  متمّثاًل  ا  رضوريًّ رشًطا  رشطني  لالجتهاد  إّن 
ورشًطا كافًيا متمّثاًل بالوصول إىل خصوصّية سلوكّية وإدراك معريّف فيه 

ُبْعد حديس.

الرشط الرضورّي يمكن حتصيله بالدراسة العلمّية.. 4

العلوم . 5 دراســة  حصوله  تتكّفل  ال  القدسّية  القّوة  وهو  الكايف  الرشط 
التقليدّية، وحيتاج إىل بعد عرفايّن وأخالقّي خاص يقوم عىل تصفية النفس 

وممارسة الرياضة الروحّية.

غري . 6 من  وسلوكيًّا  زمنيًّا  بعًدا  لالجتهاد  جتعل  القدسّية  القّوة  رشطّية  إنَّ 
املمكن عادة الوصول إليه يف زمن مبكر ومن دون ممارسة خربوّية طويلة.
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البهبهايّن، حمّمد باقر: حاشية الوايف، حتقيق ونرش مؤّسسة العاّلمة املجدد . 5

الوحيد البهبهايّن، قم ط1، 1426هـ. 
العاّلمة . 6 مؤّسسة  ونرش  حتقيق  األصولّية،  الرسائل  باقر:  حمّمد  البهبهايّن، 

املجدد الوحيد البهبهايّن، قم ط1، 1426هـ. 
البهبهايّن، حمّمد باقر: الفوائد احلائرّية، حتقيق ونرش جممع الفكر اإلسالمّي، . 7

قم ط1، 1425هـ.
وزارة . 8 االقتصادّية،  الرياضّيات  يف  مقّدمة  اجلبار:  عبد  أثيل  اجلومرد، 

التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املوصل ط بال، 1988م.
اخلوئّي، السّيد أبو القاسم: االجتهاد والتقليد من التنقيح يف رشح العروة . 9

الوثقى، تقرير املريزا عيل الغروّي، مؤّسسة أنصاريان، قم ط1، د ت. 
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الرازّي، فخر الدين حمّمد بن عمر: املباحث املرشقّية، حتقيق حمّمد املعتصم . 10
باهلل البغدادّي، دار ذوي القربى، قم ط1، 1428هـ. 

السبزوارّي، احلاج هادي: رشح املنظومة يف املنطق واحلكمة، حتقيق حمسن . 11
بيدار، دار بيدار، قم ط1، 1428هـ. 

ابن سينا، أبو عيل: الشفاء، حتقيق د حممود قاسم، دار ذوي القربى، قم ط . 12
1، 1430هـ. 

ابن سينا، أبو عيل: كتاب النجاة، نقحه وقدم له د ماجد فخري، دار اآلفاق . 13
اجلديدة، بريوت ط 1، 1405هـ.

الشهرزورّي، شمس الدين حمّمد: رسائل الشجرة اإلهلّية يف علوم احلقائق . 14
وفلسفة،  حكمت  بزوهيش  مؤّسسة  حبيبي،  قيل  نجف  حتقيق  الربانّية، 

طهران ط1، د ت. 
اللبناين، بريوت ط1، . 15 الكتاب  دار  العليا،  الفلسفة  السّيد رضا:  الصدر، 

1406هـ. 

صليبا، د مجيل: املعجم الفلسفي، دار ذوي القربى، قم ط1، دت. . 16

البهادرّي . 17 إبراهيم  الشيخ  حتقيق  االحتجاج،  عيل:  بن  أمحد  الطربيّس، 
والشيخ حمّمد هادي به، دار األسوة، قم ط2، 1416هـ.

الطرحيّي، فخر الدين: جممع البحرين، حتقيق أمحد احلسينّي، دار األمرية، . 18
بريوت ط1، 1431هـ. 

آل . 19 مؤّسسة  ونرش  حتقيق  الشيعة،  وسائل  احلسن:  بن  حمّمد  العاميّل، 
البيت إلحياء الرتاث، قم ط2، 1424هـ.
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تقي . 20 حمّمد  الشيخ  تقرير  األفــكــار،  هناية  الدين:  ضياء  أغــا  العراقي، 
الربوجردّي النجفّي، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، قم ط4، 1422هـ. 

الغريفّي، حميي الدين املوسوّي: قواعد احلديث، مطبعة اآلداب، النجف . 21
األرشف ط1، د ت. 

الكفوّي، أبو البقاء: الكّليات، حتقيق د عدنان درويش، حمّمد املرصي، دار . 22
ذوي القربى، قم ط1، 1433هـ.

الكليني، حمّمد بن يعقوب: الفروع من الكايف، تصحيح وتعليق، عيل أكرب . 23
الغفاري، دار الكتب اإلسالمّية، طهران ط4، د ت. 

كنّي، املاّل عيل: توضيح املقال يف علم الرجال، حتقيق حمّمد حسني مولوّي، . 24
دار احلديث، قم ط2، 1428هـ.

خليل، . 25 أمحد  خليل  تعريب  الفلسفية،  الالند  موسوعة  اندريه:  الالند، 
منشورات عويدات، بريوت ط 1، 1996م. 

الرجال، . 26 علم  كليات  يف  الــرواة  مقياس  السيفي:  أكرب  عيل  املازندراين، 
مؤسسة النرش االسالمي، قم ط1، 1422هـ.

املامقايّن، الشيخ عبد اهلل: مقياس اهلداية يف علم الدراية، حتقيق حمّمد رضا . 27
املامقايّن، منشورات دليل، قم ط1، 1428هـ.

املجليّس، حمّمد باقر: بحار األنوار، دار الفقه، قم ط1، 1427هـ. . 28
املظفر، الشيخ حمّمد رضا: أصول الفقه، حتقيق الشيخ عباس عيل الزارعي، . 29

مؤّسسة بوستان، قم ط4، 1427هـ.
نـاري، القايض عبد النبي: جامع العلوم يف اصطالحات الفنون)دستور . 30

العلامء(، مؤّسسة األعلمي، بريوت ط2، 1395هـ.
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ثانًيا/ املصادر باللغة اإلنكليزّية 

1- THj CAMBRIDGj DICTIONARY of PHILOSOPHY،Gjnjral jditor: ROBjRT 

AUDI،Cambridgj Univjrsity Prjss 1995،1999.

ثالًثا/ املواقع األلكرتونّية

1-http://www.txstatj.jdu/philosophy/rjsourcjs/fallacy-djfinitions/Confusion-of-

Njcjssary.html



Researchers Name Research Title p

Ahmed Ali Majeed Al Hilli
Abbas Holy Shrine/ Hilla Heritage 
Center

An investigationabout 
the Scholar Seyd 
Muhammed›s Mehdi Behr 
ul Oulum ( ahllah may rest 
his soul) the Jurisprudence 
Ossouli Books ( Mesabeah 
Al Inwar – Mesabeah Al 
Huda – Al Mishkat, known 
by ( Al Mesabeah)- Al 
Hidayah )

241

Manuscript Heritage

Investigated by seyed Abdul Hadi 
Al Alawi
Scientific Hawza/ Sacred Najaf

Sheikh Muhammed›s Bin 
Jabir Al Najafi Answers to 
Sheikh Abdul
Nebi›s Bin Sa›ad ul din Al 
Jeza›ri Al Gherewi Al Ha›eri 
Questions

311

Investigated by:
Muslim Sheikh Muhammed Jewad 
Al Redha›i
Zaman Hussein
Mohammed Jassim
Abbass Holy Shrine

A letter in the Surrounded 
Suspicion
By: Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed 
Ali Bin Muhammed
Esma›il Al Mer›shi Al Ha›iri 
known by Al shehristani, 
was alive in 1243 Hijri

363

Lect.Dr. Hanan Abbas Khiar Allah/
Lect.Dr. Narges Kareem Khudiar
University of Dhi Qar/ College of 
Education for Human Science/ 
Dept. History

Role of Kerbala People in 
the Political Development 
in Iraq 1914 – 1921

19



Researchers Name Research Title p
Prof. Dr. Zaman Obiad Wanass
Kerbala University/ College of 
Education for Humanities/ History 
Department

The Papermaking and the 
Papermakers in Kerbala 
up to the Thirteenth Hijri 
Century

25

Asst. Prof. Dr.  Talib Hussein 
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Shii Endowment Diwan/ Holy Najaf 
Branch

Diligence to Al Wehead Al 
Hehbehani between the 
urgent Condition and the 
Sufficient Condition

71

Sheikh Hassan Kheshaish Al Amili
 Scientific Hawza – Holy Najaf

The Topic of Usoul 
Science to Sahib Al 
Fusoul in comparison with 
Sahib Al Kefayeh and Al 
Meshhour

111

sheikh Qasim dawood Al terawi Al 
Amili
Teacher and lecturer in the hawza 
of Sacred Najaf

Sheikh Muhammed 
Hussein Al Isfehani
Al Ha›iri and the 
Suspended Duty in 
Shari›ah Law

143

Asst. Prof. Dr. Ali Tahir Al Hilli
Kerbala University/ College of 
Education for Humanities

Sheikh Muhammed 
Mehdi Al Neraqi:A Study 
in his Biography and his 
Cognitive Efforts
(1128 – 1209 H./ 1709 – 
1790 A.D.)

177

Asst. Prof. Dr. Fatimah Falih Jasim 
Al Kheffaji              Asst. Lect. 
Fatimah Abdul Jeleel Yasir Al Ghezi
Thi Qar University/ College of 
Education for Humanities/ History 
Department

Seyed Mohammed 
Mehdi Behr ul Oulum: his 
biography and licenses

211
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decent ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but rather it is materialistic and 
moral treasures constituting, by itself, a heritage of a 
particular race, and together with its neighbours, it forms 
the greatest heritage of a wider race to which it belongs 
i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels 
of injustice against Karbala increase: once, because it is 
Karbala with all that it has of the treasures generating all 
through history and once more because it is Karbala, that 
part of Iraq full of struggle and still once more because it is 
that part that belongs to the east , the area against which 
aggression is always directed. Each level has its degree of 
injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in 
shorthand and described in a way which does not actually 
constitute but ellipsis or a deviation or something out of 
context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as part of Iraq, and as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may 
be looked at as a materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this cause a 
confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala 
heritage club. And now, we are preparing to hold an 
international scientific conference. The researches of 
this conference will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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