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 .وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  احلمد هلل رب العاملني، 

على البشري النذير والسراج املنري وعلى آله اهلداة األبرار الطيبني األخيار، خلفاء امللك  اللهم صل  
 .وخاب وخسر من جحد حقهم وخالفهم ،اجلبار، فاز من اتبعهم واعتصم هبم

كما   (عليه السالم)نتيجة تقصري األمة وإعراضها عنه  (عليه السالم)لقد غاب اإلمام املهدي 
 .جاءت بذلك الروايات

 :(عليه السالم)يف بيانه ألسباب غيبة اإلمام املهدي  (عليه السالم)يقول اإلمام أمحد احلسن 

 :عد ة أمور، منها إعراض األمة أن  سبب الغيبة التامة هو الدال علىو ]

ا ، مما يدل على أن  األسئلة  (المعليه الس)التوقيعات الصادرة عنه  .أ عن طريق سفرائه قليلة جد 
 .املوجهة إليه قليلة أيضا  

 .لنا منها إال هذا العدد الضئيلإن  التوقيعات كثرية، ولكن مل يصل : ولعل قائل يقول

إن  هذا االعرتاض ال ينطلي على من تدبر قليال ، فلو كانت التوقيعات كثرية لوصل لنا : واحلق
واإلمام الصادق  (صلى اهلل عليه وآله)الرسول لكثري وإن ضاع منها شيء، فحتما  أن  أحاديث منها ا

اإلمام  مل تصل لنا مجيعها، ولكن وصل لنا منها الكثري، وأحاديث( عليهما السالم)واإلمام الرضا 
يست ، والظروف اليت أحاطت هبا ل(السالم معليه)ليست ببدع من أحاديث األئمة  (عليه السالم)

لنا منها   وصل حىت (عليه السالم)بأعظم من الظروف اليت أحاطت خبطب اإلمام أمري املؤمنني 
 .كتاب هنج البالغة

 معليه)كما أن  علماء الشيعة يف زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتمون يف كتابة أحاديث األئمة 
هذه الكتب الكايف  عن طريق السفراء، ومن (عليه السالم)، وعرض كتبهم على اإلمام (السالم

 !؟ (عليه السالم)، فلماذا مل يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه (رمحه اهلل)للكليين 

 .اهتموا بكتابتها، ولكنها قليلة واحلقيقة أهنم
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هذا والكليين عاش . ويدل على إعراض الناس عن العلم واإلمام ما قد م الكليين يف كتابه الكايف
ق،  هـ 923الصغرى، ومات يف هناية أيامها على األصح، فقد مات يف شعبان سنة يف زمن الغيبة 

 .مد السمري، آخر السفراء األربعةأي يف نفس الشهر والسنة اليت مات هبا علي بن حم

أم ا بعد، فقد فهمت ما شكوت اصطالح أهل دهرنا على اجلهالة، )(: رمحه اهلل) قال الكليين
ن يأزر كل ه، أطرقها، ومباينتهم العلم وأصوله، حىت كاد العلم معهم وتوازرهم وسعيهم يف عمارة 
 .( )( ن يستندوا إىل اجلهل، ويضيعوا العلم وأهلهأوينقطع مواده، ِلما قد رضوا 

ميانه ثابتا  مستقرا  سب ب له األسباب اليت تؤديه إىل أن إفمن أراد اهلل توفيقه وأن يكون ): وقال
بعلم يقني وبصرية، فذاك أثبت يف دينه من  (ضلى اهلل عليه وآله)سنة نبيه يأخذ دينه من كتاب اهلل و 

سب ب له  -نعوذ باهلل منه  -اجلبال الرواسي، ومن أراد اهلل خذالنه وأن يكون دينه معارا  مستودعا  
األسباب لالستحسان والتقليد والتأويل من غري علم وبصرية، فذاك يف مشيئة اهلل إن شاء اهلل تبارك 

ن يصبح مؤمنا  وميسي كافرا  وميسي مؤمنا  ويصبح أتعاىل أمت إميانه وإن شاء سلبه إياه، وال يؤمن عليه و 
وقد قال . كافرا ؛ ألن ه كلما رأى كبريا  من الكرباء مال معه، وكلما رأى شيئا  استحسن ظاهره قبله

فال يكونون إال  أنبياء، وخلق  إن  اهلل عز  وجل خلق النبيني على النبوة: )(2) (عليه السالم)العامل 
األوصياء على الوصية فال يكونون إال  أوصياء، وأعار قوما  اإلميان فإن شاء أمته هلم، وإن شاء سلبهم 

 .(9)( ﴿َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع﴾: وفيهم جرى قوله: إياه، قال

 معليه)ة فيه عن العلماء فاعلم يا أخي أرشدك اهلل أن ه ال يسع أحد متييز شيء مما اختلف الرواي
وجل  اعرضوها على كتاب اهلل فما وافق كتاب اهلل عز  : )برأيه، إال  على ما أطلقه العامل بقوله (السالم

دعوا ما وافق القوم، فإن  الرشد يف : )(عليه السالم)، وقوله (فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فردوه
وحنن ال نعرف (. ليه فإن  اجملمع عليه ال ريب فيهخذوا باجملمع ع: )(عليه السالم)، وقوله (خالفهم

                                                           

 .5ص  ج: الكافي - 
 .حد ألقابهفهذا أ ،(عليه السالم)الكاظم المقصود به اإلمام موسى بن جعفر  - 
 .89: األنعام - 
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 (عليه السالم)العامل  قلة، وال جند شيئا  أحوط وال أوسع من رد  علم ذلك كل ه إىل ذلك إالمن مجيع 
 .(2)( بأيهما أخذمت من باب التسليم وسعكم: )، وقبول ما أوسع من األمر فيه بقوله( )

 :م، وإنه أمخلهم ذكرا  إنه مظلو  (السالم معليه)ورد عنهم  .ب

 .(9)( األمر يف أصغرنا سنا ، وأمخلنا ذكرا  : )(عليه السالم)قال الباقر 

 .(عليه السالم)عراضهم عنه إفخمول ذكره بني الشيعة دال على 

وأم ا علة ما وقع من  …: ) توقيع إىل سفريه العمري، جاء فيه (عليه السالم)خرج منه  .ج
 (( )﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم﴾: قالالغيبة، فإن  اهلل عز  وجل 

( ). 

 .اب الغيبة، واحلر تكفيه اإلشارةورمبا يفهم من هذا احلديث أنكم سبب من أسب

رحيم، ال بسم اهلل الرمحن ال: )(عليه السالم)وبعد جوابه على مسائل احلمريي اليت سأهلا، قال 
، السالم علينا وعلى عباد اهلل ( )ألمره تعقلون وال من أوليائه تقبلون، ﴿ِحْكَمٌة بَالَِغٌة َفَما تُ ْغِن النُُّذُر﴾

 .( )( الصاحلني

عليه )من أمل سببه إعراض هذه األمة عن احلق وعنه  (عليه السالم)وال خيفى ما يف كالمه 
لعملنا ليال  وهنارا  لتعجيل فرجه،  ني أن ه حجة اهلل علينا، وحنن أي ها األحبة لو كنا موقن(السالم

 .( ) [ولقد مناه على النفس واملال والولد

ن سكوت إويقول السيد حممد باقر الصدر يف حبثه عن سرية العقالء وهو يرد على من قال 
 سكوت نإ: التوهم هذا على واجلواب: )مضاءإليف غيبته كاشف عن ا (عليه السالم)املعصوم 

                                                           

 .(عليه السالم)أي اإلمام صاحب األمر،  منه  - 
 . 9ص  ج: الكافي - 
 . 3ص  5ج: ، بحار األنوار 8 ص: غيبة النعماني - 
 . 0 : المائدة -3
 .  8ص  5ج: ، بحار األنوار93 ص  ج: ، االحتجاج 8 ص: ، غيبة الطوسي395ص: كمال الدين -5
 .5: القمر - 
 .38 ص 3ج :(عليه السالم)، معجم أحاديث اإلمام المهدي  ص  8ج: ، بحار األنوار   ص  ج: حتجاجاال - 
 .0 ص   ج: كتاب العجل -9
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 األول ماأ، استظهاري أساس على وال العقل أساس على ال مضائهإ على يدل ال غيبته يف املعصوم
 الفعلية من بدرجة الغرض وليس ، اجلاهل وتعليم املنكر عن بالنهي الغيبة حالة يف فمكل   غري نهفأل

 إىل بالتسبيب سده إىل أنفسهم الناس سبب الذي الطبيعي الطريق بغري عليه احلفاظ تستوجب
 على يساعد ال الغيبة حال نإ الواضح ومن املعصوم، حال مناطه االستظهار نفأل الثاين ماأو . غيبته

 .( )( السكوت من االمضاء استظهار

عندنا من  ن  إ: بكل صالفةو قول ياليوم بل  الكثري من مدعي العلمستح يوبعد هذا كله مل 
 (عليه السالم)املهدي  اإلمامو استمرت غيبة لسنني طويلة ولالشرعية  األحكامالقواعد الستنباط 

 !! لسنني متمادية

موروثة أجنبية متاما  عن فنصب نفسه مفتيا  للناس، مستفيدا  من الشيطنة والنكراء ومن قواعد 
 .الشريعة املباركة، فهي قواعد فلسفية ومنطقية وغريها

كان على  (هلل عليه وآلهصلى ا)بعد وفاة النيب ]: (عليه السالم)يقول السيد أمحد احلسن 
ملعرفة األحكام الشرعية املشتبهة عليهم أو اليت  ؛(السالم معليه)ه ئاملسلمني الرجوع إىل أوصيا

 ،(السالم معليه)مجاعة من املسلمني احنرفوا عن األوصياء  تستجد مع مرور الزمن، ولكن مبا أن  
 ةمستند ةهبم إىل تأليف قواعد عقلي ى مرور الزمنفقد أد   -أهل السنة  وهم -وتركوا األخذ عنهم 

، (أصول الفقه)  وها بإىل القواعد املنطقية، اعتمدوا عليها يف إصدار بعض األحكام الشرعية، وس  
صلى اهلل عليه )ه صدر عن النيب هم عنها والتزم بالقرآن وما صح عندهم أن  ئعرض بعض علماأو 

 .(وآله

صلى اهلل عليه )بعد النيب  (عليه السالم)مام املعصوم يرجعون إىل اإل ا الشيعة فكانوا دائما  أم  
بة ا وقعت الغي، فلم  (عليه السالم) ، وملا وقعت الغيبة الصغرى كانوا يرجعون إىل سفري اإلمام(وآله

، ومع مرور الزمن (السالم معليه)املعصومني التامة كانوا يرجعون إىل الفقهاء الذين كانوا يروون عن 
أول من كتب  إن   :وقيل .بكتابتها علماء السنة أعة إىل القواعد العقلية اليت بدرجع بعض علماء الشي

                                                           

 .3  ص  ج: دروس في علم األصول - 
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حيث قام باختصار أحد كتب السنة يف ، (رمحه اهلل)يف القواعد العقلية من الشيعة هو العالمة احللي 
 .أصول الفقه

 ن والرواياتآوقع بعد ذلك خالف كبري بني علماء الشيعة حول التوقف عند حمكمات القر 
حتصيل احلكم الشرعي أو جتاوز األمر إىل دليل العقل،  يف (السالم معليه)الواردة عن املعصومني 

 :وكل استدل على صحة طريقه بأدلة هي .وزاد آخرون اإلمجاع

 :دليل العقل من أدلة التشريع أن  األدلة على  - 

 :ومنها، ه ال جيب التوقف عند حمكمات الكتاب والرواياتن  إو 

فما اتفق عليه   - حسب ما قاله بعض األصوليني -ع سبحانه من مجلة العقالء شر  امل إن   .أ
 .ع سبحانهه املشر  قر  أالعقالء 

حه العقل نه العقل حثت عليه الشريعة، وكل ما قب  الشريعة موافقة للعقل، فكل ما حس   إن   .ب
 .هنت عنه الشريعة

العمل باالحتياط قد يكون فيه عسر  ألن   ؛التوقف عن الفتوى عند الشبهات يلزم العسر إن   .ج
 .اليوم وقضاءه على املكلفني، كصالة القصر والتمام أو صيام

التوقف عن الفتوى عند عدم وجود رواية أو آية حمكمة، يلزم مجود الشريعة وعدم مواكبتها  إن   .د
الصناعي،  يف املعامالت، كأطفال األنابيب والتلقيح واملستحدثات أصبحت كثرية خصوصا   .للتطور

 .واملعامالت املصرفية واملالية املتنوعة وتقنية االستنساخ البشري واحليواين وغريها

 :األدلة على وجوب التوقف عند الروايات واآليات المحكمة -2

والتوقف عن الفتوى عند الشبهات واملستحدثات اليت ال يوجد دليل نقلي عليها والعمل فيها 
 :ومنها ،باالحتياط

فبالعقل يستدل على  ،(السالم معليه)وهذا ورد يف الروايات عنهم ، عقل حجة باطنةال إن   .أ
عرف فهم اآليات ويُ عرف داللة كل منها، وبالعقل تُ وجود اخلالق، مث بالعقل تعارض الروايات وتُ 
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نبط  يست غري مروية ةا االعرتاض على وضع قاعدة عقليإن   ،وهذا ال اعرتاض عليه .املتشابه واحملكم
 .واسطتها حكم شرعيب

وهكذا نعود إىل احلام والبحرية والسائبة، وعدنا إىل حترمي علماء ، فهذه هي عبادة العباد للعباد
للطواغيت تشريعاهتم الوضعية  مات، وهكذا نقر  صاهتم العقلية وحتليلهم احملر  اليهود بأهوائهم وختر  

 .الباطلة

زاع فيها يف  ر النض القواعد العقلية مل يتحر  بع إن  مث ، عى غري موجوداتفاق العقالء املد   .ب
 .األصول بني األصوليني أنفسهم، فكيف يعتمد عليها يف استنباط األحكام الشرعية

 .ع سبحانه من مجلة العقالء غري صحيحاعتبار املشر   إن  عن  هذا فضال  

، فالعقل حيكم بقبحها، و  إن   .ج لكن هناك كثري بعض األشياء اليت هنى عنها الشارع قبحها بني 
ن سَ من االطالع على حقائق األشياء ملعرفة احلَ  سن يف الظاهر، فالبد  بح واحلُ من األشياء غري بي نة القُ 

أو من شاء اهلل اطالعه عليها، مث لعل بعض  وال يعرف حقائق األشياء إال خالقها. من القبيح
واكتفائنا مبنافاة ظاهرها لطباعنا  األشياء نعتقد حنن بقبحها لعدم اطالعنا على حقائقها وبواطنها،

فَ َعَسى ﴿: قال تعاىل .خرقهام وأحوالنا وتقاليدنا االجتماعية اليت عادة يعتربها الناس نواميس إهلية حيرُ 
ْرٌه َلُكْم ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو كُ ﴿: وقال تعاىل ،( )﴾َأْن َتْكَرُهوا َشْيئا  َوجَيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخرْيا  َكِثريا  

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشْيئا  َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم وَ  أَنْ ُتْم ال َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئا  َوُهَو َخي ْ
 .(2) ﴾تَ ْعَلُمونَ 

: قال تعاىل، من اآلخر أرجحومنافاة ولكن أحدمها  مةءومالوبعض األشياء فيها حسن وقبح 
 ،(9)﴾وَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْْثُُهَما َأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَماَيْسأَل﴿

ن، ولكن تطبيق هذين املفهومني على املوجودات ان عقليااحلسن والقبح مفهوم ن  أقلنا ب وإن فنحن
 .بعض املوجودات متشاهبة ن  أل ؛رمتعس   أمرٌ  -أي املصاديق  -يف اخلارج 
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أي  -جيعل مجيع آياته حمكمة  أنل القرآن قادر على يف الشبهات حكمة إهلية، فالذي نز   إن   .د
 أكثرأي مشتبهة على جاهلها وحتتمل  -، ولكنه سبحانه جعل فيه آيات متشاهبات - بينة املعىن

عليه )املعصوم بيان احلاجة إىل  -مل واهلل العا -ولعلها ،حلكمة - من وجه يف التفسري والتأويل
 .الذي يعلم تفسري وتأويل املتشابه (السالم

، وأمر بني  غيه فيجتنب ،أمر بني  رشده فيتبع): ما معناه (صلى اهلل عليه وآله)فعن رسول اهلل 
 .( ) (ىل الراسخني يف العلم العاملني بتأويلهإومتشاهبات بني ذلك يرد حكمها إىل اهلل و 

 (السالم معليه)الشبهات إشارة إىل حاجة األمة إىل الراسخني يف العلم وهم األئمة  ففي ،ذنإ
، ولعل الذي يفيت يف (عليه السالم)، ويف زماننا صاحب األمر (صلى اهلل عليه وآله)بعد النيب 

الشبهات يلغي هذه اإلشارة، بل لعله يشري إىل االستغناء عن املعصوم عندما يفيت فال حاجة لنا 
فقد أصبحنا بفضل القواعد العقلية نفيت يف كل مسألة وما عدنا نتوقف وما عاد لدينا شبهات،  بك،

 !! يف حتصيل احلكم الشرعي ا  ننا اليوم ال نواجه عسر إومع أننا فقدناك ف

 أكرب بكثريإىل دليل العقل  ةرمبا يكون الفساد الذي حيصل من فتوى غري صحيحة مستند .هـ
هناك  أصبحالدين هلل فمىت  إن  مث . لشريعة عند االحتياط والتوقف عن الفتوىمما نعتقده مجود يف ا

وفق حكمته وعلمه مبا يصلح البالد  ه سبحانه سيفرج هذا العسر حتما  ن  إعسر يف الدين والشريعة، ف
 ي هلذا األمر اخلطريه سبحانه وتعاىل مل يكلفنا أمر التشريع، فما الذي يدفعنا للتصد  ن  إمث . والعباد

مع متام عقوهلم،  (السالم معليه)واألئمة  واملرسلونومل يتصَد له األنبياء  ؟ احملصور به سبحانه
 .وانكشاف كثري من احلقائق هلم

يقول بلسان احلال لإلمام  ن مل يكن عليها دليل نقليإلة و أيف أي مس بل لعله عندما يفيت
 !! بكارجع يا ابن فاطمة فال حاجة لنا : (عليه السالم)املهدي 

 :ف عند األدلة النقليةالروايات الدالة على وجوب التوق   .و
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املؤمن يستحل العام ما استحل  ن  إ واعلموا عباد اهلل): (عليه السالم)قال أمري املؤمنني  :ومنها
 ،م عليكمحدث الناس ال حيل لكم شيئا  مما حر  أما  ن  إو ، لأو   م عاما  م العام ما حر  وحير   ،لأو   عاما  

ووعظتم مبن كان  تموهاضرسفقد جربتم األمور و . م اهللحل اهلل واحلرام ما حر  أحلالل ما ولكن ا
وال يعمى عن  أصم   فال يصم عن ذلك إال   ،ودعيتم إىل األمر الواضح وضربت األمثال لكم، قبلكم

من وأتاه التقصري  ةظمل ينتفع بشيء من الع ومن مل ينفعه اهلل بالبالء والتجارب. ذلك إال أعمى
ليس معه ، متبع شرعة ومبتدع بدعة: وإنا الناس رجالن. وينكر ما عرف أمامه حىت يعرف ما أنكر

ه ن  إف، اهلل سبحانه مل يعظ أحد مبثل هذا القرآن ن  إوال ضياء حجة، و ، من اهلل سبحانه برهان سنة
ه قد ذهب ن  أمع ، غريهوما للقلب جالء . وينابيع العلم وفيه ربيع القلب وسببه األمني حبل اهلل املتني

 ن  إف، ا  فاذهبوا عنهوإذا رأيتم شر  ، فأعينوا عليه فإذا رأيتم خريا  ، وبقي الناسون واملتناسون، روناملتذك  
 (فإذا أنت جواد قاصد ،بن آدم اعمل اخلري ودع الشر يا: كان يقول (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 

( ). 

واختذ دينه  ن املنافق نصب رأيا  إو ، خذ دينه عن اهللأاملؤمن  إن  ): (صلى اهلل عليه وآله)وعن النيب 
 .(2) [منه

 علمنا حييط ناإف: )يقوليف التوقيع الصادر للشيخ املفيد  (عليه السالم)اإلمام املهدي ولذا جند 
 كثري جنح مذ أصابكم، الذي (األذى) بالزلل ومعرفتنا أخباركم من يءش عنا يعزب وال بأنبائكم
 ال كأهنم ظهورهم وراء منهم املأخوذ العهد ونبذوا شاسعا   عنه الصاحل السلف كان ما إىل منكم،
 .(9)( ...،يعلمون

فاالحنراف متحقق منذ ذلك الوقت، فقد جنح ومال عن طريق السلف الصاحل الكثري من علماء 
خطريا  جدا  الشيعة، ونبذوا العهد املأخوذ منهم وراء ظهورهم، وهنا لنلتفت بكل جدية لكون األمر 

فالعاقبة  لثقلني العاصمني من الضالل، وإال؛ لكوهنم ثاين ا(السالم معليه)وعلينا بالعودة آلل حممد 
 . حممودة بكل وضوحغري
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فلنُعد للقرآن والعرتة اهلادية لكي ننجي أنفسنا من اهللكة، وال نضع ألنفسنا قواعد وتكون هي 
، فهذه هي (نصب رأيا  واختذ دينه منه): (ليه وآلهصلى اهلل ع)القواعد احملكمة فنكون كما قال 

 .مكابر، واملكابرة مهما كانت ال تنفي احلقيقة ة اليوم بكل وضوح وال ينكرها إالاحلقيقة اجللي

فاليوم اعترب التقليد موضوعا  هاما  وأولوه عناية فائقة النظري، حبيث أصبح املكلف أمام اجملتهد 
 .تواه أينما يريد، وكيفما يريدأخرس وأبكم فيقوده اجملتهد بف

مع أنه أمر مبتدع قد نشأ يف العصور املتأخرة جدا ، بل ووصفوه بالعقيدة على الرغم من كونه مل 
يدل عليه دليل صحيح فضال  عن الدليل املتواتر القطعي الصدور والداللة الذي هو املالك يف إثبات 

صلى اهلل )عليه من كتاب اهلل وعرتة النيب  لالدليله مع عدم بل راحوا يسجدون العقيدة عندهم، 
، فلم جيدوا هلم خمرجا  فراحوا للسرية العقالئية القاضية برجوع اجلاهل إىل العامل، وهنا ميكن (عليه وآله

 :لنا إثارة أمرين نشبعهما حبثا  يف اجلزء الثاين عند حبثنا عن السرية العقالئية، ومها

مع أن الشريعة مل العلوم اليت يرجع فيها اجلاهل للعامل،  من قال بكون علوم الدين كسائر . 
 .نبياء حبديث الثقلنيوهذا ما نص عليه خامت األ اإلذن يف الرجوع لغري آل حممد، تعطِ 

ن يرجع الناس إليه، مع اجلهل الفاحش الذي نراه اليوم، أأين هو العامل بالشرع الذي ميكن  .2
، فأكبوا عليها أخذهتم الدنيا وملكتهم فأصبحوا عبيدا  هلافلقد طغى على أدعياء العلم الصمت، و 

 يشرتط: )يقول السيد اليزدي يف كتاب العروة الوثقى .مع أهنم يشرتطون يف اجملتهد االبتعاد عن الدنيا
 جمتهدا   وكونه قول، على واحلرية والرجولية، والعدالة، واإلميان، والعقل، البلوغ،: أمور اجملتهد يف

 وأن ،مر كما البقاء جيوز نعم ابتداء، امليت تقليد جيوز فال واحلياة، املتجزي، تقليد جيوز فال ،مطلقا  
 من متولدا   يكون ال وأن األفضل، من التمكن مع املفضول تقليد األحوط على جيوز فال أعلم، يكون
 كان من): اخلرب ففي احتصيله يف ا  جمد   عليها، ا  مكب   هلا، وطالبا   الدنيا على مقبال   يكون ال وأن الزنا،

 .( )( يقلدوه أن فللعوام مواله ألمر مطيعا   هلواه، خمالفا لدينه، حافظا   لنفسه، صائنا   الفقهاء من

وأين املطيع ألمر مواله ... وأين من خالف هواه ... وأين احلافظ لدينه ... فأين الصائن لنفسه 
 !!؟ (عليه السالم)مهدي آل حممد 
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مع كوهنم على ضالل  حذَو الذين قلدوا أسالفهم د البشرية حتذون جنأفمن املؤسف حقا  
 َعَلى َوِإنَّا أُمَّة   َعَلى آبَاءنَا َوَجْدنَا ِإنَّا قَاُلوا َبلْ ﴿ :وضياع، ومع أهنم يقرؤون كتاب اهلل الناطق إذ يقول

 .( ) ﴾مُّْهَتُدونَ  آثَارِِهم

َرُفوَها قَالَ  ِإالَّ  نَِّذير   مِّن ة  قَ ْريَ  يف  قَ ْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َما وََكَذِلكَ ﴿  َوِإنَّا أُمَّة   َعَلى آبَاءنَا َوَجْدنَا ِإنَّا ُمت ْ
 .(2) ﴾مُّْقَتُدونَ  آثَارِِهم َعَلى

سالفهم، وهو عبادة الصنم أبل اليوم أصبح التقليد أكثر ضررا ؛ لكون اجلاهليني يتعبدون بدين 
 .الصامت، بينما اليوم يعبد الصنم الناطق

: قال عقدة، بن سعيد بن حممد بن أمحد العباس أبو أخربنا: ى الشيخ النعماين يف الغيبة فقالرو 
 مروان، بن حممد عن زرارة، بن اهلل عبد بن حممد حدثنا: قال إبراهيم، بن املفضل بن حممد حدثنا

 من استقبل قام إذا قائمنا إن  ) :يقول (عليه السالم) اهلل عبد أبا سعت: قال يسار، بن الفضيل عن
 ذاك وكيف: قلت. اجلاهلية جهال من (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول استقبله مما أشد الناس جهل

 والعيدان والصخور احلجارة يعبدون وهم الناس أتى (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول إن: قال ؟
: قال مث .به عليه حيتج اهلل كتاب عليه يتأول وكلهم الناس أتى قام إذا قائمنا وإن   املنحوتة، واخلشب

 .(9) (والقر احلر يدخل كما بيوهتم جوف عدله عليهم ليدخلن واهلل أما

 حدثنا: قال القرشي، جعفر بن حممد حدثنا: قال يونس، بن اهلل عبد بن الواحد عبد أخربنا
 مايل،الث محزة أيب عن خمتار، بن احلسني عن سنان، بن حممد عن اخلطاب، أيب بن احلسني بن حممد
 ما الناس من لقي ظهر قد لو األمر هذا صاحب إن  ): يقول (عليه السالم) جعفر أبا سعت: قال
 .( ) (وأكثر (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول لقي

 ساعة، بن حممد بن احلسن حدثنا: قال الكويف، زياد بن محيد حدثنا: قال مهام، بن حممد أخربنا
 اهلل عبد أيب عن أصحابه، بعض عن محزة، أيب بن حممد عن مي،امليث احلسن بن أمحد حدثنا: قال

                                                           

 .  : الزخرف - 
 .  : الزخرف - 
 .09 ص: غيبة النعماني - 
 .09 ص: غيبة النعماني -3



 31......................................... ....اجلزء األول / البيان املفيد يف بدعة التقليد

 اهلل رسول يلق مل ما حربه يف يلقى (عليه السالم) القائم إن  ) :يقول سعته: قال ،(عليه السالم)
 املنقورة احلجارة يعبدون وهم أتاهم (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول ألن   ؛(صلى اهلل عليه وآله)

 .( )( عليه ويقاتلون اهلل كتاب عليه فيتأولون عليه خيرجون القائم وإن   املنحوتة، واخلشبة

اليمانية  من هنا يستكشف خطورة االمتحان اليوم، وصعوبة مسرية الدعوة اإلهلية املهدوية ،إذن
 نفسي والذي كال) :(عليه السالم)، حىت قال صادق العرتة على صاحبها أفضل التحية والسالم

 .(2) (جبهته مسح مث ،والعلق العرق وأنتم حنن نسح حىت بيده

مام املهدي املباركة، فأصبح اجملتهدون وغريها عقبة كبرية أمام دعوة اإلفقد وقف التقليد والتأويل 
مام احلسن اإلحجرا  يقطع وصول املاء لكي ترتوي األرض، فهم قطاع طريق املؤمنني كما قال 

 وجوههم الناس على زمان سيأيت هاشم، أبا يا) :أليب هاشم اجلعفري (عليه السالم)العسكري 
 بينهم املؤمن ، سنة فيهم والبدعة بدعة، فيهم السنة متكدرة، مظلمة وقلوهبم مستبشرة، ضاحكة

 ،[سائرون] الظلمة أبواب يف وعلماؤهم جائرون، جاهلون أمراؤهم موقر، بينهم والفاسق حمقر،
 حميل وكل خبري، عندهم جاهل وكل الكرباء، على ونيتقدم وأصاغرهم الفقراء، زاد يسرقون أغنياؤهم

 اهلل خلق شرار علماؤهم الذئاب، من الضأن يعرفون ال واملرتاب، املخلص بني مييزون ال فقري، عندهم
 والتحرف، العدول أهل من إهنم اهلل وأمي والتصوف، الفلسفة إىل مييلون ألهنم األرض، وجه على

خذلوا  وإن الرشاء، عن يشبعوا مل منصبا   نالوا إن وموالينا، شيعتنا ويضلون خمالفينا، حب يف يبالغون
 أدركهم فمن امللحدين، حنلة إىل والدعاة املؤمنني، طريق قطاع إهنم أال الرياء، على اهلل عبدوا

 حممد بن جعفر آبائه عن أيب، حدثين ما هذا ،هاشم أبا يا: قال مث .وإميانه دينه وليصن فليحذرهم،
 .ويف هذا بالغ لقوم مؤمنني .(9)( أهله عن إال فاكمته أسرارنا، من وهو ،(مالسال عليهم)

** ** ** 

حتتوي هذه األوراق عد ة حبوث حول بدعة التقليد تعر ف القارئ الكرمي ببعض املسائل املتعلقة 
ة، وأرجو هبذه البدعة اليت افتنت هبا الناس اليوم، مع أهنا مل يكن هلا اسم وال رسم يف األزمان السابق
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منه سبحانه أن يتقبل هذا اجلهد البسيط إنه الكرمي الذي ال يرد يدا  مدت إليه، كما وأرجو أن يكون 
 .مفيدا  للقارئ الكرمي يدفع عنه باطال  ويبني له حقا  

وأسأل اهلل سبحانه أن يوفقين إلمتام اجلزء الثاين الذي يتناول عرض أدلتهم املزعومة يف التقليد 
 .عض الشبهات اليت يتذرع هبا املعاندون إنه سيع جميبوتفنيدها وب

 .واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  

 هجرية 99  األول من شهر رمضان املبارك لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تيمن قبل البدء

x أبواب مستلة من كتاب وسائل الشيعة  ( ): 

أن أورد بعض الروايات من كتاب وسائل الشيعة، وأسال اهلل أن ينتفع هبا القارئ يف البداية أود 
 .الكرمي قبل الدخول للبحوث اآلتية

والروايات كثرية اليت ميكن االستفادة منها يف موضوع البحث، لكين نقلت بعض الروايات من 
صادر اليت ذكرها بعض أبواب كتاب وسائل،كما أين حذفت من تلك األبواب بعض الروايات، وامل

 .كتابه رعاية لالختصاراحلر العاملي يف منت  

 فتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومينباب عدم جواز القضاء واإل) :الباب األول
 .(2) (السالم معليه

عن ابن رئاب،  ،، عن ابن حمبوبحممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد ، عنحممد بن يعقوب . 
من أفىت الناس بغري علم وال هدى من اهلل لعنته ): (عليه السالم)أبو جعفر  قال: قال ،عن أيب عبيدة

 .(9)( مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياه

قال : قال ،، عن مفضل بن مزيدعمريةعن سيف بن  ، ، عن علي بن احلكموعنه عن أمحد .2
أهناك أن تدين اهلل بالباطل، : هما هلك الرجالأهناك عن خصلتني في): (عليه السالم)أبو عبد اهلل 

 .( )( وتفيت الناس مبا ال تعلم

عن عبد الرمحن بن  ،وعن علي بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرمحن .9
إياك أن : إياك وخصلتني ففيهما هلك من هلك): (عليه السالم)قال يل أبو عبد اهلل : قال ،احلجاج

 .( )( أيك، أو تدين مبا ال تعلمتفيت الناس بر 

                                                           

 .0ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .0 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .0 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -3
 .  ص    ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -5
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قال ): قال ،(عليه السالم)، عن أيب عبد اهلل وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوين . 
ي أ: من اجلوارح فيقول يعذب اهلل اللسان بعذاب ال يعذب به شيئا  : (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 

ألرض امنك كلمة، فبلغت مشارق خرجت : ، فيقال لهرب عذبتين بعذاب مل تعذب بعه شيئا  
ومغارهبا فسفك هبا الدم احلرام وانتهب هبا املال احلرام وانتهك هبا الفرج احلرام، وعزيت ألعذبنك 

 .( )( من جوارحك بعذاب ال أعذب به شيئا  

عن ثعلبة بن ميمون، عن  ،عن ابن فضال ،األشعري، عن حممد بن عبد اجلباروعن أيب علي .  
حكم اهلل عز وجل، وحكم أهل : احلكم حكمان): قال ،(عليه السالم)يب جعفر عن أ، أيب بصري

وأشهد على زيد بن ثابت ، "ومن أحسن من اهلل حكما لقوم يوقنون": اجلاهلية وقد قال اهلل عز وجل
 .(2)( لقد حكم يف الفرائض حبكم اجلاهلية

ني، عن جعفر بن بشري، سناده عن سعد بن عبد اهلل، عن حممد بن احلسإحلسن بحممد بن ا . 
عليه ) سعت عليا  ): قال ،عن عبيدة السلماين ،ىل لسلمانحدثين مو : قال ،عن محاد، عن عاصم

صلى اهلل عليه )رسول اهلل  ن  إاتقوا اهلل وال تفتوا الناس مبا ال تعلمون ف! يا أيها الناس: يقول (السالم
فقام عبيدة  .ن وضعه غري موضعه كذب عليهم آل منه إىل غريه، وقد قال قوال   قد قال قوال   (وآله

؟  فما نصنع مبا قد خربنا به يف املصحف!  يا أمري املؤمنني: وعلقمة واألسود وأناس معهم فقالوا
 .(9)( يسأل عن ذلك علماء آل حممد: فقال

ن، عن عن ثعلبة بن ميمو  ،عن احلسن بن علي بن فضال( احملاسن)د بن أيب عبد اهلل يف أمح . 
: عن جمالسة أصحاب الرأي فقال (عليه السالم)سألت أبا عبد اهلل : قال ،رمحن بن احلجاجعبد ال

من رأيك، أو تفيت الناس بغري  يءأن تدين بش: جالسهم وإياك عن خصلتني هتلك فيهما الرجال)
 .( )( علم

                                                           

 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .8 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -3
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ن أيب ساك، عن ، عن إبراهيم بأيب الصباح( بن)مد بن عيسى، عن جعفر بن حممد وعن حم . 
من أفىت الناس بغري علم لعنته مالئكة األرض ): (عليه السالم)قال أبو احلسن : قال ،موسى بن بكر

 .( )( ومالئكة السماء

زياد، عن أيب عبد اهلل، عن أبيه ( أيب)وعن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن إساعيل بن  .3
فىت الناس بغري علم لعنته مالئكة من أ): (صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل : قال ،(عليهما السالم)

 .(2)( السماء واألرض

من ): قال ،(صلى اهلل عليه وآله)عن النيب ( حتف العقول)احلسن بن علي بن شعبة يف  .1 
 .(9)( أفىت الناس بغري علم لعنته مالئكة السماء واألرض

هور باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظ) :الباب الثاني
 .( ) (الخطأ

عن صباح  ،حممد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن ثعلبة . 
، عن ابن أيب يعفور ،واحلكم (عليه السالم)، عن أيب جعفر األزرق، عن حكم احلناط، عن أيب بصري

جل ممن له سوط من حكم يف درمهني بغري ما أنزل اهلل عز و ): قال ،(عليه السالم)عن أيب عبد اهلل 
 .( )( صلى اهلل عليه وآله أو عصا فهو كافر مبا أنزل اهلل عز وجل على حممد

سعت أبا عبد : قال ،حممد بن محران، عن أيب بصري، عن وعنه عن أبيه، عن ابن أيب عمري .2
 .( )( ممن حكم يف درمهني بغري ما أنزل اهلل عز وجل فهو كافر باهلل العظي): يقول (عليه السالم)اهلل 

وعن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن  .9
من حكم يف درمهني حبكم ): (صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل : عبد اهلل بن مسكان رفعه قال

 ."ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون" :جور مث جرب عليه كان من أهل هذه اآلية
                                                           

 .8 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .8 ص   ج :(البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .0 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .0 ص   ج(: البيت آل) الشيعة ئلوسا -3
 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -5
 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
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ن رضي حبكمه وإال ضربه إيكون له سوط وسجن فيحكم عليه ف: كيف جيرب عليه ؟ فقال: فقلت
 .( )( بسوط وحبسه يف سجنه

عن معاوية بن  ،هلل املؤمن، عن أيب عبد اوعنهم عن سهل بن زياد، عن حممد بن عيسى . 
فأخطأ سقط أبعد أي قاض قضى بني اثنني ): يقول (عليه السالم)سعت أبا عبد اهلل : قال ،وهب

 .(2)( من السماء

من ): (عليه السالم)قال أبو جعفر : سناده عن أيب بصري، قالإحممد بن علي بن احلسني ب . 
 .(9)( حكم يف درمهني فأخطأ كفر

من حكم يف ): قال ،(عليه السالم)عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل ( تفسريه)العياشي يف  . 
 .( )( كفر، ومن حكم يف درمهني فأخطأ كفردرمهني بغري ما أنزل اهلل فقد  

من حكم يف درمهني ): سعته يقول: قال ،(عليه السالم)، عن أيب عبد اهلل وعن أيب بصري . 
 .( )( بغري ما أنزل اهلل فهو كافر باهلل العظيم

من حكم يف درمهني بغري ما أنزل ): قال ،(عليه السالم)وعن ابن عياش، عن أيب عبد اهلل  . 
: ؟ قال (صلى اهلل عليه وآله)نزل على حممد أكفر مبا أنزل اهلل ؟ أو كفر مبا : قلت .فقد كفر اهلل

 .( )( فقد كفر مبا أنزل اهلل (صلى اهلل عليه وآله)نزل على حممد أويلك إذا كفر مبا 

، واالجتهاد والمقاييس ونحوها من ب عدم جواز القضاء والحكم بالرأيبا) :الباب الثالث
 .( ) (طات الظنية في نفس األحكام الشرعيةاالستنبا

سن بن حمبوب، عن حممد بن ، عن احلحممد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه . 
مل جيعل  وإن اهلل): قال ،-يف حديث طويل  - (عليه السالم)، عن أيب جعفر الفضل، عن أيب محزة

                                                           

 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .3 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -3
 .3 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -5
 .5 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .5 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
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مقرب، وال نيب مرسل، ولكنه أرسل  مره إىل أحد من خلقه، ال إىل ملكأ، ومل يكل العلم جهال  
فأمرهم مبا حيب، وهناهم عما يكره، فقص عليهم أمر ! قل كذا وكذا : رسوال من مالئكته، فقال له

ولوالة  -: إىل أن قال -خلقه بعلم، فعلم ذلك العلم، وعلم أنبيائه وأصفياءه من األنبياء واألصفياء 
عتصم بالفضل انتهى بعلمهم، وجنا بنصرهتم، ومن وضع افمن : األمر استنباط العلم وللهداة، مث قال

والة أمر اهلل وأهل استنباط علمه يف غري الصفوة من بيوتات األنبياء فقد خالف أمر اهلل وجعل 
اجلهال والة أمر اهلل واملتكلفني بغري هدى من اهلل وزعموا أهنم أهل استنباط علم اهلل فقد كذبوا على 

يه وطاعته ومل يضعوا فضل اهلل حيث وضعه اهلل فضلوا وأضلوا أتباعهم ومل اهلل ورسوله ورغبوا عن وص
 .( ) (.... يكن هلم حجة يوم القيامة

يف رسالة طويلة له إىل أصحابه أمرهم بالنظر  (عليه السالم)سناده اآليت عن أيب عبد اهلل إوب .2
اهلل أمت لكم ما آتاكم من  إن  ! فلحة أيتها العصابة املرحومة امل): فيها وتعاهدها والعمل هبا من مجلتها

اخلري، واعلموا أنه ليس من علم اهلل وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق اهلل يف دينه هبوى وال رأي 
، ال ، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهال  يءوال مقاييس، قد أنزل اهلل القرآن وجعل فيه تبيان كل ش

هبوى وال رأي وال مقاييس، وهم ( يف دينهم)مه أن يأخذوا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم اهلل عل
صلى اهلل عليه )وقد عهد إليهم رسول اهلل  -: إىل أن قال - أهل الذكر الذين أمر اهلل األمة بسؤاهلم

يسعنا أن نأخذ مبا  (صلى اهلل عليه وآله)حنن بعد ما قبض اهلل عز وجل رسوله : قبل موته فقالوا (وآله
وبعد عهده الذي عهده إلينا  (صلى اهلل عليه وآله)الناس بعد قبض اهلل رسوله  اجتمع عليه رأي
فما أحد أجرأ على اهلل وال أبني ضاللة ممن أخذ  (صلى اهلل عليه وآله)هلل ولرسوله  وأمرنا به، خمالفا  

اهلل صلى )بذلك وزعم أن ذلك يسعه، واهلل إن هلل على خلقه أن يطيعوه ويتبعوا أمره يف حياة حممد 
صلى )ممن أسلم مع حممد  وبعد موته، هل يستطيع أولئك أعداء اهلل أن يزعموا أن أحدا   (عليه وآله

، بعيدا   نعم فقد كذب على اهلل وضل ضالال  : ن قالإأخذ بقوله ورأيه ومقاييسه ؟ ف (اهلل عليه وآله
على نفسه، وهو ممن حد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه، فقد أقر باحلجة ال مل يكن أل: وإن قال

وكما أنه مل  -: إىل أن قال -(صلى اهلل عليه وآله)يزعم أن اهلل يطاع ويتبع أمره بعد قبض رسول اهلل 
ألمر  أن يأخذ هبواه وال رأيه وال مقاييسه خالفا   (صلى اهلل عليه وآله)حد من الناس مع حممد يكن أل

                                                           

 .5 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
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أن يأخذ هبواه وال  (صلى اهلل عليه وآله)مد كذلك مل يكن ألحد بعد حم  (صلى اهلل عليه وآله)حممد 
وسنته فخذوا هبا، وال تتبعوا  (صلى اهلل عليه وآله)واتبعوا آثار رسول اهلل : رأيه وال مقاييسه، مث قال

أيتها : ن أضل الناس عند اهلل من اتبع هواه ورأيه بغري هدى من اهلل، وقالإأهواءكم ورأيكم فتضلوا، ف
وسنته، وآثار األئمة اهلداة من أهل بيت  (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل  عليكم بآثار! العصابة 

من بعده وسنتهم، فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى، ومن ترك ذلك  (صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 
 .( )( احلديث ،ورغب عنه ضل، ألهنم هم الذين أمر اهلل بطاعتهم وواليتهم

، عن عبد الرمحن، عن ساعة بن مهران ، عن يونس بنوعنه عن حممد بن عيسى بن عبيد .9
مالكم وللقياس إنا هلك من هلك من ): قال ،-يف حديث  - (عليه السالم)أيب احلسن موسى 

وأومأ بيده  - إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما ال تعلمون فها: مث قال .قبلكم بالقياس
وقالت الصحابة  ،، وقلت(عليه السالم)قال علي : فة، كان يقوللعن اهلل أبا حني: مث قال -إىل فيه 

أصلحك اهلل أتى رسول اهلل : فقلت .ال ولكن هذا كالمه: قلت أكنت جتلس إليه ؟: مث قال .وقلت
 .نعم وما حيتاجون إليه إىل يوم القيامة: الناس مبا يكتفون به يف عهده ؟ قال (صلى اهلل عليه وآله)

 .(2)( ال هو عند أهله: ؟ فقال يءفضاع من ذلك ش: فقلت

ارون بن عن ه ،عن أبيه ،، وعن علي بن إبراهيموعن حممد بن حيىي، عن بعض أصحابه . 
، عن وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (عليه السالم)، عن أيب عبد اهلل مسلم، عن مسعدة بن صدقة

: غض اخللق إىل اهلل عز وجل لرجلنيمن أب): أنه قال (عليه السالم)ابن حمبوب رفعه عن أمري املؤمنني 
وف بكالم بدعة، قد هلج بالصوم غرجل وكله اهلل إىل نفسه، فهو جائر عن قصد السبيل، مش

والصالة، فهو فتنة ملن افتنت به، ضال عن هدى من كان قبله، مضل ملن اقتدى به يف حياته وبعد 
ال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد يف جه موته، محال خطايا غريه، رهن خبطيئته، ورجل قمش جهال  

، بكر فاستكثر، ما قل منه خري مما كثر، حىت إذا ارتوى ساملا   ومل يغن فيه يوما   ساه أشباه الناس عاملا  
لتخليص ما التبس على  ضامنا  ( ماضيا  ) من آجن، واكتنز من غري طائل، جلس بني الناس قاضيا  

بعده، كفعله مبن كان قبله، ( من)ينقض حكمه من يأيت سبقه، مل يأمن أن  غريه، وإن خالف قاضيا  

                                                           

 .  ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .9 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
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وإن نزلت به إحدى املبهمات املعضالت هيأ هلا حشوا من رأيه مث قطع، فهو من لبس الشبهات يف 
مما أنكر، وال يرى أن وراء  يءمثل غزل العنكبوت، ال يدري أصاب أم أخطأ، ال حيسب العلم يف ش

مل يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ملا يعلم  يءبش شيئا  ، إن قاس (لغريه) ما بلغ فيه مذهبا  
ال يعلم، مث جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات : من جهل نفسه لكيال يقال له

خباط جهاالت، ال يعتذر مما ال يعلم فيسلم، وال يعض يف العلم بضرس قاطع فيغنم، يذري 
واريث، وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج احلرام، الروايات ذرو الريح اهلشيم تبكى منه امل

صدار ما عليه ورد، وال هو أهل ملا منه فرط من ادعائه علم إوحيرم بقضائه الفرج احلالل، ال ملئ ب
 .( )( احلق

قلت أليب عبد : قال ،وعنه عن أمحد بن حممد، عن الوشاء، عن مثىن احلناط، عن أيب بصري . 
أما ، ال: فننظر فيها ؟ فقال( وال سنته)ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل ) :(عليه السالم)اهلل 

 .(2) (جر، وإن أخطأت كذبت على اهللؤ أنك إن أصبت مل ت

قلت أليب احلسن األول ): قال ،رفعه عن يونس بن عبد الرمحن وعن حممد بن أيب عبد اهلل . 
من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل  ال تكونن مبتدعا   ،نسيا يو : مبا أوحد اهلل ؟ فقال: (عليه السالم)

 .(9) (بيت نبيه ضل، ومن ترك كتاب اهلل وقول نبيه كفر

، وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممد . 
، ومن دان اهلل من نصب نفسه للقياس مل يزل دهره يف التباس): قال (عليه السالم) عليا   بيه أن  عن أ

 .( )( بالرأي مل يزل دهره يف ارمتاس

قال : حابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه قالوعن عدة من أص . 
املؤمن مل يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه عن ربه  إن  ): يف كالم ذكره (عليه السالم)أمري املؤمنني 

 .( )( فأخذ به
                                                           

 .8 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .30ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .30ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 . 3ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -3
 . 3ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -5
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ى بن املتوكل، عن علي بن عن حممد بن موس( عيون األخبار)و ( توحيدال)و ( اجملالس)ويف  .3
 ، عن أمريإبراهيم، عن أبيه، عن الريان ابن الصلت، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه

ما آمن يب : قال اهلل جل جالله: (صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل ): قال ،(عليه السالم)املؤمنني 
 .( )( ه كالمي، وما عرفين من شبهين خبلقي، وما على ديين من استعمل القياس يف ديينمن فسر برأي

عن  (السالم معليه)يف النصوص على عدد األئمة ( يةالكفا)علي بن حممد اخلزاز يف كتابه  .1 
احلسني بن حممد بن سعيد، عن حممد بن أمحد الصفواين، عن مروان بن حممد السنجاري، عن أيب 

صلى اهلل عليه )قال رسول اهلل ): قال ،(عليه السالم)، عن علي ميمي، عن حيىي البكاءحيىي الت
ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة، فرقة منها ناجية والباقون هالكون، والناجون الذين : (وآله

. يتمسكون بواليتكم، ويقتبسون من علمكم، وال يعملون برأيهم، فأولئك ما عليهم من سبيل
 .(2) (احلديث

عن أبيه، عن القاسم بن حممد اجلوهري، عن ( احملاسن)محد بن حممد بن خالد الربقي يف أ .  
قال لنا : قال ،عن ابن مسكان، عن حبيب ،ضر بن سويد، عن حيىي احلليب، عن النحبيب اخلثعمي

أخذ  شىت، منهم من ما أحد أحب إيل منكم إن الناس سلكوا سبال  ): (عليه السالم)أبو عبد اهلل 
 .(9) (نكم أخذمت بأمر له أصلإهبواه، ومنهم من أخذ برأيه، و 

، عن أيب عبد ، عن طلحة بن زيد، عن عبد اهلل بن املغرية وحممد بن سنان مجيعا  وعن أبيه .2 
ال رأي يف : (عليه السالم)قال أمري املؤمنني ): قال ،(عليه السالم)، عن أبيه (عليه السالم)اهلل 

 .( )( الدين

عليه )قلت أليب جعفر : بصري قال، عن أيب وعن ابن حمبوب أو غريه، عن مثىن احلناط .9 
أما أنك إن أصبت ): الكتاب والسنة فنقول فيها برأينا، فقالترد علينا أشياء ال جندها يف : (السالم

 .( )( جر، وإن أخطأت كذبت على اهللؤ مل ت
                                                           

 .35ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .38ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .50ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 . 5ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -3
 . 5ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل -5
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عليه )، عن أيب عبد اهلل ن موسى، عن عمار ب(تفسريه)حممد بن مسعود العياشي يف  .  
من حكم برأيه بني اثنني فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من  ): سئل عن احلكومة فقال: قال ،(السالم

 .( )( كتاب اهلل فقد كفر

نسان عن أدىن ما يكون به اإل (عليه السالم)سألت أبا عبد اهلل : قال ،وعن أيب العباس .  
 .(2)( ، فأحب عليه وأبغضمن ابتدع رأيا  ): ، فقالمشركا  

أدىن ما خيرج به الرجل ): قال ،(عليه السالم)، عن أيب عبد اهلل وعن أبان، عن عبد الرمحن .  
 .(9)(ميان فقد حبط عملهومن يكفر باإل: مث قال .من اإلسالم أن يرى الرأي خبالف احلق فيقيم عليه

يظن ): قال ،-يف حديث  - (عليه السالم)، عن أيب عبد اهلل وعن إسحاق بن عمار .  
هؤالء الذين يدعون أهنم فقهاء علماء أهنم قد أثبتوا مجيع الفقه والدين مما حتتاج إليه األمة، وليس  

 صلى اهلل عليه وآله)علموه، وال صار إليهم من رسول اهلل  (صلى اهلل عليه وآله)كل علم رسول اهلل 
حيون أن ينسبهم الناس إىل اجلهل ويكرهون أن ويست (صلى اهلل عليه وآله)فيه أثر عن رسول اهلل 

يسألوا فال جييبوا، فيطلب الناس العلم من معدنه، فلذلك استعملوا الرأي والقياس يف دين اهلل، وتركوا 
كل بدعة ضاللة، فلو أهنم إذا سألوا : (صلى اهلل عليه وآله)اآلثار ودانوا بالبدع، وقد قال رسول اهلل 

ويل أيكن عندهم فيه أثر عن رسول اهلل، ردوه إىل اهلل وإىل الرسول وإىل  من دين اهلل فلم يءعن ش
 .( )( صلى اهلل عليه وآله األمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل حممد

 

  

 

 

                                                           

 .0 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .0 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .0 ص   ج(: البيت آل) الشيعة وسائل - 
 .  ص   ج (: آل البيت)وسائل الشيعة  -3
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 .في بيان اختالفهم في تعريف التقليد . 
 .تالف تعريف التقليدالثمرة المترتبة على اخ .2
 .تقسيمهم المكلفين إلى ثالثة .9
 .فيها التقليد أوجبوااألمور التي  . 
 .التقليد يفيد الظن . 
 .عدم كون التقليد عقيدة . 
 .لمحة عن تاريخ التقليد . 

 
  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(0) 

 يف بيان اختالفهم يف تعريف التقليد

يف لَُغوي وتعريف اصطالحي، واملقصود باللغوي هو ما ذكره أهل ؛ تعر تعريفنيبالتقليد يعر ف 
، فسيكون  أهل االصطالح وهم األصوليون والفقهاءوهو ما ذكره اللغة، والتعريف االصطالحي، 

 :كالمنا يف نقطتني

 :التعريف اللغوي :أوالا 

 الدين وتقليد وتقلدها، ومنه التقليد يف وقد قلده قالدا  ):ابن منظور يف لسان العرب لقد عر فه
 :يعلم به أهنا هدي، قال الفرزدق أن جيعل يف عنقها شعار: الوالة األعمال، وتقليد البدن

 وأعناق اهلدي مقلدات      حلفت برب مكة واملصلى 

وتقليد البدنة أن جيعل يف عنقها عروة مزادة : التهذيب. ألزمه إياه، وهو مثل بذلك: وقلده األمر
 .( )( "وال اهلدي وال القالئد": قال اهلل تعاىل، هدي أو خلق نعل فيعلم أهنا

ومنه . اليت يف العنق، وقلدت املرأة فتقلدت هي: القالدة[ قلد]: )وقال اجلوهري يف الصحاح
. يليعلم أهنا هد يءوتقليد البدنة، أن يعلق يف عنقها ش. التقليد يف الدين، وتقليد الوالة األعمال

 .(2) (تقلدت السيف: ويقال

جعلتها يف عنقها : ، حبذف اهلاءوقلدهتا قالدة، بالكسر، وقالدا  : )ال الزبيدي يف تاج العروسوق
أن جيعل : فتقلدت، ومنه التقليد يف الدين، وتقليد الوالة األعمال وهو جماز، منه أيضا تقليد البدنة

 :يعلم به أهنا هدي، قال الفرزدق يف عنقها شيئا  

 ناق اهلدي مقلداتوأع      حلفت برب مكة واملصلى

                                                           

 .   ص  ج :منظور ابن - العرب لسان - 
 .  5ص  ج :الجوهري - الصحاح - 
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وتقليد البدنة أن جيعل يف عنقها عروة مزادة أو خلق نعل فيعلم أهنا هدي، قال : ويف التهذيب
 .( )"( وال اهلدى وال القالئد" :اهلل تعاىل

 .(2)( قلدت املرأة تقليدا جعلت القالدة يف عنقها: )املصباحقال الفيومي يف و 

فقلدها رسول اهلل : تها يف عنقه، ويف حديث اخلالفةجعل: وقلدته قالدة: )الطرحيي الشيخوقال 
وقال  .(جعلها يف رقبته، وواله أمرها: ، أي ألزمه هبا، أي(عليه السالم) عليا   (صلى اهلل عليه وآله)

املقلد جيعل  ن  قبول قول الغري من غري دليل، سي بذلك أل: والتقليد يف اصطالح أهل العلم) :أيضا  
 .(9) ( من حق وباطل قالدة يف عنق من قلدهما يعتقده من قول الغري

وعل ق السيد املروج يف كتابه منتهى الدراية يف توضيح الكفاية على عبارة الشيخ الطرحيي املتقدمة 
ى إىل مفعولني أحدمها القالدة أو ما هو مبنزلتها من األمور وعلى هذا فلفظ التقليد يتعد  : )قائال  

عليه )ذو القالدة، ومنه تقليد السيف أي جعل السيف قالدة، وقوله  خرواآل، احلقيقة أو االعتبارية
حملي منها حمل القطب من الرحى ينحدر  تقلدها فالن وهو يعلم أن  : )يف اخلطبة الشقشقية (السالم

ومن يعلق السيف يف  -بالكسر  -فجاعل السيف يف العنق مقلد ( عين السيل وال يرقى إيل الطري
و ما به التقليد هو السيف، فاملفعول األول هو املقلد بالفتح، واملفعول  بالفتح، -مقلد  -عنقه 

هو ( قلد زيد عمرا  )هذا حبسب اللغة وقريب منه معناه العريف، فمعىن . الثاين هو القالدة كالسيف
ف يف اصطالح وعر   ....، حماكاته يف فعله وقوله، وأن يأيت به بالكيفية اخلاصة اليت يأيت هبا زيد

وعلى كل فلما مل يكن يف العمل بفتوى اجملتهد قالدة خارجية وال مقلد . ء بأمور سيأيت بياهناالفقها
ذا املعىن بالكسر وبالفتح فال بد أن يكون استعماله يف املقام وحنوه من باب االستعارة، واملناسب هل

 :اللغوي هنا أحد أمرين

فاجلاهل مقلد بالكسر وبالفتح  جعل فتوى العامل للجاهل مبنزلة القالدة يف عنقه،: األول
فتوى باعتبارين، فمن حيث جعل فتوى العامل يف عنق نفسه مقلد بالكسر، ومن حيث صريورة ال

 .قالدة يف عنقه مقلد بالفتح
                                                           

 .05 ص 5ج :لزبيديل العروس تاج - 
 . 39ص 9ج:للمروج الدراية ومنتهى ،  5ص  ج :القمي المؤمن محمد للشيخ صولاأل تسديد عن نقال - 
 .، نشر المكتبة المرتضوية   ص  ج :البحرين مجمع - 
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أن جيعل اجلاهل دينه قالدة يف عنق العامل يف الفرعيات، وحيمله مسؤولية أعماله عبادة  : الثاين
واجملتهد  -وهي الدين  -للقالدة  اهل مقلد بالكسر، لكونه جاعال  فاجل. كانت أو معاملة أو غريمها

 .( )( مقلد بالفتح، لصريورته ذا قالدة جبعل اجلاهل

بذلك غري تعليق القالدة يف العنق، وقد صر ح : جميع هذه التعاريف تتفق على كون التقليد هوف
 .واحد ممن تعر ض ملعناه اللغوي

التقليد يف اللغة جعل : )كتابه األصول العامة للفقه املقارن  يقول السيد حممد تقي احلكيم يف
 .(2) (القالدة يف العنق، ومنه التقليد يف حج القران، أي جعل القالدة يف عنق البعري

التقليد مبعىن جعل الشخص أو غريه ذا قالدة  ن  إ: )يف بيان معىن التقليدويقول السيد اخلوئي 
ه يف عنقه، ومنه تقليد البدنة يف احلج ألن معناه أنه علق بعنقها تقلد السيف أي ألقى محالت: فيقال

العامي قلد اجملتهد أنه جعل أعماله على رقبة اجملتهد  فمعىن أن  .. النعل ليعلم أهنا هدي فيكف عنها 
 .(9)( وعاتقه وأتى هبا استنادا إىل فتواه

عقد اجليد يف ) من بينها كتابن كا  السنة ألفوا يف التقليد كتبا  علماء أبناء بعض  ومن هنا جند
 .( )( أحكام االجتهاد والتقليد

 :التعريف االصطالحي :ثانياا 

لقد اختلف القوم يف تعريف التقليد، وسأذكر بعضا  من هذه التعاريف للوقوف عندها وبيان 
 :يف إىل أقساموميكن تقسيم تلك التعار  .املقصود منها، وكيفية اختالفها

 ل الغيرقبول قو  :القسم األول

 .( )( قبول قول الغري من غري حجة أو شبهة: التقليد: )السيد املرتضىيقول 

                                                           

 .393ص شرح 9ج :الكفاية توضيح في الدراية منهتى - 
 .9  ص :الحكيم تقي محمد للسيد المقارن للفقه العامة األصول - 
 . 9 ص: كتاب االجتهاد والتقليد - 
 .35 ص  ج :كما يقول فريد وجدي في دائرة معارفه -3
 .5  ص  ج: رسائل المرتضى -5
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التقليد هو قبول قول الغري املستند إىل االجتهاد، أما املخرب عن يقني : )احملقق الكركيويقول 
 .( )( يءبأحد طرق اليقني فهو شاهد، وليس قبول خربه من التقليد يف ش

من غري حجة أو :)أن  السيد املرتضى قيده بقوله ل قول الغري، إالر فاه بكونه قبو فكالمها ع
يتعني على املَقلِّد قبول قول املَقلَّد بال مطالبة حبجة أو دليل على قوله، بل جيب عليه : ، أي(شبهة

وأم ا احملقق الكركي فأيضا  عر ف التقليد بقبول قول الغري بال مطالبة بالدليل كما يدل . القبول فقط
 :ذلك إطالق عبارته، لكنه قيد القول بكونه مستندا  إىل االجتهاد؛ لكي يفر ق بني أمرينعلى 

 .القول املستند لالجتهاد واالستنباط: األول

ه  آالقول املستند لغري االجتهاد، كما لو أخرب أو نقل املَقلِّد رواية أو شهد على شيء ر : والثاين
 .يء معنيكما هو احلال يف البينة اليت تشهد برؤية ش

فخص احملقق الكركي التقليد باألول دون الثاين، فقبول قول الغري املستند إىل االجتهاد والنظر 
 .يكون تقليدا  دون اإلخبار بشيء مل يكن مستندا  إىل االجتهاد فهو ال يسمى تقليدا  

ا قبل خربه وهذا هو احلق؛ إذ من يقبل قول زرارة بعنوان كونه راويا  ال يكون مقلدا  له، بل إن
 .(السالم معليه)لكونه نقل عن أهل البيت 

ا املخرب عن يقني بأحد طرق اليقني فهو أم  ) :وينبغي االلتفات لكالم احملقق الكركي حيث يقول
، فهو يشري إىل أن  االجتهاد ال ينتج حكما  يقينيا  بل (يءشاهد، وليس قبول خربه من التقليد يف ش

ن شاء إ، وسيأتينا (أما املخرب عن يقني بأحد طرق اليقني فهو شاهد:)لحكما  ظنيا ؛ وهلذا جنده يقو 
اهلل أن  االجتهاد ال ينتج حكما  قطعيا  بل حكم ظين، ومن هنا احتار القائلون بوجوب التقليد يف  

 !! كيفية ختريج احلكم الظين الذي استنبطوه عن عموم النهي عن اتباع الظن

 .(2)(وأراد بالتقليد العمل خبرب الغري وإن أفاد الظن: )حيث قال يمحد النراقأاملوىل وهذا ما بينه 

                                                           

 .8 ص  ج: جامع المقاصد - 
 . 9 ص 3ج: مستند الشيعة - 
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، اخلرب احلدسي الناتج من االجتهاد واالستنباط ال اخلرب احلسي الناتج (خبرب الغري) :ويقصد بقوله
 .من املشاهدة أو السماع، وهذا ما بينه احملقق الكركي كما تقد م

ق اخلراساين للتقليد الذي ذكره يف كفاية األصول وقريب من التعريفني املتقدمني تعريف احملق
 على دليل مطالبة بال ،...الفرعيات، يف به للعمل ورأيه الغري قول أخذ: )حيث عر فه بأنه

 .( )..(رأيه،
فنجده يعر ف التقليد بكونه أخذ قول الغري ورأيه، أي التقليد خمتص بالرأي والنظر االستنباطي 

نقله الغري الذي مل يكن وليد عملية االستنباط، كما لو نقل املرجع فقط، وال يشمل اخلرب الذي ي
رواية فمن قبلها ال يسمى مقلِّدا  له؛ لكون التقليد إنا يكون مبتابعته يف رأيه الناتج من االجتهاد دون 

 .مطلق نقله، وهبذا يكون كالم احملقق اخلراساين بنفس مفاد كالم احملقق الكركي املتقد م

وهو أخذ قول الغري ورأيه للعمل وبال  -حملقق اخلراساين التقليد باملعىن املتقد م خص  ا ،نعم
بالفرعيات فقط دون االعتقاديات، كما أنه رد  على من عر ف التقليد بكونه  -مطالبته بالدليل 

 .االلتزام بالعمل، وسيأيت بيان ذلك بالتفصيل يف القسم الثالث

 ى المجتهدالمستند لفتو  العمل :القسم الثاني

 .(2)( والتقليد هو العمل بقول الغري من غري حجة: )قال صاحب املعامل

 .(9)( التقليد هو العمل بقول الغري من غري حجة معلومة: )العالمة يف النهاية وقال

األقوى إن  التقليد هو العمل املستند إىل فتوى الغري، أو االستناد إليه يف : )ويقول السيد املرعشي
 .( )( ل أو تطبيق عمله على فتواه فما شئت فعرب  مقام العم

 .( )( بل هو العمل بقول الغري: )ويقول السيد مهدي الشريازي يف تعريف التقليد

                                                           

 .3 3 –   3 ص :الخراساني آلخوندا - األصول كفاية في الخراساني المحقق - 
 . 3 ص :معالم الدين - 
 .  ص شرح  ج :العروة مستمسك عن نقالا  - 
 .تعليقته على العروة الوثقى -3
 .تعليقته على العروة الوثقى -5
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 .( ) (بل هو العمل مستندا  إىل فتوى اجملتهد) :ويقول السيد اخلميين يف تعريف التقليد

 .(2)( الغري وإن أفاد الظنوأراد بالتقليد العمل خبرب ): محد النراقيأاملوىل ويقول 

فنالحظهم يعرفون التقليد بالعمل؛ مبعىن أن يكون العمل مستندا  لفتوى اجملتهد، وهذا ما صر ح 
 .(9) (االستناد إىل فتوى الغري يف العمل) :به السيد اخلوئي يف تعريفه للتقليد حيث قال هو

 االلتزام بالعمل ال نفس العمل :القسم الثالث

هو االلتزام بالعمل بقول : التقليد:  مسألة ): يف كتابه العروة الوثقىم اليزدي السيد كاظقال 
جمتهد معني وإن مل يعمل بعد، بل ولو مل يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل مبا فيها كفى يف 

 .( ) (حتقق التقليد

مرجع معني  بالعمل برسالةفهو يعر ف التقليد بااللتزام بالعمل ال نفس العمل، فلو التزم املكلف 
له وإن مل يعمل بعد، فيكفي يف حتقق عنوان التقليد االلتزام بالعمل ال نفس  من املراجع فهو مقلد

 .العمل

 :أن  الكثري مل يرتض هذا التعريف فراح يعلق على هذه املسألة، وإليكم بعض تلك التعليقات إال

هو العمل املستند إىل فتوى الغري، أو االستناد إليه  األقوى إن  التقليد: )عل ق السيد املرعشي قائال  
 .( )( يف مقام العمل أو تطبيق عمله على فتواه فما شئت فعرب

 .( )( بل هو العمل بقول الغري: )وكذلك عل ق السيد مهدي الشريازي قائال  

 .( ) (بل هو العمل مستندا  إىل فتوى اجملتهد) :وعل ق السيد اخلميين قائال  

                                                           

 .تعليقته على العروة الوثقى - 
 . 9 ص 3ج: مستند الشيعة - 
 .3 ص  ج: العروة الوثقى - 
 .3 ص  ج:العروة الوثقى -3
 .تعليقته على العروة الوثقى -5
 .تعليقته على العروة الوثقى - 
 .تعليقته على العروة الوثقى - 
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األظهر إن  التقليد عبارة عن تطبيق العمل على رأي الغري : )لسيد صدر الدين الصدروعل ق ا
 (.فالعمل حمققه

 .( )( بل هو االستناد إىل فتوى الغري يف العمل: )وعل ق السيد اخلوئي قائال  

 :توضيح تعريف المحقق الخراساني

 أو الفرعيات، يف به للعمل ورأيه الغري قول أخذ: )بأنه يف الكفايةالتقليد احملقق اخلراساين  عر ف
 بنفس لتفسريه وجه ال أنه خيفى وال رأيه، على دليل مطالبة بال تعب دا ، االعتقاديات يف به لاللتزام
 .(2) (فافهم تقليد، بال كان وإال   عليه، سبقه ضرورة العمل،

هم الكتب هذا ما جاء يف كتاب الكفاية للمحقق اخلراساين الذي يُعد كتابه املذكور من أ
 .ى لشرحه الكثري من األصولينياألصولية اليت تدرس يف احلوزات العلمية، وألمهيته عندهم تصد  

 :وجاء يف تعريفه عد ة نقاط

، ويقصد باألخذ قبول قول الغري ال العمل، (هو أخذ قول الغري) :قال يف تعريفه للتقليد: األوىل
العمل، ومن هنا جعل األخذ مقابال  للعمل، فلو  فيكون األخذ أو القبول مقدمة للعمل ال أنه نفس 

كما أنه بعد أن فس ر التقليد ( به للعمل) :كان األخذ نفس العمل ملا صح أن يقول بعد ذلك
، فالعمل شيء واألخذ للعمل (العمل بنفس لتفسريه وجه ال أنه خيفى وال: )باألخذ قال بعد ذلك

 .شيء آخر

بل يشمل الكتابة القول امللفوظ ، واملراد من القول ليس (يهورأ الغري قول: )قال أيضا  : الثانية
لبيان املراد بأن التقليد إنا يكون يف الرأي والفتوى اليت يكون فيها إعمال ( رأي)وجاء بكلمة . أيضا  

نظر وحدس واجتهاد، وال يشمل األخذ بقول الراوي والشاهد وأخذ األعمى بقول الغري يف حتديد 
ت، فجميع هذه ال تسمى تقليدا  خللوها من احلدس وإعمال النظر واالجتهاد، بل القبلة ومعرفة الوق

 .هي إخبارات حسية خالية من احلدس وإعمال النظر

                                                           

 .تعليقته على العروة الوثقى - 
 .3 3 –   3ص :الخراساني اآلخوند - األصول كفاية في الخراساني المحقق - 
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أخذ فتوى الفقيه ألجل العمل هبا يف األمور الفرعية، وهي األمور اليت : إن  التقليد هو: الثالثة
ها، كما أن  االلتزام برأي الغري يف األمور تتعلق بأعمال اجلوارح، كالصالة والصيام واحلج وغري 

االعتقادية يكون تقليدا  له أيضا ، لكن املقصود باألمور االعتقادية هنا تلك األمور اليت ال يكون 
، كما املطلوب فيها املعرفة اليقينية كالتوحيد واإلمامة وغريها لعدم صحة التقليد فيها بل جيب معرفتها

 يف به لاللتزام أو: )الكفاية حيث علق على قول صاحب الكفايةبني السيد املروج يف شرح 
 فال وإال ، املعرفة فيها املطلوب يكون ال اليت االعتقادية األمور هبا املراد: )فقال(  ( )االعتقاديات

 (.واملعاد واإلمامة والنبوة كالتوحيد معرفته جيب فيما للتقليد سبيل

الفرعيات أو االلتزام برأي الغري يف االعتقادات اليت ال  يتحقق التقليد باألخذ بفتوى الغري يفف
يشرتط فيها املعرفة اليقينية من دون مطالبة بالدليل بل يقبل الفتوى فقط، حبيث لو سأله أحد عن 
ا قول اجملتهد، فلكوهنا قول اجملتهد فيجب قبوهلا من دون أن يعرف ما  وجه الفتوى ودليلها جييبه بأهن 

، فاملقلِّد ال حجة وال دليل (رأيه على دليل مطالبة بال) :عليها، ومن هنا جنده يقولهو دليل اجملتهد 
 .عنده على قول اجملتهد وإنا جيب عليه القبول فقط

وله احلجة على األخذ ( الفتوى)د ال حجة له على القول املقلِّ : )يقولونومن هنا جندهم 
 (.بالفتوى

ة عليه تقليد اجملتهد فهو عنده دليل على األخذ بفتواه، يعين أن  املقلِّد بعد أن أوجبت الشريع
عنده وهو دليل وجوب التقليد، فعلى األخذ بالفتوى عنده دليل، أم ا دليل نفس الفتوى فال دليل 

( وبال دليل هو عبارة عن األخذ بقول الغري تعبدا  : )النائيين يف تعريف التقليد عليها؛ لذا يقول الشيخ
إن أطلع على الدليل وفهمه فسيعمل بفهمه وخيرج عندها عن إسم املقلِّد إىل  ، لكون املقلِّد(2)

 .  جمتهد

فمنهم من عر فه بالعمل ومنهم من عر فه بااللتزام بالعمل، بينما احملقق اخلراساين عر فه بكونه  ،إذن
 .أخذ رأي الغري للعمل

                                                           

 .684ص 8ج: منتهى الدراية  - 
 .58 ص  ج: لكاظميكتاب الصالة، تقرير بحث النائيني ل - 
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 وجه ال أنه خيفى وال) :ف، فقالدليال  على اختياره هلذا التعرياحملقق اخلراساين ومن هنا قد م 
 (.تقليد بال كان وإال عليه، سبقه ضرورة العمل، بنفس لتفسريه

ففي هذه العبارة يريد تقدمي الدليل على أن  التقليد هو أخذ الفتوى للعمل ال نفس العمل، ألنه 
األعمال  لو كان التقليد هو العمل املستند لفتوى اجملتهد من دون األخذ مسبقا  يلزم صدور أول

تقليد باطل، فالبد أن تكون مجيع أعماله عن تقليد،  بالبدون تقليد، واحلال أن  عمل العامي 
وألجل هذا فالبد أن يكون التقليد متقد ما  على العمل، فيكون مقلدا  أوال  مث يعمل طبقا  لتقليده، 

 .فالعمل متأخر عن التقليد فكيف يكون هو نفسه التقليد

ي بعينه يف اجملتهد، فاالجتهاد سابق عن العمل، فاجملتهد يستنبط احلكم من وهذا التقريب جير 
جيب أن يكون  لتقليد الذي هو يف قبال االجتهادمدركه مث يعمل به، فاالجتهاد قبل العمل فكذلك ا

متحققا  قبل العمل، غاية ما يف األمر هو أن اجملتهد يأخذ احلكم الشرعي من مدركه بينما املقلِّد 
 .ا من غريه فيتعني تقدمي األخذ على العمليأخذه

 .هذا هو السبب الذي جعل احملقق اخلراساين يعر ف التقليد بكونه األخذ للعمل ال نفس العمل

 :نورد على كالمه املتقد م ما يليوميكن أن 

النصوص الشرعية فلم يذكر يف آية أو رواية حىت جيب علينا العمل عن تقليد مل يرد يف  ن  إ: أوالا 
 .التعب د هبا

ال يوجد دليل شرعي يدل على أكثر من مطابقة عمل فلو سلمنا بوجوب التقليد جدال  : ثانياا 
على تقدير صحتها وهي غري صحيحة قطعا  كما  -املكلف على فتوى اجملتهد، فإن  أدلة التقليد 

كليف الثابت ال يفهم منها سوى تطبيق العمل على فتوى اجملتهد لكي يأمن من تبعات الت -سيأيت 
يف ذمته، نعم البد من تعلم الفتوى قبل الشروع يف العمل لكي تتحقق املطابقة بني عمل املكلف 

 .ورأي اجملتهد، فالقول بكون التقليد هو األخذ للعمل ال نفس العمل ال دليل عليه

لى وجمر د القول بوجوب كون العمل عن تقليد ال يعين سبق التقليد على العمل بل إنا يدل ع
املأمور به : اعتبار التقليد يف صحة العمل ال أن التقليد قبل العمل، وهذا له نظائر فحينما نقول



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............. ................................. 18

الصالة عن سرت واستقبال وطمأنينة وغريها من الشروط ال يعين أن  هذه الشروط متقدمة على 
 .الصالة بل هي مقارنة للصالة ومعتربة فيها

تقليد هو العمل املستند إىل فتوى الغري، أو االستناد إليه األقوى إن  ال: )يقول السيد املرعشيلذا 
وعلى أي حال ما مل يتحقق العمل مل . يف مقام العمل أو تطبيق عمله على فتواه فما شئت فعرب

يتحقق التقليد فهو عنوان للعمل فبالعمل األول يتحقق التقليد مقارنا  وال إشكال فيه، وأم ا ما قيل يف 
ونه االلتزام بالعمل بفتاويه أو أخذها أو تعلمها للعمل أو غريها فكلها مدخولة، معناه من الوجوه كك

واإلشكال بكونه قسيما  لالجتهاد املتقد م على العمل مندفع بأدىن تأمل، . والتفصيل موكول إىل حمله
 .( )( املقلِّد لتقليده عمله على عنق اجملتهد: مث قد ظهر مما ذكرنا إن  املكلف يقال له

من أنه لو كان عبارة عن نفس العمل بفتوى الغري، لزم أن  -وما يف الكفاية : )ول البسهوديويق
وجه له، فإنه ال دليل على سبق التقليد  ال -فإنه غري مسبوق بالعمل . يكون العمل األول بال تقليد

، فإنه ول أيضا  وهذا املعىن موجود يف العمل األ. على العمل، بل املعترب أن ال يكون العمل بال تقليد
 .(2) (عمل مستند إىل فتوى اجملتهد

 :وقفة مع تعريف السيد اليزدي

تقدم أن  السيد اليزدي يف العروة الوثقى عر ف التقليد بااللتزام بالعمل، إال  أن الكثري من الفقهاء 
احب  علقوا على عبارته رافضني كون التقليد هو االلتزام بالعمل، بل هو نفس العمل؛ ولذا يقول ص

 .(9)( ال يكفي االلتزام، بل ال بد من العمل:)كتاب اجلواهر

ويف حتققه بتعلم الفتوى للعمل هبا  ،ال إشكال يف حتققه بالعمل بفتواه: )ويقول الشيخ النائيين
من ذلك،  يءا االلتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة وحنو ذلك فاألقوى عدم حتققه بشإشكال، أم  

، أو ألعلمية اآلخر منه، أو دا ملوت ذلك اجملتهمل جيب العدول عنه إم   لكن األحوط األخذ به ما
 .( ) (حنو ذلك

                                                           

 .تعليقته على العروة الوثقى - 
 .339ص  ج: للبهسودي الخوئي بحث تقرير األصول، مصباح - 
 .   – 3 شرح ص  ج: العروة الوثقى - 
 .   – 3 شرح ص  ج: العروة الوثقى -3
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بل هو نفس العمل، وال مدخلية : )ويقول السيد الربوجردي يف تعليقه على كتاب العروة الوثقى
 .( ) (من األحكام يءلاللتزام يف ش

على  بل هو العمل اعتمادا  :)ويقول السيد حمسن احلكيم يف تعليقه على تعريف صاحب العروة
 .(2) (فتوى اجملتهد

فنجدهم يصرحون بكون التقليد ليس هو االلتزام بل هو نفس العمل أو العمل حمققا  له كما 
 .ح اخلوانساري بذلكيصر  تسيأيت 

: ويف الوقت نفسه جند الشيخ كاشف الغطاء يضم رأيه لصاحب العروة فيقول يف تعريفه للتقليد
 .(9) (التقليد كالبيعة والعهد يتحقق بإنشاء االلتزام العمل بفتاويه، فإن  يكفي االلتزام ب)

وااللتزام هو فعل نفسي معناه عقد القلب على العمل بفتاوى جمتهد معني حىت وإن مل يعمل 
بفتواه بعد، بينما األخذ للعمل أو العمل أخص من االلتزام؛ ألن  االلتزام يتحقق مبجرد العقد والعزم 

 .ن مل يعملإل و على العم

وبناء  على ذلك فمن التزم بالعمل بفتوى جمتهد معني ولو مل يعمل يسمى عند من عر ف التقليد 
 .بااللتزام بالعمل مقلدا ؛ لتحقق عنوان التقليد مبجرد االلتزام

أم ا من عر ف التقليد بكونه العمل فمجرد االلتزام بالعمل مع عدم حتقق العمل ال يسمى تقليدا  
 .ومن هنا التجأ البعض للقول بأن  التقليد هو االلتزام ويتحقق بالعمل عنده؛

 .( ) (بااللتزام مع العمل األقوى عدم حتقق التقليد إال  : )يقول اخلوانساري

بل هو العمل مستندا  إىل فتوى اجملتهد وال يلزم نشوؤه ) :ويقول السيد اخلميين يف تعريف التقليد
 .( ) (جمر د االلتزام واألخذ للعمل حمققا  له عن عنوان التقليد، وال يكون
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فااللتزام أعم من العمل، لكون كل عامل بفتوى أحد فهو ملتزم هبا، لكن ليس كل من التزم 
 .بالعمل فهو عامل؛ إذ رمبا هو ملتزم بالعمل إال  أنه مل يعمل بعد

x محاولة جمع بائسة: 

السيد احلكيم يف املستمسك اجلمع بني هذه حاول ملا تباينت اآلراء واختلفت يف تعريف التقليد 
أنه األخذ بقول : ففي بعضها. قد اختلفت كلماهتم يف تعريف التقليد: )التعاريف وتوحيدها، فقال

لكن هذا ... أنه قبول قول الغري : ويف ثالث.. أنه العمل بقول الغري : الغري من غري حجة، ويف آخر
عدم  أن   يف االختالف يف معىن التقليد ومفهومه، إال   ظاهرا   -ألول نظرة  -االختالف وإن كان 

ضهم للخالف يف ذلك مع تعرضهم لكثري من اجلهات غري املهمة يدل على كون مراد اجلميع تعر  
مراد اجلميع العمل، حيث نسب تعريفه  وظاهر القوانني أن  . ، وأن اختالفهم مبحض التعبريواحدا  

 وظاهر الفصول أن  . تعريف العضدي كان باألخذ ريه، مع أن  إىل العضدي وغ.. بالعمل بقول الغري 
العمل مسبوق  ألن   ؛واعلم أنه ال يعترب يف ثبوت التقليد وقوع العمل مبقتضاه: املراد االلتزام حيث قال

ولئال يلزم الدور يف العبادات، من حيث أن وقوعها يتوقف على قصد . عليه بالعلم، فال يكون سابقا  
.. وقف على العلم بكوهنا عبادة، فلو توقف العلم بكوهنا عبادة على وقوعها كان دورا  القربة، وهو يت

التقليد هو العمل بقول الغري من غري حجة معلومة،  بأن  : يف النهاية (ره)وقول العالمة (: إىل أن قال)
وظاهره  .وإطالقه على هذا شائع يف العرف العام -كما يظهر من ذيل كالمه   -بيان ملعناه اللغوي 

 شكالنيإلعن ا على جمرد االلتزام فرارا   أنه جيب محله اصطالحا   تسليم كون التقليد لغة هو العمل إال  
دليل حجية الفتوى يقتضي كوهنا مبنزلة العلم وهي سابقة على  لكن يدفعهما أن  . املذكورين يف عبارته

مشروطة بااللتزام بالعمل، كما حجية الفتوى  أن  (: ودعوى. )العمل، وكافية يف حصول نية القربة
أهنا خالف ظاهر (: يدفعها)من غري حجة : -يف تعريف التقليد  -يف شرح قوهلم ( قده)يظهر منه 

شكال يف إىل النظر واإل هذا مضافا  . أدلة احلجية، بل خالف املقطوع به من بعضها، كما ال خيفى
كما   -ا التعبري باألخذ يف كالم اجلماعة وأم  . شكالني املذكورين، كما يظهر ذلك بالتأملمقدمات اإل

مثل األخذ مبا وافق الكتاب واألخذ  ، كما يف كثري من املقاماتاملراد منه العمل   فالظاهر أن   -سبق 
إىل غري ذلك مما هو   ،وقع يف احملرمات مبا خالف العامة، واألخذ بقول أعدهلما، ومن أخذ بالشبهات

عدم إرادته منه ال يهم بعد ما  مع أن  . بول املذكور يف كالم بعضهممن الق ولعله املراد أيضاَ  ،كثري
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يف حصول  عرفت من كون مقتضى األدلة جواز العمل بالفتوى بال توسيط االلتزام، فال يكون دخيال  
 أن  : فاملتحصل إذا  . بالوجوب الفطري والعقلي املتقدمني آنفا   ختيرييا   األمن من الضرر، وال واجبا  

كما تقدم من   -ملعناه اللغوي  على رأي الغري، وهو املناسب جدا   ارة عن العمل اعتمادا  التقليد عب
من يشري  خماطبا   -إين أعمل كذا ويكون ذلك يف رقبتك : ويعرب عنه يف العرفيات بقوله -الفصول 

 .( )( وااللتزام أجنيب عنه -عليه بالفعل 

 قول أخذ): ين حيث إنه عر ف التقليد بكونهتقد م علينا تعريف احملقق اخلراسا: أقول باختصار
 يف به لاللتزام أو: )، بينما عر فه يف االعتقاديات بااللتزام فقال(الفرعيات يف به للعمل ورأيه الغري

، فلو كان االلتزام بنفس مفاد األخذ فلماذا فرق بني (رأيه على دليل مطالبة بال تعب دا ، االعتقاديات
 !؟ قليد فيها بااللتزام، وبني الفرعيات فعرب  عنه بأخذ قول الغرياالعتقاديات فعرب عن الت

 ال أنه خيفى وال: )نه استدل على عدم صحة تفسري التقليد بنفس العمل قائال  أهذا مضافا  إىل 
كيف يصح بعد هذا أن يقال ،ف(تقليد بال كان وإال عليه، سبقه ضرورة العمل، بنفس لتفسريه وجه

 !؟ شري إىل شيء واحدبكون مجيع التعاريف ت

ولذا رد  السيد املروج يف كتابه منتهى الدراية على بعض ما جاء يف عبارة السيد احلكيم يف 
املراد منه  فالظاهر أن   -كما سبق   -ا التعبري باألخذ يف كالم اجلماعة وأم  : )املستمسك وهي قوله

األخذ مبا خالف العامة، واألخذ العمل  كما يف كثري من املقامات، مثل األخذ مبا وافق الكتاب و 
 ولعله املراد أيضا  . إىل غري ذلك مما هو كثري.. بقول أعدهلما، ومن أخذ بالشبهات وقع يف احملرمات 

 (.من القبول املذكور يف كالم بعضهم

 مقابال   جعله( قده) ألنه العمل، هو (2) املاتن عند باألخذ املراد وليس: )فقال السيد املروج
 مل( الفعل مبعىن التعريفات هذه يف خذاأل أن   من) (قده) األستاذ سيدنا مستمسك يف فما للعمل،

 .(9) (وجه له يظهر

                                                           

 .   –   شرح ص  ج :السيد محسن الحكيم -مستمسك العروة  - 
 .يقصد بالماتن المحقق الخراساني ألّن السيد المروج شرح متن الكفاية - 
 . 39 – 395شرح ص 9ج: منتهى الدراية - 
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من أنه  -وما يف الكفاية : )كما أن  السيد اخلوئي رد  على كالم احملقق اخلراساين يف الكفاية قائال  
فإنه غري مسبوق .  تقليدلو كان عبارة عن نفس العمل بفتوى الغري، لزم أن يكون العمل األول بال

وجه له، فإنه ال دليل على سبق التقليد على العمل، بل املعترب أن ال يكون العمل بال  ال -بالعمل 
 .( )(، فإنه عمل مستند إىل فتوى اجملتهدوهذا املعىن موجود يف العمل األول أيضا  . تقليد

 -ألول نظرة  -كان   لكن هذا االختالف وإن: )وبعد هذا ال يصح قول صاحب املستمسك
ضهم للخالف يف ذلك مع تعرضهم عدم تعر   يف االختالف يف معىن التقليد ومفهومه، إال أن   ظاهرا  

 .(، وأن اختالفهم مبحض التعبريلكثري من اجلهات غري املهمة يدل على كون مراد اجلميع واحدا  

ق اخلراساين بني  الوجه يف مع أن  احملق -كما يقول السيد احلكيم   -فكيف مل يتعر ضوا للخالف 
اختياره لتعريف التقليد بأخذ قول الغري ومل يعرفه بنفس العمل، بل نقض على من عرفه بنفس العمل، 

على تعريف صاحب العروة عندما عر فه بااللتزام، فلو كان  -كما تقد م   -وكذلك عل ق الكثريون 
 !!اخلالف لفظي فلماذا اعرتضوا وعلقوا كما عرفنا سابقا  ؟

هذا مضافا  ملا يرتتب على اختالف التعاريف من ْثرة عملية، وهذا ما صر ح به السيد حممد تقي 
عالم اجلمع بينها العتقاده رجوع بعضها إىل وقد حاول بعض األ) :احلكيم يف الفقه املقارن قائال  

اه ما ذكروه ولكن هذا اجلمع غري ظاهر، ويأب، اآلخر واعتبار املراد منها مجيعا هو خصوص العمل
 .(2)( الختالف املفهومني من ْثرات فقهية

االختالف والتناطح يف تعريفهم للتقليد صر حوا بعدم وجود ْثرة من  أزمةمن  أنفسهملكي يرحيوا و 
حتقيق تعريف التقليد لعدم وروده يف لسان األدلة الشريعة، وهذا اعرتاف واضح بكون التقليد ال أثر 

 .ةالشرعي األدلةله يف لسان 

                                                           

 .339ص  ج: مصباح األصول، تقرير بحث الخوئي،  للبهسودي - 
 .30 ص: األصول العامة للفقه المقارن - 
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ولكن النزاع إنا يكون له ْثرة لو كان للفظ التقليد موضع من لسان : )قال حممد تقي احلكيم
يف رواية ضعيفة  إال   -فيما يقال  -هو ولكن هذا اللفظ مل يرد  يءاألدلة ليقال بأن املراد منه أي ش

 .( )( حلكم شرعي تكون مستندا   نال تصلح أل

ورمبا ناسب هذا : )ف التقليد بأن ه االلتزام بفتوى الغري فقاليف معرض رد ه على تعري أيضا  ويقول 
، هو ما ينطوي عليه من جعل املعىن حتديد اللغويني له، وكأن املنشأ يف تسمية عمل العامي تقليدا  

ومع غض . أعماله قالدة يف عنق من يرجع إليه وحتميله مسؤوليتها، وهذا املعىن أجنيب عن االلتزام
هو احملاكاة للغري يف عمله أو تركه ال العمل وحده  هة فاملتبادر من لفظ التقليد عرفا  النظر عن هذه اجل

 .(2)( مر هني ما دام مل يرد لفظ التقليد يف األدلة املعتربةواأل، وال االلتزام

، فال ْثرة يف حتقيق مفهوم التقليد وكيف كان: )كما وقال ولده حممد سعيد احلكيم
كما ال ْثرة مهمة يف حتقيق مفهومه العريف واللغوي، . يف االصطالحاالصطالحي، إذ ال مشاحة 

خذ يف مرسل االحتجاج، املتضمن العتبار العدالة يف مرجع ألعدم أخذ عنوانه يف أدلة أحكامه، وإنا 
 .(9)( عن النظر يف املرسل املذكور التقليد اليت كان وضوح اعتبارها مغنيا  

لتقليد يف االصطالح هو نفس معناه اللغوي كما ينقل عنه بل جند السيد اخلوئي يصرح بكون ا
على معناه اللغوي، وهو  التقليد يف العرف باق   ولكن التحقيق أن  : )يقولفالبسهودي يف تقرير حبثه 

 .( )( جعل الغري ذا قالدة

وباجلملة ملا كان وزر عمل العامي على املفيت، صح إطالق التقليد على العمل : )أيضا  يقول و 
 .( )( تواه باعتبار أنه قالدة لهبف

 .( )﴾َكِثريا   اْخِتالَفا   ِفيهِ  َلَوَجُدواْ  الل هِ  َغرْيِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ ﴿ :سبحانه قال
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وجل أن يكون يف حكمه اختالف  أىب اهلل عز  ): قالأنه  (عليه السالم)مام الباقر عن اإلروي و 
 .( ) (أو بني أهل علمه تناقض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 5 ص ج: الكافي - 



(2) 
 الثمرة املرتتبة على اختالف تعريف التقليد

وكما اختلفوا يف تعريف التقليد كذلك اختلفوا يف الثمرة املرتتبة على اختالف التعريف، فمنهم 
من قال بوجود ْثرة مرتتبة على تعريف التقليد بااللتزام ال بنفس العمل، بل قد تقدم عن احملقق 

لتزام بالعمل ال نفس العمل لوجوب كون التقليد سابقا  على اخلراساين بتعني كون التقليد هو اال
العمل لكي يكون العمل آتيا  عن تقليد، وهذه إحدى الثمرات اليت قد بناها احملقق اخلراساين على 

 .تعريفه التقليد بااللتزام بالعمل ال بنفس العمل

 .ويف املقابل  نفى آخرون وجود أي ْثرة مرتتبة على اختالف التعريف

 .قبل عرض كلماهتم يف ذلك أبني شيئا  يعيننا يف فهم ما سيأيت يف كلماهتمو 

لقد صر ح الكثري من الفقهاء بعدم جواز تقليد امليت ابتداء ، وكمثال من تلك الفتاوى لنقرأ فتوى 
 جواز األقوى) :يف املسألة التاسعة من كتاب التقليد يف كتابه العروة الوثقىالسيد اليزدي حيث قال 

لو قلد اإلنسان مرجعا  معينا  مث مات : ، أي( ) (ابتداء امليت تقليد جيوز وال امليت، تقليد على قاءالب
هذا املرجع فيجوز له البقاء على تقليده، أم ا إذا كان املرجع ميتا  وأراد شخص أن يقلده من دون أن 

 مليت ابتداء ؛ لذا يقوليكون مقلدا  له يف حياته فال جيوز ذلك عندهم؛ وهذا ما يسمونه بتقليد ا
 يعمل ومل حياته زمان يف امليت من الفتوى أخذ إذا) :( ه   9  املتوىف) احلائري الكرمي عبد الشيخ

 هذه يف فاألحوط ،ابتداء   امليت تقليد يف داخال   الفتاوى بتلك العمل كون يبعد فال مات حىت به
 إليها حيتاج مسألة كل يف إليه الرجوع على بانيا   فتاواه ببعض عمل لو نعم. احلي إىل الرجوع الصورة

يت بالعمل بفتواه يف حال ، فنالحظ أنه يبين البقاء على تقليد امل(2) (مطلقا   البقاء جواز فاألقوى
 .حياته

فمن قال بكون التقليد يتحقق بااللتزام جو ز البقاء على تقليد امليت وإن مل يعمل لتحقق التقليد 
ومن قال بكون التقليد يتحقق بالعمل فلم جييز البقاء لكونه مل يقلده يف مبجرد االلتزام بالعمل، 

                                                           

 .وهذه من المسائل الخالفية عندهم وفيها تفصيل،   ص  ج :العروة الوثقى - 
 .  شرح ص  ج :العروة الوثقى - 
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حياته حىت جيوز له البقاء على تقليده، بل يكون من قبيل تقليد امليت ابتداء ، وهو ال جيوز كما 
 .تقد م

 .لتقليد بااللتزام أو بنفس العملومنهم من قال بكون مسألة البقاء وعدمه ال ربط هلا بتعريف ا

 :وقوف على تفصيل املسألة عندنا أربعة آراءولل

من قال بكون التقليد يتحقق بااللتزام قال جبواز البقاء على تقليد امليت وإن مل يعمل : األول
 .بعد؛ لعدم مدخلية العمل بتحقق التقليد

من قال بكون التقليد هو العمل قال بعدم جواز البقاء على تقليد امليت؛ لكون التقليد : الثاني
و نفس العمل، ففي حالة االلتزام بالعمل فقط وعدم حتقق العمل من املكلف ال جيوز له البقاء ه

 .على تقليد امليت لكونه من قبيل تقليد امليت ابتداء  

وهو التفصيل بني حتقق التقليد وبني مسألة جواز البقاء والعدول، فالتقليد يتحقق : الثالث
 .يد امليت فمرتتب على العمل بفتواه يف حياتهبااللتزام، أم ا جواز البقاء على تقل

 .ال مدخلية لتعريف التقليد مبسألة البقاء على امليت وعدمها :بعاالر 

وتشرتك اآلراء الثالثة األوىل يف كون مسألة البقاء على تقليد امليت وعدمه مبنية على تعريف 
 !! تعريف التقليدفعاد اخلالف مرة  ثانية كما كان يف . التقليد، دون الرأي الرابع

 :وإليكم بيان هذه اآلراء األربعة، وسأختار لكم كالم بعض الفقهاء ال مجيعهم جتنبا  لإلطالة

 :الرأي األول

 هو: التقليد(:   مسألة) :ولنعرض كالم السيد كاظم اليزدي يف كتابه العروة الوثقى، حيث يقول
 والتزم رسالته أخذ فإذا، فتواه يأخذ مل ولو بل بعد، يعمل مل وإن معني تهدجم بقول بالعمل االلتزام
 .( )( التقليد حتقق يف كفى فيها مبا بالعمل

                                                           

 .3 ص  ج: سيد اليزديلل - العروة الوثقى - 
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فنالحظه يعر ف التقليد بكونه االلتزام بفتوى جمتهد معني حىت وإن مل يعمل بفتواه بعد، بل 
 .يتحقق التقليد مبجرد االلتزام بالعمل بفتواه من دون دخل للعمل يف حتقق التقليد

ق على هذه املسألة العديد من الفقهاء معرتضني عليه كما تقد م يف البحث السابق ومن هنا عل
 .وسيأيت أيضا  

 يكفي(: 2  مسألة) :ولكون اليزدي عر ف التقليد بااللتزام رت ب عليه ْثرة فقهية عملية، فقال يف
 مات فلو يعمل، ومل فيها ما يعلم مل وإن. فيها مبا بالعمل وااللتزام الرسالة أخذ التقليد حتقق يف

 - العلم بعد كان ولو العمل عدم مع بل العلم عدم مع - األحوط كان وإن البقاء له جيوز جمتهده
 ولو ،(2)مطلقا   البقاء عدم - وجه على - استحبابا   ( ) األحوط بل احلي، إىل والعدول البقاء عدم
 .(9)( والعمل العلم بعد كان

 :وخالصة ما بينه يف هذه املسألة

 .التقليد يتحقق بااللتزام بالعمل حىت لو مل يعلم مبا فيها ومل يعمل بعد: أوال  

لو مات اجملتهد الذي التزم املكلف بالعمل طبقا  لفتواه فيجوز له البقاء على تقليده لكونه : ثانيا  
وقبل  التزم بالعمل بفتواه يف حياته، إال  أنه احتاط يف صورة عدم العلم بفتواه أو بعد العلم بفتواه

، فيستحب له عدم البقاء على تقليد ( )العمل هبا، ففي هذه الصورة احتاط احتياطا  استحبابيا  
 .اجملتهد يف هذه الصورة ويستحب له العدول إىل اجملتهد احلي

                                                           

مع عدم كون الميت أعلم وإال فالبقاء أحوط، بل األحوط : )هنا قائالا (  ه     المتوفى )علق الشيخ ضياء الدين العراقي  - 
 . 5شرح ص  ج: العروة الوثقى للسيد اليزدي( األخذ بأحوط القولين كما ال يخفى

اإلطالق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي هذا : )علق السيد عبدالهادي الشيرازي هنا قائالا  - 
العروة الوثقى للسيد ( مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة لالحتياط باإلضافة إلى فتوى الميت فإّن األحوط حينئذ البقاء

 . 5شرح ص  ج :اليزدي
 . 5ص  ج: العروة الوثقى للسيد اليزدي - 
 :د في رسائلهم العملية إلى قسمينلوارلقد قسموا االحتياط ا -3

 .االحتياط الوجوبي :األول
 .االحتياط االستحبابي: الثاني

االحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان )(: 3 مسألة )وألجل معرفتهما لنقرأ ما قاله السيد اليزدي في 
عه فتوى، ويسمى باالحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن م

وأّما القسم األول فال يجب العمل به، وال يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل . به والرجوع إلى مجتهد آخر
 .53ص  ج: العروة الوثقى (بمقتضى الفتوى وبين العمل به



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............. ................................. 48

يستحب عدم البقاء على تقليد امليت حىت لو  : مث بعد ذلك تعر ض لقول آخر يف املسألة وهو
 .لكان بعد العلم وبعد العم

إذن حبسب رأي صاحب العروة أن  مسألة البقاء على تقليد امليت مبين على حتقق التقليد يف 
حياة اجملتهد، ويتحقق التقليد بنظره بااللتزام وال مدخلية للعلم والعمل بفتواه وهو حي يف مسألة 

 .البقاء وعدمه

 :الرأي الثاني

الثامنة من كتاب على املسألة (  ه 2 9  املتوىف) الشريازي احلسيين اهلادي عبد السيدعل ق 
 خيلو ال استناد عن العمل -التقليد : نه، أيكو : )التقليد حبسب ترتيب كتاب العروة الوثقى قائال  

 إذا البقاء وعدم العمل، وقبل االلتزام بعد احلي إىل احلي من العدول عدم مبعىن واالحتياط، قوة عن
 .( )( تركه ينبغي ال العمل قبل اجملتهد مات

 :وخالصة ما جاء يف تعليقه هو

األقوى إن  التقليد؛ هو العمل املستِند لفتوى جمتهد معني ال االلتزام بالعمل، خالفا  : أوال  
 .حب العروة الذي عر فه بااللتزاملصا

األحوط وجوبا  عدم جواز العدول من اجملتهد احلي إىل احلي بعد أن التزم املكلف بالعمل : ثانيا  
 .تهد األول وقبل العملبفتوى اجمل

األحوط وجوبا  عدم جواز البقاء على تقليد اجملتهد بعد االلتزام بالعمل بفتواه وقبل العمل : ثالثا  
 .هبا، فالذي يصحح جواز البقاء هو العمل بفتواه يف حياته ال االلتزام بالعمل فقط

احتياطا  وجوبيا  ال جيوز تركه،  فنالحظه ال جييز البقاء على تقليد امليت قبل العمل بفتواه فيحتاط
 (.تركه ينبغي ال....واالحتياط: )فلذا يقول

                                                           

 .3 شرح ص  ج :العروة الوثقى - 
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حيث علق (  ه   9  املتوىف)وممن قال باالحتياط الوجويب أيضا  السيد أبو احلسن اإلصفهاين 
حيث (  ه 1 9  املتوىف) ياسني آل رضا حممد الشيخ، وكذلك ( )( يرتك ال االحتياط هذا: )قائال  

 .(2)( مر كما وجه عن خيلو ال بل يرتك، ال: )على االحتياط املذكور يف العروة الوثقى قال معلقا  

 املتوىف)صاحب كتاب اجلواهر  حسن حممد الشيخ ابن باقر الشيخ ابن علي الشيخكما علق 
 بل) :على االحتياط الثاين املذكور يف عبارة صاحب العروة يف املسألة املتقدمة قائال   ( ه 1 9 

 .(9)( وجوبا  

بينما صاحب العروة قد أفىت جبواز البقاء على تقليد امليت قبل العمل؛ لكون التقليد حتقق مبجرد 
مع كونه ملتزما   -يف صورة عدم العمل بفتواه وهو حي  االلتزام، نعم احتاط احتياطا  استحبابيا  

 .أن ال يبقى على تقليد امليت -بالعمل 

ين مسألة جواز العدول من احلي إىل احلي، ومسألة جواز إذن السيد عبد اهلادي الشريازي يب
البقاء على تقليد اجملتهد امليت على حتقق العمل ال على االلتزام بالعمل، خبالف صاحب العروة 
الذي يبين مسألة جواز البقاء على تقليد امليت على االلتزام ال على العمل، وهذا يعين أن مسألة 

ه مبنية على تعريف التقليد وحتققه، فهل هو يتحقق بااللتزام فقط أم البقاء على تقليد امليت وعدم
 .بالعمل

ال يكفي االلتزام يف ترتيب : )وهلذا يقول السيد حممد الكوه كمرئي يف تعليقه على العروة الوثقى
 .( )( آثار التقليد، كعدم جواز العدول والبقاء على تقليد امليت بل البد من العمل

هو االلتزام : )و احلسن اإلصفهاين يعلق على قول صاحب العروة الوثقىكما جند السيد أب
 للعمل، األخذ مع): املتقدم يف املسألة الثامنة حبسب تسلسل مسائل كتاب العروة، فقال( بالعمل

                                                           

 . 5شرح ص  ج: عروة الوثقىال - 
 . 5شرح ص  ج: العروة الوثقى - 
 . 5شرح ص  ج: العروة الوثقى - 
 .تعليقته على العروة الوثقى -3
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 جواز وعدم امليت تقليد على البقاء جلواز املوضوع هو ما اوأم   للعمل، املصحح التقليد هو وهذا
 .( )( العمل مع واألخذ االلتزام فهو احلي إىل احلي العدول

فتجده يصر ح بكون املوضوع جلواز البقاء على تقليد امليت مبين على حتقق التقليد الذي يفس ره 
 .بااللتزام مع العمل ال االلتزام وحده

 :الرأي الثالث

 حممديخ وهو التفصيل بني حتقق التقليد وبني ترت ب اآلثار الفقهية، وهذا ما ذهب إليه الش
أن  عدم  كون التقليد يتحقق بااللتزام إالوغريه، فقال ب ( ه 9 9  املتوىف) الغطاء كاشف حسني

جواز العدول من احلي إىل احلي ال يرتت ب على االلتزام بل مرتت ب على العمل، فقال معلقا  على 
 عدم أثر يرتتب ال ولكن زام،االلت كفاية متقد  : )املسألة الثانية والستون من كتاب العروة الوثقى بقوله

 .(2) (املساوي أو األعلم إىل إال   العدول جيوز ال العمل وبعد العمل، بعد إال   العدول جواز

 :فحاول اجلمع بني أمرين

حتقق التقليد بااللتزام بالعمل فقط، وقد تقد م علينا يف البحث األول تعليقه على كالم : األول
 كالبيعة التقليد فإن   بفتاويه، بالعمل االلتزام يكفي بل: )فقالصاحب العروة يف تعريفه للتقليد 

 .(االلتزام بإنشاء يتحقق والعهد

 .اآلثار الفقهية مرتتبة على العمل ال على نفس االلتزام: الثاين

كفى يف حتقق )وممن تبىن  هذا الرأي أيضا  الشيخ آل ياسني حيث عل ق على قول صاحب العروة 
 العمل صحة به يناط الذي):  املسألة الثامنة من مسائل باب التقليد قائال  الذي جاء يف( التقليد
 .(9) (ةقو   عن خيلو ال فيه العمل فاعتبار العدول وحرمة البقاء يف اأم   ابتداء،

                                                           

 .3 شرح ص  ج: العروة الوثقى - 
 . 5شرح ص  ج: العروة الوثقى - 
 .5 شرح ص  ج:العروة الوثقى - 
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أن  مسألة البقاء على تقليد امليت  مبجرد االلتزام بالعمل فقط، إال فيصر ح بكون التقليد يتحقق
 .نية على العملوحرمة العدول عنه مب

وممن صر ح بكون مسألة البقاء وعدمه مرتتبة على حتقيق معىن التقليد، ويرفض حماولة اجلمع بني 
وقد حاول بعض : )فيقولاألصول العامة للفقه املقارن التعاريف السيد حممد تقي احلكيم يف كتاب 

اده رجوع بعضها إىل اآلخر العتق -أي بني التعاريف اليت ذكروها للتقليد  -عالم اجلمع بينها األ
ولكن هذا اجلمع غري ظاهر، ويأباه ما ذكروه . هو خصوص العمل واعتبار املراد منها مجيعا  

ومنها ما لو التزم بقول جمتهد ومل يعمل بعد مث مات اجملتهد، . الختالف املفهومني من ْثرات فقهية
ى اآلخر ليس مبقلد لعدم عمله مبا التزم فهو على أحد التعريفني مقلد اللتزامه بالعمل على قوله، وعل

ن نلزم هذا املكلف بالبقاء على أفلو كنا ممن يقول بلزوم البقاء على تقليد امليت، لكان علينا . به
 -لصدق عنوان التقليد على التزامه ونلزمه بتقليد احلي  -بناء على املفهوم األول  -تقليد صاحبه 

التقليد على التزامه وذلك لعدم اقرتانه بالعمل وعلى وفق  لعدم صدق -بناء على املفهوم الثاين 
 .( )(آرائه

ولكن النزاع إنا يكون له ْثرة لو كان ): -بعد ذلك مباشرتا   -إنه على الرغم من ذلك يقول  إال
 -ولكن هذا اللفظ مل يرد  ،هو يءاملراد منه أي ش للفظ التقليد موضع من لسان األدلة ليقال بأن  

 (.حلكم شرعي ن تكون مستندا  ال تصلح أل (2) يف رواية ضعيفة إال   -فيما يقال 

وال أعلم كيف أنه يقر بوجود ْثرة فقهية اختلفوا فيها تبعا  الختالفهم يف تعريف التقليد مث بعد 
 !!؟( ولكن النزاع إنا يكون له ْثرة لو كان للفظ التقليد موضع من لسان األدلة: )ذلك يقول

 :الرأي الرابع

و ما ذكره السيد اخلوئي، فلقد تعر ض ملسألة البقاء على تقليد امليت وعدمه ونفى ترتبها على وه
: حتقيق مفهوم التقليد، وإليكم نص كالمه كما نقله عنه تلميذه البسهودي يف تقريرات حبثه، يقول

يست متفرعة ا مسألة جواز البقاء على تقليد امليت وحرمة العدول عن تقليد احلي إىل اآلخر فلوأم  )

                                                           

 .9  ص: األصول العامة للفقه المقارن - 
 .االحتجاج التي سيأتي الكالم عنها في ما استدلوا به على التقليد فانتظريقصد رواية  - 
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لو التزم بالعمل ومل يعمل، فمات : يقال كما قيل ن  أمعىن التقليد هو االلتزام بالعمل، ب على أن
لو عمل  اوأم  . وكذا لو التزم ومل يعمل، جيوز العدول عنه إىل اآلخر. اجملتهد ال جيوز البقاء على تقليده

ا لو كان وأم  . كان التقليد عبارة عن العملهذا إذا  . جيوز البقاء يف األول وال جيوز العدول يف الثاين
. عبارة عن االلتزام، فيجوز البقاء يف األول، وال جيوز العدول يف الثاين بعد االلتزام ولو مل يعمل

تابع للمدرك فيهما،  -يف كل واحدة من املسألتني من حيث السعة والضيق  -احلكم  ن  وذلك، أل
وسنتعرض للمسألتني عن قريب إن شاء . االلتزام أو العمل بال فرق بني أن يكون التقليد عبارة عن

 .( )( اهلل تعاىل

فيصر ح بكون مسأليت العدول من احلي إىل احلي، ومسألة البقاء على امليت وعدمه غري مبنيتني 
على تعريف التقليد بااللتزام أو بالعمل بل هلما مدركهما ومستندمها، ووعد القارئ بالتعرض 

 جواز يف يعترب نهأ بعضهم ذكر أنه: )كم كالمه الذي وعد القارئ بالتعر ض له، فقالللمسألتني، فإلي
 على البقاء جيز مل حياته، يف به يعمل مل فلو حياته، حال بفتواه العمل امليت تقليد على البقاء

 لىع البقاء يصدق ال أنه باعتبار بالعمل، التقليد تعريف هو االعتبار هذا ومنشأ. موته بعد تقليده
. ابتدائيا   تقليدا   موته بعد فتواه على العمل فيكون بدونه، التقليد حتقق لعدم العمل، عدم مع تقليده

 يف نتكلم حىت لفظي دليل لسان يف امليت تقليد على البقاء عنوان يرد مل إذ. فيه ما خيفى وال
 جواز حكم ق،بليصد ال أم املفيت، حياة حال يف العمل عدم مع يصدق هل البقاء ن  إو  مفهومه،

 على فهو االستصحاب، مدركه كان إن  : فنقول ؟ للمدرك تابع وعدمه العمل اعتبار حيث من البقاء
 ن  أل يعمل، مل حياته،أم حال هبا املكلف عمل: مطلقا   امليت فتوى حجية يقتضي جريانه تقدير
 كان إن اأم  و . فتستصحب هبا، العمل على تتوقف ال - حياته حال العامي على - فتواه حجية
 البقاء جواز يف العمل اشرتاط فعدم العامل، إىل اجلاهل رجوع على القائمة العقالئية السرية هي املدرك
 بفتواه اجلاهل عمل ،ميتا   أو العامل كان حيا   اجلاهل، إىل العامل رجوع على جرت السرية ن  إف أظهر،

 حيث امليت عن االبتدائي التقليد خصوص يف إال   الشارع عنها يردع ومل. يعمل مل أم حياته حال يف
 فيما احلال وكذا. تقدم ما على املفيت، يف احلياة اعتبار على الدالة السابقة األدلة مبقتضى عنه، منع
 اعتبار على تدل فإهنا العامل، فتوى حجية على الدالة االطالقات على البقاء جواز يف اعتمدنا إذا
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 موته قبل بفتواه العمل اعتبار ينفي وإطالقها. العمل حال ال ،إليه والرجوع السؤال حال حيا   كونه
 تقليد على البقاء جواز أن   فتحصل. حياته يف خذواأل التعلم كون مع موته، بعد هبا العمل جواز يف

 .( ) (العمل عن عبارة التقليد بكون قلنا وإن العمل، على متوقف غري امليت

ن  جواز البقاء على تقليد امليت متوقف على العمل بفتواه فبني  قول بعض الفقهاء الذين قالوا بأ
حال حياته، فلو مل يعمل بفتواه حال حياته ال جيوز له البقاء؛ لعدم حتقق التقليد يف حق من التزم 
بالعمل ومل يعمل، كما ان ه بني  أن  منشأ ذلك هو تعريف التقليد بنفس العمل دون االلتزام بالعمل، 

قق التقليد ال االلتزام، فال يصدق البقاء على من يعمل بفتوى اجملتهد حال فالعمل هو الذي حي
 .حياته، فيكون العمل بفتواه حال موته من قبيل تقليد امليت ابتدائيا  

إن  عنوان البقاء على تقليد امليت مل يرد يف لسان األدلة اللفظية : مث راح يناقش ما تقدم قائال  
يصدق على من مل يعمل يف حال حياة املفيت الذي التزم بالعمل لكي نتكلم يف مفهومه وأنه هل 

؟ فحكم جواز البقاء ليس تابعا  لتعريف التقليد ومعرفه مفهومه، بل مرتتب على  بفتواه أم ال يصدق
دليل املسألة، وهذا يعين خلو املسألة من أي دليل شرعي، بل خلو التقليد برمته من الدليل الشرعي  

 .كما سيأيت

ا راح يلتمس هلا دليال  مرددا  بني كونه االستصحاب أو سرية العقالء، وأخذ يفصل على ومن هن
 .الدليلني

أم ا االستصحاب؛ فهو قاعدة من القواعد اليت يعتمدها الفقهاء يف االستنباط، وأيضا  اختلفوا يف 
عباراهتم يف  وال خيفى أن  : )تعريفها فعر فوها بتعاريف خمتلفة، حىت أن  احملقق اخلراساين يف الكفاية يقول

أنه تشري إىل مفهوم واحد ومعىن فارد، وهو احلكم ببقاء حكم أو  تعريفه وإن كانت شىت، إال  
 .(2)( موضوع ذي حكم شك يف بقائه

                                                           

 .3 3ص  ج: مصباح األصول - 
زبدة  (إثبات الحكم في الزمن الثاني تعويالا على ثبوته في األول: )وعّرفه الشيخ البهائي بأنه .93 ص: كفاية األصول - 

 . 0 ص: األصول للشيخ البهائي
عرف االستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو قاعدة من قواعد االستنباط لدى كثير من : )ويقول السيد محمد باقر الصدر

المحققين، ووظيفة هذه القاعدة على اإلجمال إن كل حالة كانت متيقنة في زمان، ومشكوكة بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه 
 .   ص  ج :وس في علم األصولدر (القاعدة التي تسمى باالستصحاب
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احلكم ببقاء ما كان متيقن به سابقا  عند الشك : وخالصة ما ميكن أن يقال يف توضيحه هو
من ذلك، مث شك يف انتقاض وضوئه هذا  ء وكان متيقنا  كما إذا كان املكلف على وضو الفعلي،  

يبين على وضوئه السابق، ويرتب عليه آثاره الشرعية، من جواز  يف هذه احلالةفإنه  بأحد النواقض،
 .وال يعتين به وال يرت ب عليه أثرا   الصالة به وغريه، ويلغي الشك الطارئ عليه

املاء بطبيعته طاهر، فإذا  نا على يقني من أن  إ: )لويضرب السيد حممد باقر الصدر له مثاال  فيقو 
املاء هل يتنجس بإصابة املتنجس له أو  متنجس نشك يف بقاء طهارته، ألننا ال نعلم أن   يءأصابه ش

بنفس احلالة السابقة اليت كان على يقني هبا،  االستصحاب حيكم على املكلف بااللتزام عمليا  و ال ؟ 
باحلالة السابقة ترتيب آثار احلالة السابقة من  ومعىن االلتزام عمليا  . املتقدم وهي طهارة املاء يف املثال

كما إذا كانت الطهارة باقية،   الناحية العملية، فإذا كانت احلالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعال  
 .( )( وهكذا كما إذا كان الوجوب باقيا    ف فعال  وإذا كانت احلالة السابقة هي الوجوب نتصر  

: فالسيد اخلوئي بىن مسألة جواز البقاء على تقليد امليت على االستصحاب، فقال ما خالصته
يكون  -على تقدير جريانه  -إن قلنا بأن  دليل مسألة البقاء على تقليد امليت هو االستصحاب فهو 

حياته  مفاده حجية فتوى امليت سواء عمل املكلف هبا يف حياته أم ال؛ ألن  حجية قول اجملتهد حال
يف حق العام ي ال تتوقف على العمل هبا؛ ألن  حجية قول اجملتهد وفتواه يف حق العام ي غري متوقفة 

 .على العمل هبا، فاجملتهد قوله حجة يف حق العام ي سواء عمل هبا أم ال، فنستصحبها بعد وفاته

                                                                                                                                                                                     

إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم : )وقال الشيخ محمد رضا المظفر وهو يبيّن تعريف االستصحاب، فيقول
فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من  -بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقاا  -تزلزل يقينه السابق 

م العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقناا به، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع، أو ال يعمل أمره في مقا
على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقاا، ولكنه ربما كان المتيقن باقياا على حاله لم 

ذا تراه صانعاا ؟ ال شك أّن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من يزل فيقع في مخالفة الواقع ؟ إذا ما
مستند شرعي، فإن ثبت بالدليل أّن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب األخذ بها ويكون معذوراا لو وقع في 

وقد ثبت . قن به سابقاا، ولو مثل أصل البراءة أو االحتياطالمخالفة، وإالّ فالبد أن يرجع إلى مستند يطمنه من التحلل مما تي
لدى الكثير من األصوليين أّن القاعدة في ذلك أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك الالحق في بقائه، على اختالف أقوالهم في 

 (. االستصحاب)  وسموا هذه القاعدة ب. شروط جريان هذه القاعدة وحدودها، على ما سيأتي
( استصحبت هذا الشخص: )من باب االستفعال، فتقول( الصحبة)مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة ( االستصحاب) وكلمة

وإنما صح إطالق هذه الكلمة على هذه . ، أي حملته معك(استصحبت هذا الشيء: )وتقول. أي اتخذته صاحباا مرافقاا لك
. يتخذ ما تيقن به سابقاا صحيباا له إلى الزمان الالحق في مقام العملالقاعدة في اصطالح األصوليين، فباعتبار أّن العامل بها 

على نفس اإلبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطالقها ( االستصحاب)وعليه، فكما يصح أن تطلق كلمة 
 3ج: أصول الفقه( حكماا على نفس القاعدة لهذا اإلبقاء العملي، ألن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع 

 . 5  ص
 .   ص  ج: دروس في علم األصول - 
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 .فانتبه( باالستصحا)أنه ال يقول جبريانه ( جريانه تقدير على فهو: )والظاهر من قوله

 يكون أن دون معني سلوك حنو العقالء عند عام ميل عن عبارة وهي) :وأم ا السرية العقالئية
إن : ، فخالصة ما قاله السيد اخلوئي لالستدالل هبا هو( ) (امليل هذا تكوين يف إجيايب دور للشرع

جلاهل، فعدم اشرتاط العمل قلنا أن  الدليل على املسألة سرية العقالء القائمة على رجوع العامل إىل ا
يف جواز البقاء أوضح مما سبق؛ لكون سرية العقالء قائمة على أن  رجوع اجلاهل إىل العامل غري مقيدة 
باحلياة، يرجع اجلاهل إىل العامل سواء كان العامل حيا  أم ميتا ، فسواء عمل املكلف بفتوى اجملتهد يف 

 .البقاء على تقليد امليت حياته أم مل يعمل ال مدخلية للعمل يف جواز

ينقض السيد اخلوئي على من  -االستصحاب والسرية العقالئية  -وبعد بيانه للوجهني السابقني 
قال بكون العمل هو املسوغ للبقاء على تقليد امليت فقبل العمل بفتواه وبعد موته يكون العمل 

ز البقاء على تقليد امليت على إطالقات لو اعتمدنا يف جوا: بفتواه من قبيل تقليد امليت ابتداء  فيقول
األدلة فنجدها تدل على حجية فتوى العامل حال كونه حيا  عند السؤال والرجوع إليه ال يف حال 
العمل، فالعمل ال مدخلية له يف جواز البقاء على تقليد امليت وعدمه، فإطالقات تلك األدلة ينفي 

 .هبا بعد موته اعتبار العمل بفتواه قبل موته يف جواز العمل

 قلنا وإن العمل، على متوقف غري امليت تقليد على البقاء جواز أن   فتحصل: )ومن هنا يقول
 (.العمل عن عبارة التقليد بكون

إذن فمسألة البقاء على تقليد امليت من حيث ترتبها على مفهوم التقليد فيها أراء أربعة قد 
 .تقد مت، وقد شاهدمت االختالف فيها

عرف الصحيح من بني هذه اآلراء، واجلواب أن  مجيعها ال قيمة هلا لكوهنا مرتتبة على بقي أن  ن
 .التقليد اخلايل من الدليل الشرعي، كما سيأيت

ولعل القارئ يقول ملاذا تعر ضت هلذا البحث ما دام التقليد باطال  فال داعي للخوض يف هذه 
 الفروع املرتتبة عليه ؟
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ض أن  اهلدف من الكتابة حول التقليد هو التعر   ا القارئ الكرمي إالهوإن اتعبتك معي أي: فأقول
لبطالن التقليد وبيان اخلدشة فيه من مجيع اجلهات، وهذه جهة من اجلهات اليت رمبا ال يعلم هبا 

عبد والتناطح يف اآلراء السقيمة ملا جعلوا التقليد صنما  يُ  اإلشكاالتهذه املقلدون، فلو تبينت هلم 
، كما خسران الدنيا واآلخرة وذلك هو اخلسران املبنيهلل سبحانه وانقادوا باسم التقليد إىل من دون ا

 .يراه املنصف بعينيه

وا دين اهلل ضولئك الذين نقأا م  أو ]: (عليه السالم)يقول مياين آل حممد السيد أمحد احلسن 
 :قول هلمفأن تابعهم هلي من علماء السوء ومموا التنصيب اإلضوا حاكمية اهلل سبحانه ونقضونق

وذلك هو  واآلخرة، وستخسرون الدنيا أبيتم أمشئتم  نكم للوارث متهدون،إاعملوا ما تشاؤن 
ويتأكد لكم سوء حسابكم  ،نتم تلمسون خسارتكم يف الدنيا يوما  بعد يومأوها  ،اخلسران املبني

 .(وما قدروا اهلل حق قدره) إال اهلل فما أخفه يف ميزانكم وتقديركم، يءوتقديركم حيث حسبتم كل ش

ولقد بدا الذين اتبعوا العلماء غري العاملني يدركون أهنم أدخلوهم يف واد  مقفر ومظلم فال كأل وال 
وبدأ هؤالء العلماء غري العاملني يتنصلون من أقواهلم  ،ماء  وال نور فهو املوت املؤكد يف الظالم

 .(ابللذئ ة  الراعي الطاحل يرتك غنمه هنب)وأفعاهلم 

ترون أهنم دعوكم هنبة  الأفيه جناتكم،  تبعوا احلق املر الثقيل، فأن  اتركوهم و ا :وألتباعهم أقول
 .أما من عاقل فينقذ نفسه من املوت املؤكد يف الدنيا واآلخرة ،للذئاب

 .ن يهلك الروح واجلسد معا  يف جهنمأخافوا من يستطيع  ،خافوا اهلل

نا سيت الشبه شبه إ علماء غري العاملني وش بهوا الباطل باحلق،لقد فتنكم هؤالء ال ،أيها الناس
ا فأم   ،نا سيت الشبهة شبهة ألهنا تشبه احلقإ): (عليه السالم)الشتباهها باحلق، قال أمري املؤمنني 

ا أعداء اهلل فدعائهم فيها الضالل ودليلهم م  أو  ،أولياء اهلل فضيائهم فيها اليقني ودليلهم ست اهلدى
 .( )(مىالع

                                                           

 .98ص  ج :نهج البالغة بشرح محمد عبده - 
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 ،(الشورى الكربى)حكام اهلل كما فعل أهل السقيفة أىل الشورى الصغرى، بد لوا إلقد دعوكم 
مام املهدي يف املدينة واليوم يفعلوهنا مع اإل (عليه السالم)فباألمس فعلوا مع علي بن أيب طالب 

 .يف العراق عاصمة الدولة املهدوية املباركة (عليه السالم)

نه أ (صلى اهلل عليه وآله)عن رسول اهلل  ،ن وجابر بن عبد اهلل األنصاريعن حذيفة بن اليما
أما  :(صلى اهلل عليه وآله)فُسئل عنهما فقال  .الويل الويل ألميت يف الشورى الكربى والصغرى: )قال

ا الشورى الصغرى م  أو  ،الكربى فتنعقد يف بلديت بعد وفايت لغصب خالفة أخي وغصب حق ابنيت
 .( )( غيبة الكربى يف الزوراء لتغيري سنيت وتبديل أحكاميفتنعقد يف ال

ن أىل إيف حديث طويل  (عليه السالم)يب طالب أعلي ابن  (عليه السالم)وعن أمري املؤمنني 
فعله  يءىل الزوراء وتصري األمور شورى من غلب على شإيعود دار امللك : )(عليه السالم)يقول 

مث  :ن يقولأىل إ .. رض تسعة أشهر يسومهم سؤ العذاباألفعند ذلك خروج السفياين فريكب يف 
 .(2)( خيرج املهدي اهلادي املهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى ابن مرمي

 ،نفسكم من فتنة هؤالء العلماء غري العاملني الضالني املضلنيأن تنقذوا أيها الناس أنا ادعوكم أ
لعلماء غري العاملني نصروا نبيا  من األنبياء أو وصيا  ا ن  أتدبروا حال األمم اليت سبقتكم هل جتدون 

مام املهدي،  ة وتتبعون هؤالء العلماء غري العاملني، وحتاربون وصي اإلفال تعيدوا الكر   !! من األوصياء
 .كما اتبعت األمم اليت سبقتكم العلماء غري العاملني، وحاربت األوصياء واألنبياء املرسلني

 (صلى اهلل عليه وآله) ة، وجهوا هلا هذا السؤال، هل سألتم رسول اهللمر   أنصفوا أنفسكم ولو
هل  ؟ مام املهديخر الزمان عن وصي اإلآخر الزمان قبل أن تسألوا علماء آواألئمة عن علماء 

يتبدل ؟ هل سألتم  و وصي ماذا يكون موقفهم الذي الأذا بعث نيب إسألتم القرآن عن العلماء 
ومن حارب نوحا  وهودا  وصاحلا  وشعيب  ؟ راد قتل عيسىأومن ؟ براهيم إالقرآن من أوقد نار 

ن، ال اآلؤ نفسكم وجتيبوا على هذا السأذا مل تنصفوا ؟ إوموسى ويونس وكل األنبياء واألوصياء 
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 َفَأَضلُّونَا وَُكبَ رَاءنَا َساَدتَ َنا َأطَْعَنا ِإنَّا َرب ََّنا َوقَاُلوا﴿ :فستجيبون عليه حتما  يف النار هبذا اجلواب
 .( )﴾السَِّبياَل 

يسأل اهلل  (صلى اهلل عليه وآله)الرسول  ن  إذا سألتم اهلل يف حديث املعراج وجدمت اجلواب فإو 
قلت اهلي : )(صلى اهلل عليه وآله)ن يقول رسول اهلل أىل إسبحانه وتعاىل يف املعراج يف حديث طويل 

وظهر  ،ذا رفع العلمإيكون ذلك  :عز وجل يل  إ، فأوحى -أي قيام القائم  -فمىت يكون ذلك 
 .(2)( اخلونة ةوكثر فقهاء الضالل ،وقل الفقهاء اهلادون ،وكثر الفتك ،وقل العمل ،اءوكثر القر   ،اجلهل

رسه ومن  ال  إيبقى من القرآن  سيأيت زمان على أميت ال: )(صلى اهلل عليه وآله)قال رسول هلل 
فقهاء  ،مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى ،عد الناس منهبأسه، يسمون به وهم ا ال  إسالم اإل

 .(9)( ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود

ىل ترك عبادة هؤالء األصنام، فقد أحلوا لكم ما حرم اهلل، وحرموا ما إيها الناس أدعوكم أنا أ
 .أحل اهلل فأطعتموهم فعبدمتوهم من دون اهلل

 مِّن أَْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَباَرُهمْ  اختََُّذواْ ﴿ قلت له): قال ،(عليه السالم)عن الصادق  ،يب بصريعن أ
ولو دعوهم إىل عبادة  عبادة أنفسهم، إىلأما واهلل ما دعوهم : (عليه السالم) فقال ،( )﴾الل هِ  ُدونِ 

 فعبدوهم من حيث ال ال  وحرموا عليهم حال حلوا هلم حراما  أجابوهم ولكن أأنفسهم ما 
 .( )[(يشعرون

x (اختالف أمتي رحمة) وقفة في بيان المقصود من 

رمبا يتمسك البعض لتربير االختالف املوجود يف اآلراء والفتاوى واألحكام خبرب مروي عن النيب 
، مقسمني االختالف إىل إجيايب وسليب، واختالف الفقهاء يف مسائل (اختالف أميت رمحة: )ص قال

 .ين هو من القسم األولالد
                                                           

 .  : األحزاب - 
 .0 ص  5ج: بحار األنوار - 
 .8 3ص 9ج: افيالك - 
 .   :التوبة -3
 .(عليه السالم)خطاب الحج للسيد أحمد الحسن  -5



 19......................................... ....اجلزء األول / البيان املفيد يف بدعة التقليد

 العالمة أن للنظر، امللفتة الظواهر ومن: )جاء يف مقدمة كتاب الرسالة السعدية للعالمة احللي
 الفصل بداية من اعتبارا   هذا، كتابه يف( املسلمون اختلف) عبارة يستخدم ما كثريا   ،(اهلل رمحه)

: بأنه بعده، وما هناك العالمة، سانل على جاء الذي ،(االختالف) تفسري ميكن: وأقول. فيه األول
 وليس ،(رمحة أميت اختالف) نوع من هو: مبعىن السليب، ال اإلجيايب االختالف نوع من هو

 .( )(بنقمة

 إن  . عرقية أو حضارية لفروق فقط تنشأ مل الطارئة اخلالفات أن  : )حىت قال تامر باجن أوغلو
 .(2)( شك دون الضمري إراحة يف ساهم رمحة أميت اختالف: مفاده حممد إىل ينسب حديثا  

وهذا خلط يف املفاهيم وتغيري للمقصود منها، وهو نوع من حتريف احلقيقة عن موضعها وتلبيسا  
سلوب وأشباهه لكي يلب سوا احلقيقة على الناس، ا يعجز املعاندون يلجأون هلذا اإلهلا، ودائما  عندم

 .(9)﴾تَ ْعَلُمون َوأَنُتمْ  احلَْقَّ  َوَتْكُتُمواْ  بِاْلَباِطلِ  قَّ احلَْ  تَ ْلِبُسواْ  َوالَ ﴿: واهلل سبحانه يقول

 .(السالم معليه)بل كان يف زمن أئمة اهلدى  وهذه الفكرة مل تكن فكرة مستحدثة،

 اهلل عبد أيب بن حممد حدثنا: قال ،اهلل رمحه أمحد بن علي حدثنا: روى الشيخ الصدوق يف العلل
 عبد عن ،عمري أيب بن حممد عن هالل، بن أمحد عن محاد، أيب نب صاحل اخلري أيب عن ،الكويف
صلى اهلل ) اهلل رسول ن  أ يروون قوما   إن  : (عليه السالم) اهلل عبد أليب قلت): قال األنصاري، املؤمن

 فاجتماعهم رمحة اختالفهم كان إن :فقلت .صدقوا: فقال رمحة، أميت اختالف: قال (عليه وآله
 لَِينِفُرواْ  اْلُمْؤِمُنونَ  َكانَ  َوَما﴿ :وجل عز اهلل قول أراد وإنا وذهبوا، تذهب حيث ليس :قال عذاب،

ُهمْ  ِفْرَقة   ُكلِّ  ِمن نَ َفرَ  فَ َلْوالَ  َكآفَّة    َلَعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  َرَجُعواْ  ِإَذا قَ ْوَمُهمْ  َولِيُنِذُرواْ  الدِّينِ  يف  لَِّيتَ َفقَُّهواْ  طَآئَِفةٌ  مِّن ْ
 يرجعوا مث فيتعلموا، إليه وخيتلفوا، (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول إىل ينفروا أن فأمرهم، ( )﴾حَيَْذُرونَ 

 إنا ،واحد الدين إنا اهلل دين يف اختالفا   ال البلدان من اختالفهم أراد إنا. فيعلموهم قومهم إىل
 .( ) (واحد الدين

                                                           

 .0 ص :الرسالة السعدية - 
 . 5ص: حقوق أهل الذمة في الفقه اإلسالمي - 
 . 3: البقرة - 
 .   : التوبة -3
 . 3 ص   ج(: آل البيت)، وسائل الشيعة  5 ص: ، معاني األخبار95ص  ج: علل الشرائع -5
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االختالف الوارد يف كالم جد ه يصحح فهم السائل ويفس ر  (عليه السالم)فاإلمام الصادق 
 .مبعىن السفر والقصد إىل خليفة اهلل ومعرفته والتعل م منه (صلى اهلل عليه وآله)

 :ولقد بي نت الروايات ذلك

مام حدث  إذا حدث على اإل: (عليه السالم)اهلل  يب عبدقلت أل): قال ،عن يعقوب بن شعيب
ُهْم ﴿ف َ  :وجل أين قول اهلل عز: ؟ قال كيف يصنع الناس  :إىل قوله ..َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقة  ِمن ْ

هم يف عذر ما داموا يف الطلب، وهؤالء الذين ينتظروهنم يف عذر حىت يرجع إليهم : قال ،حَيَْذُروَن﴾
 .( )( أصحاهبم

صلى )رسول اهلل  عن قول العامة إن   (عليه السالم) سألت أبا عبد اهلل: )قال ،عبد األعلى وعن
 فإن إماما  : قلت. حق واهلل: قال. من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية: ، قال(عليه وآله اهلل

اإلمام إذا مات  إن   ،ال يسعه: ؟ قال هلك، ورجل يف خراسان ال يعلم من وصيه، مل يسعه ذلك
وقعت حجة على من هو معه يف البلد، وحق النفر على من ليس حبضرته إذا بلغهم أن اهلل عز وجل 

ُهمْ  ِفْرَقة   ُكلِّ  ِمن نَ َفرَ  فَ َلْوالَ ﴿ :يقول  .(2) ...(﴾طَآئَِفةٌ  مِّن ْ

بلغنا شكواك  ،أصلحك اهلل: (عليه السالم)يب عبد اهلل قلت أل: )قال ،حممد بن مسلم وعن
والعلم يتوارث  كان عاملا   (عليه السالم) عليا   ن  إ: ؟ فقال ، فلو أعلمتنا أو أعلمنا من بعدكفاشفقنا
أفيسع الناس إذا مات : قلت .من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء اهلل يلك عامل إال وبقوال يه

ا غريها من وأم   ،-يعين املدينة  - هل هذه البلدة فالأأما : ؟ فقال العامل أن ال يعرفوا الذي بعده
ُهمْ  ة  ِفْرقَ  ُكلِّ  ِمن نَ َفرَ  فَ َلْوالَ ﴿ :ن شاء اهلل تعاىل يقولإالبلدان فبقدر مسريهم   يف  لَِّيتَ َفقَُّهواْ  طَآئَِفةٌ  مِّن ْ

قلت أرأيت من مات يف طلب ذلك، : قال .﴾حَيَْذُرونَ  َلَعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  َرَجُعواْ  ِإَذا قَ ْوَمُهمْ  َولِيُنِذُرواْ  الدِّينِ 
: قال .جره على اهللأإىل اهلل ورسوله مث يدركه املوت، فقد وقع  مبنزلة من خرج من بيته مهاجرا  : فقال
 .(9)( السكينة والوقار واهليبة ىيعط: ؟ قال يعرفون صاحبهم يءفإذا قدموا، بأي ش :قلت

                                                           

 .9  ص ج: لكافيا - 
 .9  ص  ج :الكافي - 
 . 58ص  ج: علل الشرائع، 90 ص  ج :الكافي - 
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يعا   الل هِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ ﴿ :هذا الفهم السقيم مع قوله سبحانه سجمنيمث كيف   َوالَ  مجَِ
 .( )﴾تَ َفرَُّقواْ 

 هَلُمْ  َوأُْولَِئكَ  اْلبَ ي َِّناتُ  َجاءُهمُ  َما بَ ْعدِ  ِمن َواْختَ َلُفواْ  تَ َفرَُّقواْ  َكالَِّذينَ  َتُكونُواْ  َوالَ ﴿ :ويقول سبحانه
 .(2) ﴾َعِظيمٌ  َعَذابٌ 

ُهمْ  لَّْستَ  ِشَيعا   وََكانُواْ  ِدينَ ُهمْ  فَ رَُّقواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ َا َشْيء   يف  ِمن ْ  َكانُواْ  مبَا يُ َنبِّئُ ُهم مُثَّ  الل هِ  ِإىَل  أَْمرُُهمْ  ِإنَّ
 .(9) ﴾ونَ يَ ْفَعلُ 

 َلَدْيِهمْ  مبَا ِحْزب   ُكلُّ  ِشَيعا   وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ رَُّقوا الَِّذينَ  ِمنَ  # اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َتُكونُوا َواَل ﴿
 .( )﴾َفرُِحونَ 

 .( ) ﴾فَات َُّقونِ  َربُُّكمْ  َوأَنَا َواِحَدة   أُمَّة   أُمَُّتُكمْ  َهِذهِ  َوِإنَّ ﴿: ويقول سبحانه

 !! ون اختالفهم رمحة مع أن  القرآن يأمر بالوحدة وعدم الفرقة واالختالففكيف يك ،إذن

ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل ): أن ه قال (صلى اهلل عليه وآله)مث أن ه اشتهر عن النيب 
بين  وإن   ،حىت إن كان منهم من أتى أمه عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك ،حذو النعل بالنعل

ل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة وتفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة إسرائي
 .( ) (ما أنا عليه وأصحايب: قال ؟ ومن هي يا رسول اهلل: قالوا .واحدة

                                                           

 . 0 : آل عمران - 
 .05 : آل عمران - 
 .58  :األنعام - 
 .   –    :الروم -3
 . 5: المؤمنون -5
: لسيوطيل - ، الجامع الصغير(هذا حديث حسن غريب مفسر: )، وقال عنه8   ح 9 بـ  5  ص 3ج: سنن الترمذي - 
: ، صحيح سنن الترمذي لأللباني  09 ح 5  ص   ج: للمتقي الهندي - ، كنز العمال  5 ح 335 – 333ص  ج
برقم  833 –  83ص  ج: ، صحيح الجامع الصغير وزيادته لأللباني(حسن: )، وقال عنه 3  برقم  53 –  5ص  ج

، (من أتى أمه عالنية لكان في أمتي من يصنع ذلكحتى إن كان منهم : )، وقد حذف منه جملة(صحيح: )، وقال عنه 3 5
ظناا منه بأنها غير صحيحة، وقد تراجع عن ذلك واعترف بأنه كان مخطأ، وأن الجملة صحيحة، راجع السلسلة الصحيحة 

 .39  تحت رقم  5  ص  ج: لأللباني
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صلى اهلل عليه )كيف وهو !! ؟ ميدح التفرقة يف هذا احلديث (صلى اهلل عليه وآله)فهل النيب 
فلو كان عمل اجلميع صحيحا  !!  ية فرقة واحدة والفرق الباقية تكون يف الناريبني  أن  الناج (وآله

 !؟ مقبوال  ومأجورا  عليه فكيف تكون واحدة يف اجلنة والفرق الباقية يف النار

يف يقول  (عليه السالم)علي بن أيب طالب  (صلى اهلل عليه وآله)مع أن  باب مدينة علم النيب 
 مث برأيه فيها فيحكم األحكام من حكم يف القضية أحدهم على ترد) :تياذم اختالف العلماء يف الف

 الذي اإلمام عند بذلك القضاة جيتمع مث خبالفه فيها فيحكم غريه على بعينها القضية تلك ترد
 تعاىل اهلل أفأمرهم. واحد وكتاهبم واحد ونبيهم واحد وإهلهم مجيعا آراءهم فيصوب استقضاهم
 كانوا أم. إمتامه على هبم فاستعان ناقصا دينا اهلل أنزل أم. فعصوه عنه هناهم مأ. فأطاعوه باالختالف

صلى اهلل ) الرسول فقصر تاما دينا سبحانه اهلل أنزل أم يرضى أن وعليه يقولوا أن فلهم. له شركاء
 كل تبيان فيه، ( )﴾َشْيء   ِمن الِكَتابِ  يف  فَ رَّْطَنا مَّا﴿ :يقول سبحانه واهلل وأدائه تبليغه عن (عليه وآله

 ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ ﴿ :سبحانه فقال فيه اختالف ال وأنه بعضا بعضه يصدق الكتاب أن وذكر يءش
 .(9)( (2)﴾َكِثريا   اْخِتالَفا   ِفيهِ  َلَوَجُدواْ  الل هِ  َغرْيِ 

كيف يثبت حقيقة االختالف بكوهنا ليس من عند اهلل   (عليه السالم)فالحظوا أمري املؤمنني 
 .بحانه، وليس االختالف من دينه سبحانه، وإنا جاء االختالف من اآلراءس

حديث اختالف أميت رمحة غري ناظر إىل االختالف يف العقائد أو الفقه؛ إذ هذا الفهم ال  ،إذن
يوافق القرآن الذي يأمر باالعتصام حببل اهلل وينهى عن التفرقة واالختالف، وخيالف أحاديث النيب 

والعرتة الطاهرة اليت فسرت االختالف باختالف الناس هلم وأخذهم عنهم  (يه وآلهصلى اهلل عل)
 .(السالم معليه)

 

                                                           

 .9 : االنعام - 
 . 9 :النساء - 
 .53ص   ج: (عليه السالم)اإلمام علي خطب  -نهج البالغة  - 



(3) 
 تقسيمهم املكلفني إىل ثالثة

التقليد على املقلد يف أوجبوا جمتهد ومقلد وحمتاط، و : لقد قسم الفقهاء املكلفني إىل ثالثة أقسام
 .مجيع أفعال اإلنسان

 عباداته يف مكلف كل على جيب): أول مسألة من كتاب العروة الوثقىيقول السيد اليزدي يف 
 .( ) (حمتاطا   أو ،مقلدا   أو ،جمتهدا   يكون أن ومعامالته

هل إن  هذا التقسيم له : وقبل أن نبني كالمهم يف هذه األقسام الثالثة نطرح سؤاال  حاصله
 مستند شرعي ؟

قد جاء التقسيم يف ل ،نعم. هو تقسيم مبتدع ال يوجد مستند شرعي هلذا التقسيم، بل: اجلواب
 :بعض الروايات

 ورسالة نبوة هي! كميل يا: )قال زياد ابن لكميل وصيته يف (عليه السالم) املؤمنني أمريعن 
 ال! كميل يا املتقني، من اهلل يتقبل إنا مبتدعني، أو متبعني، موالني إال   ذلك بعد وليس مامة،إو 

 .(2)( منا تكن عنا إال   تأخذ

 :لو حال اجملتهدين اليوم من أمرينفال خي

 .موالني متبعني . 

 .مبتدعني .2

والثاين هو املتعني بكل وضوح؛ إذ مع خلو النصوص من هذا التقسيم الثالثي، كما أهنا تذم 
 .التقليد وتنهي عنه، ومل يثبت وجوبه بدليل قطعي فمع كل ذلك فقطعا  من يقول به مبتدع

                                                           

، بعد (أي المكلف)ال خصوصية له : )يقول السيد مصطفى الخميني .   –   ص  ج :السيد اليزدي -العروة الوثقى  - 
صحة عبادة الصبي، فإنه أيضاا يجب عليه األخذ بإحدى الطرق المألوفة،كي تكون أعماله صحيحة، عبادية كانت أو 

 .8شرح ص  ج : تحرير العروة الوثقى( االستقالل، بل مطلقاا معاملية، بناءا على صحة بعض معامالته على 
 .0 ص   ج(: البيت آل)الشيعة  وسائل - 
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 .مقلد أو جمتهد أو حمتاط: سيمهم الثالثيوبعد هذا لنعود لتق

 :ولنعرف املقصود من تلك األقسام الثالثة

 :السيد حممد باقر الصدر يف كتابه الفتاوى الواضحة يقول

 .( ) ر لههو القدرة العلمية على استخراج احلكم الشرعي من دليله املقر   :االجتهاد. 1

مر والوجوب وال حيتمل حترميه على ه األحيتمل في يءن يأيت املكلف بكل شأ :االحتياط. 2
 .(2) حيتمل فيه النهي والتحرمي وال حيتمل فيه الوجوب حبال يءن يرتك كل شأطالق، و اإل

عند  -د اجلزم والعزم على العمل قدوة وأسوة، ويتحقق مبجرد العمل، أو مبجر   :التقليد. 3
يف جواز البقاء عليه بعد  وواف  يف صحة التقليد  حد هذين كاف  أبقول جمتهد معني ف -احلاجة 

 .(9)( د على ما يأيتموت املقلَ 

يف دين اهلل سبحانه : لطاعة اهلل "االجتهاد واالحتياط والتقليد"الطرق الثالث ) :أيضا   يقولو 
أوامر ونواه، جلت عظمته، يسأل عباده عنها، وال وسيلة ملعرفة املكلف بأنه قد أدى إىل اهلل طاعته 

ملن هو  يف أحكام الشريعة أو مقلدا   إذا كان يف مجيع أفعاله وتروكه جمتهدا   ال  إ هنيه مره واتقاه يفأيف 
على أن يستند يف احتياطه إىل علمه هو واجتهاده أو إىل تقليد  أهل للتقليد واالقتداء به، أو حمتاطا  

 .( )( جمتهد معني

ال وزن لعمل عامل غري : )قدمةبعد عبارته املت فهو جيعل الطرق حمصورة هبذه الثالثة؛ لذا يقول
 حكام اهلل تعاىل وال حمتاط فيها وال مقتد مبجتهد عادل حىت ولو كان العامل جاهال  أجمتهد يف 

عمله كان على  ن  أاجلهل هنا ليس بعذر، ولكن لو تكشف له  ن  بوجوب التقليد أو االحتياط، أل
لفتوى من جيب عليه تقليده ساعة  بالتمام والكمال، أو كان موافقا   النهج املطلوب منه واقعا  

وإذا  ،عليه يءالكشف والعلم بوجوب التقليد أو االحتياط لو كان هذا كفاه عمله السابق، وال ش
                                                           

 .8 ص: للسيد محمد باقر الصدر - الفتاوى الواضحة - 
 .8 ص: للسيد محمد باقر الصدر - الفتاوى الواضحة - 
البحث األول الخالف في تعريف التقليد وكيفية  وقد تقدم علينا في. 8 ص: للسيد محمد باقر الصدر - الفتاوى الواضحة - 

 .تحققه وما يترتب عليه فال نعيد
 .8 ص: للسيد محمد باقر الصدر -الفتاوى الواضحة  -3
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هل كان : عمله السابق بال تقليد واحتياط انتبه وعلم بوجوب التقليد أو االحتياط ولكنه شك يف أن  
وهم يطلقون كلمة القضاء على  -ري الفقهاء، على النهج املطلوب حىت ال جيب القضاء على حد تعب

أو مل يكن على النحو املطلوب بل كان  -االتيان بالفعل املأمور به بعد فوات أمده املضروب له 
ا فيما يعود إىل القضاء فقط فال م  إ: حىت يقضي املكلف ما فات ؟ فماذا يصنع ؟ اجلواب باطال  

 .( )( ما بقي وقت الفريضةجيب عليه يف مثل هذا الفرض، وجتب اإلعادة 

حكام اهلل تعاىل وال حمتاط فيها وال مقتد أال وزن لعمل عامل غري جمتهد يف : )قوله الحظلنف
، أي العمل ال قيمة له مامل يكن آتيا  بأحد الطرق الثالثة املتقدمة، حىت لو كان (مبجتهد عادل

 .عذراملكلف جاهال  هبا ومل يعلمها لكون اجلهل فيها عندهم ليس ب

قال بأن  املكلف إذا كان تركا  هلذه الطرق الثالثة وكان يعمل واتضح له أن  عمله صحيحا   ،نعم
 .ومطابقا  ملا يريده اهلل منه واقعا ، أو انكشف له أن عمله مطابقا  ملن جيب عليه تقليده فعمله صحيح

جيب عليه تقليده، وهذا ما  فأفتوا ببطالن عمل فاقد الطرق الثالثة إال  إذا كان عمله مطابقا  ملن
 .أمجعت عليه فتاوى الفقهاء اليوم

 العامي عمل: )السيد اليزدي يف كتابه العروة الوثقى يف املسألة السابعة من كتاب التقليد يقول
 .(2) (باطل احتياط وال تقليد بال

 العامي عمل): السيد اخلوئي يف املسألة الثانية من كتاب التقليد يف كتابه منهاج الصاحلني يقولو 
 عليه جيب من لفتوى أو للواقع، مبطابقته يعلم أن إال   االجتزاء له جيوز ال باطل، احتياط وال تقليد بال

 .(9)( فعال   تقليده

 عمل) :نيويقول السيد السيستاين يف املسألة الثانية من كتاب التقليد يف كتابه منهاج الصاحل
 أن إال   للواقع مبطابقته يعلم مل ما به االجتزاء له جيوز ال أنه مبعىن باطل، احتياط وال تقليد بال العامي

                                                           

 .0 ص: للسيد محمد باقر الصدر -الفتاوى الواضحة  - 
 .  ص  ج: العروة الوثقى - 
 .5ص  ج: للسيد الخوئي -منهاج الصالحين  - 
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 سيأيت باملوافقة،كما العلم حبكم هو ما أو ،فعال   تقليده عليه جيب من لفتوى مبوافقته العلم له حيصل
 .( ) (عشرة احلادية املسألة يف موارده بعض بيان

 بال العامي عمل): ضا  من كتاب التقليدويقول الشيخ حممد إسحاق الفياض يف املسألة الثانية أي
 التقليد بوجوب جاهال   العامل كان ولو حىت جمزئ وغري باطل تعاىل اهلل أحكام يف احتياط وال تقليد

 أو بالتمام للواقع مطابق عمله أن له انكشف لو نعم،. بعذر ليس هنا اجلهل ألن   االحتياط؛ أو
 .(2)( عليه شيء وال كفاه لالحتياط أو ،فعال   تقليده عليه جيب من لفتوى موافق

ويقول الشيخ الوحيد اخلراساين يف كتابه منهاج الصاحلني أيضا  يف املسألة الثانية من كتاب 
 مبطابقته يعلم أن إال   به االجتزاء له جيوز ال باطل، احتياط وال تقليد بال العامي عمل): التقليد
 .(9) (فعال   تقليده عليه جيب من لفتوى أو للواقع،

ولو سألت كيف أفتوا ببطالن العمل فهل هم اطلعوا على الواقع وعرفوه باطال  فستجد تأويال  
من السهل جدا  التالعب بالكلمات واملصطلحات اليت من ملعىن البطالن الوارد ذكره يف كلماهتم، ف

 .الواقعيالبطالن بالبطالن غري يستطيعون تعمية القارئ عن احلقيقة، فراحوا يفس رون خالهلا 

 وال تقليد بال العامي عمل)يف تعليقهم على كالم صاحب السيد اليزدي  يقول السيد اخلوئي
 وال تقليد غري من العامي أعمال تكون بأن الواقعي البطالن بذلك يرد مل): ( ) (باطل احتياط
 .( )( ذلك بعد صحتها انكشفت وإن فاسدة احتياط

 مقام يف العمل هبذا االكتفاء عدم هو بالبطالن رادامل): ويقول الشيخ حممد إسحاق الفياض
 يكون قد إذ ؛الواقعي البطالن منه املراد وليس احملتمل، العقاب من مؤمن غري أنه مبالك ؛االمتثال

 ىوأد   االجتهاد رتبة هو بلغ أو فعال   قلده قد جمتهد لفتوى مطابقا   كان إذا للواقع،كما مطابقا   عمله
 .( ) (صحته إىل نظره

                                                           

 .8ص  ج: للسيد السيستاني - نمنهاج الصالحي - 
 . ص  ج: للشيخ محمد إسحاق الفياض - منهاج الصالحين - 
 .المقدمة  ص  ج: للشيخ وحيد الخراساني - منهاج الصالحين - 
 .  ص  ج: العروة الوثقى -3
 .   شرح ص: للسيد الخوئي - كتاب االجتهاد والتقليد -5
 .0 شرح ص  ج: ضللشيخ محمد إسحاق الفيا - تعاليق مبسوطة - 
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 على عليه باملرتت   فيه املرغوب األثر ترتيب له ليس نهإ مبعىن: باطل) :ويقول السيد السيستاين
 .( ) (صحته على حجة تقم مامل صحيحا   كونه فرض

 فال ،دا  تعب   وال وجدانا   ال مشروعيته إحراز لعدم ،ظاهرا  : يعين): ويقول السيد حممد سعيد احلكيم
 يف االحتمال منجزية فرض بعد احملتمل أو املعلوم التكليف عن الفراغ يف العقل بنظر به لالجتزاء جمال

 .(2)( لألصل للرجوع املسوغ الفحص منه يتحقق مل ممن حقه،كغريه

فنالحظهم يفس رون البطالن بعد ة تعابري، فتارة يقال ليس املقصود به البطالن الواقعي، وأخرى 
ون أحد هذه الطرق الثالثة، وثالثة يقال مبعىن ليس يقال بأن ه مبعىن ال حيق له أن يكتفي بعمله بد

للمكلف حق يف ترتيب األثر على العمل الصادر من دون تقليد أو اجتهاد أو احتياط، ورابعة يقال 
ذلك بكون املكلف إذا عمل بدون تقليد أو اجتهاد أو  ، معللنيليس واقعا  : باطل ظاهرا ، أي

مشروعية عمله ال وجدانيا  وال تعب دا ، فسيكون عمله غري  احتياط عمله باطل؛ لعدم وجود دليل على
 .مشروع

 :وميكن املناقشة يف عد ة أمور ذكرت يف كلماهتم املتقدمة

إهنم صر حوا بكون البطالن الوارد ذكره ليس بطالنا  واقعيا ، لكوهنم جيهلون  :المناقشة األولى
قالوا بعدم كفاية العمل يف مقام االمتثال الواقع وليس هلم االطالع عليه، ولكنهم يف الوقت نفسه 

ال يكون عمله جمزيا ، كما يقول الشيخ الفياض يف كالمه املتقدم، أو إنه ال حيق له ترتيب األثر : أي
املرتتب على صحته، كما يقول السيد السيستاين، أو ال جمال لالجتزاء به بنظر العقل كما يقول 

 .السيد حممد سعيد احلكيم

ل املكلف بال تقليد إم ا أن يكون مطابقا  للواقع، وأم ا غري مطابق للواقع، فإن طابق فبالتايل عم
 .الواقع كان جمزيا  وإال  فال يكون جمزيا  طبقا  لكلماهتم

والسؤال الذي يطرح هنا هو كما أن  املكلف العامي ال يعلم وجيهل الواقع فكذلك اجملتهد أيضا ، 
بق الواقع وإم ا ال تطابقه، فيكون حال اجملتهد كحال العامي، فإن وبالتايل فتوى اجملتهد إم ا تطا

                                                           

 . هامش ص  ج: للسيد علي السيستاني - تعليقة على العروة الوثقى - 
 .   –   شرح ص: للسيد محمد سعيد الحكيم - مصباح المنهاج، التقليد - 
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، ومبا أن  الواقع غري معلوم للمجتهد فكيف ( )طابقت فتواه الواقع ستكون جمزية وإال فهي غري جمزية 
يصح القول بكون العمل برأيه جمزيا ؛ إذ مالفرق بني عدم مطابقة عمل العامي للواقع وعدم مطابقة 

 !؟ للواقع، فكالمها غري مصيبنِي له -اليت استنبطها للعمل هبا  -هد فتوى اجملت

ريعة، بينما مل وبعد هذا، فما الدليل على كون عدم إصابة اجملتهد بفتواه للواقع قد جوزهتا له الش
 !جتوزها للعامي ؟

 .بكون الدليل الذي أجاز للمجتهد االستنباط موجود يف الشريعة: ورمبا يقال

 .عدم جواز االجتهاد ألي أحد يف أحكام اهلل سبحانه، فانتظر وال تعجلسيأيت : أقول

االجتهاد )بعد أن حكموا ببطالن عمل العامي غري املتبع ألحد الطرق الثالثة  :المناقشة الثانية
 :عللوا حكمهم املذكور( واالحتياطوالتقليد 

 وال وجدانا   ال مشروعيته إحراز لعدم)، وأم ا (2)( احملتمل العقاب من مؤمن غري أنه مبالك: )إم ا
 منجزية فرض بعد احملتمل أو املعلوم التكليف عن الفراغ يف العقل بنظر به لالجتزاء جمال فال ،دا  تعب  

 .(9) (حقه يف االحتمال

لو أن  العامي عمل بدون تقليد فهو غري قاطع بدفع الضرر احملتمل؛ لكونه إنا عمل لكونه : أي
هلية يف حقه، ولكن بعمله بال تقليد ال يقطع بارتفاع الضرر يف حقه بل بقي يعلم بوجود تشريعات إ

حمتمال  له، فعمله اآليت بال تقليد ال يكون مؤمنا  له من العقاب احملتمل، ومبا أن  االحتمال منجز يف 
 .حقه فالعقل حيكم بوجوب دفع احتمال الضرر

تقليد أيضا ، فمع التقليد ال يقطع بدفع ولعل كل إنسان يدرك أن التعليل املذكور موجود يف ال
الضرر احملتمل؛ لكون الضرر احملتمل مرتتب على خمالفة الواقع وهي حمتملة يف حق من مل يقلد ويف 
حق اجملتهد على حد  سواء؛ لكوهنما معا  غري مطلعنِي على الواقع، فلماذا يكون رأي اجملتهد نافذا  مع 

                                                           

 .فال يجوز لهم الفتوى أصالا كما سيأتي في الفصول اآلتية ى االنسياق معهم في قواعدهم وإالهذه مناقشة مبنية عل - 
 .0 شرح ص  ج :الشيخ محمد إسحاق الفياض -عاليق مبسوطة ت - 
 .شرح للمنجزية في حقه ،   –   شرح ص :السيد محمد سعيد الحكيم -مصباح المنهاج، التقليد  - 
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ب دفع الضرر احملتمل، وال يصح ذلك بالنسبة للمكلف أنه خمالف حلكم العقل القاضي بوجو 
 !العامي؟

ورمبا يقال بأن  الضرر غري مرتتب على خمالفة الواقع بل على خمالفة فتاوى اجملتهدين، أو لنقل 
 .فتوى من جيب عليه تقليد

إن كان مصيبا  للواقع؛  -الذي عمله بال تقليد  -كيف حكمتم بصحة عمل العامي : أقول
 ؟ ن إصابته للواقع تدفع الضرر احملتمل حبكم العقلأليس لكو 

 .املكلف ال يعلم بإصابته للواقع إال  عن طريق التقليد إن  : وإن قيل

إذن ملاذا جعلتم إصابة الواقع عدال  للتقليد حيث حكمتم بصحة عمل تارك التقليد إن : أقول
 !؟ فتاوى السابقة فراجعطابق عمله الواقع أو طابق عمله ملن جيب عليه تقليده كما يف ال

بأن املكلف ال يستطيع العلم بالواقع والكاشف الوحيد له على إصابته للواقع متابعته : ورمبا يقال
 .لرأي اجملتهد

، فكيف ( )إن  اجملتهد نفسه ال يدعي أنه مصيب للواقع فرارا  من القول بالتصويب : فأقول
 !يستطيع أن حيرز الواقع للمكلف ؟

علل السيد حممد سعيد احلكيم يف كالمه املتقد م عدم اجتزاء املكلف بال تقليد  :لثةالمناقشة الثا
 (.دا  تعب   وال وجدانا   ال مشروعيته إحراز لعدم: )قائال  

فنفس ما قاله يأيت يف االجتهاد كما أنه قال ذلك يف حق املكلف العامل بال تقليد، : أقول
 إحرازلعدم  جمزئ  عمل املكلف بال تقليد غري  كما إن  : والتقليد لنفس السبب الذي ذكره، أي

لعدم إحراز الدليل على  جمزئ  ، فكذلك وجوب االجتهاد والتقليد غري دا  تعب   وال وجدانا   ال مشروعيته
كما جاءت النصوص ( االجتهاد والتقليد)بل احملرز هو عدم جوازمها . مشروعيته ال وجدانا  وال تعبدا  

 .ت ذلك إن شاء اهللالشرعية بذلك، وسيأيت إثبا

                                                           

 .شاء هللا تعالى إنتوضيح معنى التصويب بعد قليل  سيأتي - 
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فعمل العامي بال تقليد سيكون أم ا مساويا  لالجتهاد والتقليد يف خلوه من الدليل، وإم ا يكون 
 .عن التقليد هو املتعني لورود النصوص الناهية

 إذ: )رمبا يفهم من عبارة الشيخ إسحاق الفياض القول بالتصويب حيث قال :المناقشة الرابعة
 رتبة هو بلغ أو فعال   قلده قد جمتهد لفتوى مطابقا   كان إذا للواقع،كما مطابقا   عمله يكون قد

 .( ) (صحته إىل نظره ىوأد   االجتهاد

فنالحظه يعلل مطابقة العمل للواقع مبطابقته لفتوى جمتهد قد قلده فعال  أو بلغ رتبة االجتهاد 
 .يقر ه أحد من الشيعةالتصويب ال وحكم مبقتضى اجتهاده على صحة عمله، واحلال أن  القول ب

ه ال كل جمتهد مصيب، مبعىن أن  : فقيل. اختلف الناس يف التصويب): يقول صاحب املعامل
فما ظنه فيها كل . ، بل حكم اهلل تعاىل فيها تابع لظن اجملتهد(أي الواقعة) هلل تعاىل فيها حكم معينا  

هلل تعاىل فيها  ن  فيها واحد، ألاملصيب  إن  : وقيل. جمتهد فهو حكم اهلل فيها يف حقه وحق مقلده
. وهذا القول هو األقرب إىل الصواب. ، فمن أصابه فهو املصيب، وغريه خمطئ معذورمعينا   حكما  

 .(2)( وهو مؤذن بعدم اخلالف بينهم فيه. ماميةوقد جعله العالمة يف النهاية رأي اإل

                                                           

 .0 شرح ص  ج :الشيخ محمد إسحاق الفياض -تعاليق مبسوطة  - 
اتفقت الكلمة على التخطئة في : )ويقول اآلخوند الخراساني.  3 ص :ابن الشهيد الثاني -الم الدين ومالذ المجتهدين مع - 

العقليات، واختلفت في الشرعيات، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاا، وأّن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكم يؤدي إليه 
الفونا بالتصويب، وأّن له تعالى أحكاماا بعدد آراء المجتهدين، فما يؤدي إليه وقال مخ. االجتهاد تارة وإلى غيره أخرى

االجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى، وال يخفى أنه ال يكاد يعقل االجتهاد في حكم المسألة إالّ إذا كان لها حكم واقعاا، حتى 
رضهم من التصويب هو االلتزام بإنشاء أحكام صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته، وتعيينه بحسبها ظاهراا، فلو كان غ

فهو وإن كان خطأ من  -بأن تكون األحكام المؤدي إليها االجتهادات أحكاماا واقعية كما هي ظاهرية  -في الواقع بعدد اآلراء 
إالّ أنه غير جهة تواتر األخبار، وإجماع أصحابنا األخيار على أّن له تبارك وتعالى في كل واقعة حكماا يشترك فيه الكل، 

  ج :السيد محسن الحكيم -حقائق األصول : وانظر ،8 3 – 9 3ص :اآلخوند الخراساني -كفاية األصول ....( محال،
 . 0  –  0 ص

فاآلخوند الخراساني بعد أّن بيّن الخالف الحاصل بين اإلمامية وغيرهم، وبيّن المراد من التصويب وصوره على صور 
 .ا لكونه ال ربط لها في موضوعنا ومراعاةا لالختصارثالث أعرضت عن بيان تفصيله

وخالصة ما أجاب به على القول التصويب بالمعنى الذي ذكره ـ وهو كون الواقع خالياا من أي حكم فيجعل هللا سبحانه 
لحكم الشرعي، إّن االجتهاد يعني بذل الجهد لتحصيل ا: أحكاماا في الواقع بعدد اآلراء التي انتهى إليها المجتهدون ـ فقال

وهذا يعني وجود حكم ثابت في الشريعة يبحث عنه المجتهد لكي يحصل على الظن به، فكيف يعقل أن يكون نفس االجتهاد 
 !موجداا للحكم في الواقع فعالَم يبحث المجتهد ويبذل جهده ويستفرغ وسعه إذن ؟

األمارات واألصول التي يرجع إليها المكلف  ويترتب على ما ذكرناه من الشمول إنّ : )ويقول السيد محمد باقر الصدر
فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق . الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، قد تصيب الواقع، وقد تخطئ

الجميع، واألدلة واألصول في معرض اإلصابة والخطأ، غير أّن خطأها مغتفر ألّن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول 
وفي مقابلة ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أّن أحكام هللا تعالى ما يؤدي إليه الدليل واألصل، ومعنى ذلك أنه . طئةبالتخ

وهناك صورة . ليس له من حيث األساس أحكام، وإنما يحكم تبعاا للدليل أو األصل، فال يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها
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عرف مجيع تلك األحكام وزمنها واحلق أن  هلل سبحانه وتعاىل أحكاما  ثابتة يف الواقع والذي ي
و خليفة اهلل سبحانه فقط هو خليفة كل زمان، لكون مجيع أحكام اهلل قد أحصاها يف إمام مبني؛ وه

 .يف كل زمان

أم ا غريه فهو لن يصل ألحكام اهلل سبحانه الثابتة يف الواقع لكل قضية حىت ارش اخلدش، ومن 
ال يقول : هبذا يسمى خمطأ، أييلتزم  ومنغري مصيب؛ يه مصيبا  للواقع وقد يكون أهنا فقد يكون ر 

ي اجملتهد مصيبا  للواقع دائما ، ويف قبال املخطئني املصوبة وهم الذين يعتقدون بكون اجملتهد أن ر بأ
 .رأيه مصيبا  للواقع دائما  

حممد بن اساعيل الكحالين صاحب كتاب سبل السالم بعد أن ذكر احلديث الذي يقول ولذا 
 كل يف اهلل عند احلكم بأن   القول أدلة من احلديث: )مصيب أجران وللمخطأ أجر، قاليقول لل

 االجتهاد، أجر: أجران له فيكون اهلل ووفقه األدلة وتتبع فكره أعمل من يصيبه قد معني واحد قضية
 .( )( االجتهاد أجر فله فأخطأ اجتهد من هو واحد أجر له والذي. اإلصابة وأجر

x مصيب والمخطئوقفة مع حديث ال: 

البخاري ومسلم يف صحيحيهما وأمحد يف مسنده عن عمرو بن العاص، وإليكم احلديث روى 
عن حممد بن إبراهيم بن  ،حدثين يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد ،حدثنا حياة بن شريح: بنقل للبخاري

سع نه أعن عمرو ابن العاص  ،عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص ،عن بسر بن سعيد ،احلرث
وإذا حكم  ،إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

 .(2)( جرأفاجتهد مث أخطأ فله 

                                                                                                                                                                                     

ه أحكام واقعية ثابتة من حيث األساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من أمارة أو مخففة للتصويب مؤداها أّن هللا تعالى ل
وكال هذين النحوين من التصويب . أصل على خالفها فإن قامت الحجة على خالفها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة

خبرنا عن حكم هللا وتحدد موقفنا إّما األول؛ فلشناعته ووضوح بطالنه، حيث إّن األدلة والحجج، إنما جاءت لت: باطل
وإّما الثاني؛ فألنه مخالف لظواهر األدلة ولما دل على اشتراك . تجاهه، فكيف نفترض إنه ال حكم هلل من حيث األساس

 .  ص  ج :السيد محمد باقر الصدر -دروس في علم األصول ( الجاهل والعالم في األحكام الواقعية
 .9  ص 3ج :ل الكحالنيمحمد بن اسماعي -سبل السالم  - 
 .89 ص 3ج :حمدأ، مسند    ص 5ج :، صحيح مسلم 5 ص 9ج :البخاري -صحيح البخاري  - 
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احلديث يف حاكم عامل أهل  أمجع املسلمون على أن  ): مسلمصحيح يف شرح  النووي يقول
ا من ليس يف طلب احلق، أم  للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده 

بأهل للحكم فال حيل له أن حيكم، وإن حكم فال أجر له، بل هو آمث وال ينفذ حكمه سواء وافق 
يف مجيع أحكامه سواء  إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص   احلق أم ال، ألن  

 .( )( من ذلك يءوافق الصواب أم ال، وهي مردودة كلها، وال يعذر يف ش

 :فالنووي يقسم الناس إىل قسمني

 .من هو أهل للحكم :األول

 .من ليس أهال  للحكم: الثاين

صاب فله أن إويقول بأن  احلديث ناظر للقسم األول؛ وهو احلاكم الذي هو أهل للحكم فهذا 
ذلك يف عبارته املتقدمة بكون  ساعيل الكحالينإويعلل حممد بن  جران وأن أخطأ فله أجر واحد،أ

جر الواحد فهو أجر لالجتهاد الذي بذله هاد وأجر لإلصابة، وأم ا األاألجران مها أجر لالجت
 !!اجملتهد

وأم ا من ليس أهل للحكم فال حيل له احلكم ولو حكم يكون آْثا  وعاصيا  ومجيع أحكامه 
خطأ مردودة عليه حىت وإن أصاب الواقع لكون إصابته اتفاقية وغري صادرة عن أصل شرعي ولو أ

 .فهو آمث وهو غري معذور كما يقول النووي

 :م مبا حاصلهمناقشة كالم النووي املتقد   وميكن

فاحلديث  ال يوجد دليل على ختصيص احلديث مبن هو أهل للفتوى واحلكم دون غريه،: أوال  
أخطأ، فكيف خصصه مبن هو أهل الفتوى واحلكم دون  مطلق يشمل مجيع من أفىت سواء أصاب أو

 ؟ هي الضابطة اليت يُعرف هبا من هو أهل الفتوى واحلكم دون غريه مث ما غريه ؟

                                                           

 .  ص   ج :شرح صحيح مسلم - 
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إن  مجيع الفتاوى املصيبة للواقع هي اتفاقية لعدم قطع اجملتهد بإصابته للواقع فمسألة  :ثانيا  
صابتهم إمادام اجلميع  الختصاص احلديث مبن هو أهل للفتوى واحلكماالتفاقية ال تصلح تعليال  

 .اتفاقية - تقديرها على -للواقع 

 .وهذا النقض إنا يتم بناء  على رأي املخطئة ال املصوبة كما هو واضح 

النووي يعلل عدم مقبولية حكم من ليس أهال  للفتوى بكون فتواه صدرت بال أصل  إن  : ثالثا  
للفتوى ال يوجد دليل على صحة فتواه  هال  أشرعي، ويقصد بذلك الدليل الشرعي، فلكون من ليس 

هل للفتوى أمن ساه مبن هو  صابته، مع أن  أصاب الواقع ال عربه بإوحكمه فيكون آْثا  لو أخطأ ولو 
 هلا هال  أللفتوى ومن ليس  هال  أليس  من، فالعلة في( ) ال يوجد دليل يف الشرع على اعتبار فتواه

 !للفتوى دون غريه ؟ هال  أن ليس مبه فكيف خص   واحدة

فتاء، كما ذهب لذلك احلديث نفسه دليال  على جواز االجتهاد واإلهذا  ن  رمبا يقال بأ ،نعم
 جواز يف صريح وسلم، عليه اهلل صلى النيب من صحيح نص فهذا) :ويقول الشنقيطي حيث قال

 وهذا. اجتهاده يف خمطئا   اجملتهد كان وإن ذلك على األجر وحصول الشرعية، األحكام يف االجتهاد
 .(2) (ترى كما باتا   قطعا   به والقائل فاعله وتضليل أصله، من جتهاداال منع: الظاهرية دعوى يقطع

صلى اهلل عليه )ب للنيب و نسإن أريد به ظاهره كما فهمه الشنقيطي فهو مهذا احلديث إن   واحلق
أنه قال ستكثر  (صلى اهلل عليه وآله)مكذوب، ولقد روي عن النيب حديث زورا  وهبتانا  فهو  (وآله

ابة، صلى اهلل عليه )لى النيب ويف هذا املعىن أحاديث متواترة تؤكد وجود أحاديث مكذوبة ع عليه الكذ 
 .(وآله

على عهده  (صلى اهلل عليه وآله)ب على رسول اهلل ذ  وقد كُ : )(عليه السالم)يقول أمري املؤمنني 
تبوأ مقعده من فلي متعمدا   ب علي  ابة فمن كذ  الكذ   قد كثرت علي   ،أيها الناس: فقال حىت قام خطيبا  

 .(9)( ب عليه من بعدهمث كذ   ،النار

                                                           

 .المقصود استنباط الفتاوى ال نقلها فقط بعد أن جاءت عن المعصوم - 
 .38 ص  ج :الشنقيطي -أضواء البيان  - 
 . 5ص  ج :شيالسيد المرع -شرح إحقاق الحق  - 



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............. ................................. 74

يف إحدى مناقشاته مع قاضي القضاة حيىي بن أكثم  (عليه السالم)وقد نقل اإلمام اجلواد 
فمن   ،ابة وستكثر بعديالكذ   قد كثرت علي  ): الذي قال فيه (صلى اهلل عليه وآله)حديث النيب 

فإذا أتاكم احلديث عين فاعرضوه على كتاب اهلل وسنيت،  ،فليتبوأ مقعده من النار متعمدا   ب علي  كذ  
 .( ) (فما وافق كتاب اهلل وسنيت فخذوا به، وما خالف كتاب اهلل وسنيت فال تأخذوا به

 :كما روى الشافعي يف كتاب الرسالة عد ة روايات يف ذلك، وإليكم بعضا  منها

 .(2) ...( مل أقل قولين ما إن  أفرى الفرى من: )قال ،عن النيب ،عن واثلة بن األسقع

مل أقل فليتبوأ مقعده  من قال علي  ما) :قال (صلى اهلل عليه وآله)عن أيب هريرة أن  رسول اهلل 
 .(9) (من النار

 .( ) (إن  الذي يكذ ب علي  يبين له بيت يف النار: )أن النيب قال ،عن ابن عمر

 .( )( عمدا  فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي  مت: (عليه السالم) وقال): ويقول ابن حزم

فإذا ) :فقال ،امليزان ملعرفة احلديث املكذوب من غريه (صلى اهلل عليه وآله)ولذا فقد جعل النيب 
أتاكم احلديث عين فاعرضوه على كتاب اهلل وسنيت، فما وافق كتاب اهلل وسنيت فخذوا به، وما 

 .(خالف كتاب اهلل وسنيت فال تأخذوا به

اجملهد املصيب له أجر واحد واملخطأ له أجران على كتاب اهلل  القائل بكونحلديث فلنعرض ا
 لنرى هل يوافقهما أم ال ؟ (صلى اهلل عليه وآله)وعلى سنة النيب 

َواَل ُيْشرُِك ﴿: أم ا القرآن؛ فنجده يصر ح يف العديد من آياته بأن  احلكم هلل سبحانه حيث يقول
 .( )يف ُحْكِمِه َأَحدا ﴾

                                                           

 (. ) راجع ملحق رقم - 
 .89  – 83 ص :اإلمام الشافعي -الرسالة  - 
 .89  – 83 ص :اإلمام الشافعي -الرسالة  - 
 .89  – 83 ص :اإلمام الشافعي -الرسالة  -3
 .   ص 8ج :ابن حزم -المحلى  -5
 .  : الكهف - 
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يُن اْلَقيُِّم َولَ ِكنَّ َأْكثَ َر النَّا: ال تعاىلوق ِس الَ ﴿ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِل ِه أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ
 .( )يَ ْعَلُموَن﴾

ُه َفُأْولَ ِئَك ﴿َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل الل  : مث يبني  سبحانه كل من مل حيكم مبا أنزل اهلل سبحانه قائال  
﴿َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل ، (9)﴿َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أنَزَل الل ُه َفُأْولَ ِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾، (2)ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾

 .( )الل ُه َفُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

منفذا  ألحكام اهلل سبحانه وهو  فاحلكم هلل وحده سبحانه وال يشرك يف حكمه أحدا ، نعم يوجد
 .خليفته املؤمتن على دينه وشريعته وتعاليمه

على الرغم  -ه وال شريك له يف حكمه، فاجملتهد فالقرآن صريح بكون احلكم هلل سبحانه وحد
إم ا أن حيكم مبا أنزل اهلل ؛ -من كون اجتهاد الرجال يف دين اهلل وتشريعاته غري جائز يف نفسه 

، وإم ا أن يكون ليس حكما  هلل سبحانه فسيكون حكم ( ) حكم اهلل سبحانه فيكون احلكم
 .اجلاهلية، وهو منهي عنه

فاجملتهد الذي خيطأ وال يصيب حكم اهلل سيكون فاسقا  وظاملا  بل كافرا  كما تقد م يف اآليات 
 .املباركة

 دراهم عشرة قيمة يف محك من: )أنه قال (صلى اهلل عليه وآله)عن النيب  وأم ا السنة؛ فقد روي
 السماء مالئكة لعنته علم بغري أفىت ومن، يديه مغلولة القيامة يوم جاء اهلل حكم فأخطأ

 .( )(واألرض

أهنم يسمعون : ومن عجيب أمرهم): من أغالط العامة يف كتابه التعجب ولذا يقول الكراجكي
م فأخطأ حكم اهلل عز وجل من حكم يف أقل من عشرة دراه": يقول (صلى اهلل عليه وآله)النيب 

يف خطائه، ويدعون على النيب  للحاكم أجرا   فيخالفون ويزعمون أن   "جاء يوم القيامة مصفودة يده
                                                           

 .30:يوسف - 
                                                                                                                                                                     .                            33 :المائدة - 
 .35 :المائدة - 
 .   3 :المائدة -3
 .علماا أن نفس االجتهاد غير جائز في دين هللا -5
 .35 ص   ج :مستدرك الوسائل ، 58ص  ج :القاضي ابن البراج -المهذب  - 
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، والذي محلهم على "إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران": أنه قال
: يأخذون دينهم عنهم، ولذلك قالوا افتعال هذا اخلرب علمهم بوقوع اخلطأ منهم ومن أئمتهم الذين

 .( )( !كل جمتهد مصيب 

كون احلكم حكمان إم ا   الذين هم عدل القرآن يف (صلى اهلل عليه وآله)وروي عن عرتة النيب 
حكم اهلل  احلكم حكمان،: )(عليه السالم)حكم اهلل وإم ا حكم اجلاهلية، يقول اإلمام الصادق 

 .(2) (م اهلل حكم حبكم أهل اجلاهليةفمن أخطأ حبك ،وحكم أهل اجلاهلية

فكل من  ،(9)﴾يُوِقُنونَ  لَِّقْوم   ُحْكما   الل هِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ُْغونَ  اجْلَاِهِليَّةِ  أََفُحْكمَ ﴿: يقول سبحانه
 !!أخطأ حكم اهلل فقد أصاب حكم اجلاهلية، فهل يكون احلاكم حبكم اجلاهلية مأجورا  

 .تقدم تأويال  وتوجيها  ال يتناىف مع ما تقدم، فيمكن قبوله عندهانعم إن وجدنا للحديث امل

x تبرير المساوئ باالجتهاد: 

بابا  لتربير أفعال الكثري ممن سلبوا احلق من أهله وتقمصوه، فراحوا يربرون فتحوا هبذا اخلرب  لقد
كانت نتيجتها   مجيع أفعاهلم حبجة االجتهاد، فجميع من يسموهنم بالصحابة جمتهدون وأفعاهلم اليت

احلروب وإزهاق النفوس وسفك الدماء كما جرى يف حريب اجلمل وصفني برر وها باالجتهاد، 
فجميعهم جمتهدون بل ال حيق االعرتاض عليهم فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجٌر 

واقفهم اليت واحد، وهبذا فيكون معاوية وطلحة بن الزبري وخالد بن الوليد وغريهم  مأجورين على م
راح ضحيتها الكثري من الناس، وهكذا أي اختالف بينهم فهو جمرد اجتهاد يبيح هلم ذلك فأصبح 
االجتهاد بابا  من خالله تربر أفعال الطواغيت والظاملني وحبجة املصيب له أجران واملخطأ له أجر 

 !! واحد

 أنبيائه بعد خلقه من وخريته ه،وأصفياؤ  تعاىل اهلل أولياء عدول، كلهم فالصحابة) :القرطيبيقول 
 شرذمة ذهبت وقد. األمة هذه أئمة من اجلماعة عليه والذي السنة، أهل مذهب هذا. ورسله

                                                           

 .50  – 39 ص :أبو الفتح الكراجكي -التعجب  - 
 .  30ص  ج:الكافي - 
 .50:المائدة - 
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 بني فرق من ومنهم. عدالتهم عن البحث فيلزم غريهم، كحال الصحابة حال أن إىل هبم المباالة
 فيهم فظهرت األحوال هبم غريتت ذاك،مث إذ العدالة على كانوا إهنم: فقال مراأل بداءة يف حاهلم

 كعلي وفضالءهم الصحابة خيار فإن مردود، وهذا. البحث من فالبد الدماء، وسفك احلروب
 ووعدهم وأرضاهم عنهم ورضي وزكاهم عليهم اهلل أثىن ممن عنهم اهلل رضي وغريهم والزبري وطلحة

 هم الرسول بإخبار باجلنة هلم املقطوع العشرة وخاصة. (عظيما   وأجرا   مغفرة) :تعاىل بقوله اجلنة
 غري وذلك. بذلك هلم بإخباره نبيهم بعد عليهم اجلارية واألمور الفنت من بكثري علمهم مع القدوة
 .( )( مصيب جمتهد وكل االجتهاد، على مبنية األمور تلك كانت إذ وفضلهم، مرتبتهم من مسقط

 املخطئ وللمجتهد متأولني فيها واكان أهنم احلروب تلك يف بالصحابة والظن) :ويقول ابن حجر
 .(2)( األوىل بالطريق للصحابة فثبوته الناس آحاد حق يف هذا ثبت وإذا أجر

الطوسي على اخلليفة أيب بكر اخلواجة نصري الدين اعرتاض يرد القوشجي يف شرح التجريد وجند 
، (9)إحراقه الفجاءة ) :، فيقول(ةأحرق الفجاءة السلمي، ومل يعرف الكاللة، ومرياث اجلد  : )بكونه

                                                           

 .بالتصويب كما في صريح عبارته لينئالقافهو من . 88 ص   ج :تفسير القرطبي - 
مرحباا مرحبا بهذا الدين،  ) :بعد نقله لعبارة ابن حجر المتقدمة فقال يقول الشيخ االميني في الغدير. 0 ص  ج :االصابة - 

وبخ وبخ ما أكثر المجتهدين من أمة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم،  حتى أصبحت غوغاء الشام، وطغام األمة، وحثالة 
براد االجتهاد جراثيم الفساد،  وزه زه بأولئك المتحلين با. األعراب، وأجالف األحزاب، وأبناء الطلقاء مجتهدين متأولين

وقدس صاحب الرسالة، الخارجين عن طوع الكتاب والسنة، الفئة  اإلسالمقتلة صفوة األبرار المهاجمين على ناموس 
الباغية الطاغية، المدربين بالشر والفساد وبغض العترة الطاهرة تحت راية الطليق ابن الطليق اللعين ابن اللعين بلسان النبي 

وحسب . وإمام جائر، ومجتهد جاهل ،فقيه فاجر: آفة الدين ثالثة: صدق رسول هللا صلى هللا عليه وآله في قولهاألعظم 
أولئك األعالم أصحاب هذه اآلراء المضلة واألقالم المسمومة التي تنزه ساحة المجرمين عن دنس  وشناراا  عاراا  اإلسالم

لمحق، والطيب والخبيث، عكمي بعير، وتضل األمة عن رشدها الفجور والنفاق، وتجعل المحسن والمسيئ والمبطل وا
بأمثال هذه الكلم التافهة، والدعاوي الفارغة، واآلراء الساقطة وتصغر في عين المجتمع الديني تلكم الجنايات العظيمة على 

فمن يعمل . إال كذباا  كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون. هللا وعلى رسوله وكتابه وسنته وخليفته وعترته ومواليهم
وأول من فتح باب التأويل واالجتهاد، وقدس ساحة المجرمين بذينك، . يره يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراا  مثقال ذرة خيراا 

وحابى رجال الجرايم والمعرات بهما هو الخليفة األول،  فقد نزه بهذا العذر المفتعل ذيل خالد ابن الوليد عن دنس آثامه 
 . 0 ص  ج :الغدير( عنه الحد بذلك الخطيرة ودرأ

! يا خليفة رسول هللا: وقدم اياس بن عبد هللا بن الفجاءة السلمي على أبي بكر فقال: 3  ص  ج جاء في تاريخ اليعقوبي - 
إن عدو هللا : ، فخرج من عنده، فبلغه أنه يقطع الطريق، فكتب إلى طريفة بن حاجزةإني قد أسلمت، فأعطاه أبو بكر سالحاا 

وتقدم طريفة، فسار إليه، فقتل . ابن الفجاءة خرج من عندي، فبلغني أنه قطع الطريق، وأخاف السبيل، فسر إليه حتى تأخذه
فإن كنت صادقاا، فاستأسر حتى تأتي أبا بكر : فقال طريفة! إني مسلم، وإنه مكذوب علي : قوماا من أصحابه، ثم لقيه، فقال

   ج: وفي شرح نهج البالغة البن أبي الحديد .أبي بكر أخرجه إلى البقيع فحرقه بالنار فلما قدم به على. فاستأسر! فتخبره 
أن يحرق أحد ( صلى هللا عليه وآله)أنه حرق الفجاءة السلمي بالنار، وقد نهى النبي : الطعن الحادي عشر قولهم:    ص

يتقوى به على الجهاد في أهل  طلب منه سالحاا والجواب أن الفجاءة جاء إلى أبى بكر كما ذكر أصحاب التواريخ ف. بالنار
الردة، فأعطاه، فلما خرج قطع الطريق ونهب أموال المسلمين وأهل الردة جميعا، وقتل كل من وجد، كما فعلت الخوارج 

أن يخص النص العام  لإلمامحيث خرجت، فلما ظفر به أبو بكر رأى حرقه بالنار إرهابا ألمثاله من أهل الفساد، ويجوز 
 .القياس الجلي عندناب
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ة فليس بدعا من ا مسألة الكاللة واجلد  م  أ، و ة يف اجتهاده فكم مثله للمجتهدينبالنار من غلط
 (....اجملتهدين إذ يبحثون عن مدارك األحكام ويسألون من أحاط هبا 

، وال اقتص منه على أيب بكر بأنه مل حيد خالدا  كما وجنده جييب عن اعرتاض الشيخ الطوسي 
 .( )( ر احلرب ألنه من مسائل اجملتهدينتزوج امرأته يف دا): يقولف

ه أعطى أزواج النيب، ن  إ): على عمر بن اخلطاب حيثيف جواب نقد الطوسي  أيضا  ل كما ويقو 
لعطاء ، وقضى يف اجلد مبائة قضية وفضل يف القسمة واومنع فاطمة وأهل البيت من مخسهم ،وأفرض

 .(لى اهلل عليه وآلهص ومل يكن ذلك يف زمن النيب

فيه فإنه من  ذلك ليس مما يوجب قدحا   ن  أوأجيب عن الوجوه األربعة ب): القوشجيفيقول 
 .(2)( تهد لغريه يف املسائل االجتهاديةخمالفة اجمل

وهكذا كل فعل فعلوه يرب ر باالجتهاد، فضرب عثمان البن مسعود ولعمار بن ياسر يربر بكون 
يرب ر بكوهنا اجتهدت، وحرب  (عليه السالم)ة مع علي بن أيب طالب عثمان جمتهدا ، وحرب عائش

صفني يرب ر بكون معاوية أجتهد، وعبد الرمحن بن ملجم مأجور بقتله لعلي بن أيب طالب لكونه 
بل .وسبيه لعياله يرب ر بكون يزيد جمتهد (صلى اهلل عليه وآله)، وقتل يزيد لرحيانه رسول اهلل (9)جمتهد 
 .( )( مام جمتهدإذاك ): ري الشافعي يف حق يزيدأبو اخليقول 

                                                                                                                                                                                     

من الدنيا إال على ثالث فعلتهن وددت أنى  يءهللا تعالى عنه أجل إني ال آسى على ش رضيقال أبو بكر : ويقول الطبري
تركتهن وثالث تركتهن وددت أنى فعلتهن وثالث وددت أنى سألت عنهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأما الثالث الالتي 

وإن كانوا قد غلقوه على الحرب ووددت إني لم أكن حرقت  يءت أنى لم أكشف بيت فاطمة عن شوددت أنى تركتهن فودد
في عنق أحد  األمرالفجاءة السلمي وأنى كنت قتلته سريحا أو خليته نجيحا ووددت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت 

 .8  ص  ج: تاريخ الطبري .وكنت وزيراا  الرجلين عمر وأبا عبيدة فكان أحدهما أميراا 
 .  ص  ج :راجع بحث اجتهاداتهم التي ذكرها السيد مرتضى العسكري في كتابه معالم المدرستين - 
 .9 ص  ج :نقالا عن معالم المدرستين - 
رضي  ابن ملجم لم يقتل علياا  وال خالف بين أحد من األمة في أن عبد الرحمن: 393ص 0 ج يقول ابن حزم في الحلى - 

 :يقول عمر ابن حطان شاعر الصفرية ذلك ينه على صواب، وفأ مقدراا  مجتهداا  أوالا مت إالهللا عنه 
 ليبلغ من ذي العرش رضوانا إال* يا ضربة من تقى ما أراد بها 

 !أو في البرية عند هللا ميزانا * حينا فاحسبه  ألذكره أنى
األشعري في األصول، وجلس في  يذهب إلى قول أبو الخير القزويني الشافعي المفسر، قد بغداد ووعظ بالنظامية، وكان -3

معالم . إمام مجتهد، فرماه الناس باآلجر فاختفى ثم هرب إلى قزوين ذاك: العن يزيد بن معاوية، فقال: يوم عاشوراء فقيل له
 .  ص   ج :المدرستين
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جمتهدون  ة حممد ص وبآله ع على حنو اخلصوصم  بأنكلوا فجميع العتاة والظاملني الذين 
 !!هل يوجد عاقل يقبل هذا ؟ !! مأجورون على جرائمهم البشعة

ل ومن طرائف ذلك أهنم يقولون كل جمتهد مصيب، ب: )يقول السيد ابن طاووس يف الطرائف
زادوا على ذلك فذكر احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني يف احلديث الثالث من مسند عمرو بن 

إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله "): يقول (صلى اهلل عليه وآله)العاص أنه سع رسول اهلل 
ق إىل نقض ففتحوا باب إباحة اخلطأ والتطر   ،"وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر ،أجران
 .( )(ةالشريع

** ** ** 

املصيب  فراحوا يصر حون بكونبناء السنة واجلماعة من املؤسف أن جند كثريا  من العلماء اتبعوا أو 
فتح باب االجتهاد هو  ول منأ ن  الشيخ األميين يصر ح بأ ن  إمع  غري مأثوم، ئخطه أجران واملل

 .(2) ولاخلليفة األ

 كل يف تعاىل هلل وأن   واحد، املصيب أن   احلق: )يقول العالمة احللي يف حبثه عن تصويب اجملتهد
 .(9) (مأثوم غري االجتهاد بعد واملخطئ. قطعيا   ال ظاهرا   دليال   عليه وأن   ،معينا   حكما   واقعة

فيوجد متاثل وتناغم يف طرق االستنباط بني فقهاء السنة والشيعة، وهذا ما جاء يف مقد مة حتقيق  
 التناغم بعض وجود ننكر وال: )اخلميين رمحه اهلل حيث يقول احملققكتاب التقليد واالجتهاد للسيد 

 منهم، املتقدمني لدى وبالتحديد الشيعة، علماء كبار كتب يف السنة أهل لدى الفقهية املباين مع
 كانا أهنما العظيمني الفقيهني آثار خالل من يبدو إذ. احللي والعالمة الطوسي الطائفة كشيخ
 ال السنة أهل لدى موجود هو ملا مماثلة استنباط طرق فاستعمال السنة أهل هاءفق إقناع إىل يرميان

 .( )( الفريقني بني االختالف هوة لردم حماولة يكون ما بقدر هلا، تبنيا   يعين

                                                           

 . 8 ص :السيد ابن طاووس -الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف  - 
 .9 راجع هامش رقم  - 
 .33 ص :العالمة الحلي -مبادئ الوصول  - 
 .مقدمة التحقيق 5ص :السيد الخميني -االجتهاد والتقليد  -3
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فنجده يصر ح بوجود تناغم يف املباين الفقهية مع فقهاء السنة عند كبار علماء الشيعة كالشيخ 
وهلذا جند اإلخباريني شددوا النكري على األصوليني لكوهنم قد تركوا املنهج  الطوسي والعالمة وغريهم؛

 .مع مباين أبناء السنة واجلماعة عليه األصحاب ومالوا الذي كان

لكتاب التقليد واالجتهاد للسيد اخلميين رمحه اهلل بعد أن نقل العبارة املتقدمة نقل  احملققجند  لذا
 اإلخباريةالشيعيتني هلل و هو حياول فيه تربير اخلالف بني املدرستني عبارة عن السيد اخلميين رمحة ا

 عن - رفيع أخالقي بأسلوب - فيعتذر الفرصة يغتنم أن( هسر   قدس) ينسى وال: )فقال واألصولية
 أصحابنا بعض نكري تشديد أن   وظين: قائال   حسن حممل على آراءهم فيحمل ،اإلخباريني
 بعض مالحظة من نشأ إنا عليها، األحكام عوتفر   األصول، تدوين يف األصوليني على األخباريني

 ة،العام   بكتب - برامواإل والنقض االستدالل كيفية يف - شبيهة هي مما األصول كتب مباحث
 واالستحسان القياس استعمال من مببانيهم شبيهة   ،أيضا   الشرعية األحكام استنباطهم مباين أن   فظنوا

 .( )( والظنون

له أجر واملصيب له  فاق السنة والشيعة على أن  املخطئجند بعض مؤلفي الشيعة يصر ح باتلذا 
 .أجران

ح كثري صر   واتفق الفريقان على معذورية املخطئ فيه، بل: )يقول الشيخ حممد حسني احلائري
اهلل تعاىل  والتحقيق أن   ،ةواملشق   ملا حتمله من الكد   واحدا   للمخطئ أجرا  للمصيب أجرين و  منهم بأن  

 فاجملتهد إن أدركه فقد أصاب وإال   ععند أهله وهم أهل العصمة  خمزونا   معينا   يف كل واقعة حكما  
، فهل واقعا  يوجد اتفاق بني الفريقني على (2)( ه غري آمث يف خطائه بعد بذل وسعهفقد أخطأ وأن  

 االعتقاد هبذا احلديث ؟

لم بظهوره وحيمله على حممل آخر غري الظاهر منه، ويف الوقت نفسه جند الفيض الكاشاين ال يس
فقد  ، ومن أخطأه، من أصابه فقد أصاب احلقمعينا   هلل سبحانه يف كل مسألة حكما   ن  إ: )فيقول

ولو  عمن أفىت على الظن واالجتهاد من غري ساع عنهم  ن  إ، و أخطأ كما اتفق عليه أصحابنا

                                                           

 .مقدمة التحقيق 3 ص :السيد الخميني - االجتهاد والتقليد - 
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ولعلك ال . ر من عمل بفتياه إىل يوم القيامةوزره ووز ن أخطأ فعليه إ، و جرؤ ن أصاب مل يإبوسائط ف
من  ا نذكر نبذا  ن  إ ال  إخبار السالفة طالعك على اآليات واألإاألصل بعد حتتاج إىل مزيد بيان هلذا 

فاحلديث : )مث بعد ذلك يقول.، ويذكر العديد من األخبار( )...( وتشييدا   خبار غريها تأكيدا  األ
ن صح إ، جر واحدأ، ومن اجتهد فأخطأ فله اجتهد فأصاب فله أجرانمن  ن  إ: ةالذي رواه العام  

الفروع إىل األصول  اهلل تعاىل ورد   ي متعلقات أحكامأفهو حممول على االجتهاد يف العمليات 
ألجل العمل كما ذكرناها يف األصل اخلامس والسادس  (السالم معليه)املأخوذة عن أهل البيت 

ن كان مراد املتأخرين من أصحابنا باالجتهاد ما قلنا إ، ف يف الواقع مطلقا  دون نفس أحكام اهلل تعاىل
ار اليت األخب: ، أي(2)( فهذه األخبار حجة عليهم ال  إو  ،فحكمهم بعدم إمث اجملتهد يف خطائه حق

 .أوردها ستكون حجة عليهم

تهد فأخطأ قضية هي أنه اجوليست ال: )كما ويقول جعفر مرتضى العاملي يف رد ه على البعض
ع مدرسة اخللفاء، وأخذناه عنهم، وصرنا نردده من ، كما رواه لنا أتبا فله أجر، أو أصاب فله أجران

هلما ، وثبت (عليه السالم)، مث إهنم بنفس هذه القاعدة برروا لنا قتال عائشة ومعاوية لعلي دون تثبت
 عبد الرمحان أن  : بل قد ادعوا. جر الواحد بقتاله، وبقتل عشرات األلوف من املؤمنني واملسلمنيألا

وأبو الغادية قاتل  ،على جرميته واحدا   ، فهو مأجور أجرا  قتل عليبن ملجم قد اجتهد فأخطأ يف 
 .(9) (على قتل عمار واحدا   ، فهو مأجور أجرا  قد اجتهد فأخطأ عمار بن ياسر أيضا  

تهاد، فنفس علماء الشيعة ومن إذا كان أبناء السنة واجلماعة يربرون كل ذلك باالج: ورمبا يقال
تبعهم اليوم برروا الكثري من األحكام اخلالفية حبجة االجتهاد، فقد تقدم علينا يف البحثني السابقني 
بعض اخلالفات الفقهية، بل هذا مشاهد اليوم لكل منصف فيجدهم خمتلفني يف كثري من الفتاوى 

ملصيب واحد كما تقدم عن العالمة احللي، الفقهية، ويربرون ذلك باالجتهاد على الرغم من أن  ا
 .فقطعا  أحد املختلفنَي مصيبا  واآلخرون خمطئون، بل رمبا اجلميع خمطئون
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لو تأملنا بإنصاف بني ما جنده يف تربيرات أبناء السنة واجلماعة ملا فعله الكثري ممن يسموهنم 
ارقا  بني التربيرين، فأبناء السنة واجلماعة باجملتهدين وقارن ا بينه وبني ما يقوله الشيعة اليوم فلن جند ف

 .يربرون أفعال الكثري باالجتهاد وكذلك اليوم الشيعة يرب رون اختالفهم يف اآلراء بنفس التربير

فيربر ون اختالفهم يف الفتاوى وغريها من املواقف بدعوى االجتهاد، سواء يف بعض اجلزئيات 
بل حىت يف نفس التقليد . الفقهية أو يف تفسري القرآن، وهكذااملتعلقة بالعقائد أو يف األمور الفرعية 

 !!كما تقدم وسيأيت أيضا    الذي يعتربونه عقيدة
 

 



(4) 
 فيها التقليد أوجبوااألمور اليت 

 :قسامأربعة ألقد قسموا املسائل الدينية إىل 

 .؛ وهي اليت يكون املكلف على علم ويقني هبااملسائل اليقينية: األول

 .املسائل الضرورية؛ وهي اليت يكون ثبوهتا معلوم بالضرورة :الثاني

 .؛ وهي املسائل املتعلقة باالعتقادات، فال تقليد يف العقائداملسائل العقائدية: الثالث

أو الفقهية؛ وهي املتعلقة بأعمال اإلنسان كفرعيات الصالة والصيام  املسائل الفرعية: الرابع
 .وغريها من العبادات

ما صر ح به غري واحد من  ، وهذاالفقهية الفرعيةاملسائل  :يف القسم الرابع، أي تقليدا الفأوجبو 
 :الفقهاء، وإليك بعض تصرحياهتم

ضروريات الدين واملذهب اليت ليس فيها تقليد واجتهاد بل اجملتهد : )الوحيد البهبهاينيقول 
 .(2)( اد فيه وال تقليدوالضروري ال اجته: )أيضا   ويقول، ( )( واملقلد فيها على حد سواء

يف : )يف املسألة السادسة من كتاب العروة الوثقى يف باب التقليد السيد كاظم اليزديويقول 
الضروريات ال حاجة إىل التقليد، كوجوب الصالة والصوم وحنومها، وكذا يف اليقينيات إذا حصل له 

 .(9)( ن االحتياطإذا مل ميك اليقني، ويف غريمها جيب التقليد إن مل يكن جمتهدا  

خذ األحكام إذا مل تكن من ضروريات الدين أال بد من : )الشيخ جعفر كاشف الغطاءويقول 
 .( )( أو كراهة أو ندبا   أو حترميا   واملذهب يتساوى فيها اجملتهد واملقلد وجوبا  
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علم أنه جيب على كل مكلف غري بالغ مرتبة االجتهاد يف غري ا): اخلميينويقول السيد 
أو  ا مقلدا  روريات من عباداته ومعامالته ولو يف املستحبات واملباحات أن يكون إم  الض

 .( )...(حمتاطا  

جيب على كل مكلف مل يبلغ رتبة االجتهاد، أن يكون يف مجيع عباداته، : )اخلوئيويقول السيد 
حلكم، لضرورة أو أن حيصل له العلم با ، إال  ، أو حمتاطا  مقلدا  : ومعامالته، وسائر أفعاله، وتروكه

 .(2)( غريها، كما يف بعض الواجبات، وكثري من املستحبات واملباحات

فنجد البهبهاين يصر ح بتساوي اجملتهد مع العامي يف األمور الضرورية، وبنفس هذا املعىن يصرح 
 لتقليدالشيخ كاشف الغطاء، كما وجند البهبهاين واليزدي واخلميين واخلوئي يصرحون بعدم احلاجة ل

 .يف الضروريات واليقينيات

 :، فقال األولتدل السيد احلكيم واخلوئي على نفي التقليد يف الضروريات واليقينياتواس
برأي الغري حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر احلجج، ومن املعلوم  وجوب العمل شرعا   لوضوح أن  )

 مع العلم بالواقع، كما احلكم الظاهري خيتص جعله حبال الشك، فيمتنع جعل حجية رأي الغري أن  
 .(9)( يف الضروريات واليقينيات

الحتمال  ا ما علم بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فال لعدم كوهنا موردا  وأم  ) :(اخلوئي)وقال الثاين 
العقاب كي جيب دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغريه جلزمه بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلك ال 

 .( ) (عن الضروريات يقينيات فضال  حاجة إىل التقليد يف ال

االجتهاد  -ثباهتا ال يتوقف على العملية املذكورة إ ا األحكام اليقينية فبما أن  وأم  ): وقال أيضا  
ها ن نسبتإ، حيث تباع اجملتهد يف رأيه، وال رأي له فيهااها، فإنه فال موضوع للتقليد في -واالستنباط 

 .( ) (...،إىل العامي وغريه على حد سواء
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فالضروريات كأصل وجوب الصالة وأصل وجوب الصوم وغريها ال جيب التقليد فيها لكوهنا 
 .وكذا اليقينيات اليت تي قن هبا املكلف فال حيتاج إىل التقليد فيها. معلومة بالضرورة

، فقد صر ح الكثري بعدم جواز التقليد فيها، وإليكم بعض  (األصول)وأم ا العقائد؛ واليت يسموهنا 
 :كلماهتم

مسة جيب على كل مكلف حر وعبد ذكر وأنثى أن يعرف األصول اخل: )يقول احملقق الكركي . 
ومن . والعدل، والنبوة، واإلمامة، واملعاد، بالدليل ال بالتقليد ،التوحيد: اليت هي أركان اإلميان، وهي

 .( )( كافرين، واستحق العقاب الدائم مع المن ذلك مل ينتظم يف سلك املؤمنني جهل شيئا  

 األحكام يف يصح إنا اجملتهد تقليد): نييف الفائدة اخلامسة والعشر  ويقول الوحيد البهبهاين .2
 لألدلة بتوقيفية، ليست اليت موضوعاهتا ال التوقيفية، العبادات هي اليت وموضوعاهتا الفرعية، الشرعية
 هي اليت وموضوعاته الفرعي شرعيال احلكم خرج والتقليد، بالظن العمل منع على الدالة الكثرية

 املنع وأدلة املنع، حتت الباقي ويبقى متعددة، بأدلة بل الفوائد، يف ذكرنا الذي بالدليل الشرع وظائف
 جواز عدم - الفوائد من اجلاهل معذورية عدم مسألة يف - أيضا   ذكرنا بل. الفوائد يف ذكرناها أيضا  

 مجاعإلوا. باخلصوص فيها التقليد عن املنع يف واردة خبارألوا اآليات أن   مع. الدين أصول يف التقليد
 على السنة أهل معظم بل السنة، أهل من واخلالف نقلوه، كما الشيعة، من ذلك على أيضا   واقع

 يصح فكيف الظنون، على مأمون غري اخلطأ أن   مع. الشيعة متأخري من شاذ ووافقهم التقليد، جواز
 وأمثال التملك و والبيع واألسر والقتل النار يف اخللود يوجب فيها اخلطأ أن مع ؟ فيها عليها االبتناء

. للمسلمني حصل مما أقوى يكون رمبا بل الظن، هلم حصل الكفار أن مع. الدار هذه يف ذلك
 باملطابقة، العلم هلم حيصل أن من بد ال أنه أريد إن ألنه واضح، غلط للواقع ظنهم مطابقة واشرتاط

 مر،األ نفس حبسب أريد وإن هلم، حاصال كان فالظن بذلك، الظن أريد وإن ،ظنا   كونه ينايف فهذا
 مياناإل حتقق يف املعترب أن أراد وإن، يطاق ال مبا تكليف فهذا بذلك، الظن أو العلم هلم حيصل أنه ال

 االكتفاء جواز بعدم تصريح فهذا ،مؤمنا   ميكن ال وإال   ،مؤمنا   يكن حتققت فإن املطابقة، حتقق هو
 دليله التقليد جواز عدم وباجلملة. باملطابقة اجلزم حتصيل الالزم وأن التقليد، اعتبار وعدم بالتقليد،
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 جواز عدم يظهر هذا ومن. الفوائد يف ذكرنا وما هنا، ذكر مما عرفت كما والوضوح، املتانة غاية يف
 من - العلماء بعض من يعرف افم. أيضا التقليد جهة غري من الدين أصول يف الظن على االعتماد

 إىل االستناد من الصوفية من مجاعة ومن اآليات، ظواهر أو اآلحاد أخبار على االعتماد أن  
 االتكال من الدين أصول يف املفاسد غالب بل الفساد، ظاهر - والشعريات واخلياالت التخمينيات

 .( )( ملتأ أدىن له من على خيفى ال كما ومتابعتهما والتخمني الظن على

 إنا والتقليد االجتهاد :الدين أصول يف التقليد جواز عدم: )نيالثالثانية والث فائدةكما قال يف ال
 معرفته إىل العلم باب يكون ذلك ومع معرفتها، إىل احلاجة وقع واليت التكليفية، األمور يف يتمشيان
 االجتهاد فيه جيز مل الشرطني هذين أحد يكن مل ولو الظن، يف منحصرا   الطريق يكون و ،مسدودا  
 انتفى وإذا. أيضا   وعرفت فواضح، الشرطان فيه اجتمع فيما جرياهنما اأم  . اجملتهدين عند والتقليد
 عدم فيه األصل كون مع الظن، اعتبار إىل داع لعدم ،أيضا   واضح اجلريان فعدم األول الشرط

 انتفى إذا وأما. األوىل الفائدة يف عرفت ماك به، العمل عن ومنهيا ،شرعا   مذموما   وكونه االعتبار،
 اليت حكاماأل وموضوعات الدين، كأصول: فيه مسدود غري العلم باب يكون بأن: الثاين الشرط
 والسنة الكتاب من حكاماأل هبا يعرف اليت االجتهادية واملرجحات والقرائن األلفاظ قبيل من ليست

 الكالم، يف بني كما فيها العلم باب انسداد عدم يف شك فال الدين أصول أما. عليها يتوقف وما
 على مأمون غري اخلطأ أن مع معذور، غري فيه اخلاطئ يكون كيف االنسداد مع أنه مع منه، وظهر

 الدين أصول من جلعله وجه فال ظنيا كان لو أنه مع خالفه، جيوز بأن إال للظن معىن وال الظنون،
الدين  أصولجواز التقليد يف  عدم على الشيعة ماعاجت ذكرنا وملا. فروعه الظنيات وسائر

 .(2)(اخلمسة
                                                           

 .355ص: للوحيد البهبهاني - الفوائد الحائرية - 
 .383 –  38ص :البهبهاني الوحيد -الفوائد الحائرية  - 

أن المكلف يعلم على نحو اإلجمال بتكاليف شرعية : دليل االنسداد وقربوا دليل انسداد العلم بما حاصلهتعرضوا إلى : أقول
 .ال سيكون عاصياا ألنه خالف علمه اإلجمالي بتلك التكاليف، هذا أوالا إوال بد من امتثالها و

 .باإلجمالمعلومة ال يوجد دليل قطعي وجداني أو تعبدي يمكن من خالله معرفة التكاليف ال: وثانياا 
ويجب امتثالها من جهة، ومن جهة ثانية ال يوجد دليل معتبر وجدانياا أو تعبدياا  باإلجمالفبما أن التكاليف ثابتة ومعلومة 

نستطيع من خالله الوصول المتثال التكاليف المعلومة باالجمال، فال محيص من العمل بما نظنه، وبالتالي يكون الظن هو 
 .طريقنا للعمل

والثاني ترجيح للمرجوح على . إما ان نأخذ بما نظنه من التكاليف، وإما أن نترك المظنونات: نحن بين أمرين: بعبارة ثانيةو
 .الراجح فيتعين األول، وبهذا يثبت حجية الظن

 . يضاا أوقد ناقش هذا الدليل الكثير من الفقهاء كالنراقي والسيد الصدر والسيد الخوئي وغيرهم 



 87......................................... ....اجلزء األول / البيان املفيد يف بدعة التقليد

 بالنظر وأهنا ال علم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة اهلل تعاىلا: )ويقول الشهيد الثاين .9
 .( )( ...، حتصل بالتقليد

 وجوب النظر واملعرفة يف: ولاأل: وباالختصار عندنا هنا ادعاءان: )ويقول الشيخ املظفر . 
 .(2)( أصول العقائد، وال جيوز تقليد الغري فيها

 العمل، مقام يف الغري فتوى إىل االستناد هو التقليد أن عرفت قد: )ويقول السيد اخلوئي . 
 يتأتى وال العقاب مبعىن احملتمل الضرر دفع بوجوب العقل استقالل قدمناه ما على وجوبه يف والوجه

 يف عمل ال أنه لوضوح، واملعاد والنبوة كالتوحيد األصول يف كما ادواالعتق اليقني فيه اعترب فيما هذا
 واالعتقاد اليقني هو فيها املطلوب فإن، يستند ال أو الغري قول إىل فيها يستند حىت األمور تلك

 - األمور تلك يف - القلب عقد لو بل. مثلها يف له معىن فال بالتقليد حيصل أن ميكن ال مما وحنومها
 ، واالعتقاد والعرفان اليقني هو إنا األصول يف املعترب إذ، بوجه به يكتف مل الغري لهيقو  ما على
 ذم على دل مما املتيقن القدر هو هذا بل. الغري يقوله ما على القلب بعقد يتحقق ال ذلك من يءوش

 آثارهم على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا: قائل من عز كقوله األصول يف الغري قول واتباع التقليد
 .(9) (مقتدون

ويف الوقت الذي أوجبت : حرمة التقليد يف أصول الدين: )يقول السيد حممد باقر الصدرو  . 
التقليد باملعىن الذي ذكرناه يف فروع الدين من احلالل واحلرام حرمته يف أصول الدين فلم فيه الشريعة 

ن أن املطلوب شرعا يف أصول الدين ألن يقلد يف العقائد الدينية األساسية وذلك أبتسمح للمكلف 
إىل أن  إنسانمامه ودعت الشريعة كل إحيصل العلم واليقني للمكلف بربه ونبيه ومعاده ودينه و 

وقد ، ريه مسؤوليتهاعن أن يقلد فيها وحيمل غ يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية األساسية بدال  
يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم األساسية من عنف القرآن الكرمي بأشكال خمتلفة أولئك الذين 

والتعصب هلم أو بدافع  على التقليد لآلخرين بدافع احلرص على طريقة اآلباء مثال   ورفضا   الدين قبوال  
 -العقائد األساسية يف الدين  ن  إومن الواضح . الكسل عن البحث واهلروب من حتمل املسؤولية

                                                           

 . 5ص  ج :شهيد الثانيرسائل ال - 
 .قم -، طبع مؤسسة أنصاريان   ص: األماميةعقائد  - 
 .  3شرح ص :االجتهاد والتقليد للخوئي - 
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الناس عموما من ناحية أخرى من ناحية ومنسجمة مع فطرة  ا  ملا كانت حمدودة عدد -أصول الدين 
نسان من إلعلى حنو تكون الرؤية املباشرة الواضحة ميسورة فيها غالبا وذات أمهية قصوى يف حياة ا

يف البحث عنها واكتشاف  مباشرا   ن يبذل جهدا  أنسان بإكان تكليف الشريعة لكل   -ناحية ثالثة 
ولئن  ،نسانإلاوال يؤثر على اجملرى العملي حلياة  صعوبة كبرية واجه غالبا  حقائقها أمرا طبيعيا وال ي

عقيدة  ألننسان جدير ببذل اجلهد لتذليل تلك الصعوبات إلصعوبات كذلك فا واجه أحيانا  
اختالف مستويات الناس الفكرية  ومع ذلك فقد الحظت الشريعة أيضا   ،نسان هي أهم ما فيهإلا

بالقدر الذي يتناسب مع مستواه  ال  إبالنظر والبحث يف أصول الدين  إنسان والثقافية فلم تكلف كل
مام أويصل به إىل قناعة كاملة باحلقيقة تطمئن هبا نفسه ويعمر هبا قلبه ويتحمل مسؤوليتها املباشرة 

 .( )( ربه

 باهلل ميانإلا: )وجاء يف الفتاوى امليسرة للسيستاين وحواريات فقهية حملمد سعيد احلكيم.  
 واملعاد ،(السالم معليه) عشر االثين األئمة وإمامة ،(صلى اهلل عليه وآله) حممد نبينا ونبوة وتوحيده،

 جيب بل الدين أصول يف التقليد جيوز وال الدين، أصول من فهي فيها التقليد جيوز ال أمور هذه.. 
 .(2) (فيه الشك جازما   اعتقادا هبا مسلم كل يعتقد أن

 عند ضروري منها قسم: قسمني على الدينية فالضررويات: )ويقول الشيخ جواد التربيزي . 
 ضروريات من منها وقسم املبارك، رمضان شهر وصوم الصالة، كوجوب أوجلهم، املسلمني، عامة

األمور حتسب من  وهذا ،... ضرورة، غري من والعشائني الظهرين، بني اجلمع كجواز املذهب،
، ومسلماته، واملنكر لذلك مع علمه بكوهنا ضرورية من املذهب خارج عن ضروريات املذهب

سالم، هذا بالنسبة لألحكام إلاملذهب، كما أن يف األول املنكر مع عدم الشبهة خيرج عن ا
الضرورية، وأم ا بالنسبة لالعتقادات اليت جتب معرفتها على كل مكلف عينا ، واالعتقاد هبا اعتقادا  

ن أصول الدين، كالتوحيد والنبوة اخلاصة، واملعاد اجلسماين، والقسم اآلخر من جزميا ، بعضها م
صلى اهلل عليه ) بعد النيب (السالم معليه) االعتقادات من أصول املذهب، كاالعتقاد باإلمامة لألئمة

أن عدم االعتقاد، واملعرفة  ب على كل مكلف االعتقاد هبا، إال، واالعتقاد بالعدل، فإنه جي(وآله

                                                           

 .9ص :للسيد محمد باقر الصدر -الفتاوى الواضحة  - 
 . 3ص: حواريات فقهية ،9 ص: الفتاوى الميسرة - 
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سالم، وإنا خيرج عن املذهب، إلباألول خيرج الشخص عن اإلسالم، ويف الثاين ال خيرجه عن ا
 حتصيل مكلف كل على جيب بل واالعتقاد بكال القسمني كما ذكر العلماء ليس أمرا تقليديا ،

 نعمي ال ( ) أصوليا األمور هذه وكون به، نفسه يقنع مجايل،إ بدليل ولو هبما، واالعتقاد املعرفة،
 أن ولذا الشبهات، على واملطلعني املتبحرين، من طائفة عند فيها الواردة الشبهات ورد البحث،

 ،أيضا   اإلمامة مسألة يف حبثوا املعاد، مسألة يف بل اخلاصة النبوة مسألة يف حبثوا كما الكالم علماء
 ناقشت كذلك خلاصة،ا النبوة مسألة يف بل اجلسماين، املعاد مسألة يف تناقش الفرق بعض أن وكما
 ال املذهب أو الدين من أكانت سواء البحوث هذه ولكن اإلمامة، مسألة يف املسلمني من فرقة

 الفرق بعض األدلة هذه تقبل مل ولو القاطعة، باألدلة عليها املستدلني عند الضروريات عن خترجها
 الفرق من الشبهات لدفع وه إنا باألدلة األمور هذه مثل على العلماء استدالل فإن ذكرنا، كما

 وباجلملة القاطع، الدليل أو الصريح، بالنص منها يءش يثبت مل اجتهادية مسائل أهنا ال األخرى،
 بنحو وواضحة قاطعة، بأدلة الشيعة عند ثابتة - والعدل اإلمامة مسألة أي - املذهب ضروريات

 الوصول لسهولة مكلف، كل على رفةواملع العلم حتصيل بوجوب قالوا بل فيها، التقليد العلماء حرم
 هبا العلم حتصيل طريق ألن فيها، التقليد جيوزوا ومل الدين، بأصول العلم أوجبوا أهنم كما معرفتها، إىل

 .مكلف لكل يتيسر سهل

 ضروري قطعي أمر املذهب، أصول أو الدين أصول من أكانت سواء االعتقاديات أن   واملتحصل
 واملسلمات الضروريات غري يف اجملتهدين آراء اختالف يكون وإنا نني،املؤم عند أو املسلمني، عند
 يتمكن ال العامي أن ومبا عليه، الدليل عن الدين فروع من غريمها يف ويفحص املذهب، أو الدين من
 غري يف يكونان إنا والتقليد فاالجتهاد فيها، التقليد وظيفته تكون األحكام مدارك يف الفحص من

 وال تؤمن ال اليت الفرق على الرد لغرض) فيها فاالستدالل الضروريات اوأم   املسلمات،و  الضروريات
 داخلة الشيعة عند اإلمامة ومسألة أهله، عند ضروريا   كونه عن ذلك خيرج ال( الضروريات هبذه تعتقد

 .(2)( العامل واهلل بينا، كما ذلك يف

                                                           

 .كذا في المصدر - 
 .5 3ص  ج :زيالتبري جواد الميرزا -النجاة  صراط - 
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 يف مردود مذموم العقائد أصول يف التقليد أن   اآلن حىت لدينا ثبت) :ويقول حممد الريشهري .3
 .( )( واحلديث القرآن رأي ويف العقل نظر

ال تقليد فيها، بل جيب أن ( أصول الدين)فجميع هذه التصرحيات تؤكد على كون العقائد 
 .يبحث اإلنسان فيها بنفسه لكي يصل إىل اليقني

ح فيها التقليد، ومع وضوح ذلك ومن الثابت عند الشيعة أن  اإلمامة من أصول املذهب فال يص
جندهم ينقضون ذلك بعملهم وفتواهم، فنجد العديد من الفتاوى صدرت ضد الدعوة اليمانية 
املباركة، وأخذ الفقهاء يوجهون الناس للتمسك هبم واألخذ برأيهم مع أن  دعوة اليماين تندرج حبسب 

 !!ما يعتقدون يف مباحث اإلمامة اليت حر موا التقليد فيها 

 هبا، باالعتقاد إال   اإلميان يتم ال الدين أصول من أصل اإلمامة أن   نعتقد: )يقول الشيخ املظفر
 النظر جيب كما فيها النظر جيب بل وكربوا، عظموا مهما واملربني واألهل اآلباء تقليد فيها جيوز وال
 .(2)( والنبوة التوحيد يف

 كل على جيب بل فيها، التقليد ينبغي ال عةالشي عند واإلمامة: )ويقول الشيخ حممد الريشهري
 احلجج ويقيم عليها الدليل ويطلب اإلمامة يف ينظر الذي هو يكون أن املعتقد هذا حسب مسلم

 .(9)( اإلميان موقع وعقله قلبه من تقع حىت هلا،

x إلفات: 

الشيعي هي بعد أن عرفنا أهنم حيرمون التقليد يف العقائد، ومن العقائد اليت بين عليها املذهب 
عقيدة اإلمامة، فهي من أصول املذهب الشيعي وال حيل فيها التقليد، بل جيب على كل إنسان 
معرفة إمامه، وبناء على كلماهتم املتقدمة جيب على كل إنسان أن يبحث يف دعوة احلق اليمانية 

به مياين آل حممد بنفسه بال تقليد  ألحد مهما كان؛ لكوهنا مرتبطة باإلمامة، فيجب النظر فيما جاء 

                                                           

 .39ص  ج: موسوعة العقائد اإلسالمية - 
 .5 ص: عقائد االمامية - 
 .8  ص :اإلسالمالقيادة في  - 
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 (السالم معليه)متبعني املنهج الرصني الذي ضمن أهل البيت  (عليه السالم)السيد أمحد احلسن 
 .ذلك بالتفصيل يف كتبهم فراجع (عليه السالم)النجاة ملن اتبعه، وقد وضح أنصار اإلمام املهدي 

ليت جعلت غريها من العلماء يؤكد مرارا  على هذه األمة ا (عليه السالم)ولذا جند مياين آل حممد 
ال  ،أيها الناس) :(عليه السالم)غري العاملني يقر ر هلا مصريها، يطلب منهم البحث بأنفسهم، فيقول 

ال  ،واعرفوا احلقيقة بأنفسكم .. تعلموا .. دققوا .. احبثوا .. واءأقر  ،وأعواهنم خيدعكم فقهاء الضالل
َوقَاُلوا َرب ََّنا ِإنَّا َأطَْعَنا ﴿، حيث ال ينفعكم الندم غدا  خرتكم فتندموا آليقرر لكم  حدأتتكلوا على 

 .(2) (( )﴾َفَأَضلُّونَا السَِّبياَل  َساَدتَ َنا وَُكبَ رَاءنَا

مون التقليد يف العقائد، ومن فمن جهة حير   ؛برز مظاهر احنرافهم أهنم خيالفون نفس كالمهمأومن 
ة احلق اليمانية متعللني بالزور والباطل ون الناس عن البحث يف دعو جهة أخرى جندهم يصد  

دعوته من صميم العقيدة لكوهنا  (عليه السالم)والشبهات، مع أن  داعي احلق السيد أمحد احلسن 
 .ملذهب اليت ال حيل التقليد فيهاتندرج حتت حبث اإلمامة الذي يعدونه من أصول ا

يت تثبت أحقية السيد أمحد احلسن ال (السالم معليه)على الرغم من تواتر األدلة من آل حممد و 
من ( هذه الدعوة باطلة: )بكلمة واحدة وهي ى دعوته املباركةجندهم قد شطبوا عل (عليه السالم)

وسبات جعلوهم يف تيه ، وهكذا ضيعوا الناس و دون التصدي العلمي لكي يقارعوا الدليل بالدليل
 .عميق

أعمى بال وعي وال تفكري، ومل يكلفوا  جند اجلميع ينساق هلم انسياقا   جدا  أنومن املؤسف 
أو أحد كتب أنصاره، مكتفني  (عليه السالم)أنفسهم يوما  ليقرؤا كتابا  واحدا  من كتب السيد اليماين 

لدعوات  ونبرتديد ما يقوله غريهم كالببغاء الذي يردد كل ما يسمع، وأخذوا يرددون ما رددوه احملارب
 .(السالم معليه)األنبياء 

 .﴾اَل اْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن ِقْوِمِه َما نَ رَاَك ِإالَّ َبَشرا  مِّثْ َلَنافَ قَ ﴿ -

 .﴾َوَما نَ رَاَك ات َّبَ َعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا بَاِدَي الرَّْأيِ ﴿ -
                                                           

 .  : األحزاب - 
 (.   )لمعرفة تمام ما جاء في الخطاب راجع الملحق رقم .   3 لسنة  خطاب محرم الحرام - 
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َنا ِمن َفْضل  َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنيَ ﴿ -  .( )﴾َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ

x تنبيهات: 

 :لتنبيه األولا

لدليل على إجياهبم التقليد يف الفروع دون العقائد؛ اما : حاصله رمبا خيطر يف ذهن القارئ سؤال
إذ إم ا أن توجبوا التقليد يف العقائد والفروع معا ، وإم ا أن ال يوجبوه عليهما معا ، فما الوجه إىل هذا 

 التفريق ؟

حرمة ): رمحه اهلل حيث يقول حتت عنوان الصدرحممد باقر  ويف هذا املقام أنقل عبارة للسيد
ويف الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد باملعىن الذي ذكرناه يف فروع ): (التقليد يف أصول الدين

ن يقلد يف العقائد الدينية أيف أصول الدين فلم تسمح للمكلف بالدين من احلالل واحلرام حرمته 
ن حيصل العلم واليقني للمكلف بربه ونبيه أيف أصول الدين  املطلوب شرعا   ن  وذلك أل ؛األساسية

نسان إىل أن يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية إمامه ودعت الشريعة كل إومعاده ودينه و 
، وقد عنف القرآن الكرمي بأشكال خمتلفة يقلد فيها وحيمل غريه مسؤوليتها عن أن األساسية بدال  

لدينية ومواقفهم األساسية من الدين قبوال ورفضا على التقليد لآلخرين أولئك الذين يبنون عقائدهم ا
البحث واهلروب من حتمل والتعصب هلم أو بدافع الكسل عن  بدافع احلرص على طريقة اآلباء مثال  

من  ملا كانت حمدودة عددا   -أصول الدين  -العقائد األساسية يف الدين  ن  أومن الواضح . املسؤولية
من ناحية أخرى على حنو تكون الرؤية املباشرة الواضحة  مة مع فطرة الناس عموما  ناحية ومنسج
كان تكليف الشريعة لكل   -نسان من ناحية ثالثة وذات أمهية قصوى يف حياة اإل البا  ميسورة فيها غ

عوبة  ص وال يواجه غالبا   طبيعيا   يف البحث عنها واكتشاف حقائقها أمرا   مباشرا   ن يبذل جهدا  أنسان بإ
نسان جدير صعوبات كذلك فاإل لئن واجه أحيانا  ، و نسانى اجملرى العملي حلياة اإلكبرية وال يؤثر عل

، ومع ذلك فقد الحظت نسان هي أهم ما فيهعقيدة اإل ن  ألببذل اجلهد لتذليل تلك الصعوبات 
ر والبحث يف نسان بالنظإاختالف مستويات الناس الفكرية والثقافية فلم تكلف كل  الشريعة أيضا  

                                                           

 .  : هود - 
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مستواه ويصل به إىل قناعة كاملة باحلقيقة تطمئن هبا  بالقدر الذي يتناسب مع ال  إالدين أصول 
 .( )( مام ربهأنفسه ويعمر هبا قلبه ويتحمل مسؤوليتها املباشرة 

 :ولكي نقف على ما بينه سيكون كالمنا يف نقاط

جيوز يف العقائد راح يبني العلة للتفريق،  يف الفروع وال ا   كون التقليد واجببعد أن بني   :األولى
ومعاده،  مامهإو وهي اشرتاط العلم يف العقائد؛ إذ جيب على كل مكلف أن يعلم ويتيقن بربه ونبيه 

: ومبا أن التقليد ال يفيد العلم واليقني أوجبت الشريعة البحث على كل مكلف يف العقائد، فيقول
قليد باملعىن الذي ذكرناه يف فروع الدين من احلالل واحلرام ويف الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة الت)

 ن  وذلك أل ؛ن يقلد يف العقائد الدينية األساسيةأيف أصول الدين فلم تسمح للمكلف بحرمته 
 ،مامهإه ونبيه ومعاده ودينه و ن حيصل العلم واليقني للمكلف برب  أيف أصول الدين  املطلوب شرعا  

يقلد  عن أن أن يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية األساسية بدال   نسان إىلإودعت الشريعة كل 
 ...(.،فيها وحيمل غريه مسؤوليتها

فلكون املعترب يف العقائد العلم واليقني فالبد أن يتحمل اإلنسان مسؤولية البحث بنفسه وال يقلد 
يلقي مسؤولية عمله يف غريه يف مثل هذه املسائل األساسية اليت يشرتط فيها اليقني، فال يصح أن 

 .عهدة غريه؛ كأن يقلد شخصا  معينا  

فهذا هو السبب الذي دعاهم للتفريق، وميكن تلخيصه بكون املعترب يف العقائد العلم وهو ال 
 .حيصل بالتقليد؛ لكون التقليد يفيد الظن كما سيأيت

! ئد دون الفروع؟ولكن النصوص خالية من هذه التفرقة فكيف اشرتطوا العلم واليقني يف العقا
فالذي يفر ق بني األصول فيحر م فيها التقليد ويوجبه يف الفروع عليه إظهار الدليل من الشرع على 

 .التفرقة املذكورة، وإال  فال عربة هبذه التفرقة الناجتة من االجتهادات الظنية

ة اآلباء والتعصب تعر ض بعد ذلك إىل ذم القرآن لتقليد الغري يف بدافع احلرص على طريق :الثانية
هلم، أو يكون التقليد آتيا  من الكسل واهلروب عن البحث فيتذرع بالتقليد؛ هروبا  من املسؤولية 

                                                           

 .9ص :للسيد محمد باقر الصدر -الفتاوى الواضحة  - 
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وقد عنف القرآن الكرمي بأشكال خمتلفة أولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية : )الشرعية، فقال
 ع احلرص على طريقة اآلباء مثال  ومواقفهم األساسية من الدين قبوال ورفضا على التقليد لآلخرين بداف

 .(والتعصب هلم أو بدافع الكسل عن البحث واهلروب من حتمل املسؤولية

 :للتقليد فيها معلال  ذلك بأمور بعد بيانه ملا تقدم تعر ض لسبب عدم احلاجة :الثالثة

لكوهنا  هنا حمدودةأصول الدين باعتبار أإن  العقائد األساسية يف الدين وهي اليت يسموهنا  . 
، فهي قليلة حمدودة، (التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة، واملعاد): قليلة فهي متثل مخسة؛ وهي

فيمكن اإلحاطة هبا خبالف الفروع الفقهية فهي كثرية جدا  وحتتاج متخصص ليبحث فيها ويتخصص 
 .فيها

ا على عملية ثباهتإتوقف التقليد إنا هو يف األحكام النظرية اليت ي ألن  ): يقول السيد اخلوئي
العامي ال يقدر عليه مبالك عدم قدرته على العملية املذكورة فوظيفته  ن  إ، وحيث االستنباط واالجتهاد

 .( )....( ،ذلك، وهو اجملتهد الشرعية هي الرجوع إىل من يقدر على

تها خبالف إن  العقائد األساسية منسجمة مع فطرة اإلنسان عموما  فيستطيعون الوصول ملعرف .2
 .الفروع الفقهية فهي أمور تعبدية ال تدرك بالفطرة

إن  العقائد األساسية تكون بالرؤية الواضحة وهي ميسورة غالبا  لكل أحد، فكلفت الشريعة  .9
املكلفني ببذل اجلهد ومعرفة العقيدة احلقة بدون االلتجاء إىل تقليد الغري، ولو افرتضنا أنه واجه 

ن يبذل وسعه وجهده ألجل تذليل تلك الصعوبات لكون أدير باإلنسان أحيانا  صعوبات فاجل
العقيدة هي أهم شيء فالبد لإلنسان من تذليل تلك الصعوبات من أجل معرفة عقيدته، كما وقد 

بالقدر الذي يتناسب مع   ة فلم تكلف إالراعت الشريعة اختالف مستويات الناس يف الفكر والثقاف
به لكي يصل للقناعة الكاملة فيطمئن، فالبد من أن يتحمل كل شخص وفهمه ومدى استيعا

 .ولية الوصول لليقني هبا بنفسهمسؤ 
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فنتيجة لكل هذه النقاط الثالث أوجبت الشريعة على كل مكلف أن حيقق بنفسه ويتعر ف على 
 .العقائد وال يتكل على األخري يف حتديد عقائده

العقيدة ال تقليد فيها لكوهنا يشرتط فيها  إن  : إذن فكل ما بينه السيد حممد باقر الصدر هو
العلم؛ ولكون العقائد حمدودة العدد، ومنسجمة مع فطرة اإلنسان فيستطيع الوصول إليها، فهي 
خالية من الصعوبة ولو وجدت صعوبة يقتضي جتاوزها وبذل اجلهد من أجل الوصول ملعرفة العقائد، 

منسجمة مع فطرة اإلنسان فال يستطيع الوصول هلا خبالف املسائل الفقهية فهي غري حمدودة وغري 
 .إال  املتخصص، فمن هنا مل يوجبوا التقليد يف العقائد وأوجبوه يف الفروع الفقهية

نعتقد أن اهلل تعاىل ملا منحنا قوة التفكري : )وكذلك نقل الشيخ املظفر يف كتابه عقائد اإلمامية
تقان إونتدبر يف حكمته و  ، نظر بالتأمل يف آثار صنعهأمرنا أن نتفكر يف خلقه ون ، ووهب لنا العقل

سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني ": قال تعاىل، فاق ويف أنفسناتدبريه يف آياته يف اآل
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان ": وقد ذم املقلدين آلبائهم بقوله تعاىل. "هلم أنه احلق

ويف . "إن يتبعون إال الظن": كما ذم من يتبع ظنونه ورمجه بالغيب فقال. "مون شيئا  آباؤهم ال يعل
احلقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي اليت فرضت علينا النظر يف اخللق ومعرفة خالق الكون كما 

وال يصح عندها تقليد الغري يف ذلك . فرضت علينا النظر يف دعوى من يدعي النبوة ويف معجزته
وما جاء يف القرآن الكرمي من احلث على التفكري واتباع العلم . كان ذلك الغري منزلة وخطرا  مهما

وجاء منبها ، واملعرفة فإنا جاء مقررا هلذه احلرية الفطرية يف العقول اليت تطابقت عليها آراء العقالء
موجها هلا على ما ومفتحا لألذهان و ، للنفوس على ما جبلت عليها من االستعداد للمعرفة والتفكري

ان نفسه يف األمور االعتقادية أو نسإلاأن يهمل  -واحلال هذه  -فال يصح . تقتضيه طبيعة العقول
بل جيب عليه حبسب الفطرة العقلية املؤيدة . يتكل على تقليد املربني أو أي أشخاص آخرين 

ماة بأصول الدين اليت بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر يف أصول اعتقاداته املس
ومن قلد آباءه أو حنوهم يف اعتقاد هذه األصول فقد ارتكب . أمهها التوحيد والنبوة واإلمامة واملعاد

 :تصار عندنا هنا إدعاءانوباالخ. شططا وزاغ عن الصراط املستقيم وال يكون معذورا أبدا  

 .الغري فيهاوجوب النظر واملعرفة يف أصول العقائد وال جيوز تقليد ( األول)
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أي ال يستقي علمه من النصوص . إن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا( الثاين)
وليس معىن الوجوب العقلي إال إدراك . الدينية وإن كان يصح أن يكون مؤيدا هبا بعد داللة العقل

 .( )( العقل لضرورة املعرفة ولزوم التفكري واالجتهاد يف أصول االعتقادات

x   يد المرتضى رحمه اهللالس رد: 

 .وأود هنا أن أنقل ما ذكره السيد مرتضى رمحه اهلل، وهو ينقض الكالم املتقدم

العامي ال يستطيع أن يعرف احلق يف الفروع كله ومن كلفه  معلوم ضرورة أن  : فإن قيل: )فيقول
 .ما ال يطيق

دين، وهي أدق وأغمض ف للعلم باحلق يف أصول الالعامي، مكل   ال خالف بيننا يف أن  : قلنا
، وإذا جاز أن يطيق العامي معرفة احلق يف أصول الدين ومتيزه من الباطل، مع ما وأوسع وأكثر شبها  

 .وأوضح طرقا   ذكرناه من غموضه وكثرة شبهه، فأوىل أن يطيق ذلك فيما هو أقل غورا  

ا ف هبا احلق، فأم  العلم باجلمل اليت يشر  ليس جيب على العامي يف أصول الدين إال  : فإن قيل
 .وكشف الغامض فليس مما جيب عليه التدقيق

معرفة احلق منها من الباطل، يكون  وما املانع من أن نقول ذلك يف الفروع والشرائع ؟ وأن  : قلنا
 .عامي كما اكتفى مبثله يف األصولال خيرج إىل التعميق والتدقيق، يكتفي به ال خمتصرا   طريقا  

من النظر والتمييز للحق من الباطل ؟  يءعامي ال يقدر على ش فما قولكم يف: فإن قيل
أتوجبون عليه تقليد العامل أم ال توجبون ذلك ؟ فاجلواب عن هذا السؤال أن من ال يقدر على متييز 
احلق من الباطل يف فروع الدين ال يقدر على مثل ذلك يف أصوله، ومن هذه صفته فهو عامي يف 

من النظر والبحث، وكما ال جيبان عليه فال جيب عليه التقليد  يءعليه شاألصول والفروع، وال جيب 
 .(2)...( ،يف الفروع، كما ال جيب عليه مثل ذلك يف األصول
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إن قلتم أن  املالك والسبب يف إجياب التقليد يف الفروع : والنتيجة اليت بينها السيد املرتضى هي
رة تفرعاهتا ودقتها، فنفس هذا التعليل جاريا  يف ألجل عدم استطاعة املكلف للوصول إليها بسبب كث

العقائد اليت هي أعمق وأدق بكثري من الفروع، بسبب كثرة الشبهات فيها، فلماذا فرضتم وأوجبتم 
 !؟( العقائد)التقليد يف الفروع دون األصول 

فغري  مث إن قلتم بكون االعتقاد اإلمجايل يكفي يف العقائد وأم ا التدقيق وكشف كل أسرارها
واجب يف العقائد، فحىت لو كانت العقائد أشد تعقيدا  من الفروع لكن يكفي يف االعتقاد هو 

 .االعتقاد اإلمجايل

معرفة احلق  وما املانع من أن نقول ذلك يف الفروع والشرائع ؟ وأن  : )فيجيب السيد املرتضى قائال  
والتدقيق، يكتفي به العامي كما اكتفى  ال خيرج إىل التعميق خمتصرا   منها من الباطل، يكون طريقا  

 .(مبثله يف األصول

كما يكفي املعرفة اإلمجالية يف األصول فكذلك ال مانع من القول بكفاية اإلميان اإلمجايل : أي
 .يف الفروع

: مث بعد ذلك تعر ض السيد املرتضى حلكم العامي العاجز عن النظر والتمييز يف الفروع، أي
 .ه التقليدالقاصر، فهل جيب علي

من النظر والتمييز للحق من  يءفما قولكم يف عامي ال يقدر على ش: )فيقول السيد املرتضى
 تقليد العامل أم ال توجبون ذلك ؟الباطل ؟ أتوجبون عليه 

من ال يقدر على متييز احلق من الباطل يف فروع الدين ال يقدر على  فاجلواب عن هذا السؤال أن  
من النظر  يءهذه صفته فهو عامي يف األصول والفروع، وال جيب عليه ش مثل ذلك يف أصوله، ومن

والبحث، وكما ال جيبان عليه فال جيب عليه التقليد يف الفروع، كما ال جيب عليه مثل ذلك يف 
 ....(،األصول

إن  من ال يقدر على متييز احلق من الباطل يف فروع الدين فطبيعي ال يستطيع التمييز يف : أي
فهو عامي يف الفروع واألصول معا  فال جيب عليه النظر والبحث يف العقيدة، وكما ال جيب  األصول،
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عليه البحث والنظر يف العقيدة فال جيب عليه التقليد يف الفروع؛ لكونه عامي يف كال األمرين 
 (.العقيدة والفروع)

 :التنبيه الثاني

نفي على تهاد والتقليد قد استدال يف كتاب االجاخلوئي السيد و يف املستمسك السيد احلكيم 
 :التقليد يف الضروريات واليقينيات، وإليك عبارهتما

برأي الغري حكم ظاهري كوجوب العمل  وجوب العمل شرعا   لوضوح أن  ) :يقول السيد احلكيم
احلكم الظاهري خيتص جعله حبال الشك، فيمتنع جعل حجية رأي  بسائر احلجج، ومن املعلوم أن  

 .( )( علم بالواقع، كما يف الضروريات واليقينياتالغري مع ال

وليس حكما  واقعيا ، فلو قطع املكلف  وجوب العمل برأي الغري حكم ظاهريإن  احلكم ب: أي
، فلو قطع املكلف بأصل وجوب لظاهري لكونه ليس شاكا  بل قاطعبالواقع فال حيتاج للحكم ا

ت الوجوب من طريق رأي اجملتهد، ومع كون الصالة ووجوب الصيام فال حيتاج أن يقلد يف إثبا
املكلف قد ثبت عنده أصل وجوب الصالة بالضرورة وباليقني فال حيتاج إىل التقليد وأخذ رأي الغري؛ 

ال يفيد إال   الظن، واملفروض أنه عامل قاطع بالواقع فال موضوع للتقليد وأخذ ( اجملتهد)ألن  رأي الغري 
رأي اجملتهد فيما لو كان شاكا  يف احلكم، واملفروض أنه قاطع فريتفع رأي الغري؛ لكون املكلف يأخذ 

 .وجوب التقليد عنه

لزوم كون املكلف يف مجيع أفعاله وتروكه  قد أسبقنا يف أوائل الكتاب أن  ) :اخلوئيالسيد وقال 
تمل مبعىن إىل استقالله بوجوب دفع الضرر احمل إنا هو حبكم العقل نظرا   أو جمتهدا   أو حمتاطا   مقلدا  

الشبهة حكمية وقبل  مجايل أو باالحتمال ألن  حكام الواقعية يف حقه بالعلم اإلالعقاب لتنجز األ
فاملكلف إذا خالف احلكم املنجز يف حقه استحق عليه العقاب، ومبا أن ما يأيت به مما . الفحص

 أفعاله وتروكه، وهبذا حيتمل حرمته كما أن ما يرتكه حمتمل الوجوب يف الواقع فهو حيتمل العقاب يف
يستقل عقله بلزوم دفع هذا االحتمال وحتصيل املؤمن من العقاب على تقدير خمالفة عمله الواقع، 

ومن هذا . إىل االجتهاد منحصر بالطرق الثالثة املتقدمة وإن كان مرجع األولني أيضا   واملؤمن كما مر  
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ا ما علم بإباحته أو بوجوبه وأم  . لف فيه العقابمورد التقليد وأخويه إنا هو ما حيتمل املك يتضح أن  
الحتمال العقاب كي جيب دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغريه جلزمه  أو حرمته فال لعدم كوهنا موردا  

 .( ) (عن الضروريات بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلك ال حاجة إىل التقليد يف اليقينيات فضال  

االستنباط "ثباهتا ال يتوقف على العملية املذكورة إ يقينية فبما أن  ا األحكام الوأم  ): وقال أيضا  
ها نسبت ن  إ، حيث تباع اجملتهد يف رأيه، وال رأي له فيهااها، فإنه فال موضوع للتقليد في "واالجتهاد

ال ه ال جمألن   ؛، وكذا احلال يف املوضوعات اخلارجية الصرفةإىل العامي وغريه على حد سواء
 .(2)( ، واهلل العامليهالالستنباط ف

فيبني السيد اخلوئي الوجه يف عدم احلاجة إىل التقليد يف اليقينيات والضروريات بكوهنا ليس موردا  
 .الحتمال العقاب الواجب دفعه حبكم العقل

إن  العقل يوجب على املكلف دفع الضرر احملتمل، ودفع الضرر احملتمل يتحقق : وتوضيح ذلك
فلذا جيب على كل مكلف أن يكون إم ا جمتهدا  ( االجتهاد، االحتياط، التقليد) بأحد الطرق الثالثة

 .وإم ا حمتاطا  وأم ا مقلدا ، لكي يدفع الضرر احملتمل

أم ا من أين جاء احتمال الضرر؛ فبما أن  املكلف يعلم إمجاال  بتنجز التكاليف عليه وهو ملزم 
ومبا أنه جاهل بتفاصيل تلك التكاليف فيجب عليه أن  بامتثال التكاليف اليت افرتضها عليه سبحانه، 

بعد الفحص عنها، ومبا حيصل املؤمن من الضرر والعقاب األخروي، ويكون ذلك بامتثال التكاليف 
مجال فيجب عليه إلأن ليس يف وسع كل مكلف أن يفحص وينتهي ملعرفة تلك التكاليف املعلومة با

 .التقليد فيقلد املتخصص أو حيتاطب خروي وإم اإلضرر اإم ا االجتهاد فيها لكي يطمئن بدفع ال

وأم ا املسائل اليقينية والضرورية فال يأيت التقليد واالجتهاد واالحتياط فيها؛ لكوهنا معلومة ومتيقن 
منها فال حيتمل املكلف بعد علمه هبا احتمال الضرر لكي جيب دفعه بالتقليد أو االجتهاد أو 

 .االحتياط
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مورد التقليد وأخويه إنا هو ما حيتمل املكلف فيه  ومن هذا يتضح أن  : )د اخلوئيلذا يقول السي
الحتمال العقاب كي جيب  ا ما علم بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فال لعدم كوهنا موردا  وأم  . العقاب

د يف دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغريه جلزمه بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلك ال حاجة إىل التقلي
 (.عن الضروريات اليقينيات فضال  

االستنباط "ثباهتا ال يتوقف على العملية املذكورة إ ا األحكام اليقينية فبما أن  وأم  ): وقال أيضا  
 (.هافال موضوع للتقليد في "واالجتهاد

أنه علل عدم وجوب التقليد يف املسائل اليقينية والضرورية بكوهنا : ويالحظ على كالمه ما يلي
 ئناش -كما بينه   -ومة لذا فال موضوع للتقليد فيها؛ إذ وجوب التقليد واالجتهاد واالحتياط معل

العقوبة )من حكم العقل القاضي بدفع الضرر احملتمل، ومع اليقني والعلم ينتفي احتمال الضرر 
مل فيجب حكام الشرعية فلعدم حصول العلم هبا فالضرر حمت، بينما يف املسائل الفرعية واأل(خرويةألا

إم ا التقليد أو االجتهاد أو االحتياط، هذا خالصة ما صورة يف سبب : الطرق الثالثة عليه رفعه بأحد
 .إجياب التقليد وأخويه

يقطع بعدم الضرر؛ لكون  إال  أن هذا الكالم ليس تاما ؛ لكون املكلف حىت بعد التقليد ال
عيا  واقعيا ، فاحتمال خمالفة الواقع متحققة ومعها  حكما  ظاهريا  ظنيا  ال حكما  قطنا يبني  اجملتهد إ

 !فكيف يقطع بعدم الضرر األخروي ؟

 .ب األخروي، فوجوده وعدمه سي انفلم حيقق التقليد للمكلف املؤم ن من العقا

 :التنبيه الثالث

 :ثالثة لقد تقدم عدم وجوب التقليد يف أمور

 (.صول الدينأ)العقائد : األول

 .الضروريات: الثاين

 .اليقينيات: الثالث
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 :إىل قسمني فقسموهاالضروريات؛ وقد تقدم الكالم يف العقائد، أم ا 

اليت يكفي تصورها يف تصديقها مثل الكل أعظم من :)الضروريات األولية؛ وهي: األول
 .، فالضرورات األولية يعرفها اجلميع( )(اجلزء

ا ضروريات إىل نوع من البحث والفحص،  الضرورات الثانوية؛ وهي ال يت حتتاج معرفة كوهن :الثاين
خرج عن دائرة وجوب والبحث ضروريته ولو بالفحص قد ثبتت فما دام  -مثال   -كوجوب اخلمس 
 .التقليد واالجتهاد

على ما سعناه من حمققي مشائخنا قدس اهلل  -أن ضروري الدين ): ويقول احملقق االسرتآبادي
  (صلى اهلل عليه وآله)ري ملتنا يعرفون أنه مما جاء به نبينا هو الذي علماء ملتنا وعلماء غ -سرهم 

وعلى قياس ذلك ضروري املذهب هو الذي علماء مذهبنا وعلماء . كالصالة والزكاة والصوم واحلج
 .(2)( ...غري مذهبنا يعرفون أنه مما قال به صاحب مذهبنا 

 .وعلم هي كل املسائل اليت حيصل للمكلف فيها يقنيف: اليقينيات وأم ا

 ؟ واليقيني ات بني الضروريات ب قائل يقول ما الفرقرُ و 

هي ال يت مل خيتلف فيها اثنان، فإن كان مم ا مل : إن  الضروريات :همانقالوا يف بيان الفرق بي: أقول
سالم، كوجوب الصالة يت ضروريات الدين أو ضروريات اإلخيتلف فيها اثنان من املسلمني س  

وإن كان مم ا  .ظهر يف احلضر أربع ركعات، وصالة الصبح ركعتان وحنو ذلكوالصوم، وكون صالة ال
ضروريات املذهب، أو ضروريات الشيعة، مثل وجوب القصر : مل خيتلف فيها اثنان من الشيعة س يت

 .يف السفر وحنو ذلك

، (لنبوةالتوحيد، والعدل، وا)بناء السنة واجلماعة ألصول الدين إىل ثالثة ومن هذا النوع تقسيم أ
أصول وىل أصول الدين، بينما الثانية ، فتسمى األ(اإلمامة، واملعاد)الشيعة اثنني مها بينما أضاف 

 :عن الدليل، وقد اعرتف بذلك غري واحد ممن يتبنونه املذهب، وهذا التقسيم خال  
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أن مصطلح أصول الدين وكذلك ( :حباث العقائدية للسيد السيستاينجاء عن مركز األفقد 
ا من مخسة أو أربعة أو ثالثة أو إرجاعها إىل واحد حيث إهنا ترجع يف النهاية إىل التوحيد، هو عدده

وبالتايل فال معىن ألن يأيت  .من مواضعات العلماء واصطالحهم عند علماء كاف ة املذاهب اإلسالمية
 .) ( )مد ع  ليطالب بوجود آية أو رواية مذكور فيها األصول اخلمسة

ومل جند يف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة دليال  خاصا  أو : )يمد الريشهر ويقول الشيخ حم
معيارا  صرحيا  يبني لنا أصول الدين ومييزها عن فروعه، واملعيار الوحيد الذي ميكن أن يعرض هنا هو 

 .(2)( املعيار العقلي

ختالف اآلراء فيه با ا  إىل غري ذلك من عباراهتم اليت تدل على كون هذا التقسيم خمتلف
 .واالجتهادات

، ا  كل  يقيين ضروري  ليسفكل  ضروري يقيين و بكون اليقينيات أعم مطلقا  من الضروريات، قيل و 
بكون النسبة بني الضروريات واليقينيات  :أيضا   قيلو كما . ه ليس ضروريا  ن  أ يقينيا  إال   فقد يكون أمرٌ 

؛ وهذا ما يظهر من  يس يقينيا  ككثري من األمورا  ولضروري ءيكون شي مبعىن قدهي العموم من وجه، 
عن  فعلى ذلك ال حاجة إىل التقليد يف اليقينيات فضال  : )كالم السيد اخلوئي حيث قال

 .(9) (الضروريات

إن  مسألة معينة تكون من اليقينيات عند شخص وال تكون كذلك عند شخص  :ورمبا يقال
طع وال يتيقن به األخر، فما املالك يف معرفة آخر، فقد يتيقن ويقطع أحد بشيء بينما ال يق

 اليقينيات من غريها ؟

ية عند النوع ال الشخص، كما لو دلت آاليقني حيصل إذا مت الدليل الذي يورث اليقني : أقول
من القرآن داللة قطعية على شيء، فيحصل عند املؤمن بالقرآن يقني مبا جاءت به اآلية، أو تواترت 

الرواية، أو حبكم دلت عليه بالداللة القطعية، فيقطع اإلنسان مبا دلت عليه الروايات على شيء و 
 .العقل القطعي
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فاليقينيات عند عامة البشر ونوعهم وال عربة بنكران البعض هلا؛ إذ نكراهنا ناشئ من كون 
َها هِبَا َوَجَحُدوا﴿ :الشخص املنكر إم ا منكر هلا عن عمد كما يقول سبحانه َقَنت ْ  ظُْلما   أَنُفُسُهمْ  َواْستَ ي ْ

الشك وال عربة  ، وإم ا مريض بوسوسة أو كثري( )﴾اْلُمْفِسِدينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَانظُرْ  َوُعُلو ا  
 .بوسوسته وشك ه
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(5) 
 التقليد يفيد الظن

ع التقليد يفيد الظن ال العلم، فكل جمتهد رمبا يكون مصيبا  للواق من املعروف عند اجلميع أن  
إال  من ؛ من الفقهاء بفتواه ورمبا أخطأه، فكون التقليد يفيد الظن ال العلم أمر ال يقول خبالفه أحد

 .يفيد علما  وال يقينا  الشرتاط العلم هبا، والتقليد ال ( األصول)زوه يف العقائد ولذا مل جيو  شذ؛ 

، ولكونه ظنا  وغري إن  التقليد خالف األصل، بل منهي عنه لنفسه) :الوحيد البهبهاينيقول 
 .(2)( املخرج يثبت حىت وحرام األصل، خالف التقليد وألن  : )ويقول الوحيد البهبهاين .( )( علم

ألن  احلكم االجتهادي حكم عذري، وليس حكما  واقعيا ، بل : ).. ويقول الشيخ األنصاري
 .(9)( العمل بالظن من باب العمل بالطريق الغاليب إىل الواقع

 .( )( أحكام ظنية اجتهادية: )اجلواهر عن األحكام الفقهية بأهنا يقول صاحبو 

 :يف العديد من اآليات املباركة القرآن هنى عن العمل بالظن ومن املعلوم أن  

 .( )َوَما هَلُم بِِه ِمْن ِعْلم  ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشْيئا ﴾﴿ -

 .( )ُلوَن﴾﴿َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ رُُهْم ِإالَّ ظَن ا  إَنَّ الظَّنَّ الَ يُ ْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشْيئا  ِإنَّ الل َه َعَليٌم مبَا يَ ْفعَ  -

 .( )﴿َما هَلُم بِِه ِمْن ِعْلم  ِإالَّ ات َِّباَع الظَّنِّ﴾ -

 .( )ُرُصوَن﴾﴿ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ خيَْ  -

 
                                                           

 . 5 ص: مجمع الفائدة والبرهانحاشية  - 
 . 50ص :الفوائد الحائرية - 
 . 9ص: كتاب الصوم - 
 .  ص 30ج: جواهر الكالم: انظر -3
 .9 : النجم -5
 .  : يونس - 
 . 5 : النساء - 
 .  : يونس ،39 : األنعام ،   : األنعام -9



 301......................................... ....اجلزء األول / البيان املفيد يف بدعة التقليد

ُم اهْلَُدى﴾ -  .( )﴿ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى اأْلَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَّهبِِّ

 حجية عدم: االبتدائي األصل أن   يف احملقة الفرقة علماء بني خالف ال: )لذا يقول احملقق النراقي
 .(2)(...حجيته على علمي ودليل قطعي برهان يكن مل ما بظن التمسك جيوز وال ،مطلقا   الظن

فالظن ليس حبجة يف الشرع لعموم اآليات الناهية عن العمل مبطلق الظن، ومبا أن  االجتهاد 
 .والتقليد من باب الظن املنهي عنه فال يصح العمل هبما

 والكالم البد أن ينصب على ختصيص إطالق اآليات الناهية عن العمل بالظن، فهل يوجد نص
 .لعمل بالظن، فهذا فيه خالف كبريعن مطلق النهي عن ا( الذي هو عمل بالظن)خير ج التقليد 

 األصل لذلك مزيل يوجد هل هأن   يف اخلالف إنا: )فلذا يقول احملقق النراقي بعد عبارته املتقدمة
 صارت أي ؟ الدليل منه منع ما إال   مطلقه أو الظنون بعض خيرج هل الوجود فرض وعلى ؟ ال أم

 .ثانويا   أصال   حجيته

 حجة الظن وليس ،مطلقا   األصل ذلك حتت من ظن خيرج مل أنه إىل خبارينياإل من مجع فذهب
 .القطعية باألدلة ال  إ العمل جيوز وال ،أصال  

 ومذهب ،العلم يف احلجة واحنصار الظن، حجية عدم إىل أيضا   اجملتهدين قدماء من مجع وذهب
 احلجة احنصار وعدم االبتدائي، األصل عن املخرج وجود: منهم املتأخرين عمجي بل اجملتهدين، أكثر

 بعض أخرى وبعبارة - اجلملة يف الظن هو هل اخلارج أن هو بينهم الذي الكالم نعم العلم يف
 الثانوي األصل يكون حىت ؟ الدليل منه منع ما إال   الظن مطلق أو - خمصوصة ظنون وبثالثة الظنون،

 خيرج مل أنه على احملقة الفرقة إمجاع بل قاطبتهم، بل الشيعة، من اجملتهدين عظمفم. الظن حجية
 ظنه أي جمتهد، إنه حيث من اجملتهد ظن أن فاملراد ،...خمصوصة ظنون اخلارج بل ،الظن مطلق

 األدلة من الظن حتصيل يف الوسع استفراغ بأنه االجتهاد ويعرفون. حجة اجتهاده إىل املستند
 غري وذلك ،شرعا   حجيته ثبت دليل من حاصل ظن حجية: اجملتهد ظن حجية فمعىن ،...الشرعية،

 .املخصوصة الظنون حجية هو فمرادهم حجيته، أصالة أو الظن، مطلق حجية
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 :الشيعة علماء بني خالفني وعدمها الظن حجية يف أن  : ذكر ما وملخص

 ؟ مالعل يف احلجة تنحصر بل ال، أم حجة ظن يكون هل أنه: أحدمها

 احلجة بل ال، أم حجيته واألصل الظن، مطلق احلجة فهل احلجية، فرض على أنه: وثانيهما
 ؟ الظنون من بعض

 مبعىن اجملتهدين، مع فاحلق اجملتهدين، ومعظم األخباريني، بني هو الذي: األول اخلالف اأم  
 .موضعه يف وجهه ذكرنا كما الكلي، السلب مقابل يف اجلزئي جياباإل

 فاحلق متأخريهم، متأخري من شاذ بني اجملتهدين معظم بني هو الذي: الثاين اخلالف يف اوأم  
 ومن املتابعة، وجوب إال احلجية ليست إذ حجيته، األصل وليس حجة، الظن مطلق ليس أنه فيه

 األصل أن  : والنقلية العقلية باحلجج عليه واملدلول واملنقول املعقول أرباب مجيع بني املسلمة القواعد
 أن  : عرفت قد أنه إىل مضافا  . واضح وبرهان قاطع، بدليل وجوبه يثبت حىت يءش وجوب عدم

 على أجد ومل دليل، إىل حيتاج منه فاخلروج الظن، حجية عدم هو اجلميع، مجاعإب االبتدائي األصل
 يلليا بليغا   تفحصا   عنه وتفحصت ،أعواما   حتصيله يف اجتهدت أنه مع ،دليال   الظن حجية أصالة
 الظمآن حيسبه بقيعة كسراب إال   ليس - فضالئنا بعض ذكره الذي - األدلة وبعض. وأياما   كثرية
 تلك ذكرنا قد وحنن. جوع من يغين وال يسمن ال أنه جيده التحقيق، بنظر احملقق فيه نظر ولو ،ماءا  

 .( ) (ةاألصولي كتبنا يف هبا يتعلق ما مع األدلة

أن بني  أن األصل عدم حجية الظن بال خالف، ولكن اخلالف بعد  :وحاصل ما جاء يف كالمه
مث لو افرتضنا الدليل موجودا ؛ فهل خيرج . يف وجود دليل خيرجنا عن األصل؛ وهو عدم حجية الظن

مطلق الظن إال  الظن املنهي عنه بالتحديد فيكون منهيا  عن العمل به، وهبذا ستكون حجية الظن 
 رب بعض الظنون عن إطالق النهي الوارد يف اآليات ؟أم الدليل خيرج ويعت. ثانوية

فذهب اإلخباريني إىل أن  مجيع الظنون ال جيوز العمل هبا، وليست حبجة، بل ينحصر العمل 
 عدم حجية الظن، وتنحصر احلجية ما ذهب مجع من قدماء اجملتهدين إىلبين. باألدلة القطعية فقط
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عن النهي الوارد يف  ىل حجية الظن لكونه خارجا  أخرين إيع اجملتهدين املتبالعلم فقط، كما ذهب مج
عوى وجود دليل خير جهم هنم خرجوا منه بداآليات، فاألصل االبتدائي هو عدم حجية الظن، إال أ

حجة، إال أهنم اختلفوا يف كون  ا  يضغري حمصورة بالعلم فقط بل الظن أ صل، فاحلجةعن هذا األ
ال ما منعت لظنون املخصوصة، أو مطلق الظنون إالظن بعض اطالق النهي عن العمل باخلارج من إ

 .، وعليه فتكون حجية الظن هي األصل الثانويهعنه الشريعة خبصوص

طالق النهي عن العمل بالظن، بل إمجاع قالوا مل خيرج مطلق الظن عن كل علماء الشيعة باإل
الظنون اليت خرجت عن طالق النهي عن العمل بالظن ظنون خمصوصة، ومن تلك إالذي خرج من 

؛ ولذا يعر فون االجتهاد بأنه بذل طالق النهي عن حرمة العمل بالظن اجتهادات اجملتهد فهي حجةإ
 .االجتهاد ال مطلق الظنالظن احلاصل من : الوسع يف حتصيل الظن من األدلة الشرعية، أي

خباريني الذي اإلالف مث بعد ذلك يقف النراقي مع اجملتهدين الذين قالوا حبجية بعض الظنون خب
 .سلبوا احلجية كليا  عن الظنون

 الظن حجية أصالة على أجد ومل: )وبعد ذلك يصر ح بكون األصل عدم حجية الظن قائال  
 وبعض. وأياما   كثرية ليايل بليغا   تفحصا   عنه وتفحصت ،أعواما   حتصيله يف اجتهدت أنه مع ،دليال  
 فيه نظر ولو ،ماءا   الظمآن حيسبه بقيعة كسراب إال ليس - فضالئنا بعض ذكره الذي - األدلة
 .(جوع من يغين وال يسمن ال أنه جيده التحقيق، بنظر احملقق

وبعد أن عرفنا اتفاق اجملتهدين الشيعة على عدم حجية الظن، كما وعرفنا منهم أن  الظن الناتج 
األدلة اليت خصصت  من االجتهاد خارج عن إطالق النهي، فمن الطبيعي يلزمنا التعر ف على

 .وخر جت الظن الناشئ من االجتهاد عن إطالق النهي عن العمل بالظن يف القرآن والسنة

 :حيث إهنم يقولون

 .( )(خمصص بال التخصيص يكون فال) :خوند صاحب الكفايةاحملقق اخلراساين املعروف باآل -
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 .( ) (ليلد إىل حيتاج التخصيص ادعى فمن: )ويقول صاحب الينابيع الفقهية -

 .(2)( دليل بغري ذلك يكون أن املنكر وإنا منكر غري باألدلة التخصيص ن  أ: )ويقول أيضا   -

 .(9)( الداللة فعليه التخصيص ادعى فمن: )ويقول أيضا   -

ومن هنا سيكون حبثنا يف الدليل الذي خيصص وخي رج الظن الناتج من التقليد عن عموم النهي 
جية الظن الناشئ من التقليد انه وعرتة النيب ع، فإن وجدنا خمصصا  فتثبت حالوارد يف كالم اهلل سبح

 .فلن تثبت حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط وإال

x التخصيص: 

. التخصيص لوال له شامال   العام كان أن بعدهلا  العام حكم مشول عن األفراد بعض إخراج هو
 ثبوت يف عليه عنوانه انطباق يصلح ما جلميع مبفهومه الشامل اللفظ) اللفظ تارة يكون عام ا ، وهوف

 .( )( له احلكم

 .( )( موضوعه أفراد بعض إال يشمل ال الذي احلكم)ويقابله اخلاص، وهو 

أن  القرآن قد هنى عن العمل بالظن، فجميع الظنون ال جيوز العمل هبا لكون : ومثال ذلك
خيصص لنا نوع من الظن وخيرجه القرآن قد هنى عنها، فلكي نعمل بظن خاص حنتاج إىل خمصص 

فال ميكننا العمل بأي ظن بسبب إطالق النهي عن العمل  وم النهي الوارد يف القرآن، وإالمن عم
 .بالظن الوارد يف اآليات املباركة

يشمل كل ما يصدق عليه ظن، فالظن ( عام)فاللفظ الذي يدل على حرمة العمل بالظن يسمى 
 .منهي عن العمل هباه مصاديق كثرية مجيعها موضوع ل
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واللفظ املخصص هو الذي خير ج بعض مصاديق الظن، لكون الظن له مصاديق متعددة، فالعمل 
خبرب الواحد ظن، والعمل بالظهور ظن، والعمل برأي اجملتهد ظن، فمن أراد العمل برأي اجملتهد جيب 

ل الذي خير ج الظن الناشئ من عليه أن خير ج عمله عن عموم النهي الوارد يف اآليات املباركة، فالدلي
 (.خاص)قول اجملتهد يسمى 

 ختصيص أن اعلم: )لذا يقول السيد املرتضى واشرتطوا يف الدليل املخصص أن يكون قطعيا ،
 خالف وال فيه، شبهة ال وإمجاع عليها مقطوع وسنة وكتاب عقل من العلم أوجب دليل بكل العموم

 من بد فال األدلة، تناقض جيز مل العام حكم ضد على دل ذاإ القاطع الدليل ن  أل مثله، يف حمقق من
 .( ) (العموم ظاهر بتخصيص إال يسلمان وال الدليلني، سالمة

 حجية عدم: االبتدائي األصل أن   يف احملقة الفرقة علماء بني خالف ال: )يقول احملقق النراقيو 
 .(2)( ...حجيته على علمي لودلي قطعي برهان يكن مل ما بظن التمسك جيوز وال ،مطلقا   الظن

 خرب إىل التخصيص يف يرجع أن جيوز وال دليل، إىل حيتاج فاملخصص: )وجاء يف الينابيع الفقهية
 .(9)( كثرية أخبار وتعارضه عمال   وال علما   يوجب ال ألنه واحد

 .( )( لألعذار قاطعة للعلم موجبة بأدلة إال للعموم التخصيص جيوز فال: )وجاء أيضا  

البد من العلم والقطع : هنا صر حوا بكون الشك يف حجية الدليل يساوي عدم حجيته، أيومن 
 .بالدليل لكي يكون حجة

 إذا الدليل): (احلجية يف الشك عند األصل تأسيس: )يقول السيد حممد باقر الصدر حتت عنوان
 على عيقط دليل قام فإن كذلك يكن مل وإذا القطع، حجية أساس على حجة فهو قطعيا   كان

 على الدليل قيام عدم مع شرعا   له احلجية جعل يف وشك قطعيا   يكن مل إذا ماأو  به، خذأ حجيته
 .( ) (احلجية عدم فيه فاألصل ذلك،
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 .( ) (طالقاإل عن اليد لرفع يكفي ال التخصيص احتمال جمرد ن  أل: )ويقول أيضا  

أصالة )ملخصص تسمى ولذا يوجد عندهم أصالة يرجعون هلا يف صورة الشك يف وجود ا
 (.العموم

 أو منه العموم إرادة يف وشك عام لفظ ورد إذا ما: وموردها: العموم أصالة: )يقول الشيخ املظفر
 .(2)..(العموم يف حجة فيكون (العموم) األصل حينئذ   فيقال - ختصيصه يف شك أي - اخلصوص

 وشككنا عام ورد إذا): (خصيصالت عدم أصالة: )وجاء يف املوسوعة الفقهية امليسرة حتت عنوان
 .(9)(العموم أصالة عن أخرى عبارة وهو ختصيصه، عدم فاألصل ال، أو خمصصا   كونه يف

وبعد أن عرفنا أن  الشريعة هنت عن العمل بالظن، كما عرفنا أن  التقليد يفيد الظن، فمن 
عموم النهي عن اتباع الطبيعي على من يقول حبجية الظن الناشئ من التقليد أن يقدم دليال  خيصص 

 .الظن

، عند عرضنا ألدلتهم على التقليد وبيان بطالن مجيع ما استدلوا به فيما يأيتوهذا ما سنعرفه 
 .عليه، وبالتايل فيبقى الظن الناشئ من التقليد داخل حتت عموم النهي عن الظن

x تنبيهان: 

 :لقد جاء النهي على التقليد في الشريعة بعنوانين :األول

إن  التقليد خالف األصل، بل منهي عنه لنفسه، ولكونه ظنا  وغري ) :وحيد البهبهايناليقول 
 .( )( علم

طالق النهي الوارد عن التقليد حىت يثبت التخصيص الذي خيرجه عن إفالتقليد خالف األصل 
 :يف األدلة؛ لكونه منهيا  عنه بعنوانني
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ذي خيرج ن العمل به ما مل يثبت املخصص الع ، وتقد م أن  الظن منهيٌّ كونه ظنا  باعتبار   :األول
 .الظن الناشئ من التقليد

 .( )﴾يَِقينا   قَ تَ ُلوهُ  َوَما الظَّنِّ  ات َِّباعَ  ِإالَّ  ِعْلم   ِمنْ  بِهِ  هَلُم َما﴿ -

 .(2)﴾خَيُْرُصونَ  ِإالَّ  ُهمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  يَ تَِّبُعونَ  ِإن﴿ -

 .(9)﴾خَتُْرُصونَ  َإالَّ  أَنُتمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  تَ تَِّبُعونَ  ِإن﴿ -

 .( )﴾يَ ْفَعُلونَ  مبَا َعَليمٌ  الل هَ  ِإنَّ  َشْيئا   احلَْقِّ  ِمنَ  يُ ْغيِن  الَ  الظَّنَّ  إَنَّ  ظَن ا   ِإالَّ  َأْكثَ رُُهمْ  يَ تَِّبعُ  َوَما﴿ -

 .( )﴾خَيُْرُصونَ  ِإالَّ  ُهمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  يَ تَِّبُعونَ  ِإن﴿ -

 َوَما الظَّنَّ  ِإالَّ  يَ تَِّبُعونَ  ِإن ُسْلطَان   ِمن هِبَا اللَّهُ  أَنَزلَ  مَّا َوآبَاؤُُكم أَنُتمْ  َسَّْيُتُموَها َأْسَاء ِإالَّ  ِهيَ  نْ إِ ﴿ -
مُ  مِّن َجاءُهم َوَلَقدْ  اأْلَنُفسُ  تَ ْهَوى  .( )﴾اهْلَُدى رَّهبِِّ

 .( )﴾َشْيئا   احلَْقِّ  ِمنَ  يُ ْغيِن  اَل  الظَّنَّ  َوِإنَّ  الظَّنَّ  الَّ إِ  يَ تَِّبُعونَ  ِإن ِعْلم   ِمنْ  بِهِ  هَلُم َوَما﴿ -

 .عنه نفس التقليد منهي: التقليد، أي باعتبار نفس :الثاني

َأَوَلْو َكاَن  اَوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوْا ِإىَل َما أَنَزَل الل ُه َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلوْا َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَ ﴿ -
 .( )﴾آبَاُؤُهْم الَ يَ ْعَلُموَن َشْيئا  َوالَ يَ ْهَتُدونَ 

َنا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن آ﴿ - بَاُؤُهْم الَ َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الل ُه قَاُلوْا َبْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفي ْ
 .(3)﴾يَ ْعِقُلوَن َشْيئا  َوالَ يَ ْهَتُدونَ 
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ْيطَاُن َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن الشَّ ﴿ -
 .( )﴾َيْدُعوُهْم ِإىَل َعَذاِب السَِّعريِ 

 .(2)﴾ونَا السَِّبياَل َوقَاُلوا َرب ََّنا إِنَّا َأطَْعَنا َساَدتَ َنا وَُكبَ رَاءنَا َفَأَضلُّ ﴿ -

، د يف دينه هلكه من قل  ن  إف ،إياكم والتقليد: )أن ه قال (عليه السالم) اإلمام الصادق وروي عن
فال واهلل ما صلوا هلم وال  ،(9)﴾اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابا  ِمْن ُدوِن اللَّهِ ﴿ :اهلل تعاىل يقول ن  إ

وقلدوهم يف ذلك فعبدوهم وهم ال  ،وحرموا عليهم حالال   م حراما  حلوا هلأصاموا ولكنهم 
 .( )(يشعرون

 عدم األصل فإن ،أيضا   األصل وخالف مذموم، التقليد ن  إ: )ويقول الفاضل التوين يف الوافية
 .( )....( ،املعصوم غري اتباع وجوب

د اهلل توفيقه وأن يكون فمن أرا: )الكايف حممد بن يعقوب الكليين يف مقدمة كتاب ويقول الشيخ
صلى اهلل )ميانه ثابتا  مستقرا  سب ب له األسباب اليت تؤديه إىل أن يأخذ دينه من كتاب اهلل وسنة نبيه إ

بعلم يقني وبصرية، فذاك أثبت يف دينه من اجلبال الرواسي، ومن أراد اهلل خذالنه وأن  (عليه وآله
سب ب له األسباب لالستحسان والتقليد والتأويل من  -نعوذ باهلل منه  -يكون دينه معارا  مستودعا  

غري علم وبصرية، فذاك يف مشيئة اهلل إن شاء اهلل تبارك وتعاىل أمت إميانه وإن شاء سلبه إياه، وال 
ن يصبح مؤمنا  وميسي كافرا  وميسي مؤمنا  ويصبح كافرا ؛ ألن ه كلما رأى كبريا  من الكرباء أيؤمن عليه 

 .( )( رأى شيئا  استحسن ظاهره قبلهمال معه، وكلما 

 أصحابنا قدماء إىل الذكرى يف الشهيد مطلقا   التقليد من املنع نسب وقد: )ويقول الفاضل التوين
 التكليف جعل حيث ،مطلقا   التقليد منع يف ظاهر الكايف، أول يف الكليين وكالم. حلب وفقهاء
 بعينية[ النزوع غنية كتاب يف زهرة] ابن حوصر  . نواالستحسا التقليد عن وهنى واليقني، بالعلم منوطا  

                                                           

 .  : لقمان - 
 .  : األحزاب - 
 .   :التوبة  - 
 .0  ص 0 ج: تفسير البرهان،   ص: مفيدتصحيح االعتقاد لل -3
 . 3 ص: الوافية -5
 .  ص  ج :أصول الكافي - 
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 مجاعاإل مواضع على االطالع العلماء إىل العامي رجوع فائدة وجعل التقليد، جواز وعدم االجتهاد،
 .( ) (به ليعمل

 ومنهم ،.... وفقهائهم الشيعة علماء من ةعد   حلب من وخرج: )ويقول السيد حمسن األمني
 عينا االجتهاد بوجوب يقول كان الصاحل الثقة الفقيه الفارسي رديك بن عكربي بن كردي الشيخ
 .(2)( وجوابات وسؤاالت مكاتبات وبينهما الطوسي الشيخ على قرأ التقليد جواز وعدم

ينقل صاحب املقاصد العلية عن علماء الشيعة املتقدمني يف معرض كالمه لتفنيد من اشرتط و 
د تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل من فإنا ق: ).. تقليد امليت احلي، ما يلي

قول كثري من القدماء وفقهاء حلب بوجوب : بل وجدنا ألصحابنا قولني ، فقهائنا املعتمدين
 .(9)..(والثاين قول املتأخرين واحملققني من أصحابنا ، االجتهاد عينا وعدم جواز التقليد ألحد البتة

 .خيرج العامي عن حرمة التقليد الثابتة يف اآليات املباركةوسيأتينا عدم وجود دليل 

: ن قائلمِ  ه كقوله عزَّ هناك آيات وردت يف النهي عن التقليد وذم   مث إن  : )السيد اخلوئي ويقول
َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم  َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوْا ِإىَل َما أَنَزَل الل ُه َوِإىَل الرَُّسوِل قَاُلواْ َحْسبُ َنا َما َوَجْدنَا﴿

َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الل ُه قَاُلوْا َبْل نَ تَِّبُع َما ﴿: وقوله،  1 : املائدة ﴾اَل يَ ْعَلُموَن َشْيئا  َواَل يَ ْهَتُدونَ 
َنا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل يَ ْعِقلُ  وغري ذلك من ، 1   :البقرة ﴾وَن َشْيئا  َواَل يَ ْهَتُدونَ أَْلَفي ْ

 .( )(اآليات

أن ه على الرغم من وضوح النهي ومشوله لكل ما يسمى تقليدا  حاولوا ختريج التقليد بطرق  إال
 .وتأويالت خالية عن أي دليل

 

 

                                                           

 .03 ص :الوافية - 
 . 0 ص  ج :أعيان الشيعة - 
 .5  ص  ج: ، وعنه مفتاح الكرامة 5ص: المقاصد العلية - 
 .80شرح ص: كتاب االجتهاد والتقليد -3
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x  العقائد علىالتقليد  عنالسيد الخوئي يحمل اآليات الناهية: 

التقليد الوارد يف اآليات املباركة على التقليد يف العقائد، دون عن اء النهي الفقهبعض لقد محل 
 .املسائل الفرعية؛ فلذا حر موا التقليد يف املسائل العقائدية كما تقد م

 عما أجنبية (اآليات الناهية عن التقليد) أهنا إال  : )ل السيد اخلوئي عبارته املتقدمة بقولهفقد ذيَّ 
 املتمكن غري العوام إىل باإلضافة الفرعية األحكام يف التقليد هو إنا الكالم لحم فإن ،بصدده حنن
 يتبعون كانوا حيث األصول يف التقليد ذم يف وردت إنا املباركة واآليات باملسألة، العلم حتصيل من

 هألن   كوذل ؛األصول غري يف ولو مثلهم من التقليد جواز بعدم قاضية الفطرة أن   مع أدياهنم يف آبائهم
 أن   إىل مضافا   ،ذلك إىل راجع فيها فالذم ملثله األعمى قيادة ومن مثله جاهل إىل اجلاهل رجوع من

 اآليات من يءش يف وليس بالتقليد االكتفاء فيها يسوغ وال واملعرفة العلم فيها يعترب االعتقادية األمور
 العلم من يتمكن ال ملن هبا العاملني عن الفروع يف التقليد عن النهي على يدل ما املتقدمة

 .( )(باألحكام

 ذم على دل مما املتيقن القدر هو "صول الدينأعدم جواز التقليد يف " هذا بل: )ويقول أيضا  
 آثارهم على وإنا أمة على آباءنا وجدنا إنا": قائل من عز كقوله األصول يف الغري قول واتباع التقليد

 .(2) ("مقتدون

 :بقتني ما يليالسا بارتيهفقد جاء بع

طلقة ومقتضى القاعدة هو إن  اآليات ناظرة للتقليد يف األصول، واحلال أن  اآليات م: أوال  
ل والفروع على حد  سواء، فجعل اآليات دليال  على النهي يف طالقها الشامل لألصو التمسك بإ

 .صول دون الفروع ترجيح بال مرجح وختصيص بال خمصصاأل

 من لكونه ؛األصول غري يف ولو التقليد جواز بعدم الفطرة قاضية يصر ح بكونوالغريب جنده 
ومع هذا جنده  ،ذلك إىل راجع فيها فالذم ملثله األعمى قيادة ومن مثله جاهل إىل اجلاهل رجوع

 .قضت به الفطرة بال خمصص شرعي الذيص هذا احلكم صأيضا  خي
                                                           

 .80شرح ص: كتاب االجتهاد والتقليد - 
 .  3شرح ص :الجتهاد والتقليدكتاب ا - 
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الثانية حيث جعل التقليد يف  وعلى الرغم من كون اآليات مطلقة كما صر ح بذلك يف عبارته
طالق يف النهي، املباركة مما يعين أن يف اآليات إاألصول هو القدر املتيقن من النهي الوارد يف اآليات 

 عن النهي على يدل ما املتقدمة اآليات من يءش يف وليس: )فعلى الرغم من ذلك جنده يقول
 ( !!باألحكام العلم من يتمكن ال ملن هبا العاملني عن الفروع يف التقليد

صول فقط، وهذا ر ة، بل حمط نظرها التقليد يف األيات غري ناظرة للتقليد يف الفروع باملفيجعل اآل
 .يف احلقيقة كالم متهافت ال قيمة علمية له

لعدم وجود ( د يف الفروعاآليات غري ناظرة للنهي عن التقلي)وجاء السيد اخلوئي هبذا التعليل 
صول، فمن هنا ية عن التقليد الشامل للفروع واألي الوارد يف اآليات الناهطالق النهاملخصص إل

ل ص نفسه من البحث عن املخصص جعل اآليات غري ناظرة للتقليد يف الفروع باملرة لكي خي
 .طالقلإل

صول القدر املتيقن الذي ليد يف األومما يؤيد ذلك ما جاء يف عبارته الثانية حيث إنه جعل التق
طالق، فلو كان بإمكانه أن يأيت مبخصص ملا متسك يات بزعمه، فتمسك به ورفض اإلاآل هنت عنه

 .بالقدر املتيقن

صول القدر املتيقن انية جعل عدم جواز التقليد يف األإن  السيد اخلوئي يف عبارته الث: ثانيا  
 .طالق النهيا  فيه، فخر جه عن إفتمسك به وبقي التقليد بالفروع مشكوك

هنم قرروا قاعدة حمصلها لكو  -ومنهم هو أيضا   -صول ملا بناه علماء األلكن هذا هدم 
در املتيقن النتفت خذ بالققدر متيقن فلو كان البناء على األطالق الدليل، فكل دليل له التمسك بإ

أنه ال يعين االقتصار عليه  ، فكل دليل له قدر متيقن إال  ( )( قرينة احلكمة)سوها س  قاعدهتم اليت أ
ولو  ) :احملقق النائيين حيث قالستاذه أحد التمسك باإلطالق، وهذا ما صر ح به أ يألملا صح  وإال  

                                                           

 كون: منها: )هي قرينة يستفاد منها العموم عند ذكر اللفظ بمعونة عدة مقدمات لخصها الشيخ العراقي فقال الحكمة رينةق - 
 وإرادة التقييد على قرينة نصبه عدم: ومنها. واالجمال االهمال مقام في ال مرامه على البيان مقام في لفظه بمدلول المتكلم

 األمور هذه باجتماع إنه حيث. .. الخارج من ولو مطلقا أو التخاطب مقام في المتيقن القدر وجود عدم: ومنها. الخصوصية
 االطالق نحو على اعتباره في مأخوذ وانه الخصوصيات من بشئ طلبه موضوع تقيد عدم منها ويستكشف االطالق امر يتم

 .  5ص  - ج: تقرير بحث ضياء الدين العراقي -نهاية االفكار ( االطالق امر ينتفى بعضها وبانتفاء واالرسال،
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من األبواب إذ ما من  يءلالختصاص ملا جاز التمسك مبطلق يف ش كان كونه القدر املتيقن موجبا  
 .( )( مطلق إال وله متيقن يف اجلملة

كل دليل قدر متيقن فيتمسك به ويلغى أن  القدر املتيقن ال يوجب التخصيص، وإال  فل: أي
 .فال يبقى دليل مطلق يف الرواياتالتمسك باإلطالق، 

ويقول الشيخ مكارم الشريازي يف رد ه على من قال بكون وجوب احلذر فيما لو أوجب قول 
أن  اآلية : )القدر املتيقن من اآلية( اإلنذار املوجب للعلم)املنذر العلم ال الظن التعبدي لكونه 

ختل  طالق كما ذكرناه يف حمل ه، وإال الطلقة، وجمر د وجود قدر متيق ن يف مقام التخاطب ال ينايف اإلم
 .(غالب النصوص املطلقة لنزوهلا أو ورودها يف مقامات خاص ة

فمحاولة السيد اخلوئي ال ميكن قبوهلا بأي وجه، وبالتايل تبقى اآليات ناهية عن التقليد مطلقا  
 .ألصول معا  يف الفروع ويف ا

x محاولة الوحيد البهبهاني إلخراج التقليد عن العمل بالظن: 

: لألدلة القطعية ا  العمل به لكونه خمالف الوحيد البهبهاين يف معرض كالمه عن الظن ورد  يقول 
، لإلمجاع على اعتباره، وقضاء نعم، لكن ليس كغريه: قلت. مظنة تقليد اجملتهد أيضا  : فإن قلت)

 على دالة "فرقة كل من نفر فلوال": وآية عليه، واألمصار األعصار يف املسلمني وعمل  ،الضرورة به
 مركوز أنه مع. ذلك وغري... "يقلدوه أن فللعوام وكذا كذا العامل كان فإذا": حديث وكذا ،اعتباره

 رفيع أن أراد فإذا فنه، يف واملاهر خربته أهل إىل فيه يرجع جمهول أمر كل أن واحد كل خواطر يف
 ويف املاهر حتصيل يف جهده ويبذل املعرفة، يف املاهر إىل فيه يرجع ال أم زيف هو هل درمها   أن

 املرض، يف الطبيب إىل يرجع وكذا. درهم من أقل كان وإن يءش عيب معرفة أراد إذا وكذا. معرفته
 أطباء إىل عيرج ال فكيف دنيوي، هالك أو فساد أنه مع بالبديهة، آْثا   يكون غريه إىل رجع ولو

 .(2)( فتأمل!  سرمدي وهالك أخروي فساد خطأه أن   مع ؟ األديان

 :ولكي نوقف القارئ على ما جاء يف كالم الوحيد البهبهاين سأبني ما ذكره يف نقاط
                                                           

 .   ص  ج :تقرير بحث النائيني،  للسيد الخوئي -أجود التقريرات  - 
 .9 ص: الرسائل الفقهية - 
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اين بكون التقليد يفيد الظن إال  أنه اعترب الظن الناشئ من التقليد ليس هلقد صر ح البهب: وىلاأل
ملنهي عنها بل هو ظن غري منهي عنه، إذن فهو خارج عن حرمة اتباع الظن، كغريه من الظنون ا

على تفريقه بني الظن الناشئ من غري بالدليل البهبهاين  الوحيدَ  ومن الطبيعي جدا  سُيطالب القارئُ 
التقليد وبني الظن الناشئ من التقليد الذي جعله حجة، ومن هنا راح يسطر األدلة اليت زعم داللتها 

 .التقليدعلى 

دلة زعم داللتها على التقليد حىت خيرجه عن عموم ة ألقد ذكر الوحيد البهبهاين عد  : الثانية
 :النهي عن العمل بالظن، وهي

 .اإلمجاع . 

 .قضاء الضرورة به .2

 .عمل املسلمني يف مجيع البلدان ويف مجيع االعصار به .9

 .داللة آية النفر عليه، وغري ذلك من اآليات.  

 .ن يقلدوه عليهاللة حديث للعوام أد . 

 .هل اخلربةارتكازي لكونه من قبيل الرجوع أل مرنه أإ . 

 .دلة اليت ساقها الوحيد البهبهاين دليال  على اعتبار الظن الناشئ من التقليدهذه هي األ

ذكره  وسيأيت يف اجلزء الثاين مناقشة مجيع ما ذكره الوحيد البهبهاين وسيتضح عدم قيام الكثري مما
ية النفر وخرب االحتجاج مجاع وآء، بل صرح الكثري بعدم داللة اإلعلى حجية التقليد بكل جال

على التقليد، كما أن القول بكون الضرورة تقتضيه فهو خترص حمض، فأي ضرورة ( ن يقلدوهللعوام أ)
لضرورة تقضي ن يولد التقليد يف زمن متأخر، مث هل اه ؟ وهل هذه الضرورة مل تكن قبل أقد اقتضت

 !!!تشريع مامل يشرعه اهلل سبحانه 

وبسط املناقشة يف اجلزء  ورد املناقشات الواردة على كالم البهبهاين هنا فسيأيت املزيدوال أريد أن أ
 .ن شاء اهلل فانتظرالثاين إ
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وهو يبطل  -بغض النظر عن مناقشته  -نقل هنا ما قاله صاحب الكفاية ولكن ال يفوتين أن أ
 العامل إىل اجلاهل ورجوع التقليد جواز أن عليك يذهب ال إنه مث: )الوحيد البهبهاين فيقول ما ذكره

 العامي على به العلم باب سد لزم وإال ، دليل إىل حيتاج ال فطريا يالِّ بِ جِ  بديهيا يكون اجلملة يف
 أو لدار وإال ،ا  أيض فيه التقليد جيوز وال وسنة، ابا  كت عليه دل ما معرفة عن لعجزه غالبا، مطلقا

 يف مجاعاإل حتصيل لبعد ، للمناقشة قابل عداه ما وأغلب أدلته، يف العمدة هي هذه بل. تسلسل
 واملنقول. االرتكازية الفطرية األمور من كونه ألجل فيه القول يكون أن ميكن مما املسألة هذه مثل
 القدح إمكان انقدح قد ومنه .بذلك لوهنه - غريها يف حبجيتها قيل ولو - مثلها يف حجة غري منه
 من ال وفطرياته العقل ضروريات من يكون أن الحتمال الدين، ضروريات من كونه دعوى يف

 على والسؤال النفر آية داللة فلعدم اآليات، وأما. املتدينني سرية دعوى يف القدح وكذا. ضرورياته
 آية يف املسؤول أن مع. عبدا  ت خذاأل ال العلم، لتحصيل رجاعاإل يكون أن احتمال لقوة جواز،
. خباراأل يف به فسر كما ألطهارا العصمة بيت أهل أو ظاهرها، هو كما الكتاب أهل هم السؤال

 قول اتباع وجوب على بعضها دل حيث املالزمة، أو باملطابقة عليه خباراأل بداللة بأس ال نعم
 دل ما مثل ،مفهوما   االفتاء جواز على وبعضها العلماء، تقليد للعوام أن على وبعضها ، العلماء

 يرى نأل احملبة (عليه السالم) إظهاره على دل ما مثل ،منطوقا   أو ، علم بغري الفتوى عن املنع على
 .( )( اخل...  واحلرام باحلالل الناس يفيت من أصحابه يف

 من فإنه ،العقالء ارتكاز هو التقليد وجوب دليل عمدة أن املعروف: )كما ويقول السيد اخلميين
 فإذا ، هبما اخلبري إىل وفن صنعة يف حمتاج كل ورجوع ، العامل إىل جاهل كل رجوع العقول فطريات

 .(2)...( عنه، الشارع من ردع يرد ومل ، ذلك العقالء بناء كان

االرتكاز العقالئي دون غريه مما  أوفنجدمها يعدون العمدة يف الدليل على التقليد سرية العقالء 
مور املتقدمة واعتربها دليال  على قشة، فكيف عرض البهبهاين مجيع األميعه قابل للمنايذكر فج

 .ن شاء اهلل فانتظروسيأيت املزيد إ! ا على التقليد ؟التقليد مما يشعر بعدم اخلالف يف داللته
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 :في التشريعلتوحيد لمنافاة التقليد  :التنبيه الثاني

سبحانه، فهو الذي يشرع ويضع القوانني املنسجمة مع  اجلميع متفق على كون التشريع بيد اهلل
مجيع املخلوقني لكونه اخلالق هلم، فهو أعرف مبا يصلح اخللق، فكل قانون مل يكن إهليا  سيكون 

 .قانونا  فاشال  غري ملبيا  حلاجة املخلوقات، وخمالفا  لفطرهتا اليت فطر اهلل عليها اخللق

هلي، ولذا جاء يت مل تستند للقانون والتشريع اإلالوضعية الومما يؤكد ذلك فشل مجيع القوانني 
 .هليا  ى كون احلكم البد أن يكون حكما  إالتاكيد يف القرآن عل

 أنَزلَ  مبَا حَيُْكم ملَّْ  ﴿َوَمن، ( ) اْلَكاِفُروَن﴾ ُهمُ  َفُأْولَِئكَ  الل هُ  أَنَزلَ  مبَا حَيُْكم ملَّْ  َوَمن﴿: سبحانهقال 
 ﴿ِإنِ ، (9) اْلَفاِسُقوَن﴾ ُهمُ  َفُأْولَِئكَ  الل هُ  أَنَزلَ  مبَا حَيُْكم ملَّْ  ﴿َوَمن، (2) الظَّاِلُموَن﴾ ُهمُ  ِئكَ َفُأْولَ  الل هُ 

ينُ  َذِلكَ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تَ ْعُبُدواْ  َأالَّ  أََمرَ  لِل هِ  ِإالَّ  احلُْْكمُ   ﴿َواَل ، ( ) يَ ْعَلُموَن﴾ الَ  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ
 .( ) َأَحدا ﴾ ُحْكِمهِ  يف  ُيْشرِكُ 

 .فاآليات واضحة يف حصر حق التشريع باهلل سبحانه وتعاىل

وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهلل على رسوله فهو كافر، : )لذا قال ابن تيمية
اهلل فهو كافر فإنه ما من أمة فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدال  من غري ات باع ملا أنزل 

فهؤالء إذا عرفوا أنه ... إال  و هي تأمر باحلكم بالعدل، و قد يكون العدل يف دينها ما يراه أكابرهم 
ال جيوز هلم احلكم إال  مبا أنزل اهلل فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن حيكموا خبالف ما أنزل اهلل منهم  

 .( ) (كفار
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ك باهلل يف حكمه و اإلشراك به يف عبادته كلها مبعىن واحد ال فرق اإلشرا: )وقال الشنقيطي
بينهما ألبتة، فالذي يتبع نظاما  غري نظام اهلل، وتشريعا  غري تشريع اهلل، ومن كان يعبد الصنم، 

 .( )( ويسجد للوثن ال فرق بينهم ألبتة ؛ فهما واحد، وكالمها مشرك باهلل

ع األحكام؛ شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص ملا كان التشريع ومجي: )وقال أيضا  
الربوبية، كما دلت عليه اآليات املذكورة، كان كل من اتبع تشريعا  غري تشريع اهلل قد اختذ ذلك 

 .(2)( املشرِّع رب ا ، وأشركه مع اهلل

 ريتدب يف لغريه سهم ال إذ التقنني؛ صالحية حتما   غريه ألحد فليس) :وجاء يف تفسري األمثل
 .(9)( التكوين نظام مع منسجمة قوانني يضع أن يستطيع كي العامل

 اهلل كان فإذا الربوبية، يف التوحيد فروع من التشريع يف التوحيد إن  : )ويقول الشيخ السبحاين
 على أحد رأي لسيادة وجه فال والصاحب واملالك واإلنسان، للكون واملدير واملدبر الرب هو سبحانه

 هو حيث من أحد على ألحد فضل فال املشط كأسنان سواسية سبحانه مقابلة يف سالنا ألن  . أحد
، واجملتمع الفرد على الضيق إجياد عن وتقنينه تشريعه ينفك ال واملقنن املشر ع إن   أخرى وبعبارة. هو

 العمل هذا أن املعلوم ومن. واملخالفة العصيان على ويعاقب أخرى، ويسوغه تارة شيء عن فينهى
 فألجل. سبحانه اهلل إال   أحد على ألحد والية وال اجملتمع أو الفرد على املقنن والية على يتوقف

 باهلل خمتص واجملتمع الفرد حلياة تدبري نوع هو الذي والتشريع التقنني بأن   القول من مناص ال ذلك
 فردية ال تشريعية سلطة أي اإلسالم يف يوجد ال األساس هذا وعلى. احلق ذلك ألحد وليس سبحانه

 يف متخصصون هم بل مبشرعني فليسوا واجملتهدون الفقهاء وأم ا وحده، اهلل إال   مشرع وال مجاعية وال
 متناول يف وجعلها مصادرها إىل الرجوع بعد األحكام عن الكشف ووظيفتهم سبحانه تشريعه معرفة
 البالد يف الشورى أو ةاألم أو النواب جمالس إقامة من األخري القرن يف تعورف ما وأم ا. الناس

 ضوء يف احلكومات يف للمسؤولني الربامج إلعطاء التخطيط سوى وظيفة هلا فليست، اإلسالمية
 ومشرع مقنن فهناك ذلك وعلى. واضح هو كما التقنني غري والتخطيط. لتنفيذها اإلهلية القوانني
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 الواقفون اخلرباء مجاعة وهناك الفقيه، وهو القوانني عن وكاشف مبني هناك أن   كما سبحانه، اهلل وهو
 وغري والصناعة واالقتصاد والتنمية الزراعة جماالت يف والربجمة التخطيط وشأهنم واملفاسد املصاحل على
 هناك إن مث. اجملالس تلك يف ووكالؤهم األمة نواب وهم به إال   العصور هذه يف احلياة تتم ال مما ذلك
 قال: منها بعضا نذكر سبحانه، باهلل التشريع اختصاص على بوضوح تدل احلكيم الذكر يف آيات

 أنزل مبا حيكم مل ومن": سبحانه وقال ".الكافرون هم فأولئك اهلل أنزل مبا حيكم مل ومن": سبحانه
 مبا حيكم مل ومن فيه اهلل أنزل مبا اإلجنيل أهل وليحكم": سبحانه وقال. "الظاملون هم فأولئك اهلل

 سبحانه باهلل التقنني حق احنصار عن تعرب الثالثة املقاطع فهذه. "اسقونالف هم فأولئك اهلل أنزل
 فهم، بالفسق وثالثة بالظلم وأخرى بالكفر تارة اهلل أنزل ما بغري حكم من كل يصف ألنه وذلك

 التقنني حق يسلمون ألهنم وظاملون، واجلحود واإلنكار بالرد اإلهلي التشريع خيالفون ألهنم كافرون
. تعاىل اهلل طاعة عن الفعل هبذا خرجوا ألهنم وفاسقون غريه، إىل سبحانه باهلل تصخم هو الذي

 اجلاهلية أفحكم": ويقول اجلاهلية وحكم وتعاىل تبارك اهلل حكم: صنفني احلكم يعد وباختصار،
 أهل وحكم اهلل حكم حكمان، فاحلكم". ( ) "يوقنون لقوم حكما اهلل من أحسن ومن يبغون

 .(2) "اجلاهلية أهل حبكم حكم اهلل حبكم خطأأ فمن اجلاهلية

 اهلل لتشريع مطابقا   تشريعها كان إذا مل،االع يف السائدة التشريعية فالسلطات ذلك ضوء وعلى
. لتشريعه حاجة يكن ومل اإلهلي التشريع سبقه فقد اجملالس إىل أضيف ولو اهلل، حكم فهو سبحانه

 اختصاص حول أسئلة هاهنا نعم. الشريف النص حسب اجلاهلية حكم فهو خالفه على كان وإن
 التشريع حق إن   وهي بنكتة نأيت ولكن. الفقهية األحباث إىل عنها اإلجابة نرتك سبحانه باهلل التشريع

 بعض يف ولو ربا   اختذه فقد سبحانه غريه إىل التشريع زمام أعطى فمن الربوبية شؤون من العباد على
 أحبارهم اختذوا" بأهنم والنصارى اليهود يرمي سبحانه أنه نرى ذلك وألجل. كلها ال الشؤون

 دفع ألجل بل عبادهتم ألجل أربابا   اختاذهم يكن ومل (9) "مرمي بن واملسيح اهلل دون من أربابا   ورهباهنم
 .إليهم التشريع حق
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 قيعن ويف (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول أتيت: قال حامت بن علي عن تفسريه يف الثعليب روى
 يقرأ وهو إليه انتهيت مث فطرحته .عنقك من الوثن هذا إطرح ،علي يا": يل فقال ذهب من صليب

 لسنا إنا: له فقلت منها فرغ حىت "أربابا   ورهباهنم أحبارهم اختذوا": اآلية هذه الرباءة سورة من
: فقلت: قال .فتستحلونه اهلل حرم ما وحيلون فتحرمونه اهلل أحل ما حيرمون أليس: فقال ،نعبدهم

 ."عبادهتم فتلك: قال. بلى

 ولكنهم صلوا وال صاموا ما واهلل أما": قاال أهنما (السالم ماعليه) والصادق الباقر عن وروي
 .( ) "(يشعرون ال حيث من وعبدوهم فاتبعوهم حالال ، عليهم وحرموا حراما   هلم أحلوا

مهم بكون املت بع لغري تشريع اهلل والسؤال الذي ينبغي أن تُعرف إجابته بعد ما تقد م من حك
كام اهلل سبحانه ؟ هل ما مشركا  كعابد الوثن، هل األحكام الشرعية اليت بني أيدينا اليوم هي أح

 -كما يقول السبحاين   -الفقهاء سواء كانوا من السنة أو الشيعة بعنوان كوهنم متخصصني  استنبطه
ي أعطى حق بيان تشريع اهلل هلم ؟ وهل ميكن أن هو حكم اهلل ؟ أم هو حكم اجلاهلية ؟ مث من الذ

 تنطبق عليهم رواية األحبار والرهبان الذين حر موا احلالل وأحلوا احلرام أم ال ؟

فمجر د التالعب باأللفاظ والقول بأن  الفقهاء اليوم متخصصني ال مشرعني ال جيدي نفعا ، 
أننا متخصصون ال مشرعون، فهل هذا يدفع فيمكن لألحبار والرهبان الذين ذمهم القرآن أن يقولوا ب

 ؟؟ احملذور عنهم

مث أن  الرواية عللت وبينت السبب الذي من أجله أصبحوا أربابا ؛ وهو حترمي احلالل وحتليل 
 وناحلرام، فهل الفقهاء اليوم فعلوا ذلك أم ال ؟ فإن فعلوا ذلك فال تنفع تسميتهم بأهنم متخصص

حدا  يقطع بأن  مجيع أحكام هؤالء الذين أساهم باملتخصصني هي وال اعتقد أن أ. مشرعني واوليس
 .أحكام اهلل، فال هم يد عون ذلك وال غريهم يرى ذلك

ومن هنا فمن الذي أجربهم على اخلوض يف مسائل ليس من شأهنم، بل من أعطاهم الصالحية 
 ؟؟ يف ذلك
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نظر السبحاين بل هو خمطط وهكذا أصبح جملس الشورى غري مشر ع لقوانني تدار هبا البلدان ب
 .فقط، وليته بني  الفرق بني التخطيط والتشريع

والذي أجلأ السبحاين هلذا التربير األجوف هو حصر اآليات بكون التشريع هلل وحده، وهو حمل 
اتفاق اجلميع، ولو استطاع أن يلتف وخير ج مسألة جملس النواب وحكم الفقهاء وفتاواهم بتخريج فين 

 . هكذا تربير، فإنه ختب ط واضح ال ميكن قبوله بأي وجهملا التجأ إىل

 يف العلماء اختالف ذم يقول يف (عليه السالم)مث نراه ُيرب ر اختالف الفتوى بني الفقهاء وعلي 
 بعينها القضية تلك ترد مث برأيه فيها فيحكم األحكام من حكم يف القضية أحدهم على ترد) :الفتيا
 آراءهم فيصوب استقضاهم الذي اإلمام عند بذلك القضاة جيتمع مث فهخبال فيها فيحكم غريه على

 هناهم أم. فأطاعوه باالختالف تعاىل اهلل أفأمرهم. واحد وكتاهبم واحد ونبيهم واحد وإهلهم مجيعا
 يقولوا أن فلهم. له شركاء كانوا أم. إمتامه على هبم فاستعان ناقصا   دينا   اهلل أنزل أم. فعصوه عنه

 واهلل وأدائه تبليغه عن وآله عليه اهلل صلى الرسول فقصر تاما دينا سبحانه اهلل أنزل أم يرضى أن وعليه
 يصدق الكتاب أن وذكر شيء كل تبيان فيه ،( )َشْيء ﴾ ِمن الِكَتابِ  يف  فَ رَّْطَنا ﴿مَّا :يقول سبحانه

 اْخِتالَفا   ِفيهِ  َلَوَجُدواْ  الل هِ  َغرْيِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  ﴿َوَلوْ  :سبحانه فقال ،فيه اختالف ال وأنه بعضا   بعضه
 تكشف وال غرائبه تنقضي وال عجائبه تفىن ال. عميق وباطنه ،أنيق ظاهره القرآن وإن. (2)َكِثريا ﴾

 .(9)( به إال   الظلمات

 حكم فأخطأ دراهم عشرة قيمته ما يف حكم من): قال أنه (صلى اهلل عليه وآله) اهلل رسول عن
 ومالئكة السماء مالئكة لعنته علم بغري أفىت ومن يده، مغلولة القيامة يوم جاء عز وجل اهلل

 .( )(األرض

يقس م احلكم إىل حكم اهلل وحكم  (السالم معليه)نه ذكر حديثا  عن صادق أهل البيت مث إ
اجلاهلية، فمن أخطأ حكم اهلل فيسقط يف حكم اجلاهلية، ومن هنا نقطع بوجود حكم اجلاهلية بني 

                                                           

 .9  :األنعام - 
 . 9 :النساء - 
 .55 – 53ص  ج: (عليه السالم)علي خطب اإلمام  -نهج البالغة  - 
 .9 5ص  ج :القاضي النعمان المغربي -دعائم اإلسالم  -3



 Xإصدارات أنصار اإلمام املهدي .............. ................................. 314

م والفتاوى، حيث إن  الفقهاء قد اختلفوا كثريا  وتباينت آراءهم يف املسألة الواحدة، فمن األحكا
املقطوع به خطأ بعض منهم وسقوطه يف حكم اجلاهلية العمياء، ولكي ال نسقط يف حكم اجلاهلية 

عند  نه، وهذا ما يسمىينبغي علينا رفض مجيع الفتاوى لكي نقطع بأننا غري خمالفني حلكم اهلل سبحا
لو : صوليني باملوافقة القطعية يف حبوث العلم اإلمجايل، فهم يسوقون مثاال  لذلك خالصتهالفقهاء األ

حدى الذبائح اليت و هنا يعلم بأن  إعلم إنسان بدخول ذبيحة غري مذكاة إىل منطقة معينة، فه
م يعلم أهنا من بني ، نعا غري مذكاة لكنه جيهلها بعينهادخلت املنطقة املعينة حمرمة األكل لكوهن

حم من كل يف هذه احلالة يوجبون عليه االمتناع عن أكل الل مذبائح متعددة قد دخلت املنطقة، فه
 .نه غري واقع يف احلرامتلك الذبائح لكي يتيقن أ

فنفس هذا التقريب يأيت يف مسألة الفتوى، حيث إننا نعلم بأن  إحدى الفتاوى اليت ذكرت يف 
لو رجعنا للفتاوى يف صالة اجلمعة يف زمن الغيبة لوجدنا أن  : طعا ، فمثال  املسألة غري صحيحة ق

الفقهاء خيتلفون فيها فمنهم من يوجبها تعيينا ، ومنهم من يوجبها ختيريا ، ومنهم من يرفض الوجوب 
 .أصال ، وهكذا

رز ما فقطعا  أحد هذه الفتاوى خاطئة على أقل تقدير، وعليه فيجب االمتناع عن اجلميع لكي حن
يسمى عندهم باملوافقة القطعية، وبالتايل نرفض مجيع الفتاوى، وبالتايل ال قيمة لفتاواهم وإن س وا 

 .متخصصني

ومضافا  إىل ما تقد م أنه قال بأن  املتخصصني دورهم الكشف عن احلكم بعد الرجوع للمصادر، 
هل إن  الشرع : عبارة أخرىلكن السؤال عن طريقة الكشف املذكورة، فهل هي جائزة يف الشرع، وب

ن  طريقة الكشف يقة معينة معروفة يف الشرع ؟ أم أمنح هؤالء املتخصصني صالحية الكشف بطر 
ن  هذه الطريقة متفق عليها بني أهل الدين بعد غض النظر عن مبتدعة أجنبية عن الشرع ؟ مث هل أ

 ل جدال  ؟الشرع والتنزُّ 

طريقة منصوصة يف الشرع، كما أهنا غري متفق عليها أيضا  واجلواب واضح وال غبار عليه، إذ ال ال
وهذا واضح، فاملدرسة السنية هلا طرق يف الكشف عن احلكم الشرعي، وكذلك الشيعة هلا طريق 

 .يف طرق الكشف عن احلكم ا  آخر، بل يف نفس املذهب جند اختالف
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، وهذا ن حيث هو هوسيادة أحد على أحد م لقد صر ح الشيخ السبحاين بعدم: وأخريا  أقول
يستلزم عدم حجية قول الفقيه واحلال أهنم يوجبون التقليد على كل مكلف مل يصل ملرحليت االجتهاد 

صبح للفقيه سيادة على ا بقبول كالم الفقيه بقول مطلق، فألزم  واالحتياط، وهنا يكون املكلف مُ 
 .املكلفني الذين يقلدوه

 .ة على سائر مقلديهن  الفقيه قد ثبتت له السيادإ: وإن قيل

. عليه ا  الكالم يف وجود دليل على وجوب التقليد، حيث إن  تقليد الفقهاء ال دليل شرعي: أقول
 .بل من مبتدعات عقول البشر القاصرة، بل وردت الروايات الناهية عن التقليد يف الدين

 َوَجْدنَا ِإنَّا﴿: تقليدهم ىعل هلم وذاما   الكفار من ملقلدة ذاكرا   تعاىل اهلل قال: قال الشيخ املفيد
 آبَاءُكْم﴾ َعَلْيهِ  َوَجدمتُّْ  ممَّا بَِأْهَدى ِجْئُتُكم َأَوَلوْ  قَالَ .... مُّْهَتُدوَن  آثَارِِهم َعَلى َوِإنَّا أُمَّة   َعَلى آبَاءنَا

( ). 

 من دينه أخذ ومن، الرجال أزالته الرجال أفواه من دينه أخذ من: )(عليه السالم) الصادق وقال
 .( )( يزل ومل اجلبال زالت والسنة الكتاب

 ﴿اختََُّذواْ  :يقول تعاىل اهلل إن   هلك دينه يف قلد من فإنه، والتقليد إياكم: )(عليه السالم) وقال
، حراما   هلم أحلوا ولكنهم ،صاموا وال هلم صلوا ما واهلل فال، الل ِه﴾ ُدونِ  مِّن أَْربَابا   َورُْهَبانَ ُهمْ  َأْحَباَرُهمْ 
 .(يشعرون ال وهم فعبدوهم، ذلك يف فقلدوهم حالال ، - عليهم وحرموا

، اهلل عبد فقد تعاىل اهلل عن الناطق كان فإن، عبده فقد ناطقا   أجاب من: )(عليه السالم) وقال
 .(2)( الشيطان عبد فقد الشيطان عن الناطق كان وإن

يف األصول ال يف الفروع، والفقهاء  بأن  النهي عن التقليد منصب على التقليد: ولعل قائل يقول
 .إنا أوجبوا التقليد يف الفروع ال يف األصول

                                                           

 .3  –    :الزخرف - 
 .   –   ص :الشيخ المفيد -تصحيح اعتقادات اإلمامية  - 
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إن  هذا التخصيص لآليات والروايات بالفروع حيتاج إىل دليل شرعي، وهو مفقود كما هو : أقول
معروف عند أهل العلم؛ ولذا جند احملقق اخلراساين قد حبث التقليد يف كتاب الكفاية اليت تعد من 

صول، وما ذلك إال  لعدم وجود الدليل الشرعي على مة يف احلوزات العلمية يف علم األتب املهالك
وجوبه، ولو كان الدليل الشرعي موجودا  لذكروه يف حبوثهم الفقهية، نعم هم يذكرون شواهد من هنا 

حبوثهم عن  ما كتبوه يف وهناك لكي يثبتوه كيفما كان، ومن أراد أن يتعر ف على احلق فعليه مبراجعة
 .التقليد

 

 

 

 

 



(6) 
 عدم كون التقليد عقيدة

نسان عقيدته بفكره الناقص، ا  أن تكون العقيدة وليدة فكر اإلنسان فيجعل اإلمن املؤمل حق
ن  العقيدة مع أ. األمارة بالسوء فيؤسس ما يريده ويستسيغه بفكره، ويرفض كل ما ال تشتهيه النفس

ن ينعقد عليها قلبه لكي تؤثر على سلوكه وأعماله، فهي عامل بناء يبىن عليها فهم اإلنسان والبد أ
اإلنسان ورقيه وتكامله، فالعقيدة تغذي اإلنسان بالروح اليت جتعله يشق كل صعوبات احلياة وتعطيه 

 .الصالبة حىت يكون أقوى من اجلبل يف إميانه بعقيدته

 ال واملؤمن منه يستقل اجلبل اجلبل، من أصلب املؤمن): قال (عليه السالم) جعفر أيب عن
 .( )( يءش دينه من يستقل

اجلوانب  اليت تتأثر بالعديد من دارك العقولالاهلل سبحانه فهكذا أمر مهم من الطبيعي لن يرتكه 
سرة واجملتمع وطبيعة التعليم وغريها، حىت جتد طبيعة تفكري كل إنسان وطريقة الذاتية املوروثة من األ
 إىلا  مع طبيعة فكره، وهكذا اليوم حبسب طبيعة التفكري انقسمت احلضارات إدراكاته منسجمة متام

 .املادية والعلمانية والالدينية وغريها

وبالتايل ضاعت البشرية واهنمك اإلنسان الذي كرمه اهلل باجلوهرة اليت أودعها فيه باملادة والتفكري 
اإلله  يصنع -نوا يف اجلاهلية ا كاكم-املشوش البعيد عن خالقه الذي فطره على معرفته حىت راح 

ما جنده  ومن املؤسف حقا  جاعوا التهموه التمر فإذا خرى من ، وتارة يصنع من احلجارة وأ لهينوينح
من لغة احلداثة البادية على بعض اجلهلة الذين يهرفون مبا ال يعرفون فيتعللون بعلل شىت لتربير اليوم 

فنحتاج جملتهد يستنبط  لتطور العاملن كون االجتهاد ضرورة ظاهرة التقليد املبتدع يف دين اهلل، م
أحكاما  شرعية لكي نعرف التكاليف يف تلك الوقائع اجلديدة املستحدثة، جاهلني بكون الفتوى أمر 
خيص العرتة العاصمة من الضالل، أو متعمدين تقمص منازهلم ونصب أنفسهم نوابا  عنهم يتغطون 

ما يدل عليها، سواء من جهة الدليل أو من جهة الواقع اخلارجي، فمن هبذه النيابة اخلالية من كل 
 !؟ (عليه السالم)حبيث يكون سلوكه كاشفا  عنه  (عليه السالم)ينوب عن اإلمام املهدي 

                                                           

 . 3 ص  ج: الكافي - 
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 !أليس هذا مقتضى النيابة ؟ أن يكون املنوب يكشف بأخالقه وعلمه وتقواه عمن ينوب عنه؟

 مبالغة أو جتريح بل هي حقيقة جلية باتت واضحة للجميع، هذا مل جنده يف الواقع اخلارجي بال
 .ومن شاء أن يعرف فيكفيه الواقع اخلارجي الذي يراه بعينه

 (عليه السالم)أم ا املربرون الذين اعتادوا على تربير كل شيء فهم كسابقيهم ممن برر قتل احلسني 
ة، فراح يقتل فلذة كبد الرسول ص ويرفع هبفتوى أو إطاعة إمام زمانه يزيد أو غريها من األعذار التاف

 :رأسه على القنا مرددا  

 ذهبا وأ فضة ركايب امأل
 وأبا أما   الناس ري خ قتلت

 

 احملجبا لك امل لت قت إين 
 ( )نسبا ينسبون إذ وخريهم

 
لون ظالذين هم يست (عليه السالم)ورمبا تعود فتوى شريح من جديد فيحارب اإلمام املهدي 

، ويقف اإلنسان (عليه السالم)ن النيابة عنه بنفس الطريق الذي ُحورَب به جده احلسني بظله ويزعمو 
متحريا  وتأخذه احلقيقة الواضحة يف كتاب اهلل وسنن أنبياء اهلل وخلفائه اليت تؤكد على وقوف العلماء 

 !!ضد خلفاء اهلل سبحانه يف كل زمان 

ما  مصاحله الدنيوية أو متغافال  خمطوفا  قدِّ كر هلا مُ ومع وضوح هذه احلقيقة جدا  إال  إن  الكثري يتن
من قبل الفقهاء أو غري ذلك، فراح يعبد التقليد واجملتهد من حيث يعلم أو ال يعلم نتيجة اجلهل 
الذي حاولوا جاهدين جتهيل األمة لكي ال تقف يوما  ضدهم بل البد أن يرجعوا هلم يف كل شيء، 

 َسِبيلَ  ِإالَّ  أَْهِديُكمْ  َوَما أََرى َما ِإالَّ  أُرِيُكمْ  َما ِفْرَعْونُ  قَالَ ﴿ان فرعون، وهم من يقرر مصري األمة كما ك
 .(2)﴾الرََّشاد

                                                           

عليهما )حتى أدخل رأس الحسين بن علي ( لعنه هللا)وأقبل سنان : )فقال    ص: روى الشيخ الصدوق في األمالي - 
 :وهو يقول( لعنه هللا)على عبيد هللا ابن زياد ( السالم

 إني قتلت الملك المحجبا* * امأل ركابي فضة وذهبا 
 وخيرهم إذ ينسبون نسبا* * قتلت خيرا الناس أما وأبا 

فأمر به فضربت عنقه، وعجل هللا ! فإن علمت أنه خير الناس أبا وأما،  لم قتلته إذن ؟ ! ويحك : فقال له عبيد هللا بن زياد
 (.بروحه إلى النار

 .8 : غافر - 
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ومن هنا أوجبوا التقليد على غري اجملتهد واحملتاط يف مجيع األمور إال  يف العقائد واألمور الثابتة 
 .البحوث السابقة فراجع بالضرورة، وأم ا ما دوهنما فيجب فيه التقليد كما تقدم يف

هنم مل يقفوا قاد هبا، ورسوا له حدودا  إال  أعقيدة من العقائد اليت جيب االعت (التقليد)بل واعتربوه 
 .عندها، وهكذا ديدن كل بدعة يتالعب هبا من وضعها واعتقد هبا

عتقد به الكثري أنه يف الوقت احلاضر ال ي كما ،وعشرين عامئة ال أنه ال عني له وال أثر قبل مواحل
وا ن خالفخباريو على أحد، فهل اإل اإلخبارية واخلالف بينهم وبني األصوليني غري خفي  من الشيعة ك

هنم جعلوا التقليد أحد الطرق الثالثة الواجب اتباعها، حيث تقدم مع أ! عقيدة من عقائد املذهب ؟
فهل إن  التقليد عقيدة حبق املقِلد ، (جمتهد، مقلد، حمتاط: )موا املكلفني إىل ثالثة أقسامأهنم قس  

 !فقط؟

أين الدليل القطعي الصدور والداللة إهنم يشرتطون يف العقيدة البدية ثبوهتا بدليل قطعي فمث 
 .على كون التقليد عقيدة البد من االعتماد عليها يف العمل

خبرب العقائد ال تثبت  قد نص علماء اإلسالم بأن) :حممد صادق الصدرحممد يقول السيد 
 .( ) (الواحد وإن كان صحيحا  ومتعددا ، ما مل يبلغ حد التواتر

األمور االعتقادية يعترب فيها العلم واملعرفة وال يسوغ فيها االكتفاء : )السيد اخلوئييقول 
 .(2)(بالتقليد

 يف األمور االعتقادية اليت ن  إ: )احلسن االصفهاين أليب هالسيد حسن السبزواري يف تقريرات ويقول
جيب فيها املعرفة وعقد القلب ال يتنزل إىل الظن عند عدم التمكن من العلم ال من حيث وجوب 

 .(9)( املعرفة، ألن الظن ليس معرفة، وال من حيث وجوب عقد القلب

نلفت إليه نظر القارئ، وهو الفرق الواضح بني  وهناك أمر ثان  : )جعفر السبحاينويقول الشيخ 
 ة العملية، فإن املطلوب يف األوىل هو االعتقاد اجلازم، ومن املعلوم أن  العقيدة واألحكام الشرعي

                                                           

 .5  ص: تاريخ ما بعد الظهور ـ  
 . 8ص: كتاب االجتهاد والتقليد - 
 .  5ص: حقائق االصول إلىوسيلة الوصول  - 
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متوقف على ثبوت مقدمات بديهية أو نظرية منتهية إليه حىت يستتبعها اليقني  يءاإلذعان بش
، فإن املطلوب فيها هو العمل وتطبيقها يف جماالت احلياة، ، وهذا خبالف األحكام الشرعيةواإلذعان

القطع بصدورها عن الشارع، وهذا الفرق بني العقائد واألحكام جيرنا إىل التأكد من  وال تتوقف على
، ولذلك نرى أئمة الفقه يف جمال العقائد أكثر من األحكامصحة الدليل وإتقانه أو ضعفه وبطالنه 

وهذا  يعملون بأخبار اآلحاد يف جمال األحكام والفروع العملية وال يشرتطون إفادهتا القطع أو اليقني،
خبالف العقائد اليت يفرتض فيها اطمئنان القلب ورسوخ الفكرة يف القلب والنفس، فريفضون خرب 

 .( )(اآلحاد يف ذلك اجملال ويشرتطون تواتر النص أو استفاضته إىل حد يورث العلم

 ، وال سيما األمور األساسيةال تقليد يف األمور االعتقادية: )جعفر مرتضى العاملي ويقول السيد
، بل البد من حتصيل واحلدس وال يكفي الظن. ا، والبد فيها من الدليل القاطع، والربهان الساطعمنه

 .(2)( اليقني

، وكل ا اجلزم، وال بد فيها من اليقنياألمور االعتقادية يعترب فيه إن  : )السيد علي امليالين ويقول
د ، على من مل يصل إىل حده شكفعلى من عن. فليس باعتقاد أمر اعتقادي مل يصل إىل حد اليقني

وقد عرفنا .... جاهلية ميتة   ، وإال فإن مات على هذه احلال كانت ميتتهُ اليقني أن يبحث، أن حيقق
، وال وعن طريق السنة املعتربة ، لعظيمأن القطع واليقني إنا يتحققان وحيصالن عن طريق القرآن ا

 -كما نصوا -فالعقيدة  .(9)( السنة ستكون يقينية، فإن تلك السنة املتفق عليها بني املسلمنيسيما 
ن كان صحيحا  ومتعددا  لكنه مل يصل إال تثبت إال  بالتواتر املفيد للعلم وال تثبت خبرب الواحد حىت و 

 .حلد التواتر

أن جواز التقليد أيضا  البد وأن يثبت ): الشيخ حممد حسن القديري يقولفوهم يسلمون هبذا، 
 .( )( تقليدبدليل قطعي غري ال

 ( )( اجملتهد بتقليد الشرع رضا يعتقد أن له البد العامي: )البهبهاين الوحيد ويقول
                                                           

 . 58ص: أضواء على عقائد الشيعة اإلمامية - 
 .59 ص  ج: الصحيح من سيرة النبي األعظم - 
 .3  –   ص: التحريفات والتصرفات في كتب السنة - 
 .  8 ص: عشر رساالت في البحث -3
 .  ص :البهبهاني للوحيد الرسائل -5
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 البد العامي أن يعين مما اجملتهد، بتقليد الشرع برضا يعتقد أن البد العامي بكون يصر ح فنجده
 .للمجتهد رجوعه بوجوب معتقدا   كونه من

 اليت األصول من وغريها كاإلمامة( الدين أصول) األصول مباحث من التقليد يعد البعض وجند
 أو بالعقل تثبت اليت الدين أصول مسائل من الشرع بأحكام للعامل الرجوع إن  ) :فيقول يعتقدوهنا

 االعتقاد من له بد ال اإلمام بوجود االعتقاد من للمكلف البد فكما اإلمام، ووجود املعاد مثل النقل
 كال   إن عليه يقال أن وميكن...  النقل أو بالعقل أما ،(عليه السالم) غيبته بعد العامل متابعة بوجوب

 ولكن....  اخلربة ألهل كرجوع بل باالعتقاد له دخل ال للعامل العامي ورجوع والتقليد االجتهاد من
 وجوب يف كالمنا ولكن الغيبة زمن يف الديين املرجع معرفة بوجوب قلنا لو يتم هذا أن خيفى ال

 واملعاد للمبدأ ترجع مما فإهنا (عليه السالم) لإلمام الرجوع وجوب مسألة يف الكالم نظري هإلي الرجوع
 .( )( الكالم علم من فتكون

 أما :بالفروع التقليد يف عقيدتنا: )يقول اإلمامية بعقائد املعروف كتابه يف املظفر الشيخ ويقول
 فيها جيب بل ، واالجتهاد النظر فيها بجي فال باألعمال، املتعلقة الشريعة أحكام وهي الدين فروع

 أمور أحد - والزكاة والصوم الصالة كوجوب بالقطع الثابتة الدين يف الضروريات من تكن مل إذا -
 كان إذا أعماله يف حيتاط أن وإما لذلك، أهال كان إذا األحكام أدلة يف وينظر جيتهد أن إما: ثالثة
 صائنا  ) عادال   عاقال   يقلده من يكون بأن للشرائط اجلامع اجملتهد يقلد أن وأما االحتياط، يسعه
 يقلد مل مث حمتاطا   وال جمتهدا   يكن مل فمن. (2)( مواله ألمر مطيعا هلواه خمالفا   لدينه حافظا   لنفسه
 إذا إال  . عمره طول وتعبد وصام صلى وإن منه، تقبل ال باطلة عباداته فجميع للشرائط اجلامع اجملتهد

 .(9)( تعاىل اهلل إىل القربة بقصد جاء عمله أن له اتفق وقد ذلك بعد يقلده من رأي عمله وافق

 وما ،"املعتقدات" هذه أمليت: )قائال   املذكور كتابه من األوىل الطبعة مقدمة يف يصر ح أنه كما
 آل طريقة على اإلسالمية املعتقدات فهم من إليه توصلت ما خالصة تسجيل إال   منها القصد كان

 عن وجمردة والربهان، الدليل عن جمردة اخلالصات هذه سجلت وقد. (السالم معليه) لبيتا
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 عقائد" وأسيتها والعامل، واملتعلم املبتدئ هبا لينتفع األكثر، على فيها األئمة عن والواردة النصوص
 افعبد  ه 9 9  سنة إمالؤها وكان. خاصة "عشرية االثين اإلمامية" الشيعة من وغرضي "الشيعة
 الكالمية لألحباث متهيدا منها لالستفادة الدينية، النشر منتدى كلية يف دورية حماضرات إلقائها
 .( )(العالية

: للمجتهد حيث يقول (عليه السالم)بل أعطى املظفر مجيع الصالحيات الثابتة لإلمام 
غيبته، وهو احلاكم  يف حال (عليه السالم)وعقيدتنا يف اجملتهد اجلامع للشرائط أنه نائب لإلمام )

والرئيس املطلق، له ما لإلمام يف الفصل يف القضايا واحلكومة بني الناس، والراد عليه راد على اإلمام 
باهلل كما جاء يف احلديث عن صادق آل  الشركوالراد على اإلمام راد على اهلل تعاىل، وهو على حد 

يف الفتيا فقط، بل له الوالية العامة،  عا  فليس اجملتهد اجلامع للشرائط مرج. البيت عليهم السالم
بإذنه،   ع إليه يف احلكم والفصل والقضاء، وذلك من خمتصاته ال جيوز ألحد أن يتوالها دونه، إال  جَ فريُ 

يف األموال اليت هي من  ويرجع إليه أيضا  . كما ال جتوز إقامة احلدود والتعزيزات إال بأمره وحكمه
املنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها اإلمام عليه السالم للمجتهد اجلامع وهذه . حقوق اإلمام وخمتصاته

 .(2) ("نائب اإلمام"للشرائط ليكون نائبا عنه يف حال الغيبة، ولذلك يسمى 

وله ما لإلمام  (عليه السالم)فاجملتهد اجلامع للشرائط بزعم الشيخ املظفر نائب اإلمام املهدي 
والرئيس املطلق وله الفصل والقضاء واحلكم بني الناس، والراد املهدي من صالحيات، فهو احلاكم 

. لكونه نائبه ومن رد  على اإلمام فقد رد  على اهلل سبحانه (عليه السالم)عليه يكون رادا  على اإلمام 
للمجتهد  (عليه السالم)كما إن  للمجتهد الوالية العامة، ومجيع ذلك قد فوضها اإلمام املهدي 

 !! اجلامع للشرائط

ولكل عاقل أن يسأل مىت جاءت هذه العقيدة اليت كانت مفقودة يف حقب زمنية طويلة بعد 
 !؟ (عليه السالم)غيبة اإلمام املهدي 
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السرية  إذ العمدة يف أدلته! ؟ وكيف يكون التقليد عقيدة مع عدم قيام الدليل املفيد للعلم عليه
مور الدين ال دليل  تفيد اليقني، مع أن  جر ها ألوهي الالعقالئية القائمة على رجوع اجلاهل للعامل، 

 .عليه بل الدليل على خالفه كما يأيت يف اجلزء الثاين إن شاء اهلل تعاىل

 !مث هل يكفي قيام السرية على رجوع اجلاهل للعامل يف اعتبار التقليد عقيدة على تقدير متامها؟

 السرية ثبوت وأما: )ث املعاطاةمع أن الشيخ األنصاري يقول عن السرية العقالئية يف حب
 ال مما الدين يف املباالة وقلة املساحمة عن الناشئة سرياهتم كسائر فهي التوريث، على واستمرارها

 .( )( خيفى ال كما وسياساهتم، ومعامالهتم عباداهتم يف حيصى

 على االعتماد عدم يف والسر: )نصاري بعد نقلها قائال  الشيخ املظفر على عبارة الشيخ األويعلق 
 على العادات وتأثري البشر عند العادات نشأة أسلوب من نعرف ما هو السرية من النحو هذا

 أو إسالمية، غري لعادة استجابة شيئا   يعمل قد املغامرين أو املتنفذين الناس بعض إن  : الناس عواطف
 حب مثل نفسية التانفعا لبواعث أو األغيار، تقليد حنو خارجية لتأثريات أو نفسه، يف هلوى

 يف األول فيقلد آخر ويأيت. ذلك حنو أو دينه أو شخصه عظمة إظهار أو اخلصوم، على التفوق
 لتسامح أو لغفلة ذلك، عن يردعهم من حيصل أن دون من الناس بني فيشيع العمل، ويستمر عمله،

 العمل على تمض وإذا. ذلك لغري أو ينصحهم، من إىل يصغون فال العاملني لغلبة أو خلوف أو
 وإذا. العادة تلك تأريخ وينسى!  املسلمني سرية فيصبح اجليل، بعد اجليل يتلقاه طويلة عهود

 هلا تتكون أن شأهنا من اليت املستحكمة العادات على خروجا   عليها اخلروج يكون السرية استقرت
 شرعية عادة أهنا يرتاءى ذ  وحينئ. القبيحة املنكرات من خمالفتها ونفيعد   اجلمهور، لدى واحرتام قدسية
 من يكون أن ويشبه!  الشرع على وخارج اإلسالم لقانون خمالف هلا املخالف وأن ، إسالمية وسرية

 واملقابر املساجد وزخرفة النوروز، بيوم واالحتفاء للقادم، ااحرتام   والقيام اليد، تقبيل سرية الباب هذا
 يتوصل مل فإنه وأمثاهلا، السريات هبذه يغرت من كلو . حادثة اجتماعية عادات من ذلك إىل وما. ..
 طول على الناس عند العادات نشأة سر إدراك من األعظم األنصاري الشيخ إليه توصل ما إىل

 خيتلف قد ما واملالبس واملظاهر واملعامالت واالجتماع السلوك يف العادات من جيل لكل وأن الزمن،
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 عن فضال   واحد، وقطر واحد شعب إىل بالنسبة ذاه. اآلخر اجليل عادات عن االختالف كل
 ال قد طويل زمن يف بالتدريج حيدث غالبا   العادات يف والتبدل. بعض مع بعضها واألقطار الشعوب

 أهنا عصورنا يف املوجودة السريات يف نثق ال هذا وألجل. التبديل أيديهم على جرى من به حيس
 ألن   حجة، تكون أال هبا فأجدر ذلك يف الشك ومع. األوىل اإلسالمية العصور يف موجودة كانت
 .( )( بعلم إال   حجة ال إذ حجيته، وهن يف كاف يءالش حجية يف الشك

 !؟ فهل ميكن بعد ذلك االعتماد على السرية العقالئية يف ثبوت عقيدة التقليد

 !بالسرية العقالئية ؟ السابقونوملاذا مل يستدل الفقهاء 

هاء السابقني يف كتبهم الفقهية للتقليد مع أهنم أيضا  عاشوا بعد الغيبة وملاذا مل يتعرض الفق
ج كتابه املعروف بالعروة الوثقى ببدعة وجوب التقليد بسنني طويلة حىت جاء السيد كاظم اليزدي وتو  

دوه يف فجعله أول باب فقهي، وجرى على هذا النحو مجيع الفقهاء األصوليني الذين جاؤوا بعده فقل  
 .ذلك

 .(2)﴾َغي ا   يَ ْلَقْونَ  َفَسْوفَ  الشََّهَواتِ  َوات َّبَ ُعوا الصَّاَلةَ  َأَضاُعوا َخْلفٌ  بَ ْعِدِهمْ  ِمن َفَخَلفَ ﴿

هل كان الشيخ املفيد فقيها ، هل كان ] :هبذا الصدد (عليه السالم)أمحد احلسن  ماميقول اإل
فقيها  ؟ واجلواب أهنم فقهاء، هل كان الصدوق  ؟ هل كان الكليين فقيها   ؟ الشيخ الطوسي فقيها  

فهل كانت لديهم كتب فيها األحكام الشرعية، وكان الشيعة يف زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها أم 
  كتب األصوليني كتاب التقليد ؟؟ال ؟ مث هل جتدون يف كتبهم بابا  اسه التقليد كما يف

ملذهب هم احلق، أم هؤالء اليوم هم هل علماء الشيعة األوائل الذين حفظوا ا: إذن، ماذا تقولون
احلق ؟ ومن مث هل تعتربون كبار علماء الشيعة الذين يقولون ببطالن التقليد وضالل من يقول به 

 !باطل، وحاشاهم ؟
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هل هؤالء ... الفيض الكاشاين، واملريزا النوري، ونعمة اهلل اجلزائري، واحلر العاملي، وغريهم  :مث
 .( ) [!التقليد ؟باطل وكلهم يقولون ببطالن 

و برواية صحيحة فضال  عن ثبوته بدليل قطعي وكونه أالتقليد مل يثبت بآية  ن  أوعلى الرغم من 
فائقة حىت جنده يلهج به الكثري اليوم بال وعي والتفات،  عناية وأْولوهعقيدة هنم جعلوه أ ال  ، إعقيدة

، فقد لقنوا الناس على أن املكلف البد وهذه هي الطامة الكربى واملصيبة العظمى اليت نواجهها اليوم
ن يقلد ومن مل يقلد ال يقبل عمله، ومن هنا هرعت الناس للتقليد وجعلت قول فالن وفالن هو أ

 .احلكم والفيصل الذي البد على اجلميع الرجوع إليه

 لِة الناس أشد مماهَ إن قائمنا إذا قام استقبل من جَ : )قال (عليه السالم)عن اإلمام الصادق 
رسول اهلل أتى الناس وهم يعبدون  إن  : كيف ذلك؟ فقال: فقيل له .استقبله رسول اهلل من اجلاهلية

قائمنا إذا قام أتى الناس كلهم يتأولون عليه كتاب  احلجارة والصخور والعيدان واخلشب املنحوتة، وإن  
يوهتم كما يدخل احلر ه جوف باهلل، وحيتج عليه به ويقاتلونه عليه، أما واهلل ليدخلن عليهم عدلُ 

 .(9)( والقر

اليوم، فُحورب القائم  (عليه السالم)فها حنن جند اليوم بكل وضوح انطباق كالم صادق العرتة 
، فكل يعطي رأيا  وقوال  وتفسريا  (عليه السالم)اليوم بالتأويل كما ُحورب جده علي بن أيب طالب 

 .أيهعطى ر أورفع صيصيته و  ال  إللروايات، فلم يبق جاهل 

أنزلين الدهر حىت قيل علي ): (عليه السالم)يب طالب أن يقول علي بن أفمن هوان الدنيا 
 .(2) (ومعاوية

 !اليوم بسبعني معاوية ؟ يلمبعاوية واحد، فكيف مبن ابتُ  يلهذا، وعلي قد ابتُ 

عاوية بن مب (عليه السالم)لقد ابتلي أمري املؤمنني علي ]: (عليه السالم)مام أمحد احلسن يقول اإل
اليوم كما ابتلي أيب علي بن  ، وجاءه بقوم ال يفرقون بني الناقة واجلمل، وقد ابتليتُ (لعنه اهلل)هند 
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، ويتبعهم قوم ال يفرقون بني الناقة (لعنه اهلل)، ولكن بسبعني معاوية (عليه السالم)أيب طالب 
 .( ) [واجلمل، واهلل املستعان على ما يصفون

ينتقم من أهل الفتوى مبا ال يعلموا فتعسا  و : )عند خروج القائم (ليه السالمع) أمري املؤمنني وعن
هلم وألتباعهم، أَو كان الدين ناقصا  فتمموه، أم كان به عوجا  فقوموه، أم َهمَّ الناس باخلالف 
فأطاعوه، أم أمرهم بالصواب فعصوه، أم َهمَّ املختار فيما أوحي إليه فذكروه، أم الدين مل يكتمل 

 .(2)( ى عهده فكملوه، أم جاء نبيا  بعده فاتبعوهعل

 مقلدة أعداؤه) :يف ذكر اعداء القائم (عليه السالم)وجاء يف سفينة البحار عن اإلمام الصادق 
 حكمه حتت كرها فيدخلون أئمتهم، إليه ذهب ما خبالف احلكم من يرونه ما جتهاداال أهل العلماء

 بيده السيف أن ولوال -: قال أن إىل - خواصهم من أكثر املسلمني عامة به يفرح ، سيفه من خوفا
 يف ضاللة على أنه مذهبهم بغري فيهم حكم إذا فيه ويعتقدون -: قال أن إىل - بقتله الفقهاء ألفىت
 ال اهلل وأن العامل يف جمتهد بقي وما انقطع قد زمانه يف جتهاداال أهل أن يعتقدون ألهنم ؛احلكم ذلك
 فهو الشرعية باألحكام اإلهلي التعريف يدعي من وأما جتهاد،اال درجة له حدا  أ أئمتهم بعد يوجد

 .(9) (إليه يلتفتون ال اخليال فاسد جمنون عندهم

: أقول: )فيقول ،مث بعد ذلك يؤول ويوجه الرواية املتقدمة لكي يصرفها عن فقهاء الشيعة اليوم
 واالستحسان، والقياس الرأي من األحكام راجالستخ وجيتهدون جيدون الذين اجملتهدين هبؤالء واملراد

 ذلك يف بيان مزيد شئت وإن الشرعية، األدلة من األحكام الستنباط جيتهدون الذين فقهاؤنا ال
 .( ) (اجلنات روضات إىل فارجع خباريني،واإل اجملتهدين كلمات على واالطالع

 .النص الشامل جلميع الفقهاءطالق دليل عليه، ويكفي لنفيه التمسك بإمع أن هذا التأويل ال 

من ( القائم)وينتقم ): خطبةيف إحدى  (عليه السالم)دلة على خالفه، فيقول أمري املؤمنني بل األ
أهل الفتوى يف الدين ملا ال يعلمون فتعسا  هلم وألتباعهم، أكان الدين ناقصا  فتمموه، أم كان به عوج 
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رهم بالصواب فعصوه، أم وهم املختار فيما أوحي إليه فقوموه، أم الناس مهوا باخلالف فأطاعوه، أم أم
فذكروه، أم الدين مل يكمل على عهده فكملوه ومتموه، أم جاء نيب بعده فاتبعوه، أم القوم كانوا 
صوامت على عهده فلما قضى حنبه قاموا تصاغروا مبا كان عندهم؟ فهيهات، وأمي اهلل مل يبق أمر 

فكم من . حىت ال تكون فتنة للذين آمنوا إنا يتذكر أولوا األلبابأوضحه وبينه  مبهم وال مفصل إال  
 .( )...(  ويل جحدوه وكم وصي ضيعوه وحق أنكروه ومؤمن شردوه، وكم من حديث

فضال  عن كونه عقيدة يعترب يف ، (2)واملتحصل من كل ما تقدم خلو التقليد من دليل صحيح 
 .القتادثبات كونه عقيدة خرط إدليلها التواتر، فدون 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .93 ص  ج: إلزام الناصب - 
 .سيأتي في الجزء الثاني دراسة مفصلة ألدلة التقليد المزعومة إن شاء هللا تعالى فانتظر - 



(7) 
 تاريخ التقليدحملة يف 

، وإنا (صلى اهلل عليه وآله)من املعلوم عند اجلميع أن االجتهاد والتقليد مل يكن يف عهد النيب 
مام املهدي بالنسبة للشيعة فولد بعد غيبة اإلبناء السنة واجلماعة، وأم ا أولد بعد وفاته ص عند 

 .له يف تلك العصور عني وال أثر فلم يكن ال  إالكربى بسنني طويلة، و 

، فظهرت املذاهب الفقهية  (صلى اهلل عليه وآله)بناء السنة بعد وفاة النيب أفرتعرع االجتهاد عند 
اليت  ةضد هذه التيارات اخلطري  (السالم معليه)كما ظهرت الفرق العقائدية، ولقد وقف أهل البيت 

 .لطرق وشىت الوسائلتستهدف تشويه معامل الدين والعقيدة احلقة بكل ا

وقد ابتدعوا أدوات لتكون وسيطا  بينهم وبني استكشاف احلكم الشرعي، وهذه األدوات كلها 
غريبة عن الدين وال متت إليه بصلة، بل هي جمموعة قواعد وعلوم مبتدعة موروثة من الفالسفة 

 .لفقه وعلم الرجال وغريهااليونانيني، فدونوها وأسوها بأساء متعددة ووصفوها بالعلوم، كعلم أصول ا

وبعد مرور حقبة من الزمان ولعوامل سياسية حصرت السلطات احلاكمة بدوافع سياسية 
 .املذاهب مبذاهب أربعة فقهية وال يصح العمل بغري رأي أحد املذاهب األربعة

هجرية، املعروف بأيب  1  احلنفي؛ وهو مذهب النعمان بن ثابت الكويف املتويف سنة  - 
 .حنيفة

 .هجرية 3  املالكي؛ وهو مذهب مالك بن أنس األصبحي املتويف سنة  -2

 .هجرية  21الشافعي؛ وهو مذهب حممد ابن إدريس الشافعي املتويف سنة  -9

 .هجرية   2احلنبلي؛ وهو مذهب أمحد بن حنبل الشيباين املتويف سنة  - 

االجتهاد  ، ومبا أن  ا  نبط جمتهدكام الشرعية، ويسمى املستحألاوكان هؤالء هلم طرق يف استنباط 
 .صلىل االجتهاد السين األإون من كلمة اجملتهد لكوهنا تشري لشيعة كانوا يفر  ن  ابدأ عند السنة فا
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وهبذا الصدد أذكر ما جاء يف مقدمة احللقة األوىل من حلقات األصول للسيد حممد باقر الصدر 
كذا هل جيوز االجتهاد يف الشريعة ؟ وحينما وطرح السؤال ه: )وهو يتعرض لكلمة االجتهاد، فيقول

أدت إىل إلقاء  -دخلت كلمة االجتهاد يف السؤال وهي كلمة مرت مبصطلحات عديدة يف تارخيها 
ظالل تلك املصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال 

االجتهاد  لغيأُ جل االجتهاد، فإذا ألبالنفي، وأدى ذلك إىل شجب علم األصول كله ألنه إنا يراد 
ويف سبيل توضيح ذلك جيب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة . مل تعد حاجة إىل علم األصول

االجتهاد، لكي نتبني كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية االستنباط والضجة اليت أثريت 
غفلة عن التطورات اليت مرت هبا كلمة ضدها مل يكن إال نتيجة فهم غري دقيق لالصطالح العلمي، و 

وقد " بذل الوسع للقيام بعمل ما"االجتهاد يف اللغة مأخوذ من اجلهد وهو . االجتهاد يف تاريخ العلم
على الصعيد الفقهي للتعبري هبا عن قاعدة من القواعد اليت  -ألول مرة  -استعملت هذه الكلمة 

إن الفقيه إذا أراد أن : "اسها وهي القاعدة القائلةقررهتا بعض مدارس الفقه السين وسارت على أس
يستنبط حكما شرعيا ومل جيد نصا يدل عليه يف الكتاب أو السنة رجع إىل االجتهاد بدال عن 

واالجتهاد هنا يعين التفكري الشخصي، فالفقيه حيث ال جيد النص يرجع إىل تفكريه اخلاص ". النص
واالجتهاد . وقد يعرب عنه بالرأي أيضا  ، لشخصي من تشريعويستلهمه ويبين على ما يرجع يف فكره ا

فكما أن الفقيه قد يستند إىل الكتاب أو ، هبذا املعىن يعترب دليال من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره
السنة ويستدل هبما معا كذلك يستند يف حاالت عدم توفر النص إىل االجتهاد الشخصي ويستدل 

. وعلى رأسها مدرسة أيب حنيفة ، لالجتهاد مدارس كبرية يف الفقه السينوقد نادت هبذا املعىن . به
والفقهاء الذين ينتسبون  (السالم معليه)ولقي يف نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت 

وتتبع كلمة االجتهاد يدل على أن الكلمة محلة هذا املعىن وكانت تستخدم للتعبري . إىل مدرستهم
تذم  (السالم معليه)ئمة إىل القرن السابع فالروايات املأثورة عن أئمة أهل البيت عنه منذ عصر األ

من مصادر احلكم،  االجتهاد وتريد به ذلك املبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكري الشخصي مصدرا  
وقد دخلت احلملة ضد هذا املبدأ الفقهي دور التصنيف يف عصر األئمة أيضا والرواة الذين محلوا 

وكانت احلملة تستعمل كلمة االجتهاد غالبا للتعبري عن ذلك املبدأ وفقا للمصطلح الذي ، همآثار 
االستفادة يف الطعون على " أساه ابا  كتالزبريي  فقد صنف عبد اهلل بن عبد الرمحن ، جاء يف الروايات

 ملدين كتابا  وصنف هالل بن إبراهيم بن أيب الفتح ا". األوائل والرد على أصحاب االجتهاد والقياس
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، وصنف يف عصر "الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول" يف املوضوع باسم كتاب
الغيبة الصغرى أو قريبا منه إساعيل بن علي ابن إسحاق بن أيب سهل النوخبيت كتابا يف الرد على 

 ترمجة كل واحد عيسى بن أبان يف االجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال يف
 ، ويف أعقاب الغيبة الصغرى جند الصدوق يف أواسط القرن الرابع يواصل تلك احلملة. من هؤالء

أن موسى مع كمال : "ونذكر له على سبيل املثال تعقيبه على قصة موسى واخلضر، إذ كتب يقول
خلضر حىت اشتبه عليه عقله وفضله وحمله من اهلل تعاىل مل يدرك باستنباطه واستدالله معىن أفعال ا

به، فإذا مل جيز ألنبياء اهلل ورسله القياس واالستدالل واالستخراج كان من دوهنم من  مراألوجه 
فكيف  -مع فضله وحمله  -فإذا مل يصلح موسى لالختيار ... األمم أوىل بأن ال جيوز هلم ذلك 

ية واستخراجها بعقوهلم وكيف يصلحون الستنباط األحكام الشرع ،مامإلالختيار اتصلح األمة 
الشيخ املفيد فيسري على نفس اخلط ويهجم  يءويف أواخر القرن الرابع جي". الناقصة وآرائهم املتفاوتة

على االجتهاد، وهو يعرب هبذه الكلمة عن ذلك املبدأ الفقهي اآلنف الذكر ويكتب كتابا يف ذلك 
صطلح نفسه لدى السيد املرتضى يف أوائل وجند امل". النقض على ابن اجلنيد يف اجتهاد الرأي"باسم 

مامية ال جيوز اإلإن االجتهاد باطل، وإن : "القرن اخلامس، إذ كتب يف الذريعة يذم االجتهاد ويقول
معرضا بابن اجلنيد " االنتصار"وكتب يف كتابه الفقهي ". عندهم العمل بالظن وال الرأي وال االجتهاد

وقال  ،"هذه املسألة على ضرب من الرأي واالجتهاد وخطأه ظاهرإنا عول ابن اجلنيد يف ": قائال   -
". إنا ال نرى االجتهاد وال نقول به: "كتاب االنتصار  يف مسألة مسح الرجلني يف فصل الطهارة من

واستمر هذا االصطالح يف كلمة االجتهاد بعد ذلك أيضا  فالشيخ الطوسي الذي تويف يف أواسط 
إما القياس واالجتهاد فعندنا إهنما ليسا بدليلني، بل : "العدة قائال  القرن اخلامس يكتب يف كتاب 

ويف أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس يف مسألة تعارض ". حمظور يف الشريعة استعماهلا
: البينتني على األخرى مث يعقب ذلك قائال   حدىإلاملرجحات من  البينتني من كتابه السرائر عددا  

وهكذا تدل ". ذلك عند أصحابنا، والقياس واالستحسان واالجتهاد باطل عندناوال ترجيح بغري "
هذه النصوص بتعاقبها التارخيي املتتابع على أن كلمة االجتهاد كانت تعبريا عن ذلك املبدأ الفقهي 
املتقدم إىل أوائل القرن السابع، وعلى هذا األساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية 

 .ميان ببطالنهاإلمامية نتيجة ملعارضة ذلك املبدأ و إلامشئزاز يف الذهنية الفقهية واال
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ولكن كلمة االجتهاد تطورت بعد ذلك يف مصطلح فقهائنا وال يوجد لدينا اآلن نص شيعي 
إذ كتب ، ( ـه    )يعكس هذا التطور أقدم تارخيا  من كتاب املعارج للمحقق احللي املتوىف سنة 

وهو يف عرف الفقهاء بذل اجلهد يف استخراج األحكام : "عنوان حقيقة االجتهاد يقولاحملقق حتت 
من أدلة الشرع اجتهادا ، ألهنا تبتين على اعتبارات  حكامألاستخراج االشرعية، وهبذا االعتبار يكون 

ن نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص يف األكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا  أو غريه، فيكو 
 .هذا التقرير أحد أقسام االجتهادالقياس على 

 . مامية من أهل االجتهادأن يكون اإل -على هذا  -يلزم : يلفإن ق

مر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من مجلة االجتهاد، فإذا استثين القياس  ألا: قلنا
 .( )" ا القياسبالطرق النظرية اليت ليس أحده حكامألكنا من أهل االجتهاد يف حتصيل ا

ويالحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة االجتهاد كانت ال تزال يف الذهنية األساسية مثقلة 
بتبعة املصطلح األول، وهلذا يلمح النص إىل أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن 

د أن طوره أو ولكن احملقق احللي مل يتحرج عن اسم االجتهاد بع. جمتهدين ماميةفقهاء اإليسمي 
تطور يف عرف الفقهاء تطويرا  يتفق مع مناهج االستنباط يف الفقه االمامي، إذ بينما كان االجتهاد 
مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليال  يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح يف املصطلح اجلديد 

ه ومصادره، فلم يعد مصدرا  يعرب عن اجلهد الذي يبذله الفقيه يف استخراج احلكم الشرعي من أدلت
والفرق بني . بل هو عملية استنباط احلكم من مصادره اليت ميارسها الفقيه، من مصادر االستنباط

أن يستنبط  -على أساس املصطلح األول لالجتهاد  -املعنيني جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه 
ما هو دليلك ومصدر : ا قيل لهمن تفكريه الشخصي وذوقه اخلاص يف حالة عدم توفر النص، فإذ

 .الدليل هو اجتهادي وتفكريي اخلاص: حكمك هذا ؟ استدل باالجتهاد وقال

                                                           

وقد قلنا إنه إن أصاب الحق نفذ حكمه، وال يعترض عليه،  وإن أخطأ : ) 8ص 9ج :بسوطيقول الشيخ الطوسي في الم  - 
، فالشيخ (وجب على كل من حضره أن ينبهه على خطائه، وال قياس عندنا في الشرع وال اجتهاد، وليس كل مجتهد مصيباا 

إذن فالمسالة غير محصورة بالقياس كي الطوسي ينفي االجتهاد كما ينفي القياس بينما السيد الصدر يستثني القياس فقط، 
 .ة متعلقة بمطلق االجتهاد فهو مرفوض عند المتقدمينأليقال إن االجتهاد عند السنة هو القياس، بل المس
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باالجتهاد الن  األحكاماملصطلح اجلديد فهو ال يسمح للفقيه أن يربر أي حكم من  وأما
ذا قال من مصادرها، فإ األحكامللحكم بل هو عملية استنباط  االجتهاد باملعىن الثاين ليس مصدرا  

كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من املصادر واألدلة، فمن حقنا أن نسأله " هذا اجتهادي"الفقيه 
 .هاونطلب منه أن يدلنا على تلك املصادر واألدلة اليت استنبط احلكم من

وقد مر هذا املعىن اجلديد لكلمة االجتهاد بتطور أيضا ، فقد حدده احملقق احللي يف نطاق 
ستنباط اليت ال تستند إىل ظواهر النصوص، فكل عملية استنباط ال تستند إىل ظواهر عمليات اال

ولعل الدافع إىل هذا التحديد أن استنباط . النصوص تسمى اجتهادا  دون ما يستند إىل تلك الظواهر
مث اتسع نطاق االجتهاد . احلكم من ظاهر النص ليس فيه كثري جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا  

ن األصوليني بعد هذا ، ألنباط احلكم من ظاهر النص أيضا  د ذلك فأصبح يشمل عملية استبع
الحظوا حبق أن عملية استنباط احلكم من ظاهر النص تستبطن كثريا  من اجلهد العلمي يف سبيل 

ومل يقف توسع االجتهاد كمصطلح عند هذا . معرفة الظهور وحتديده وإثبات حجية الظهور العريف
ل مشل يف تطور حديث عملية االستنباط بكل ألواهنا، فدخلت يف االجتهاد كل عملية احلد، ب

ميارسها الفقيه لتحديد املوقف العملي جتاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على احلكم الشرعي أو 
وهكذا أصبح االجتهاد يرادف عملية االستنباط، وبالتايل أصبح . على تعيني املوقف العملي مباشرة

 .صر املشرتكة يف عملية االستنباطم األصول العلم الضروري لالجتهاد ألنه العلم بالعناعل

* * * 

وعلى هذا الضوء ميكننا أن نفسر موقف مجاعة من علمائنا األخيار ممن عارضوا كلمة االجتهاد 
مبا حتمل من تراث املصطلح األول الذي شن أهل البيت محلة شديدة عليه وهو خيتلف عن 

اد باملعىن الثاين، وما دمنا قد ميزنا بني معنيي االجتهاد فنستطيع أن نعيد إىل املسألة بداهتها االجته
ونتبني بوضوح جواز االجتهاد باملعىن املرادف لعملية االستنباط، وترتتب على ذلك ضرورة االحتفاظ 

 .( )( بعلم األصول، لدراسة العناصر املشرتكة يف عملية االستنباط

                                                           

 .35ص  ج: دروس في علم األصول - 
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، فلذا كان السنة واجلماعة أبناءصه مما تقدم أن لفظ االجتهاد ترعرع يف أحضان والذي نستخل
رون منها لكوهنا تطلق على فقهاء طالق لفظ اجملتهد عليهم ويفإ يرفضون نيعلماء الشيعة املتقدم

ن يرفع االختالف ويوفق بني املتقدمني ألكن حاول السيد حممد باقر الصدر بناء العامة، و أ
بناء السنة واجلماعة بدعوى أن  االجتهاد عند السنة يكون بنفسه دليال  أالذي لبسوا ثياب تأخرين وامل

 .على احلكم الشرعي، بينما االجتهاد عند الشيعة هو وسيط بني احلكم الشرعي وبني دليله

ل على االجتهاد يف الشرع فلم ن ما ذكره السيد الصدر رمحه اهلل ال يرفع املشكلة لعدم الدليأال إ
ن سلمنا معه جدال  وقلنا باختالف إهاد مبعناه اليوم للفقيه، فحىت و الشرع صالحية االجت يعطِ 

ن  نفس االجتهاد الشيعي حيتاج إىل دليل وهو مفقود يف أالشيعي عن االجتهاد السين إال   االجتهاد
 .املقام

م األصول وأما ما ترى من اجتهاد بعض متأخري أصحابنا وتدوينه: )يقول الفيض الكاشاين
وخوضهم يف الفضول فإنا ذلك لشبهة جرت فيهم من خمالفيهم كما بينا وجهه يف مسفوراتنا مع 
احتمال أن يكون سبب حدوثه فيهم أوال  مصلحة رأوها ومماشاة مع خمالفيهم راعوها لئال يزعموا أن 

 .( )(يهمدقائق العلم ليست فينا مث صار ذلك شبهة ملن تأخر عنهم جرت فيهم مث سرت يف ذو 

حكام من خرة عند الشيعة لكوهنم يتلقون األزمنة متأأجديد لتاريخ التقليد فهو بدأ يف وأعود من 
اآلخوند  وعرب ناقلني لكلماهتم من دون تالعب يف كلماهتم، لذا يقول (السالم معليه)أئمة اهلدى 

ن األحكام ممن ينقلها يأخذو : )(السالم معليه)اخلراساين وهو يبني حال الشيعة يف زمن املعصومني 
بال واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصال ، وهو ليس  (السالم معليه)عنهم 

 .(2)( بتقليد كما ال خيفى

فقهاء فيما ينقلونه عن األئمة : )طلق عليهم فقهاء يف بعض الروايات، يقول السيد اخلوئيأولذا 
 .(9) (السالم معليه

                                                           

 .3ص: الحق المبين - 
 .8 3ص: األصول كفاية - 
 .   ص  ج: األصول مصباح - 
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صول احلكم الشرعي عرب علم األ  أهنم فقهاء كفقهاء اليوم الذين يستنبطونوهذا التعبري ال يعين
 .وعلم الرجال والدراية وغريها من العلوم اليت يتقوم هبا االجتهاد عندهم

 .بنقل نفس منت الرواية كما جنده يف كتاب الوسائل اإلفتاءفكان 

نفس نقل الرواية، وهو غري ما وقد كان اإلفتاء عند السؤال شفاها  ب: )ويقول الشيخ السبحاين
وقد كان السرية على هذا املنوال إىل زمن الصدوقني، إىل أن تطور األمر، وصارت تدوين . حنن فيه

الفتاوى بنقل متون الروايات حبذف إسنادها دارجا  من غري جتاوز عن حدود ما وردت فيه الروايات 
واالستنتاج، فتوسع نطاق الفقه واالجتهاد منذ إىل أن جاء دور التكامل واالستدالل، والتفريع ..... 

 .( )( زمن الشيخ الطوسي إىل عصرنا احلاضر

أي دون جتاوز حدود )على هذه الطريقة ( اإلفتاء)وقد استمر الفقه : )يقول الشيخ علي خازم
حيث عظمت (  ه 1  املتوىف )والشيخ الطوسي (  ه  9 املتوىف )إىل زمان السيد املرتضى ( الرواية

حلاجة عند الشيعة إىل التفريع يف املسائل الفقهية، إذ أن الفرتة اليت امتدت بني هناية الغيبة الصغرى ا
 :وحياة هذين املعلمني قد شهدت تطورا  على صعيدين(  ه 923)

 .عليها املعصوم من نص ال اليت الفروع كثرة . 

 .النصوص مفه يف االختالف على املبتنية املتعددة الفقهية اآلراء ظهور .2

إىل أن جاءت احلركة اإلخبارية ( الفقه وأصول الفقه)واستمر فقهاء الشيعة تأصيال  يف العلمني 
أصوليني يعتمدون : ، فانقسم الشيعة إىل( ه 129 املتوىف )على يد املوىل حممد أمني االسرتابادي 

توعبوا االعتماد على غري ، وإخباريني مل يس(وهي العناصر املشرتكة يف عملية االنبساط)أصول الفقه 
الرواية، ففهم القرآن عندهم موكول ألهله وهم املعصومون، واإلمجاع من أصول السنة، أم ا العقل ففيه 

واستمرت هذه احملنة من بداية القرن احلادي عشر إىل أن بدأت باالحنسار على يد . ما فيه أيضا  
 .(2)( ....(  ه  21 املتوىف )اجملدد الكبري حممد باقر البهبهاين 

                                                           

  .03 ص  ج: األصول تهذيب - 
 .  ص: الشيعة المسلمين عند الفقه علم إلى مدخل - 
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التقليد أمر طارئ مل يكن موجودا  يف السابق، فلم يتعر ض املتقدمني إىل مسألة وجوب  ،إذن
 .التقليد يف كتبهم الفقهية

: يف كتابه ذريعة األصول فصال  بعنوان - وغريه -لقد ذكر السيد املرتضى: ولعل البعض يقول
 .يد يف زمن املرتضىنه يوجد تقلأ، مما يعين ( ) (املفيت واملستفيت صفة)

 :أقول

إن  املعروف عن السيد املرتضى إنه ال يعمل باخلرب الظين، فكيف يعمل بالفتوى الظنية، : أوالا 
فعدم عمله بالفتوى الظنية من باب أوىل؛ لكون الراوي ينقل نص اخلرب خبالف املفيت الذي يستفيد 

يقصد التقليد الذي يعين عمل العامي  الفتوى من خالل عملية االجتهاد وإعمال النظر، إذن فهو ال
 .يت ال تفيد العلم انقيادا  أعمىبفتوى اجملتهد وانقياد العامي لفتواه ال

ال جيوز ألحد أن يفيت بشيء من : )ومن هنا جندهم يقيدون اإلفتاء بالعلم فيقول الشيخ الطوسي
فىت فيه، فمىت مل يكن عاملا  به املفىت خيرب عن حال ما يست ن  ألبه، األحكام إال  بعد أن يكون عاملا 

 .(2)(فال يأمن أن خيرب بالشيء على غري ما هو به وذلك ال جيوز، فإذا البد من أن يكون عاملا  به

واحلال إن  املستنبطني اليوم إنا يفتون عن ظن ال عن علم، وكذلك املقِلد فقول اجملتهد ال يفيده 
 .إال  الظن فقط

هجرية، وظهر التقليد بفرتة طويلة بعده، حىت جاءت  923د تويف سنة إن  السفري الرابع ق: ثانياا 
املدرسة األصولية فجعلوا حبث التقليد آخر املباحث امللحقة ببحث علم األصول، وجند ذلك يف 

مبادئ الوصول إىل علم )هجرية يف كتابه   2 الكتب األصولية للعالمة احللي املتويف سنة 
هجرية، فقد   92 كفاية األصول للشيخ كاظم اخلراساين املتويف سنة   ، كما وجنده أيضا  يف(األصول

 .أحلق ببحثه األصويل حبث التقليد يف آخر الكفاية

 .فبني والدة التقليد وبني وفاة السفري الرابع فرتة طويلة

                                                           

 . 8 ص  ج: الذريعة: انظر - 
 .   ص  ج :األصولعدة  - 
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بزمن عن انقطاع  همتأخر عنوجد يف بعض الكتب فصل يف املفيت واملستفيت إال  أن ه أيضا   ،نعم
هجرية بينما الغيبة الكربى وقعت مبوت   9 ارة مبوت السفري الرابع؛ لكونه مل يكن قبل سنة السف

 !! سنة 11 هجرية، فبينهما أكثر من  923السفري الرابع سنة 

ول باب أوُجعل  ةيهالكتب الفقن يف وِّ نه دُ أد ولد يف زمان متأخر جدا ، كما ما كان فالتقليوكيف
 . زمن متأخر جدا  فقهي يف الرسائل العملية يف

سالم البحوث الفقهية هو كتاب شرائع اإلفقد كان الكتاب الفقهي األول الذي هو  حمور 
للمحقق احللي، وهو مل يتعرض للتقليد أصال ، ومن بعده جاء كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم 

، وجاءت املسألة هجرية، ففتتح كتابه املذكور بكتاب االجتهاد والتقليد  99 اليزدي املتويف سنة 
 (.جيب على كل مكلف يف عباداته ومعامالته أن يكون جمتهدا ، أو مقلدا ، أو حمتاطا  : )األوىل

وقبل اليزدي مل جند يف كتب الفقهاء كتابا  اسه االجتهاد والتقليد، كما مل جند إجيابا  للتقليد كما 
 .أوجبه اليزدي

هذا الكتاب مل يلحق بالفقه إال  يف )التقليد ولذا يقول الشيخ علي خازم عن كتاب االجتهاد و 
 .( )( العصور األخرية فيما كان يبحث عنه يف أصول الفقه

 متأخر، عهد ويف أصوليا ، حبثا   أبد التقليد، موضوع إن  : )الفضلي اهلادي عبد الدكتور ويقول
 اليزدي السيد من نكا التحول هذا أن وأخال. فقهيا   حبثا   حتول بقليل، أو مباشرة هذا عصرنا يسبق

 .(2)..( ."الوثقى العروة" ب  املوسومة العلمية رسالته يف

 :واملستخلص من كل ما تقدم

 معليه) األئمة عن بعيدين لكوهنم واجلماعة السنة أبناء يد على مبدأمها واالجتهاد التقليد ن  إ . 
 .اإلهلية واألحكام املعارف منهم يستقوا فلم ،(السالم

                                                           

 . 5ص: الشيعة المسلمين عند الفقه علم إلى مدخل - 
 .دراسة فقهية لظاهرة االجتهاد والتقليد - 
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 زمن بعد جاء بل الكربى الغيبة بداية يف وجودا   له يكن مل اليوم املعروف مبعناه التقليد إن   .2
 .متأخر

 اليزدي كاظم السيد هو الفقه مباحث يف أدرجه من وأول فقهيا   حبثا   ليس التقليد حبث كان .9
 .ريةالس هذه على بعده جاء من وتابعه قبله، التقليد بوجوب أحد يفيت ومل الوثقى، العروة كتابه يف

 .واحلمد هلل أوال  وآخرا ؛ وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما  

ويليه اجلزء الثاين ، هجرية 99  اجلزء يف األول من شهر رمضان املبارك لسنة  امت الفراغ من هذ
 .شاء اهلل سبحانه إن
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