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قابل توجه است که عدم قرار نسبت به جمله «الحاجة فیها الی النصب» در کالم محقق نجفی هم
وجود دارد .ایشان پس از بیان عبارات پیش نقل شده از وی ،فرموده است:
« ...مع ظهور االدلة فی اعتبار کونه عالما بما ولیه حین التولیة و لو بالتقلید بناء علی ما ذکرناه من
کون فتاوی المجتهد احکامهم ،فالقضاء حینئذ بها خصوصا اذا قلنا :ان القضاء فی زمن الغیبة من باب
احکام الشرعیة ال النصب القضائی و ان ذلک هو المراد من قوله  -علیه السالم « : -جعلته قاضیا و
حاکما» ؛ فان الفصل بها حینئذ من المقلد کالفصل بها من المجتهد؛ اذ الجمیع مرجعه الی القضاء بین
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الناس بحکم اهل البیت (علیهم السالم)».
محقق رشتی نیز از کسانی است که گشایشهایی در کالمش دیده میشود .ایشان پس از طرح بحثی
در راستای اثبات اعتبار اجتهاد در قاضی 2و عدم اعتبار قضای مقلد مستقل(3یعنی بدون نصب یا
توکیل فقیه مجتهد) بلکه و عدم اعتبار قضاوت مقلد منصوب یا وکیل در فرض اختیار 4،میفرماید (با
تلخیص):
«ما ذکرناه من عدم جواز قضاء المقلد کان مختصا بحال االختیار .و اما حال االضطرار  -یعنی عدم
وجود مجتهد فی البلد و ُّ
تعسر الترافع الیه او تعذره  -فیظهر الحال فیه بعد ذکر مقدمة و هی ان
وجوب القضاء و فصل الخصومات من المستقالت العقلیة التی یستقل بها العقل بعد حکمه بوجوب
بقاء النظام ،لکن ذلک الحکم من العقل علی وجه االیجاب الجزئی بمعنی حکمه بوجوب وجود
القاضی و الفاصل فی الجملة و اما حکمه بوجوب القضاوة [القضاء] علی الجمیع او علی البعض
المعین فال .و ال یرد علیه :أن االجمال فی حکم العقل غیر معقول ،الن االجمال لیس فی موضوع حکم
العقل و ال فی محموله بل فی مصادیق الموضوع ،نظیر استقالله بقبح تناول المضر فانه الینافی شکه
فی قبح تناول شیء باعتبار الشک فی اندراجه تحت مفهوم المضر .فالذی یقضی به العقل أن یکون
شخص قاضیا بین الناس مع عدم ترتب المفسدة علی قضاوته ،و لما لم یتشخص عنده هذا الشخص
و الیدرک مصادیقه فتعیینه موکول الی الشارع العالم بخفیات االمور ،فتعیین الشرع شخصا للقضاء
تشخیص لموضوع حکم العقل ،کما أن حکم الشرع بأصل القضاء تاکید لحکم العقل ،فان تعین من
قبل الشارع القاضی فهو المتبع و اال فان کان فی المکلفین شخص متفق علیه و قدر متیقن وجب
االقتصار علیه الن الضرورة تتقدر بقدرها ،و اال وجب علی المکلفین جمیعا وجوبا عقلیا کفائیا
الستحالة التعیین المستلزم للترجیح بال مرجح .و هذا اصل عقلی مطرد فی جمیع االمور الحسبیة
القاضی باقامتها العقل المستقل کاغاثة الملهوف و محافظة النفوس و االموال الضائعة و نحوها من
االمور الحسبیة ،فان الضابط فیها ما ذکرنا
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من اتباع التعیین الشرعی للمقیم بها ،و مع عدم التعیین الشرعی فاالقتصار علی الشخص المتفق علیه
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و القدر المتیقن و مع التساوی فالوجوب الکفائی».
ایشان بعد از بیان این مقدمه مفید و طوالنی وارد صلب موضوع میشود و میفرماید:
«اذا تحقق ذلک ،فاعلم :أن حکم النزاع فی الموضوعات غیر حکمه فی الحکم الشرعی فهنا مسألتان:
(االولی) الشبهات الموضوعیة .فالذی یقتضیه النظر أن فی حال االضطرار ـ بمعنی تعذر الرجوع و
الرفع الی المجتهد أو تعسره تعسرا الیرضی الشارع بمثله ـ الیشترط فی القاضی االجتهاد ،فیجوز
للمقلد حینئذ بل یجب وجوبا عقلیا ناشئا من استقالل العقل بمقدماته و لو بمالحظة حال الشارع.
(المسألة الثانیة) ما اذا کان المتنازع فیه من المسائل الخالفیة .مثل منجزات المریض و ثبوت الشفعة
اذا کان الشرکاء أزید من ثالثة و تحریم عشر رضعات و أمثالها.
و التحقیق عدم استقالل العقل فیها بوجوب رفع المخاصمات من مقلدی البلد ،النه الیلزم من عدم
فصله مخالفة قطعیة أو احتمالیة للواقع أزید مما یلزم من الفصل .و لیس فیه أیضا اختالل النظام .بل
یجب علیهم الرفع الی المجتهد النائی .و لیس فیه مشقة أصال ،مثل ما کان فی الشبهات الموضوعیة،
اذ الیحتاج الفصل فیها الی اقامة بینة و جرحها و تعدلیها ،الن الحکم فی المسائل الخالفیة انما
یحصل بمجرد الفتوی ،فیجب علی المدعی ترک الدعوی الی أن یستفتی حال المسألة عن المجتهد
ا
النائی .و هذا امر سهل ،الن غایة ما فی ذلک استدعاء االستفتاء زمانا قلیل او کثیرا ،و ترک الدعوی فی
المسائل الخالفیة برهة من الزمان لیس فیه من المحذور شیء.
و مما ذکرنا ظهر الحال فی صورة التداعی ایضا ،فان التکلیف المتداعیین ترک الخصومة الی ان یظهر
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الحال و علی المؤمنین یجب منعهما عن الدعوی».
ایشان در ادامه بر وجود تفاوت بین این دو باب اصرار میورزد 7.و فروعی قابل تامل نیز در ختم
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