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 اإلهداء

 .إىل صاحب العهد وامليثاق

 إىل حجر األساس

 إىل حجر الزاوية

 إىل احلجر املقتطع من حممد حبيب اهلل

 إىل من أعدّه اهلل سبحانه هلدم حاكمية الناس والطواغيت

 (عليه السالم)وسيدي القائم أمحد احلسن إىل موالي 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

والذي كان عبارة عن ( البيان املفيد يف بدعة التقليد)بعد أن تقدم اجلزء األول من كتاب 
تدعة، وأوردنا يف ذلك اجلزء العديد من البحوث ونسأل اهلل تعاىل حبوث نقدية لعقيدة التقليد املب

عقيدة )أن تكون نافعة للقارئ يتعّرف من خالهلا على بعض احلقائق املرتبطة بالعقيدة املزعومة 
 (.وجوب التقليد

وقد وعدنا القارئ أن يأيت اجلزء الثاين وفيه عرض ملا استدل به القوم على عقيدة التقليد 
ا، وقد تعرضنا ألهم تلك األدلة وناقشناها نقاشا  علميا ، وأثبتنا عدم داللة ما ذكروه ومناقشته

 .املزعومة حىت طبقا  ملبانيهم( التقليد)على تلك العقيدة 

فلم يثبت التقليد بآية أو روايات قطعية الصدور والداللة، وهذا ما أكده كبار العلماء 
 .األصوليني

الشرعية منها جهاالت قد أُريد هلا أن يكون عقيدة يستمدوا ما  و اوهأإّن عقيدة التقليد 
وحقا  كما وصفهم السيد أمحد احلسن  ...ليكسبوا األموال ويبنوا املؤسسات الضخمة، وهكذا 

 .بأهنم جتار دجاج (عليه السالم)

أرمحوا أنفسكم يرمحكم اهلل، فهؤالء الذين يفرضون عليكم وجوب )...  :(عليه السالم)يقول 
ليد جتار دجاج وعقارات متبعون للشهوات، وليسوا طالب آخرة وال عالقة هلم باآلخرة، وأنتم التق

تعلمون هذا ورأيتموهم يف العراق بأنفسكم، وأنتم يف اخلارج ترون أهنم يرسلون لكم أبناءهم جلمع 
 يرسلون ملاذا ال: اخلمس واألموال وقضاء فرتة من املتعة يف الغرب حبجة التبليغ، ليتكم تسألوهنم

غري أبنائهم من بقية طلبة حوزة النجف إىل دول الغرب ؟ ملاذا مكاتبهم يديرها أبناؤهم واألموال 
 !يتصرفون هبا كيفما يشاءون دون رقيب أو نظام أو حسابات ومراقبة ؟
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أرمحوا أنفسكم يرمحكم اهلل، واستخدموا عقولكم للتمييز ومعرفة احلقيقة، فطالب الدنيا 
 .( )( صرفاهتم وسلوكهم وأفعاهلمتعرفوهنم من ت

وال أظن أّن الذي بينه حيتاج لربهان ودليل، فدليله الواقع الذي تعيشه الناس، لكنها اعتادت 
 .على التربير الذي مل ولن ينتهي

ويف الوقت الذي يربرون هذه األفعال اليت ال متت إىل دين اهلل بصلة باالحتماالت جندهم 
، فريدون الدليل (عليه السالم)عية اليت جاء هبا داعي احلق أمحد احلسن يتنكرون جلميع األدلة القط

 !!القطعي باحتماالت ال تغين من احلق شيئا  

 .املنهج املعريف القرآين املبين على الدليلوبطبيعة احلال هذا يكشف عن ضياع واحنراف عن 

ه ، مع أنّ (ما مال منيلحنن أصحاب الدليل أين : )قائال  يتمنطق و فطاملا مسعنا العديد يكرر 
، بل ويتيقن احلق ولكنه ينكره ....يقلب املوازين ويعترب االحتمال دليل، واملتشابه حمكم، وهكذا 

 ! ملخالفته ملصاحله اآلنية 

 !إذن ملاذا تردد تلك املقولة وختالفها عيانا  ؟

تقليد غري )بالدليل على عقيدتكم  (عليه السالم)لقد طالبكم السيد أمحد احلسن اليماين 
 !مرارا  وحتّداكم علميا  ومل تقّدموا شيء ( املعصوم

عاجزون عن إعطاء دليل شرعي أو عقلي : هم.. ) :(عليه السالم)يقول السيد أمحد احلسن 
على عقيدة التقليد عندهم واليت يبنون عليها دينهم املرجعي، فال توجد عندهم آية قرآنية حمكمة 

دور قطعية الداللة، وال يوجد عندهم دليل عقلي تام، فقاعدة وجوب الداللة وال رواية قطعية الص
الرجوع إىل العامل اليت يقدموهنا ال تنطبق عليهم؛ ألهنم يف أحسن أحواهلم يقدمون ظنّا  فهم 
ظانون، واحلقيقة إهنم يف بعض األحيان ال يقدمون غري أوهام مثل أحكام الصالة يف املناطق 

بعض هؤالء الذين يسمون أنفسهم مراجع ال يفهمون ما يقال هلم،  القريبة من القطب، بل إنّ 
ففي حني أننا نطالبهم بدليل على عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم، جندهم يقدمون دليلهم 
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وهذا القول يف أحسن أحواله يعين اجلواز وليس الوجوب، وحىت ! على أنه الرجوع إىل املتخصص 
ميهم هذا القول كدليل عقلي أهنم إما ال يفهمون ما نقول هلم، أو ومعىن تقد. اجلواز فيه نقاش

أهنم يقّرون بأّن عقيدهتم بدعة وباطلة وبال دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد أن بيّنا بطالهنا 
هلم إىل عقيدة اجلواز أو االستحباب، وإذا كان األمر كذلك فعليهم أن يعلنوا تنازهلم عن عقيدهتم 

تقاهلم من الوجوب إىل اجلواز لكي ننقل نقاشنا معهم إىل هذا املقام ونناقش عقيدهتم الباطلة وان
 .اجلديدة

بربك كيف لعاقل خياف اآلخرة أن يرتك هذه احلقيقة اليت يقدمها له أمحد احلسن، ويتمسك 
بأوهام وجهاالت يقدمها من يسّمون أنفسهم مراجع ؟ واهلل، أنا أشفق على حال هؤالء الذين 

ن أنفسهم مراجع وما هم فيه من ضعف وركة وعجز عن الدفاع عن عقيدهتم اليت اهنارت يسمو 
بفضل اهلل وتوفيقه لنا، وأدعوهم أن يراجعوا أنفسهم، فكلنا للموت سائرون وسنسأل وُيسألون، 
وال أعتقد أّن املناصب والزعامة الدينية تستحق كل هذا العناء، وأن يبيعوا ألجلها آخرهتم وخيتاروا 

فليتقوا اهلل يف الناس املساكني . طريق الضالل عن علم ويضّللون الناس ويبوؤوا بغضب اهلل ونقمته
الذين يضلوهنم ويبعدوهنم عن احلق بأكاذيب وأوهام ال حقيقة هلا وال دليل عليها مثل كذبة 

 .( )( عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم

نفسهم أمن يسمون  :سابقا  قلته  أكرر ما: )قائال  وبعد أن استمر الصمت أيضا  كّرر دعوته 
و عقلي على عقيدة التقليد عندهم واليت يبنون أعطاء دليل شرعي إفقهاء ومراجع عاجزون عن 

فال توجد عندهم آية قرآنية حمكمة الداللة وال رواية قطعية الصدور قطعية  ،عليها دينهم املرجعي
نطبق ىل العامل اليت يقدموهنا ال تإعدة وجوب الرجوع فقا ،الداللة وال يوجد عندهم دليل عقلي تام

حيان ال هنم يف بعض األإواحلقيقة  ،فهم ظانون مون ظنا  حواهلم يقدّ أحسن أهنم يف عليهم أل
ن بعض هؤالء الذين إبل  ،حكام الصالة يف املناطق القريبة من القطبأوهام مثل أمون غري يقدّ 

زي وكمال احليدري ال يفهمون ما يقال هلم ففي حني نفسهم مراجع أمثال صادق الشرياأيسمون 
ه نّ أننا نطالبهم بدليل على عقيدهتم يف وجوب تقليد غري املعصوم جندهم يقدمون دليلهم على إ

حواله يعين اجلواز وليس الوجوب وحىت اجلواز فيه أحسن أوهذا القول يف  ،ىل املتخصصإالرجوع 
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ون هنم يقرّ أو أ ،ا ال يفهمون ما نقول هلممّ إ ؛هنمإقلي ومعىن تقدميهم هذا القول كدليل ع ،نقاش
ىل إنا بطالهنا هلم ن بيّ أعقيدهتم بدعة وباطلة وبال دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد  نّ أب

ن يعلنوا تنازهلم عن عقيدهتم الباطلة أمر كذلك فعليهم وإذا كان األ ،و االستحبابأ عقيدة اجلواز
 .ىل هذا املقام ونناقش عقيدهتم اجلديدةإاجلواز لكي ننقل نقاشنا معهم  ىلإوانتقاهلم من الوجوب 

انتظر رد من يسمون أنفسهم مراجع ودفاعهم عن عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم أو أهنم      
 .( )( هنم أخطؤوا بتبنيهاإهنا عقيدة غري صحيحة و أيعلنون للناس 

بل هل ميكن عّده من ! د مع العقائد ؟فهل بعد هذا البيان يصح ملنصف أن يصنف التقلي
 ! الدين ؟

بأي وجه، مع أهّنا  التقليد صرار على إثباتإ وبكلولألسف جند األساليب امللتوية ال زالت 
 !!أوهن من بيت العنكبوت 

عد أن عجزوا عن تقدمي الدليل راحوا يستخدمون أسلوب اإلشكال الذي ألفناه عند فب
 .(السالم مليهع)املخالفني ملذهب أهل البيت 

ماذا نفعل يف زمن الغيبة، وكيف نعرف األحكام الشرعية املستحدثة ؟ كل : فيقول بعضهم
هبذا  (عليه السالم)أخريا ، فيقول السيد أمحد احلسن اليماين  اليت ُولدتذلك لكي يثبتوا العقيدة 

الكليين فقيها ، هل كان الشيخ املفيد فقيها ، هل كان الشيخ الطوسي فقيها ، هل كان ) :الصدد
هل كان الصدوق فقيها  ؟ واجلواب أهنم فقهاء، فهل كانت لديهم كتب فيها األحكام الشرعية، 
وكان الشيعة يف زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها أم ال ؟ مث هل جتدون يف كتبهم بابا  امسه التقليد 

 كما يف كتب األصوليني كتاب التقليد ؟؟ 

اء الشيعة األوائل الذين حفظوا املذهب هم احلق، أم هؤالء اليوم هل علم: إذن، ماذا تقولون
هم احلق ؟ ومن مث هل تعتربون كبار علماء الشيعة الذين يقولون ببطالن التقليد وضالل من يقول 

 !به باطل، وحاشاهم ؟
                                                           

 :في الفيسبوك (عليه السالم)الصفحة الشخصية للسيد أحمد الحسن  - 
( 01 1.Alhasan.Ahmed/com.facebook.www://https) 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313
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هل ... الفيض الكاشاين، واملريزا النوري، ونعمة اهلل اجلزائري، واحلر العاملي، وغريهم : مث
 .( )( !هؤالء باطل وكلهم يقولون ببطالن التقليد ؟

هنا مأساة قد أصيب هبا دين اهلل سبحانه، إذ أصبح يتغري باألهواء واآلراء البشرية إحقا  
القاصرة، وراح كل واحد جيعل نفسه مرجعا  مفتيا  يفهم الدين وال حيق لغريه فهم الشريعة، فنشأت 

يقّدم إالّ أوهاما  قد جعلت الناس شيعا  خمتلفني حتت غطاء ظاهرة املتخصص يف الدين، مع أنه ال 
 !لكونه متخصصا  ؟( عقيدة تقليد املرجع)

وعلى الرغم من اختالفهم وتناطح آرائهم يف العديد من املسائل الفقهية جندهم يبينون السبب 
لكون أغلبهم بكون التقليد خيفف على الناس : يف إجياهبم التقليد يف الفروع دون العقائد قائلني

لن يستطع الوصول للحكم الشرعي؛ مع أهنم مل يصلوا للحكم الشرعي بل بينوا ظنونا  ال تغين من 
احلق شيئا ، واختلف الناس تبعا  الختالف من يقلدوهنم، فوقعوا يف املشقة البالغة اليت يزعم دعاة 

  !؟ التقليد أهنم يريدوا رفعها عن كاهل الناس العوام

ورزية كبرية تعصف بدين اهلل سبحانه دعت إىل إرسال رسوال  يصحح ويقوم  حقا  إهنا حمنة
الدين وحييي معامل الدين وجيمع الكلمة على التقوى، ومييت البدع واالحنرافات اليت نشأت من 

 .(عليه السالم)تدخل األيدي العابثة، وقد تقّدمت كلماته املباركة 

يف عباراته املتقدمة يغين عن قراءة  (عليه السالم) إّن ما ذكره السيد أمحد احلسن: وحقا  أقول
مجيع ما جاء يف هذا الكتاب، فقد أحكمها عليهم؛ لذا جند صمتهم عن الرد، كما صمت 

ْن ُدوِن ﴿َوِإْن ُكْنُتْم يف َرْيٍب ِمَّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم مِ ؛ السابقون
فَِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات َُّقوا النَّاَر الَّيِت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة أُِعدَّْت  #اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي 

 .( ) لِْلَكاِفرِيَن﴾

 .فالسالم على أمحد احلسن اليماين القائم باحلق
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ب جوابا  شافيا  يبني بطالن التقليد املبتدع، وستكون وسيجد القارئ الكرمي يف هذا الكتا
 :البحوث يف

 .االستدالل باآليات املباركة.  
 .االستدالل بالروايات.  
 .الدليل العقلي، والسرية العقالئية. 3
 .اإلمجاع. 4
 .شبهات وردود. 5

أن يتقبله أسأل اهلل تعاىل أن يساهم يف بيان احلق ودحض الباطل، كما وابتهل إليه سبحانه 
 .إنّه مسيع جميبطمعا  مين بلطفه وكرمه بقبول حسن 

واحلمد هلل أوال  وآخرا ، وصلى اهلل على عباده املصطفني األبرار حممد وآله األطهار، وعلى 
 .مجيع أنبياء اهلل ورسله

 عبدالعايل املنصوري
 1341 /صفر احلرام /1

                                

 

 

 

                                                



( ) 

 القرآنيةاآليات 

(1) 

 .(1) آية النفر

ُهْم طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهواْ  :قال سبحانه ﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآفَّة  فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ
يِن َولِيُنِذُرواْ قَ ْوَمُهْم ِإَذا رَ   .( ) َجُعواْ إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن﴾يف الدِّ

لقد تعّرضوا هلذه اآلية املباركة يف كتب األصول يف حبثهم عن حجية خرب الثقة، وهلم فيها 
 .ذهن القارئ كي ال نشوشنقض وإبرام حناول عدم التعّرض إليه  

 :تقريب االستدالل

باركة على وجوب التقليد، وسأنقل لقد اختلفت عباراهتم يف تقريب االستدالل باآلية امل
: تقريب السيد اخلوئي لالستدالل باآلية لكونه يعتقد بداللة اآلية على حجية قول الفقيه، فيقول

فإهنا تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه لوال التحضيضية، كما تدلنا على وجوب التفقه )
لنا أيضا  على أن مطلوبية التفقه واإلنذار ليست واإلنذار ألهنما الغاية الداعية إىل األمر بالنفر، وتد

ألجل نفسيهما، بل من جهة احتمال التحّذر بواسطتهما، فالغاية من ذينك الواجبني هو التحّذر 
عند اإلنذار وحيث إّن اآلية مطلقة فيستفاد منها أّن التحّذر عقيب اإلنذار واجب مطلقا  سواء 

 .(3) (صلحصل العلم من إنذار املنذرين أم مل حي

 :فاآلية تدل على عّدة أمور

                                                           

لقد توسعت في بيان اآلية لكونها مما يردده أتباع التقليد كثيراً بال وعي واطالع على حقيقة األمر، وكذا اآلية  - 
 .الثانية

 .22 : التوبة -2
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التحضيض هو و  ،( )تحضيضتفيد الاليت ( لوال)وجوب النفر، حسب ما تدل عليه : األول
 .احلث على الطلب، واحلث على الطلب يعين عدم الرضا بالرتك، ومعىن ذلك الوجوب

 (.لَيتَ َفقَُّهواْ )مطلوبية التفقه، : الثاين

 (.نِذُرواْ َولِيُ )وجوب اإلنذار، : الثالث

 (.لََعلَُّهْم حَيَْذُرونَ )وجوب التحّذر، : الرابع

ومبا أّن التحّذر غري مقيد ( التحّذر)وقد دلت اآلية املباركة على وجوبه ): مث بعد ذلك يقول
فيها بصورة حصول العلم من إنذار املنذرين لكي جيب التحّذر بالعلم املستند إىل اإلنذار، فال 

ب التحّذر عقيب اإلنذار مطلقا  حصل للمتحّذر علم من إنذار املنذرين مناص من االلتزام بوجو 
جيب التحّذر عند إنذار املنذر سواء أفاد إنذاره العلم أم الظن، وبالتايل فهي : ، أي(أم مل حيصل

 .تدل على حجية قول الفقيه حبق العامي وإن أفاد الظن

داللتها على وجوب التقليد يف : نهام: وعلى اجلملة أّن لآلية املباركة دالالت) :مث يقول
. األحكام لداللتها على وجوب التحّذر بإنذار الفقيه وهو إمنا يتحقق بالعمل على إنذاره وفتواه

داللتها على : ومنها... وذلك لداللتها على وجوب اإلنذار ،داللتها على وجوب اإلفتاء: ومنها
نذاره حجة شرعا  مل يكن أي مقتٍض لوجوب وذلك ألنه لو مل يكن إ ،حجية إنذار الفقيه وإفتائه

  .( ) (فوجوب التحّذر عند إنذار الفقيه يستلزم حجية اإلنذار ال حمالة.. .التحّذر باإلنذار

إّن اآلية توجب النفر على أفراد من كل طائفة لطلب : واخلالصة كما يعتقد السيد اخلوئي
التحّذر يستلزم حجية قول املنذر سواء  العلم حىت يرجعوا لقومهم وينذروهم لكي حيذروا، ووجوب

أفاد علما  أم ظنا  كما هو احلال يف فتوى الفقيه، وال يكون اإلنذار واجبا  واحلذر ليس واجبا ، ألنّه 
 .يلزم لغوية وجوب اإلنذار

 :وسيكون كالمنا يف مناقشة اآلية يف مقامني

                                                           

 .(هالا )و ( إال)و ( لو ما)و ( لوال: )حروف التحضيض أربعة - 
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 .بيان بعض مناقشات الفقهاء األصوليني لآلية: املقام األول

 .(السالم معليه)بيان املراد من اآلية يف كلمات آل حممد : املقام الثاين

 : المقام األول

لقد ناقش الكثري من الفقهاء يف داللة اآلية، بعدة مناقشات رافضني داللتها على املطلوب، 
وسنعرض بعضا  منها لكي يتضح للقارئ الكرمي كالمهم يف اآلية ونفيهم لداللتها على وجوب 

 .ول الفقيهقبول ق

 .عدم داللة اآلية على وجوب العمل بقول المنذر تعّبدا   .1

لقد صرّح بعضهم بكون الظاهر من اآلية عدم وجوب العمل بقول املنذر مبجرده ما مل 
واملنذر هو املخوف احملذر الذي ينبه على النظر )... : يوجب العلم، فلذا يقول السيد املرتضى

، ومعىن (لعلهم حيذرون: )القبول منه بغري حجة، وهلذا قال تعاىل والتأمل، وال جيب تقليده وال
 .( ) (لعلهم يعملون أو يقبلون :ذلك ليحذروا، ولو أراد ما ادعوا لقال تعاىل

ويقول الشيخ األنصاري يف معرض كالمه ورّده على من استدل باآلية على حجية خرب 
أنه ال يستفاد من : األول: ا من وجوهعدم جواز االستدالل هب: لكن اإلنصاف): الواحد قائال  

الكالم إاّل مطلوبية احلذر عقيب اإلنذار مبا يتفقهون يف اجلملة، لكن ليس فيها إطالق وجوب 
لعله حيصل هلم العلم فيحذروا، : احلذر، بل ميكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم، فاملعىن

طلوبية العمل من املنذرين مبا أنذروا، وهذا ال فاآلية مسوقة لبيان مطلوبية اإلنذار مبا يتفقهون، وم
فليس يف هذه اآلية ختصيص . ينايف اعتبار العلم يف العمل، وهلذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم

 -فيما مسعت من األخبار املتقدمة  -لألدلة الناهية عن العمل مبا مل يعلم، ولذا استشهد اإلمام 
وإنذار النافرين للمتخلفني، مع أّن اإلمامة ال  (يه السالمعل)على وجوب النفر يف معرفة اإلمام 

 .تثبت إالّ بالعلم
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إّن التفقه الواجب ليس إاّل معرفة األمور الواقعية من الدين، فاإلنذار الواجب هو : الثاين
 -فاحلذر ال جيب إاّل عقيب اإلنذار هبا، فإذا مل يعرف املنذر  ،اإلنذار هبذه األمور املتفقه فيها

 -أّن اإلنذار هل وقع باألمور الدينية الواقعية أو بغريها خطأ أو تعمدا  من املنذر  -فتح بال
مل جيب احلذر حينئٍذ، فاحنصر وجوب احلذر فيما إذا علم املنذر صدق املنذر يف  -بالكسر 

عية، فإن املقصود من هذا الكالم ليس إالّ وجوب العمل باألمور الواق... إنذاره باألحكام الواقعية،
ال إنشاء حكم ظاهري هلم بقبول  ... ال وجوب تصديقه فيما حيكي ولو مل يعلم مطابقته للواقع

 .( ) (كل ما خيربون به وإن مل يعلم مطابقته للواقع

اقتضائها وجوب احلذر مطلقا  ولو مع عدم  آية النفر، فلمنع: وأّما): ويقول احملقق العراقي
إطالق من هذه اجلهة وإمنا إطالقها مسوق إلجياب اإلنذار  إذ ال ،حصول العلم للمنذرين بالفتح

على النافرين مبا تفقهوا من األحكام، ال لبيان وجوب احلذر والقبول مطلقا ، فيمكن أن يكون 
احلذر املطلوب عقيب اإلنذار منوطا  حبصول العلم القتضاء تراكم إخباراهتم إلفشاء احلق املوجب 

إنه جيب على النافرين اإلنذار مبا تفقهوا إذا رجعوا إىل : هلل العاملفمعىن اآلية وا. حلصول العلم
 .( ) (املتخلفني لعله حيصل هلم العلم فيحذرون

التفقه يف الدين : أحدمها: أّن غاية النفر أمران( اآلية)بل الظاهر منها ): ويقول السيد اخلميين
جيب على الفقيه إنذار : يكون املرادف. إنذار القوم وموعظتهم: وثانيهما. وفهم األحكام الدينية

القوم وإجياد اخلوف من بأس اهلل يف قلوهبم، فإذا خافوا حيكم عقلهم بوجوب حتصيل املؤمن، فال 
وأّما وجوب العمل بقول املنذر مبجرده فال . حميص هلم إاّل العلم بأحكام اهلل مقدمة للعمل هبا

 .(3) (تدل اآلية عليه

إذ يتحقق  ،إلنذار شيء واإلفتاء شيء آخر، فاإلنذار أعم من اإلفتاءومن هنا نفهم أيضا  أّن ا
باملوعظة واإلرشاد وتقدمي النصيحة وبيان احلكم الشرعي أو العقيدة احلقة، فاإلنذار هو التبليغ ال 

 . اإلفتاء

                                                           

 .232ص  ج: فرائد االصول - 
 .221ص 2ق 2ج: نهاية األفكار -2
 .18 ص 2ج: ، الرسائل22ص : االجتهاد والتقليد -1



 35......................................... ..اجلزء الثاني / ان املفيد يف بدعة التقليدالبي

بأّن اآلية الكرمية ال تدل على إطالق وجوب التحّذر حلالة ): ويقول السيد حممد باقر الصدر
إّن اآلية مل تسق من حيث األساس : أحدمها: لم السامع بصدق املنذر وذلك لوجهنيعدم ع

إلفادة وجوب التحّذر لنتمسك بإطالقها إلثبات وجوبه على كل حال، وإمنا هي مسوقة إلفادة 
وجوب اإلنذار فيثبت بإطالقها أّن وجوب اإلنذار ثابت على كل حال، وقد ال يوجب املوىل 

ن حصل له العلم، ولكنه يوجب اإلنذار على كل حال، وذلك احتياطا  منه يف التحّذر إالّ على م
مقام التشريع لعدم متكنه من إعطاء الضابطة للتمييز بني حاالت استتباع اإلنذار للعلم أو 

والوجه اآلخر ما يدعى من وجود قرينة يف اآلية على عدم اإلطالق لظهورها . مسامهته فيه وغريها
مبا تفقه فيه املنذر يف هجرته، وكون احلذر املطلوب مرتقبا  عقيب هذا النحو من يف تعلق اإلنذار 

 . ( ) (اإلنذار فمع شك السامع يف ذلك ال ميكن التمسك بإطالق اآلية إلثبات مطلوبية احلذر

إذ كيف يكون اإلنذار  ،إن كان التحّذر غري واجب يلزم لغوية وجوب اإلنذار: ورمبا يقال
ليس واجبا ، مع أّن اإلنذار جعل غاية للتفقه، والتفقه غاية للنفر، فيكون اإلنذار واجبا  والقبول 

 .( )غاية الغاية، فيجب التحّذر، ومع وجوبه وعدم قبوله سيكون إجياب اإلنذار لغوا  

واإلنذار ليس لغوا  مع ): لقد أجاب السيد حممد باقر الصدر على هذا اإلشكال قائال  : أقول
بدية ألنه كثريا  ما يؤدي إىل علم السامع فيكون منجزا ، وملا كان املنذر حيتمل عدم احلجية التع

دائما  ترتب العلم على إنذاره، أو مسامهة إنذاره يف حصول العلم ولو لغري السامع املباشر فمن 
 .(3) (املعقول أمره باإلنذار مطلقا  

 ب ليست دائما  واجبة، وانبان غاية الواج): كما أنه أجاب أيضا  عن هذا االشكال بقوله
كانت حمبوبة حتما ، ولكن ليس من الضروري أن يتصّدى املوىل إلجياهبا، بل قد يقتصر يف مقام 
الطلب على تقريب املكلف حنو الغاية، وسد باب من أبواب عدمها وذلك عند وجود حمذور 

 .(4) (مانع عن التكليف هبا، وسد كل أبواب عدمها كمحذور املشقة وغريه
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وهذه اآلية ال داللة فيها الن الذي يقتضيه ظاهر اآلية وجوب ): يقول الشيخ الطوسيو 
ألنه غري ِمتنع ان  ،االنذار على الطائفة وليس يف وجوب االنذار عليهم وجوب القبول منهم

 .( ) (تتعلق املصلحة بوجوب االنذار عليهم وال تتعلق بوجوب القبول منهم

الشيخ النائيين يف رّده عن اإلشكال املتقدم من عدم وجود وهبذا ميكن أن يندفع ما ذكره 
 . إطالق يف اآلية يشمل العمل بقول املنذر تعبدا  يف حبثه عن حجية خرب الواحد

إّن اخلرب الواحد مبا هو يستحيل إفادته العلم وحصوله أحيانا  عند اإلخبار : أوال  : وفيه): فقال
ن نفس اخلرب فحمل اآلية على صورة حصول العلم إلغاء ال بد وأن يكون لقرائن خارجية أجنبية ع

حلجية قول املنذر بالكلية وتعليق للحكم بوجوب التحّذر على حصول العلم باألحكام الشرعية 
 .وهذا ينايف ترتب وجوب التحّذر على اإلنذار كما هو ظاهر اآلية

احلكم ببعض أفراد  سلمنا إّن التقييد بصورة حصول العلم ال يوجب إاّل اختصاص: وثانيا  
املطلق وهو اخلرب املفيد للعلم إالّ أنه ال موجب هلذا التقييد مع كونه من األفراد النادرة للخرب، ولو  
كان كونه القدر املتيقن موجبا  لالختصاص ملا جاز التمسك مبطلق يف شيء من األبواب إذ ما 

 .( ) (من مطلق إالّ وله متيقن يف اجلملة

اآلية إجياب اإلنذار على كل فرد من النافرين لقومه، فيجب عليه أن ينذر مث إّن الظاهر من 
ن مل إمجيع قومه، ومبا أّن النافرين جمموعة فرمبا إنذارهم سيكون موجبا  للعلم ال القبول التعبدي و 

 .يفد علما  

  هو إحرازر حيصل التحذّ  كي – ولو باجلملة -من قول املنذرلعل ِما يدل على لزوم العلم مث 
 .وتشّدق وأن ما يقوله حقا  ال باطال ، وهذا ال يوصف به كل من درس كون املنذر متفقه
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 .عدم اختصاص اآلية بالفروع .2

هو املتبّصر  ،الفهم والفطنة، فالفقيه: إّن اآلية أوجبت التفقه يف الدين، وهو يعين حبسب اللغة
 .بأمور الدين

والفروع، فال وجه لتخصيص اآلية بالفروع ( ائدالعق)فعنوان التفقه يشمل التفقه يف األصول 
إاّل مبخصص قطعي لكي نرفع اليد به عن إطالقها الشامل لألصول والفروع، وإاّل فاآلية مطلقة 
 . وشاملة للتفقه يف األصول والفروع، بل الروايات الواردة يف تفسريها تدل على التعميم كما سيأيت

 ألنّ يف العصور السابقة،  ال وجود هلاد مراجع التقليد بل الفقاهة باملعىن املوجود اليوم عن
ليس و بنفسه أو بواسطة  (عليه السالم)التفقه يف تلك األزمان كان بنقل الراوي ما مسعه من اإلمام 

أصحاب األئمة  فبعض ، املعهودة اليوم عند الفقهاء بالطريقة احلكم الشرعي استنباطله دور يف 
ا كفقهاء اليوم، فالفقاهة املتعارف عليها اليوم هي الفقاهة املبنية على فقهاء إاّل أهنم مل يستنبطو 

الدليل العقلي وغريه من األدوات اليت يستعملها اجملتهد يف االستنباط وهي ال وجود هلا يف السابق 
املختلف يف اجلملة عن التفقه  أصال ، فيتعني محل التفقه على التفقه الذي كان يف تلك األزمان

 .وهبذا تكون اآلية أجنبية عن حجية قول فقهاء اليوم تعبدا  اليوم، مبعناه 

 :وِما يدل على ذلك روايات عديدة أطلقت لفظ الفقيه على من حفظ الروايات

من حفظ من أحاديثنا أربعني حديثا  بعثه اهلل يوم ): قال ،(عليه السالم)وعن أيب عبد اهلل 
 .( ) (القيامة عاملا  فقيها  

من حفظ عين من أميت أربعني حديثا : )(صلى اهلل عليه وآله)قال رسول اهلل  :قال ،عن أنس
  .( ) (والدار اآلخرة بعثه اهلل يوم القيامة فقيها  عاملا   عز وجليف أمر دينه يريد به وجه اهلل 

ليس املراد به الفقه مبعىن الفهم، فإنه : قال بعض الشارحني): جاء يف سفينة البحار للنمازي
ب املقام، وال العلم باألحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، فإنه مستحدث، بل املراد ال يناس
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والفقيه أكثر ما يأيت يف احلديث هبذا املعىن، فالفقيه هو صاحب البصرية . البصرية يف أمر الدين
آن ال يفقه العبد كل الفقه حىت ميقت الناس يف ذات اهلل، وحىت يرى للقر : بقوله Xوإليها أشار 

 .( ) (كثرية، مث يقبل على نفسه فيكون هلا أشد مقتا    وجوها  

 ،الفتوى: آلية يدل على أن املراد باالنذارذكر التفقه يف ا: فان قيل): ويقول صاحب املعامل
هذا موقوف على ثبوت عرفية املعىن املعروف بني الفقهاء  :قلت .وقبول الواحد فيها موضع وفاق

ليحمل اخلطاب  ،على الوجه املعترب ،(صلى اهلل عليه وآله)الرسول  واألصوليني للتفقه يف زمن
ألصالة بقائه حىت يعلم  ،فيجب احلمل عليه ،ومعناه اللغوي مطلق التفهم .وأىن لكم بإثباته .عليه

 .( ) (ومل يثبت حصوله يف ذلك العصر .النقل عنه

الفقه وال حتصر التفقه  األحاديث املتقدمة إمنا ذكرت مصداقا  من بأنّ : ولعل قائل يقول
معىن الفقه لغتا  هو مطلق الفهم، فكل من فهم مسي فقيها  سواء روى روايات أم  بالرواة؛ بدليل أنّ 
 .(3)نظر فيها وفهمها

إّن الكالم سيكون يف حجية الفهم الناتج من النظر واالجتهاد، فهل جعل الشرع : أقول
 .ذي ينبغي معرفته؟ وهذا هو األساس ال له أم الاملبارك احلجية 

حجية الفهم الناتج من ال يوجد دليل شرعي يدل على اجلواز فضال  عن وأقول بكل إصرار 
 .حبق العامي االجتهاد

 . بيان المقصود بوجوب الحذر .3

                                                           

 .237ص 3ج: سفينة البحار - 
 . 2 ص: معالم الدين -2
الروايات التي تنص على ذلك، والتي  إنا الروايات التي أطلقت لفظ الفقهاء على المجتهدين كثيرة، ويكفي مراجعة -1

 :منها
أي قيام )قلت إلهي فمتى يكون ذلك : ) ... في حديث المعراج( صلى هللا عليه وآله)عن الرسول محمد . أ

فأوحى إليا عز وجل ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء وقل العمل وكثر الفتك وقل ( -عليه السالم  -القائم 
 .82ج: بحار األنوار( ن وكثر فقهاء الضاللة الخونةالفقهاء الهادو
سيأتي على الناس زمان ال يبقى من القرآن إالا رسمه ومن اإلسالم إالا اسمه، يسمون به : )وعنه أيضاً . ب

وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم 
 .272ص 3ج: الكافي( إليهم تعودخرجت الفتنة و
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لقد صّور املستدلون هبذه اآلية على حجية قول الفقيه وفتواه والعمل هبا احلذر مبعىن احلذر 
إذ  ،قول اجملتهد والعمل به تعبدا ، وهذا خالف الظاهر من معىن احلذرالعملي، الذي يعين قبول 

 .احلذر هو االحرتاز واالحتياط يف دفع املكروه والتدقيق والتأمل

إّن ظاهر احلذر املفروض كونه علة لالنذار يف اآلية هو التحرز اخلارجي ): يقول احملقق النائيين
وف النفساين الذي ال وعاء له إال النفس نعم اخلوف على ما يستفاد من موارد استعماالته ال اخل

النفساين موجب للتحرز اخلارجي ال انه هو املطلوب والغاية يف نفسه فيما إذا كان متعلقا 
 .( )(لالمر

إّن احلذر على ما يستفاد من مشتقاته وموارد استعماالته ): فيقولوتبعه تلميذه السيد اخلوئي 
خلوف النفساين فحسب ومعناه التحفظ عن الوقوع فيما ال يراد عنوان للعمل وليس عبارة عن ا

 .( ) (من املخاوف واملهالك

وهذا يف احلقيقة تغيري لبعض املفاهيم وتفسريها خبالف ظاهرها املفهوم منها بال دليل، لذا 
وأما كون التحذر مبعىن التحذر العملي، أي قبول قول الغري والعمل به، ) :قول السيد اخلمييني
. و خالف ظاهرها، بل التحذر إّما مبعىن اخلوف، وإّما مبعىن االحرتاز، وهو الرتك عن خوففه

والظاهر أنّه مبعىن اخلوف احلاصل عن إنذار املنذرين، وهو أمر غري اختياري ال ميكن أن يتعلق 
 .(نعم، ميكن حتصيله مبقدمات اختيارية، كاحلب، والبغض، وأمثاهلما. بعنوانه األمر

به نص يفسره  يأتِ ر خالف الظاهر من اآلية، ومل ري احلذر مبعىن العمل بقول املنذتفس: إذن
  .مبا فسروه به، هذا أوال  

نَذر، فوجوب احلذر ال يعين وجوب العمل : ثانيا  
ُ
على القول بوجوب احلذر على الشخص امل

تقدمت بقول املخرب أو الفقيه، وهذا ما نص عليه السيد املرتضى والشيخ األنصاري كما 
بل وجوب احلذر مبعىن وجوب البحث والفحص والتقصي لكشف . عبارتيهما يف املناقشة األوىل

ملعصوم بال دليل وال احلقيقة ال قبول قول املخرب واملنِذر بال دليل وال برهان، بل إّن قبول قول غري ا
                                                           

 .   ص 2ج: تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي -أجود التقريرات  - 
 .38شرح ص: االجتهاد والتقليد -2
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حيّذر عمار بن  (صلى اهلل عليه وآله)ولذا جند النيب  ،للحذر الذي أمرت به اآلية خالفٌ برهان 
حىت خيتلف السيف ( شدائد)إنّه سيكون من بعدي يف أميت هنات  ،يا عمار): ياسر قائال  له

فإذا رأيت ذلك فعليك هبذا  ،وحىت يربأ بعضهم من بعض فيما بينهم وحىت يقتل بعضهم بعضا  
سلك علي، و ]فإن سلك الناس واديا   -(عليه السالم)يعين علي بن أيب طالب  ،األصلع عن مييين

إّن عليا  ال يردك عن هدى، وال يدلك على  ،يا عمار. فاسلك وادي علي وخل عن الناس[ واديا  
 .( ) (ردى

فاحلذر إمنا يكون بالبحث عن احلقيقة لكي يأمن اإلنسان من اهللكة والعقوبة، ال أن يطيع 
التقليد ويسلك  ولذا جند البعض يرفض ،غري املعصوم ويطبق قوله بال دليل، فهذا خالف احلذر

االحتياط لكي يطمئن بدفع الضرر، ومعىن ذلك إن التقليد مظنة للضرر فمن قلد سيكون يف 
 .معرض الضرر، وهو خالف التحّذر الذي أوجبته اآلية

 .إذن وجوب احلذر يقتضي عدم قبول قول الغري بال دليل وعدم العمل به

بار، فإذا أنذر املنذر جيب احلذر، إّن وجوب احلذر مرتتب على عنوان اإلنذار ال اإلخ .4
ومن الطبيعي أّن اإلنذار يستبطن وجود خطر مسبق، وهذا يعين أّن الذي جنز التكليف وأدخله يف 
عهدة املكلف ليس اإلنذار بل يوجد منجز سابق، إذن اإلنذار ال يدخل التكليف يف عهدة 

 .املكلف وينجزه عليه

وميكن النقاش يف االمر الثالث بان ) :حيث قال وهذا ما صرّح به السيد حممد باقر الصدر
وجوب التحذر مرتتب على عنوان االنذار، ال جمرد االخبار، واالنذار يستبطن وجود خطر سابق، 
وهذا يعين ان االنذار ليس هو املنجز، واملستتبع الحتمال اخلطر جبعل الشارع احلجية له، وامنا هو 

 .( ) (بقة بالعلم االمجايل، أو الشك قبل الفحصمسبوق بتنجز االحكام يف املرتبة السا
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 .القطع بكون اإلنذار بما تفقهوا فيه. 5

الذي تفقه فيه املنذر، وعليه  األمريكون يف  إمنااملباركة إن احلذر الواجب  اآليةالظاهر من 
اجملتهد  انذر مبا تفقه فيه، ومع الشك فال جيب احلذر، ومبا أنّ  إمنافالبد من  العلم بكون املنذر 

 .إنذارهينذر باحلكم الظاهري ال الواقعي فال جيب حبكم العقل احلذر من 

أن ظاهر اآلية كون احلذر الواجب هو ): وهذا ما أفاده السيد احلكيم يف تعليقه على الكفاية
 ما يكون بعد االنذار مبا تفقهوا فيه من األمور الدينية فال بد يف احلكم بوجوب احلذر من إحراز

االنذار باألمور الدينية املتفقه فيها ومع الشك يف ذلك يشك يف وجوب احلذر فإذا مل يعلم كون 
 .( ) (بصدق املخرب مل يعلم أنه منذر باألمور الواقعية فال جيب عقال  احلذر للشك يف موضوعه

 .اآلية بصدد بيان كيفية النفر .6

كل فرقة ألجل التعلم، أّما قبول قول   إّن اآلية ناظرة لكيفية النفر فهي يف مقام طلب النفر من
املتعلم بعد اإلنذار تعبدا  فهي غري ناطرة إليه، وهذا ما أفاده السيد اخلميين فبعد أن ناقش يف 

هذا كله مع أنّه ال إطالق لآلية، ضرورة أهنا بصدد بيان كيفية النفر، وأنّه إذا مل ): داللة اآلية قال
ال جيوز للناس : وباجلملة! ؟ر طائفة منهم، فإنّه ميسور هلمميكن للناس نفر عمومي، فلم ال تنف

ميكن  -كسائر أمورهم   -سد باب التفقه والتعلم بعذر االشتغال بأمور الدنيا، فإن أمر الدين 
وأّما وجوب قبول السامع مبجرد السماع، فال إطالق . قيام طائفة به، فال بد من التفقه واإلنذار

 .( ) (لآلية يدل عليه

 .(3) الوقت نفسه جند البعض اآلخر يرى أّن اآلية يف مقام بيان وظيفة اجملتهد ال املقّلدويف 
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 .اإلنذار بعد تحقق التفقه. 7

بعد حصول التفقه يف الدين، فمن شك يف فقاهته ال  اإلنذار أوجبت اآلية أنمن الواضح 
ما ميزان التفقه : نسأل القوميقبل قوله لعدم العلم بكونه متفقها  أم ال، وبناء على ذلك لنا أن 

عندكم، وكيف تتحقق الفقاهة، وما هي موازين الفقيه، وبعد معرفتها لنرى هل هي موجودة 
 !!!؟ ومتوفرة واقعا  مبن تصّدى للفتوى اليوم

وبعد هذا أعتقد من الطبيعي جدا  مع وجود هذا اخلالف املتقدم ال ميكن لإلنسان االطمئنان 
كثري من اإلشكاالت عليه، لذا صرّح الكثري بعدم داللة آية النفر على هبذا االستدالل لورود  

 :حجية قول الفقيه، وإليك بعض من أولئك

واملنذر هو املخوف احملذر الذي ينبه على النظر والتأمل، )... : السيد املرتضى حيث قال.  
، ومعىن ذلك (نلعلهم حيذرو : )وال جيب تقليده وال القبول منه بغري حجة، وهلذا قال تعاىل

  .( ) (لعلهم يعملون أو يقبلون :ليحذروا، ولو أراد ما ادعوا لقال تعاىل

بل ميكن أن (: اىل ان يقول)ال يستفاد من الكالم إاّل مطلوبية احلذر ): الشيخ األنصاري.  
(: مث يقول بعد ذلك.)لعله حيصل هلم العلم فيحذروا: يتوقف وجوبه على حصول العلم، فاملعىن

فاحنصر وجوب احلذر فيما إذا علم ... قه الواجب ليس إال معرفة االمور الواقعية من الدين،التف
، فهذه االية نظري ما ورد من االمر بنقل ...املنذر صدق املنذر يف إنذاره باالحكام الواقعية

الروايات، فإن املقصود من هذا الكالم ليس إال وجوب العمل باالمور الواقعية، ال وجوب 
ال إنشاء حكم ظاهري هلم بقبول كل ما ... قه فيما حيكي ولو مل يعلم مطابقته للواقعتصدي

  .( )( خيربون به وإن مل يعلم مطابقته للواقع

، (التقليد)وأّما اآليات، فلعدم داللة آية النفر والسؤال على جوازه ): اآلخوند اخلراساين. 3
 .(3) (ألخذ تعبدا  لقّوة احتمال أن يكون اإلرجاع لتحصيل العلم ال ل
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فعمدهتا آييت النفر والسؤال، ومها أيضا  قاصرتان عن إفادة  ،وأّما اآليات): احملقق العراقي. 4
 .( ) (حجية فتوى العامل يف حق العامي

هذا واإلنصاف أن اآلية الشريفة ال تدل على حجية اخلرب وال على ): السيد احلكيم. 5
، وإمنا تدل على وجوب التفقه يف الدين وتعلم معامله املرةجتهاد بل هي أجنبية عنهما بحجية اال

يف األصول والفروع لغاية تعليم اجلاهلني وتفقيههم بإقامة احلجة عليهم وإقناعهم بالطريق الذي 
وظين  ،تعلموا به وتفقهوا بال داللة هلا على حجية االجتهاد أو اخلرب أصال ال مطابقة وال التزاما

 .( ) (ملأن ذلك ظاهر بأدىن تأ

أّن اآلية أجنبية عن حجية قول املفيت، كما أهنا أجنبية عن : واإلنصاف): السيد اخلميين. 6
أنه جيب على طائفة من كل فرقة أن يتفقهوا  :-والعلم عند اهلل  -حجية قول املخرب، بل مفادها 

ة حلصول اخلوف يف يف الدين، ويرجعوا إىل قومهم، وينذروهم باملواعظ واالنذارات والبيانات املوجب
قلوهبم، لعلهم حيذرون، وحيصل يف قلوهبم اخلوف قهرا ، فإذا حصل اخلوف يف قلوهبم تدور رحى 

هذا حاهلا مع قطع النظر . الديانة، ويقوم الناس بأمرها قهرا ، لسوقهم عقلهم حنو القيام بالوظائف
 .(3) (لى املطلوبومع النظر إليها أيضا  ال تدل ع. عن الروايات الواردة يف تفسريها

وكيف كان فالكالم يف داللة اآلية على حجية خرب الواحد مبا ): السيد حسني الربوجردي. 7
الن اآلية وان كانت دالة  ،وإن مل يكن موجبا للعلم، والتحقيق انه ال داللة فيها على ذلك ،هو

لى االطالق لكنه ال يقتضي وجوبه ع ،على وجوب التفقه ووجوب العمل على طبق ما أخرب به
ومن  ،ضرورة ان االطالق امنا يفيد فيما إذا كان املتكلم يف مقام البيان ،وإن مل يكن موجبا للعلم

وان كان وجوبه  ،املعلوم ان اآلية مسوقة لبيان وجوب النفر والتفقه ال لبيان وجوب التحذر
ولكنه ميكن أن يكون  يستفاد من اآلية باعتبار وقوعه غاية للنفر الواجب مبعونة لوال التحضيضية

 .(4) (وجوب احلذر واالخذ خبرب املخرب مشروطا مبا إذا أفاد العلم
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ولكن حمط النظر فيها هو بيان وجوب التفقه يف العلوم الدينية مث ): الشيخ املنتظري. 8
نشرها ليتعلم غري النافرين، وليست يف مقام جعل احلجية التعبدية لقول الفقيه مطلقا  حىت 

 .( ) (القه لصورة عدم حصول العلم أيضا  يتمسك بإط

 .آلية النفر (عليهم السالم)بيان تفسير أهل البيت : المقام الثاني

ِما ال إشكال فيه أّن آل حممد هم عدل القرآن وترمجانه، فهم العاملون بالقرآن وتفسريه 
 .صلوتأويله، فال يدانيهم أحد لكونه سبحانه اختصهم بعلم الكتاب، فكالمهم هو الفي

ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت حمحَْكَماٌت ُهنَّ أُمح اْلِكَتاِب َوُأَخُر ﴿: عز وجل قال اهلل
َنِة َواْبِتَغاء ِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِوي ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفت ْ

الَّ أُْوُلوْا تَْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َرب َِّنا َوَما َيذَّكَُّر إِ 
 .( )﴾األْلَبابِ 

: (معليه السال)عن أيب جعفر فهم الراسخون يف العلم الذين ال يعلم تأويل الكتاب غريهم، ف
  .(3) (حنن الراسخون يف العلم، وحنن نعلم تأويله)

ُهْم َلَعِلَمُه ﴿: وعن أيب جعفر يف بيان قوله سبحانه َوَلْو َردحوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُْويل اأَلْمِر ِمن ْ
ُهمْ   .(5) (السالم معليههم األئمة املعصومون ): ، قال(4) ﴾الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمن ْ

َبْل ُهَو آيَاٌت بَ ي َِّناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن ﴿: مسعته يقول: ، قال(عليه السالم)أيب عبد اهلل  وعن
َوْأُتواْ ﴿ :فهم باب اهلل الذي منه يؤتى، قال تعاىل .(7) (هم األئمة خاصة: ، قال(6)﴾أُوُتوا اْلِعْلمَ 

 .(8) ﴾اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواهِبَا
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والبيوت هي بيوت العلم اليت استودعها األنبياء، وأبواهبا ): (السالم عليه)ويقول أمري املؤمنني 
 .( ) (أوصياؤهم

وبعد بيان التناطح املتقدم يف اآلراء يف املقام األول بدت احلقيقة جلية واضحة، فالفقهاء 
فيما ال ينبغي هلم وليس من شأهنم فكانت النتائج اختالف  أنفسهمقاصرون أقحموا  واألصوليون

والعوامل الذاتية والطباع النفسانية لكل شخص، فمنهم من يثبت أّن آية  األذواقحبسب  ءاآلرا
وال ندري ملَ تركوا ... .النفر نص يف حجية تقليد العامي للمجتهد، ومنهم من ينفي ذلك، وهكذا

أم عجزوا عن البيان ! ، فهل قصروا يف تبليغ دين اهلل سبحانه ؟(السالم معليه)تفسري آل حممد 
 . أسئلة مرتوك اجلواب عنها للقارئ الكرمي . . .أم لغري ذلك،! ؟

هلذه اآلية ونقف عنده بشيء من التوضيح مبا يقدرنا  (السالم معليه)ولنرى تفسري آل حممد 
 :اهلل عليه سبحانه فال حول وال قوة االّ به، فقد رويت روايات يف استشهاد األئمة هبا

مد بن عيسى، عن حممد بن خالد، عن النضر بن عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حم .1
عليه )قلت أليب عبد اهلل ): قال ،سويد، عن حيىي احلليب، عن بريد بن معاوية، عن حممد بن مسلم

عليه )إّن عليا  : قال ؟أصلحك اهلل بلغنا شكواك وأشفقنا، فلو أعلمتنا أو علمتنا من: (السالم
بقي من بعده من يعلم مثل علمه أو ما  يهلك عامل إالالعلم يتوارث، فال كان عاملا  و   (السالم

أما أهل هذه البلدة : فقال ؟ أفيسع الناس إذا مات العامل أال يعرفوا الذي بعده: قلت شاء اهلل،
﴿فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ  :وأّما غريها من البلدان فبقدر مسريهم، إّن اهلل يقول -يعين املدينة  -فال 

يِن ولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن﴾ِفْرَقٍة ِمن ْهُ  : قلت: قال ْم طائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّ
هو مبنزلة من خرج من بيته مهاجرا  إىل اهلل ورسوله مث يدركه : فقال .أرأيت من مات يف ذلك

يعطى : قال ؟دموا بأي شيء يعرفون صاحبهمفإذا ق: قلت: املوت فقد وقع أجره على اهلل، قال
 .( ) (السكينة والوقار واهليبة

                                                           

 .22 ص 27ج(: آل البيت)وسائل الشيعة  - 
 .228ص 27ج: ؛ بحار األنوار 82ص 2ج: ؛ علل الشرائع130 – 172ص  ج: الشيخ الكليني -الكافي  -2
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: بلغنا شكواك، أي: قائال   (عليه السالم)فمحمد بن مسلم رمحه اهلل يسأل اإلمام الصادق 
من الرحيل عن هذا  (عليه السالم)مث يبني حممد بن مسلم إشفاقه وخوفه على اإلمام  ،مرضك

عليه )أن يبني هلم ملن يرجعون من بعده، فيجيبه اإلمام  (ه السالمعلي)يطلب منه  العامل، مث
منه بأمور  ويتعلمواه الناس يف كل حني وزمان إلي ترجعتمية وجود عامل قّيم على الدين حب (السالم

إذ املوت بدون معرفة اإلمام  ،يف كل زمان يف غاية األمهية (احلجة)العامل دينهم، ولكون معرفة 
سيكون موتا  جاهليا  كما جاءت بذلك الروايات، فلذا جاء السؤال من حممد بن  (عليه السالم)

 (عليه السالم)، فأجابه اإلمام (أفيسع الناس إذا مات العامل أال يعرفوا الذي بعده؟: )مسلم قائال  
رة فقال وحيث كان اإلمام يف املدينة املنو  (عليه السالم)أّما أهل البلدة اليت تويف فيها اإلمام : قائال  
يعلمون  (عليه السالم)أّن البلدة اليت تويف فيها اإلمام : ، أي(أهل هذه البلدة فال: )(عليه السالم)

باإلمام الذي يأيت بعده، وأّما الذين كانوا يف البالد األخرى البعيدة عن البلدة اليت تويف فيها اإلمام 
ق الذي جيب عليهم االعتقاد به فبقدر مسريهم يف طلب املعرفة لإلمام الالح (عليه السالم)

والرجوع اليه، مث ساق اآلية املباركة مستدال  هبا على وجوب النفر واملسري ملن كانوا بعيدين عن 
لكي يتعرفوا على وصيه وعلى إمامهم الالحق، وبعد  (عليه السالم)البلدة اليت تويف فيها اإلمام 

السابق لكون األرض ال ختلو من حجة به تقام معرفتهم يرجعوا لقومهم ليبينوا هلم خليفة إمامهم 
 .الفرائض ويكون القيم على دين اهلل سبحانه واملنفذ لشرعه املبارك

عليه )ولكون اآلية واردة يف وجوب النفر على من كانوا نائني عن البلدة اليت تويف فيها اإلمام 
عن  (عليه السالم)اإلمام ، وأتى إجياب النفر عليهم ملعرفة إمامهم سأل حممد بن مسلم (السالم
 :أمرين

عليه )يف بيان حكمهم لو ماتوا يف الطريق وقبل معرفتهم إلمامهم، فأجابه اإلمام : األول
هو مبنزلة من خرج من بيته مهاجرا  إىل )بكون الذي ميوت يف نفريه لطلب معرفة إمامه  (السالم

 (.اهلل ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهلل

 ؟ فبماذا يعرفونه (عليه السالم)لو أتى القوم الذين نفروا للتعّرف على اإلمام : الثاين
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يعرف بالسكينة والوقار : ، أي(يعطى السكينة والوقار واهليبة: )(عليه السالم)فأجابه اإلمام 
 .واهليبة، فبهذه األمور يهتدون ملعرفة صاحبهم وإمامهم

لكون معرفته عليها يدور قطب رحى  (ه السالمعلي)فوجوب النفر يف اآلية ملعرفة اإلمام 
دليال  على وجوب النفر ملعرفة  (عليه السالم)أعمال العباد، وهبذا نعرف أّن اآلية جعلها اإلمام 

، واإلمامة من األمور العقائدية اليت يشرتط فيها العلم ال القبول التعبدي (عليه السالم)اإلمام 
: لكن اإلنصاف: )األنصاري بعد أن بنّي استدالهلم بآية النفر لذا يقول الشيخ ،الناتج من التقليد

مطلوبية احلذر عقيب  أنه ال يستفاد من الكالم إال: ولاأل: عدم جواز االستدالل هبا من وجوه
اإلنذار مبا يتفقهون يف اجلملة، لكن ليس فيها إطالق وجوب احلذر، بل ميكن أن يتوقف وجوبه 

له حيصل هلم العلم فيحذروا، فاآلية مسوقة لبيان مطلوبية اإلنذار لع: على حصول العلم، فاملعىن
مبا يتفقهون، ومطلوبية العمل من املنذرين مبا أنذروا، وهذا ال ينايف اعتبار العلم يف العمل، وهلذا 

فليس يف هذه اآلية ختصيص لألدلة الناهية عن العمل مبا مل . صح ذلك فيما يطلب فيه العلم
على وجوب النفر يف معرفة  -فيما مسعت من األخبار املتقدمة  -د اإلمام يعلم، ولذا استشه

 .( ) (وإنذار النافرين للمتخلفني، مع أّن اإلمامة ال تثبت إالّ بالعلم (عليه السالم)اإلمام 

الوارد ذكرها يف اآلية ( ليتفقهوا)على الرغم من وجود كلمة  (عليه السالم)كما أّن اإلمام 
اوي الذي ينفر ملعرفة إمامه ويرجع لينذر قومه ويعرّفهم إمام احلق بغض النظر عن استعملها يف الر 

عنوان الفقاهة، بينما أّدعى البعض أهنا تدل على حجية الفقهاء يف ما يصلون إليه يف استنباطهم، 
 .بل خصها البعض بالفقيه املستنبط نافيا  داللتها على حجية قول الراوي

ن اآلية املباركة ملكان أخذها عنوان الفقاهة يف موضوع وجوب فأل): يقول السيد اخلوئي
، فخص اآلية بالفقيه املستنبط (التحّذر ليست هلا أية داللة على حجية اخلرب والرواية من جهتني
أّن حجية الرواية ال : إحدامها: )ونفى داللتها على حجية اخلرب والرواية مستدال  على ذلك بوجهني

الناقل ملتفتا إىل معناها فضال  عن أن يكون فقيها  لكفاية الوثاقة يف حجية يعترب فيها أن يكون 
. من غري أن يتوقف على فهم املعىن بوجه (عليه السالم)نقل األلفاظ املسموعة عن املعصوم 

                                                           

 .232ص  ج: فرائد األصول - 
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أّن الراوي ال يعترب يف حجية رواياته أن يصدق عليه عنوان الفقيه، ألنه إذا روى رواية : وثانيتهما
ني أو أكثر مل يصدق عليه الفقيه وإن كان ملتفتا  إىل معناها لضرورة أّن العلم حبكم أو أو روايت

اللهم إاّل أن يقال إّن اآلية املباركة إذا . حبكمني ال يكفي يف صدق الفقيه مع حجية رواياته شرعا  
دلت على حجية اخلرب عند صدق الفقيه على ناقله دلت على حجيته عند عدم كون الراوي 

يها لعدم القول بالفصل، إاّل أّن ذلك استدالل آخر غري مستند إىل اآلية كيف وقد عرفت أّن فق
اآلية قد أخذ يف موضوعها التفقه يف الدين فظهر مبا سردناه أّن داللة اآلية املباركة على حجية 

  .( ) (فتوى اجملتهد وجواز التقليد أقرب وأظهر من داللتها على حجية اخلرب

صلى اهلل ) إذ مع استفاضة الروايات اليت بنّي فيها آل حممد ،رب الكثري من ذلكورمبا يستغ
فكيف اجتهد السيد اخلوئي يف قبال  (عليه السالم)أّن وجوب النفر ملعرفة اإلمام  (عليه وآله

 !!النصوص اليت فسرت اآلية 

له السيد  عنوان الفقاهة الذي التفتل  -وحاشاه –مل يلتفت  (عليه السالم)فهل اإلمام 
 !!؟ اخلوئي واستنبط من وجوده يف اآلية إهنا ناظرة للفقيه املستنبط وتثبت حجية فتواه

ولو تنزلنا معه فعلى األقل البد من التمسك بالقدر املتيقن يف اآلية، فيقتصر على موردها اليت 
، كما تعلل به (عليه السالم)ذكره اإلمام الصادق حملمد بن مسلم وهو النفر الواجب ملعرفة اإلمام 

يف رّده إطالق اآليات الناهية عن التقليد يف األصول والفروع مدعيا  إّن ( التمسك بالقدر املتيقن)
ناظرة إىل  اآليات الناهية ّما الفروع فليس من املتيقن كونالقدر املتيقن منها التقليد يف األصول، أ

طالق اآليات الشامل للتقليد يف األصول مث التزم باألخذ بالقدر املتيقن رافضا  إ ،فيهاالتقليد 
إذ املعترب يف األصول ): فيقولوالفروع على حٍد سواء بال مقيد سوى ما عرّب عنه بالقدر املتيقن، 

بل . إمنا هو اليقني والعرفان واالعتقاد، وشيء من ذلك ال يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغري

                                                           

ناظرة إلى باب ( النفر)أنا هذه اآلية : )؛ ويقول الشيخ مكارم الشيرازي38شرح ص: للخوئي -االجتهاد والتقليد  - 
االجتهاد والتقليد ال باب الرواية، فإنا التفقاه الوارد فيها بمعنى االجتهاد واالستنباط عن نظر وبصيرة، وإالا ربا حامل 

لى رواية وفقه إلى من هو أفقه منه، كما أنا اإلنذار أيضاً من وظائف وشؤون المجتهد ال الراوي، أي إناما يقدر ع
، وناظراً في الحالل  اإلنذار من كان بصيراً بالحكم اإللهي، وعالماً متيقاناً به، وقادراً على تمييز الواجب عن المستحبا

 (.. 27ص 8ج:تفسير األمثل) (والحرام
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إنا : )قليد واتباع قول الغري يف األصول كقوله عز من قائلهذا هو القدر املتيقن ِما دل على ذم الت
 .( ) (وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون

ولو كان كونه القدر املتيقن موجبا  لالختصاص ملا جاز ): احملقق النائيين يقول أستاذهمع أّن 
 .( ) (اجلملةالتمسك مبطلق يف شيء من األبواب إذ ما من مطلق إالّ وله متيقن يف 

فلكل دليل قدر متيقن فيتمسك به ويلغى  ر املتيقن ال يوجب التخصيص، وإالّ أّن القد: أي
 . التمسك باإلطالق، فال يبقى دليل مطلق يف الروايات

فكيف حيق التمسك بالقدر املتيقن يف موضوع اآليات الناهية عن التقليد وختصيص النهي 
عليه )در املتيقن يف آية النفر الذي فّسر اإلمام الصادق فيها بالعقائد وال يصح التمسك بالق

 !!؟ (عليه السالم)النفر الواجب ملعرفة اإلمام من آل حممد  (السالم

هبذه املوازين غري املنضبطة اليت يتالعب هبا  (السالم معليه)فهل تعامل روايات آل حممد 
فقيه، فإن كانت ميول الفقيه متيل الفقهاء حبسب امليول الشخصية والعوامل الذاتية يف نفس كل 

لألخذ بالقدر املتيقن متسك به ونفى اإلطالق بال دليل ُمقّيد، وإن شاءت امليول اإلطالق فيرتك 
 !!التمسك بالقدر املتيقن ويتمسك باإلطالق إلثبات الشمول والتعميم 

اد، عن حدثنا مح: قال ،علي بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرمحن .2
صلى اهلل )إّن رسول اهلل : عن قول العامة (عليه السالم)سألت أبا عبد اهلل ): عبد األعلى قال

فإن إماما  : ، قلتاحلق واهلل: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، فقال: قال ،(عليه وآله
إذا هلك وقعت إّن اإلمام  ،ال يسعه: قال ؟ هلك ورجل خبراسان ال يعلم من وصيه مل يسعه ذلك

عز حجة وصيه على من هو معه يف البلد وحق النفر على من ليس حبضرته إذا بلغهم، إّن اهلل 
يِن ولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا : يقول وجل ُهْم طائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّ ﴿فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ

عز  إّن اهلل: قال ؟ فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم: ، قلتَذُروَن﴾إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حيَْ 
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﴿َوَمن خَيْرُْج ِمن بَ ْيِتِه ُمَهاِجرا  ِإىَل الّلِه َوَرُسولِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجرُُه َعلى  :يقول وجل
 .( ) (( ) الّلِه﴾

 دمن آل حمم اإلمام، حيث إّن النفر كان ملعرفة وهذه الرواية كسابقتها من حيث الداللة
وكذلك بقية الروايات اآلتية، فالتعليق على الروايات املتقدمة يغنينا عن التعليق  .(السالم معليه)

 .عليها

: قال ؟ بلغنا وفاة اإلمام: (عليه السالم)قلت أليب عبد اهلل ): قال ،عن عبد األعلى .3
ُهْم طائَِفٌة  :إّن اهلل يقول :لقا ؟ مجيعا   :قلتعليكم النفر،  ﴿فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ

﴿َوَمن خَيْرُْج ِمن بَ ْيِتِه ُمَهاِجرا  : فقال: قال ؟نفرنا فمات بعضنا يف الطريق: اآلية، قلت لَِيتَ َفقَُّهوا﴾
قدمنا املدينة، فوجدنا صاحب ف: ، قلت(4) ﴿َأْجرُُه َعلى الّلِه﴾: ، إىل قوله(3)ِإىَل الّلِه َوَرُسولِِه﴾

إّن هذا األمر ال يكون إاّل بأمر بنّي، هو الذي : قال ؟هذا األمر مغلقا  عليه بابه مرخى عليه سرته
 .(5) (إذا دخلت املدينة قلت إىل من أوصى فالن قالوا إىل فالن

: قال ،عن محد بن حيىي، عن حممد بن احلسني، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب .4
أين : قال ؟ إذا حدث على اإلمام حدث، كيف يصنع الناس: (عليه السالم)أليب عبد اهلل قلت )

يِن ولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإذا ﴿: عز وجل قول اهلل ُهْم طائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّ فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
هم يف عذر ما داموا يف الطلب وهؤالء الذين ينتظروهنم يف  :قال ،َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن﴾

  .(6) (عذر، حىت يرجع إليهم أصحاهبم

ما تقول يف قوم هلك إمامهم كيف ): عن يعقوب بن شعيب أيضا  يف رواية أخرى  .5
 ؟ ﴿حَيَْذُروَن﴾: هإىل قول ﴿فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرقٍَة﴾ أما تقرأ كتاب اهلل: فقال يل: قال ؟ يصنعون
رمحك اهلل أما : فقال يل: قال ؟ جعلت فداك فما حال املنتظرين حىت يرجع املتفقهون: قلت
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مخسون ومأتا سنة، فمات قوم على دين  (السالم ماعليه)علمت أنه كان بني حممد وعيسى 
 .( ) (فأتاهم اهلل أجرهم مرتني (صلى اهلل عليه وآله)عيسى انتظارا  لدين حممد 

عن علي بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق، عن أيب احلسني حممد بن جعفر األسدي،  .6
: قال ،عن صاحل بن أيب محاد، عن أمحد بن هالل، عن ابن أيب عمري، عن عبد املؤمن األنصاري

: قال (صلى اهلل عليه وآله)إّن قوما  يروون أّن رسول اهلل : (عليه السالم)قلت أليب عبد اهلل )
: قال ؟ إن كان اختالفهم رمحة فاجتماعهم عذاب: فقلتصدقوا، : أميت رمحة، فقال اختالف

ُهْم طائَِفٌة  :عز وجل ليس حيث تذهب وذهبوا، إمنا أراد قول اهلل ﴿فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
يِن ولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا إِلَْيِهمْ  ، فأمرهم أن ينفروا إىل رسول َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن﴾ لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّ

فيتعلموا مث يرجعوا إىل قومهم فيعلموهم، إمنا أراد اختالفهم من البلدان  (صلى اهلل عليه وآله)اهلل 
 .( ) (يف دين اهلل، إمنا الدين واحد، إمنا الدين واحد ال اختالفا  

 :وهذه الرواية تدل على أمور

لكونه هو احلجة يف زمانه، ومل توجب  (صلى اهلل عليه وآله)النفر للنيب  إمنا أوجبت: األول
بل أوجبته للحجة وخلليفة اهلل سبحانه، ومل توجب على الفقهاء يف زمن الغيبة لكل أحد النفر 

 !؟ غائب فلمن ينفرون إذن (عليه السالم)النفر لكون اإلمام 

 (صلى اهلل عليه وآله)أال وهي التعلم منه  (لهصلى اهلل عليه وآ) بينت علة النفر للنيب: الثاين
باملشافهة  (صلى اهلل عليه وآله)وتعليم الناس بعد الرجوع إليهم، فهم ينقلون ما تعلموه من النيب 

واالفالطونية، فأين هذا من حجية الفتوى  األرسطيةال باالستنباط املبين على القواعد العقلية 
الدين ال اختالف فيه لكونه  ، مع أنّ األمةي زرع االختالف يف املبنية على الفهم االستنباطي الذ

 .واحد من عند واحد

بال تغيري وتالعب بواسطة  (صلى اهلل عليه وآله)فهم ينقلون األمر الذي تعلموه من النيب 
 .اليت ال تنضبط األذواقاالستظهارات املختلفة بعدد اختالف 
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بكون اختالف الفتاوى رمحة استنادا  حلديث النيب تصحح الرواية الفهم العقيم القائل : الثالث
مل يقصد اختالف اآلراء حبسب األهواء بل  (صلى اهلل عليه وآله)بينما النيب  (صلى اهلل عليه وآله)

 .أراد االختالف خلليفة اهلل يف كل زمان والنفر إليه

أن الذين نفروا  وعلى أي حال فالرواية غري ناظرة لوجوب النفر لغري احلجة، كما أهنا بينت
ينقلون ما تعلموه باملشافهة والسماع ال الفهم احلدسي االستنباطي الظين، فهي بعيدة عن حجية 

 . قول الفقيه املبين على االستنباط يف زمن الغيبة

والذي أتصوره أّن الطريقة السائدة يف عصورنا ): ومن الغريب جدا  ما قاله حممد تقي احلكيم
التفقه كالنجف األشرف، وقم، والقاهرة من بعض من يسكنون بعيدا  عنها، من اهلجرة إىل مراكز 

مث العودة إىل بالدهم ليعلموا إخواهنم أحكام دينهم هي نفس الطريقة اليت دأبوا عليها يف عصر 
 .( ) (ودعت إليها اآلية (صلى اهلل عليه وآله)النيب 

إمنا أمروا ) :قال ،-يث طويل يف حد - (عليه السالم)عن الفضل بن شاذان، عن الرضا  .7
وطلب الزيادة، واخلروج من كل ما اقرتف العبد تائبا  ِما  عز وجل باحلج لعلة الوفادة إىل اهلل

مضى، مستأنفا  ملا يستقبل، مع ما فيه من إخراج األموال، وتعب األبدان، واالشتغال عن األهل 
ثابتا  على ذلك دائما ، مع اخلضوع والولد، وحظر النفس عن اللذات شاخصا  يف احلر والربد، 

واالستكانة والتذلل، مع ما يف ذلك جلميع اخللق من املنافع جلميع من يف شرق األرض وغرهبا، 
ومن يف الرب والبحر، ِمن حيج وِمن مل حيج، من بني تاجر وجالب وبائع ومشرتي كاسب 

ن هلم االجتماع فيه، مع ما ومسكني ومكار وفقري، وقضاء حوائج أهل األطراف يف املواضع املمك
 :عز وجل كما قال اهلل إىل كل صقع وناحية، (السالم معليه)فيه من التفقه ونقل أخبار األئمة 

يِن ولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا إِ  ُهْم طائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّ ْم لَْيِهْم َلَعلَّهُ ﴿فَ َلْو ال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
 .(3)( ( )﴿لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم﴾وحَيَْذُروَن﴾، 
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والرواية بصدد بيان فوائد احلج وعلة األمر به، وكونه وفادة إىل اهلل سبحانه وجهاد للنفس 
عن  األخبارواالبتعاد عن الدنيا ومشاغلها، مث بينت أّن واحدة من فوائده التفقه بالدين ونقل 

اهلدى  أئمةذكرت التفقه ونقل الرواة ملا تعلموه ومسعوه من  أنمث بعد ، (السالم معليه) األئمة
 معليه)ئمة اهلدى آية النفر، فجعلها شاهدا  على وجوب النفر أل (عليه السالم) اإلمامساق 
 .  (السالم

فليس ): (عليه السالم)بعد نقله للروايات اليت بينت النفر ملعرفة اإلمام  األنصارييقول الشيخ 
فيما مسعت  -ولذا استشهد اإلمام  ،اآلية ختصيص لألدلة الناهية عن العمل مبا مل يعلم يف هذه

وإنذار النافرين  (عليه السالم)على وجوب النفر يف معرفة اإلمام  -من األخبار املتقدمة 
 .( ) (للمتخلفني، مع أّن اإلمامة ال تثبت إالّ بالعلم

مبا تفقهوا إذا  اإلنذارالعامل انه جيب على النافرين  فمعىن اآلية واهلل): قول احملقق العراقييو 
عليه )رجعوا إىل املتخلفني لعله حيصل هلم العلم فيحذرون ورمبا يشهد لذلك استشهاد اإلمام 

 اإلمامالالحق إذا حدث على  اإلمامباآلية على وجوب نفر مجاعة من كل بلد ملعرفة  (السالم
 .( ) (بالعلم إال تثبت اإلمامة ال أنمع وضوح ... .السابق حدث

أن اآلية أجنبية عن حجية قول املفيت، كما أهنا : واإلنصاف): ويقول السيد اخلميين يقول
أنه جيب على طائفة من كل فرقة : -والعلم عند اهلل  -أجنبية عن حجية قول املخرب، بل مفادها 

والبيانات املوجبة حلصول  ذاراتواإلنأن يتفقهوا يف الدين، ويرجعوا إىل قومهم، وينذروهم باملواعظ 
فإذا حصل اخلوف يف قلوهبم  ،لعلهم حيذرون، وحيصل يف قلوهبم اخلوف قهرا ،اخلوف يف قلوهبم

هذا حاهلا مع . تدور رحى الديانة، ويقوم الناس بأمرها قهرا، لسوقهم عقلهم حنو القيام بالوظائف
ألن : إليها أيضا ال تدل على املطلوبومع النظر . قطع النظر عن الروايات الواردة يف تفسريها

ما تدل على أن اإلمام إذا مات مل يكن للناس عذر يف عدم معرفة اإلمام الذي بعده، أما : منها
ما دلت على أن تكليف : ومنها. من يف البلد فلرفع حجته، وأما غري احلاضر فعليه النفر إذا بلغه

ا داموا يف الطلب، واملنتظرين يف عذر حىت يرجع الناس بعد اإلمام الطلب، وأن النافرين يف عذر م
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ما وردت : ومنها. أن قول النافرين مبجرده، ليس حبجة يف باب اإلمامة: ومعلوم. إليهم أصحاهبم
إىل كل صقع  (السالم معليه)مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار األئمة : )يف علة احلج، وفيها

 (صلى اهلل عليه وآله)مرهم أن ينفروا إىل رسول اهلل أ)ما دلت على أنه تعاىل : ومنها(. وناحية
وهذه الطائفة أيضا  ال (. اختالف أميت رمحة: )وهو معىن قوله (فيتعلموا، مث يرجعوا إليهم فيعلموهم

  .( ) (تدل على وجوب القبول مبجرد السماع، فضال  عن حال التعارض

لفقيه، وعلى األقل هي ال تفيد وقد بدى جليا  للمنصف عدم داللة اآلية على حجية قول ا
القطع بكوهنا ناظرة حلجية قول الفقيه بل حيتمل ذلك، وإذا ورد االحتمال بطل االستدالل باآلية 

 .على حجية قول الفقيه تعبدا  
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(2) 

 آية السؤال

اْسأَُلوْا أَْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجاال  نحوِحي إِلَْيِهْم فَ ﴿: قال تعاىل
 .( ) ﴾تَ ْعَلُمونَ 

هبا  اليت ساقوها للداللة على التقليد، وقّرب السيد اخلوئي استدالهلم اآلياتهذه اآلية من 
دلت على وجوب السؤال عند اجلهل ومن الظاهر أّن السؤال مقدمة ): على التقليد بالبيان التايل

طبق اجلواب ال أن املقصود  على تعملوافسألوا أهل الذكر ألجل أن : باركةللعمل فمعىن اآلية امل
األصلي هو السؤال يف نفسه، لوضوح أنه لغو ال أثر له فال مصحح لألمر به لو مل يكن مقدمة 

فتدلنا اآلية املباركة على جواز رجوع اجلاهل إىل العامل وهو املعرّب عنه بالتقليد وعلى . للعمل
امل على اجلاهل ألنه لو مل يكن قول العامل حجة على السائل ألصبح األمر حجية فتوى الع

 .( ) (بالسؤال عنه لغوا  ظاهرا  

 :وخالصة ما جاء يف تقريبه لالستدالل

 .وجوب السؤال عند اجلهل: أوال  

إذ ال معىن للسؤال بال عمل ألنه يلزم اللغو فيجب أن يكون  ،السؤال مقدمة للعمل: ثانيا  
 . دمة للعملالسؤال مق

فتدلنا اآلية ): والنتيجة من هاتني النقطتني استفاد السيد اخلوئي داللة اآلية على التقليد فقال
املباركة على جواز رجوع اجلاهل إىل العامل وهو املعرب عنه بالتقليد وعلى حجية فتوى العامل على 

 (.لسؤال عنه لغوا  ظاهرا  اجلاهل ألنه لو مل يكن قول العامل حجة على السائل ألصبح األمر با
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 .  شرح ص: التقليد
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 :وسيكون كالمنا يف مناقشة اآلية يف مقامني

 .بيان بعض مناقشات الفقهاء األصوليين لآلية: المقام األول

لكون داللتها على  ،نافني داللتها على التقليد اآليةهلذه تعّرض العديد من الفقهاء لقد 
تدل على قبول القول بعد السؤال وإن مل  ، وهو كون اآليةإحرازهالتقليد مبنية على أمر البد من 

 إحرازههذا الشرط، ومع عدم  إحرازيفد العلم إذ التقليد يعين قبول قول الغري تعبدا ، فالبد من 
حتصيل العلم ال ألجل قبول قول الغري تعبدا ، فلن تدل  ألجلوجوب السؤال  أنبسبب احتمال 

 .اآلية على وجوب التقليد

تها على التقليد متوقفة على وجود مالزمة بني وجوب السؤال ووجوب إن دالل: أخرىوبعبارة 
 .فيلزم لغوية وجوب السؤال وإاليضا  واجب أالقبول، فبما أن السؤال واجب فكذلك القبول 

هذا الشرط  إحرازالفقهاء الذين تعّرضوا لآلية املباركة جندهم يصرحون بعدم  أقوالولو راجعنا 
مر بالسؤال ال ألجل العمل تعبدا  بل ألجل حتصيل العلم ومن مث والقطع به الحتمال كون األ

السؤال ال ألجل قبول اجلواب تعبدا  بل ألجل التعلم، فهي تأمر بالسؤال  أوجبت فاآليةالعمل، 
 .لكي يتعلم السائل، فال مالزمة بني وجوب السؤال ووجوب القبول

 .وهذا ما صرح به العديد من الفقهاء

الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب حتصيل العلم، ال ): رييقول الشيخ األنصا
 .( ) (وجوب السؤال للعمل باجلواب تعبدا  

وأّما اآليات، فلعدم داللة آية النفر والسؤال ): ويقول اآلخوند الشيخ حممد كاظم اخلراساين
 .( ) (...لتحصيل العلم ال لالخذ تعبداعلى جوازه، لقوة احتمال أن يكون االرجاع 

أّما آية السؤال، فلقوة احتمال كون اجياب السؤال عن أهل الذكر ) :ويقول احملقق العراقي
من اآلية ( فاملراد  (ألجل حصول العلم بالواقع، ال حملض التعبد بقوهلم ولو مل يفد العلم للسائل

                                                           

 .233ص  ج: الشيخ مرتضى األنصاري ـ كتاب فرائد األصول   -
 .271ـ  272ص: الشيخ محمد كاظم الخراساني ـ كتاب كفاية األصول -2
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ملن ينكر شيئا  فاسئلوا أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون حىت تعلموا، كما يقال  -واهلل العامل  -
 .( ) (لعدم علمه به سل فالنا  ان كنت ال تعلم

: ينفيه السيد اخلوئي فلذا جنده يرتاجع عن استدالله السابق فيقول أنوهذا ما مل يستطيع 
الصحيح إّن اآلية املباركة ال ميكن االستدالل هبا على جواز التقليد وذلك ألن موردها ينايف )

ل لالستدالل هبا على قبول فتوى الفقيه تعبدا  من دون أن حيصل منها فال جما... .القبول التعبدي
 .  ( ) (علم باملسألة

أّن ) :وجوها  متعددة تنايف جعل احلجية التعبدية، فيقول حممد باقر الصدروقد ذكر السيد 
 األمر بالسؤال يف اآلية ليس ظاهرا  يف األمر املولوي لكي يستفاد منه ذلك، ألنه وارد يف سياق
احلديث مع املعاندين واملتشككني يف النبوة من الكفار، ومن الواضح إّن هذا السياق ال يناسب 
جعل احلجية التعبدية، وامنا يناسب االرشاد إىل الطرق اليت توجب زوال التشكك، ودفع الشبهة 

 .باحلجة القاطعة، ألّن الطرف ليس ِمن يتعبد بقرارات الشريعة

وما أرسلنا من قبلك إاّل رجاال  نوحي : )السؤال مفرّع على قولهونالحظ أيضا  إّن األمر ب
والتفريع مينع عن انعقاد اطالق يف متعلق السؤال لكي يثبت األمر بالسؤال يف غري مورد ( إليهم

 . املفرع عليه وأمثاله

 (.هذا على أّن مورد اآلية ال حجية فيه الخبار اآلحاد ألنه يرتبط بأصول الدين

  :المه أمرانوقد جاء يف ك

، والذي يناسب القبول التعبدي هو (3) وليس أمر مولوي إرشادياألمر بالسؤال أمر .  
هو إّن اآلية إمنا جاءت ترشد املعاندين  رشاديإ، والسبب يف كونه اإلرشادياملولوي ال  األمر

                                                           

في مبحث الجزء الرابع ـ : نهاية األفكار الشيخ محمد تقي البروجردي ـ تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي  -
 . 221ـ  222االستصحاب والتعادل والتراجيح ص

 . 20ص: السيد الخوئي ـ كتاب االجتهاد والتقليد -2
: أنا تمامياة االستدالل باآلية يتوقاف على أن يكون األمر بالسؤال من األوامر المولوية ال اإلرشادية، والفرق بينهما -1

ا اإلرشادي فهو األمر أنا األمر الم ولوي هو ما يترتاب على مخالفته استحقاق العقوبة كوجوب الصالة والصوم، وأما
الذي ال يستحقا َمن خالفه العقوبة كوجوب التسمية على الذبيحة؛ فإنا من لم يسمِّ لم يرتكب حراماً وإناما يترتاب عليه 

 .عدم جواز أكل لحم الذبيحة
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د بقوانينها اآليت هبا، وما دام مشككا  بالنبوة فلن يتعب أدلةواملشككني إىل النبوة والبحث يف 
 األمرظاهر يف  اآليةيف  األمر أنفهذه قرينة تثبت  ؟ احلجية التعبديّةيف حقه فكيف جتعل 

 .ال املولوي، فتنتفي داللة اآلية على التقليد اإلرشادي

 إطالقالدين، والذي يدل على عدم  بأصولالسؤال باآلية ليس مطلقا  بل متعلق  إنّ .  
أمر عنه  لو ، فاملسؤ ﴾أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجاال  نُوِحي إِلَْيِهمْ َوَما ﴿: السؤال هو قوله تعاىل

عنه  لو عقيدي وهو النبوة، واألمر بالسؤال إمنا جاء متفرعا  عليه، فالتفريع مينع من كون املسؤ 
ل يشمل العقيدة والفروع، فاآلية ال ربط هلا بفتوى الفقيه أصال  لكون موردها العقيدة، وقبول قو 

  .إذ ال تقليد يف العقائد كما تقدم يف اجلزء األول ،الفقيه تعبدا  ال يصح يف العقيدة

وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك، ): مث يضيف السيد حممد باقر الصدر أمرا  أخر فيقول
فاالستدالل يتوقف على محل أهل الذكر على العلماء والرواة ال أهل النبوات السابقة حبمل الذكر 

 .( ) (لم ال على الرسالة اإلهليةعلى الع

السابقني يوجد أمر آخر وهو إن االستدالل باآلية متوقف  األمرينفيقول بغض النظر عن 
 مطلق أهل العلم، فيكون املراد بأهل الذكر أهل العلم، وهذا جمرد ( أهل الذكر)على كون املراد ب  

ون السياق يدل عليه، وهو أن منه ويتعني األخذ به لك أقوىاحتمال بل يوجد احتمال آخر 
وأهل الذكر هم أهل الرساالت ( الرسالة اإلهلية)املراد بالذكر ليس مطلق العلم بل املراد به 

إىل أهل  (صلى اهلل عليه وآله)للسائلني عن نبوة النيب  إرجاع اآليةوالنبوات السابقة، فيكون يف 
ربط له بفتوى الفقيه اليت تفيد القبول  النبوات السابقة الذين بشروا به وبينوا حّقه، وهذا ال

 .التعبدي

إّن اآلية ال تدل على قبول قول الغري تعبدا ، فهي إذن ال ربط هلا : فاملتحصل من كلماهتم
 .بالتقليد

 

                                                           

 .288ص  ج: دروس في علم األصول - 
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 .لآلية (عليهم السالم) تفسير أهل البيت :المقام الثاني

كما   (السالم معليه)الذي جاء يف اآلية عنوان خاص ألهل البيت ( أهل الذكر)إّن عنوان 
جاء يف الروايات، ومع كونه كذلك البد من االقتصار عليه وعدم تعميمه لغريهم إالّ إذا دل دليل 
قطعي على التعميم، وهو مفقود يف املقام، واليك بعضا  من تلك الروايات كما رواها الشيخ 

 :( ) الكليين يف الكايف

شاء، عن عبد اهلل بن عجالن، عن أيب احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد، عن الو  . 
، قال ﴾تَ ْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَلُواْ ﴿: عز وجل يف قول اهلل (عليه السالم)جعفر 

 لَّكَ  َلذِْكرٌ  َوِإنَّهُ ﴿: عز وجل ، وقولهالذكر أنا واألئمة أهل الذكر :(صلى اهلل عليه وآله)رسول اهلل 
 (.حنن قومه وحنن املسؤولون: (عليه السالم)، قال أبو جعفر ﴾ُتْسأَُلونَ  ْوفَ َوسَ  َولَِقْوِمكَ 

عن  ،عن علي بن حسان ،عن حممد بن أورمة ،عن معلى بن حممد ،احلسني بن حممد . 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم " :(عليه السالم)قلت أليب عبد اهلل ) :قال ،عمه عبد الرمحن بن كثري

 :قوله :قلت :قال ،وحنن أهله املسؤولون (صلى اهلل عليه وآله)كر حممد الذ  :قال ،"ال تعلمون
 (.إيانا عىن وحنن أهل الذكر وحنن املسؤولون :قال ،"وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون"

 (عليه السالم)سألت الرضا ): قال ،عن الوشاء ،احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد .3
حنن أهل الذكر وحنن : فقال ؟ "ل الذكر إن كنتم ال تعلمونفاسألوا أه"جعلت فداك : فقلت له

 ؟ علينا أن نسألكم حقا  : ، قلتنعم: قال ؟ فأنتم املسؤولون وحنن السائلون: قلت املسؤولون،
ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا مل نفعل، . ال: قال ؟ عليكم أن جتيبونا حقا  : ، قلتنعم: قال

 (.﴾ِحَسابٍ  ِبَغرْيِ  أَْمِسكْ  َأوْ  فَاْمُننْ  َعطَاُؤنَا َهَذا﴿ :عاىلأما تسمع قول اهلل تبارك وت

عن  ،عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن النضر بن سويد .4
 َوِإنَّهُ ﴿: عز وجليف قول اهلل  (عليه السالم)عاصم بن محيد، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل 

                                                           

 .(عليهم السالم)إن أهل الذكر الذين أمر هللا الخلق بسؤالهم هم األئمة : )لقد ذكر الشيخ الكليني في الكافي باباً أسماه - 
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 معليه)الذكر وأهل بيته ( صلى اهلل عليه وآله)فرسول اهلل  ﴾ُتْسأَُلونَ  َوَسْوفَ  كَ َوِلَقْومِ  لَّكَ  َلذِْكرٌ 
 (.املسؤولون وهم أهل الذكر (السالم

أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن محاد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أيب عبد  .5
 :قال ،﴾ُتْسأَُلونَ  َوَسْوفَ  َوِلَقْوِمكَ  لَّكَ  َلذِْكرٌ  َوِإنَّهُ ﴿: يف قول اهلل تبارك وتعاىل (عليه السالم)اهلل 
 (.الذكر القرآن وحنن قومه وحنن املسؤولون)

عن حممد بن إمساعيل، عن منصور بن يونس، عن  ،عن حممد بن احلسني ،حممد بن حيىي .6
ودخل عليه الورد أخو الكميت  (عليه السالم)كنت عند أيب جعفر ): أيب بكر احلضرمي، قال

وال واحدة  :قال ، اهلل فداك اخرتت لك سبعني مسألة ما حتضرين منها مسألة واحدةجعلين: فقال
:  تبارك وتعاىلقول اهلل: قال  ؟ وما هي :قال ،بلى قد حضرين منها واحدة: قال ؟ يا ورد

 ؟ سألكمعلينا أن ن: قلت: قال .حنن: قال ؟ من هم ﴾تَ ْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ ﴿
 (.ذاك إلينا: قال ؟عليكم أن جتيبونا: قلت ،نعم: قال

عن  ،عن حممد بن احلسني، عن صفوان بن حيىي، عن العالء بن رزين ،حممد بن حيىي .7
عز  إن من عندنا يزعمون أن قول اهلل) :قال ،(عليه السالم)عن أيب جعفر  ،حممد بن مسلم

إذا يدعونكم إىل  :أهنم اليهود والنصارى، قال "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون": وجل
 (.حنن أهل الذكر وحنن املسؤولون -قال بيده إىل صدره  -: قال! دينهم 

عليه )عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن الوشاء، عن أيب احلسن الرضا . 8
الفرض ما ليس على األئمة من  (عليه السالم)قال علي بن احلسني : مسعته يقول): قال ،(السالم

 أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ ﴿ :أن يسألونا، قال عز وجل على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم اهلل
فأمرهم أن يسألونا وليس علينا اجلواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا  ﴾تَ ْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ 

 (.أمسكنا

  (عليه السالم)كتبت إىل الرضا : صر قالأمحد بن حممد، عن أمحد بن حممد بن أيب ن .9
 ،﴾تَ ْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ ﴿: عز وجل قال اهلل) :كتابا  فكان يف بعض ما كتبت

ُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمن نَ َفرَ  فَ َلْوالَ  َكآفَّة   لَِينِفُرواْ  اْلُمْؤِمُنونَ  َكانَ  َوَما﴿ :عز وجل وقال اهلل  طَآئَِفةٌ  مِّن ْ
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فقد فرضت عليهم املسألة،  ﴾حَيَْذُرونَ  لََعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  َرَجُعواْ  ِإَذا قَ ْوَمُهمْ  َولِيُنِذُرواْ  الدِّينِ  يف  لَِّيتَ َفقَُّهواْ 
َا فَاْعَلمْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا ملَّْ  فَِإن﴿ :قال اهلل تبارك وتعاىل: قال ؟ ومل يفرض عليكم اجلواب  ونَ يَ تَِّبعُ  أمنَّ

 (.( )﴾َهَواهُ  ات ََّبعَ  ِمَّنِ  َأَضلح  َوَمنْ  أَْهَواءُهمْ 

 :د علىمة تؤكّ فالراويات املتقدّ 

 معليه)وأهله هم عرتته الطاهرون  (صلى اهلل عليه وآله)إّن الذكر هو القرآن أو النيب .  
 .، وأهنم هم املسؤلون(السالم

والظاهر من التعبري إهنا خاصة ( إيانا عىن: )يؤكد قائال   (عليه السالم) إّن اإلمام الصادق.  
مبعىن عناهم ( إيانا عىن)بقرينة تقدمي املفعول املقتضي للحصر يف قوله  ،هبم ولن تشمل غريهم

 .خاصة دون غريهم

ال يسعكم : )قال ،(عليه السالم)الصادق  اإلماموهذا ما دلت عليه الروايات أيضا ، فعن 
الكف عنه والتثبت والرّد إىل أئمة اهلدى حىت حيملوكم فيه على  فيما ينزل بكم ِما ال تعلمون إالّ 

 ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ ﴿ :القصد وجيلوا عنكم فيه العمى، ويعرفوكم فيه احلق، قال اهلل تعاىل
 .( ) ( ﴾تَ ْعَلُمونَ  الَ 

عليه )منني يف وصية ألمري املؤ  (السالم معليه)وحممد بن علي  ،وعن علي بن احلسني
فقد قرن اهلل  -طاعتنا أهل البيت  -وعليكم بطاعة من ال تعذرون يف ترك طاعته : )(السالم

فأوجب  ،منا من اهلل علينا وعليكم ،ونظم ذلك يف آية من كتابه ،طاعتنا بطاعته وطاعة رسوله
حنن واهلل وأمركم أن تسألوا أهل الذكر، و  ،طاعته وطاعة رسوله وطاعة والة األمر من آل رسوله

 إِلَْيُكمْ  اللَّهُ  أَنَزلَ  َقدْ ﴿ :تصديق ذلك يف قوله تعاىل ،أهل الذكر، ال يدعي ذلك غرينا ااّل كاذب
ُلو رَُّسوال   ذِْكر ا  ِإىَل  الظحُلَماتِ  ِمنَ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  لُِّيْخرِجَ  ُمبَ ي َِّناتٍ  اللَّهِ  آيَاتِ  َعَلْيُكمْ  يَ ت ْ
 ،فاقبلوا أمرنا ،فنحن أهل الذكر ﴾تَ ْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ ﴿ :مث قال ،﴾ورِ النح 
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فنحن واهلل أبواب تلك  ،فإنا حنن األبواب اليت أمرمت أن تأتوا البيوت منها ،وانتهوا إىل هنينا
  .( ) (وال يقوله أحد سوانا ،ليس ذلك لغرينا ،البيوت

على  (السالم معليه)ه النصوص جند بعض الفقهاء خصوا هذه اآلية بأهل البيت ولورود هذ
 .التطهري واملباهلة آيةغرار 

أهل  إن :ورد يف األخبار املستفيضة): وإبرامهيقول الشيخ األنصاري يف طي استدالله ونقضه 
اجملمع عن  وقد عقد يف أصول الكايف بابا لذلك، وأرسله يف (السالم معليه)الذكر هم األئمة 

ورد بعض مشاخينا هذه األخبار بضعف السند، بناء على اشرتاك بعض . (عليه السالم)علي 
وفيه نظر، ألن روايتني منها صحيحتان، ومها روايتا  .الرواة يف بعضها وضعف بعضها يف الباقي

ات نعم ثالث رواي. حممد بن مسلم والوشاء، فالحظ، ورواية أيب بكر احلضرمي حسنة أو موثقة
 .( ) (أخر منها ال ختلو من ضعف، وال تقدح قطعا  

مع أن املسؤول يف آية السؤال هم أهل )...: ويقول تلميذه الشيخ حممد كاظم اخلراساين
 . (3) ....(الكتاب كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة االطهار كما فسر به يف االخبار

، (السالم معليه)ة يف إن أهله هم األئمة وإىل ورود روايات كثري )... : ويقول السيد اخلميين
 . (4) ...(حبيث يظهر منها أهنم أهله ال غري

البد من رفع اليد عن ظهور االية، البدوي يف إرادة مطلق ): ويقول السيد سعيد احلكيم
 باألئمةالعلماء من أهل الذكر، بالنصوص الكثرية الظاهرة، بل الصرحية يف اختصاص أهل الذكر 

وعدم مشوهلا لغريهم بالنحو الذي ينفع يف ما حنن فيه، كصحيح حممد بن  (المالس معليه)
أن ذلك من : ودعوى. فالبد من رفع اليد عن قرينة السياق بذلك.. ..وحنوه غريه... مسلم

بأن التفسري بالباطن إمنا ال ينايف حجية : التفسري بالباطن الذي ال مينع من حجية الظهور مدفوعة
رد مورد الردع عنه، كما تضمنته النصوص املذكورة مع أن كون التفسري املذكور من الظهور إذا مل ي
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وِما ذكرنا يظهر اندفاع . التفسري بالباطن حمل إشكال، ولعله ال يناسب مساق النصوص املذكورة
ما ذكره بعض مشاخينا من أن ذلك من باب تطبيق الكلي على مصداقه، فال ينايف عمومه لغريه، 

مبوت من نزلت فيه ملات القرآن، وأن القرآن  اآليةانه لو ماتت : )(السالم معليه)هم وقد ورد عن
أن ظاهر النصوص املذكورة ليس حمض تطبيق أهل : وجه االندفاع(. جيري جمرى الشمس والقمر

 معليه)، بل ختصيصها هبم (السالم معليه)، وال نزوهلا فيهم (السالم معليه)الذكر عليهم 
قدم، فتكون كسائر االيات املختصة هبم، كآيات املودة، والوالية، والتطهري ، كما ت(السالم

باقون ما بقي القرآن مرجعا للناس، وحجة  (السالم معليه) ألهنموغريها، اليت ال يلزم موهتا، 
 .( ) (عليهم

الذكر هم علماء اليهود والنصارى يف غاية الوهن لكون الراويات  أهلّن القول بكون إكما 
 :عز وجل إن من عندنا يزعمون أن قول اهلل) :قال ،(عليه السالم)فعن أيب جعفر ، تدفعه
يدعونكم إىل  نإذ: أهنم اليهود والنصارى، قال ﴾تَ ْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  ِإن الذِّْكرِ  أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ ﴿

 (.حنن أهل الذكر وحنن املسؤولون -قال بيده إىل صدره  -: قال! دينهم

 :تنبيه

على التقليد بأّن العمدة يف اآليات  القرآنيةح الكثري ِمن تعّرض لالستدالل باآليات لقد صرّ 
 .املباركة آييت النفر والسؤال

أيضا  قاصرتان عن إفادة ( ومها)وأما اآليات فعمدهتا آييت النفر والسؤال ): يقول احملقق العراقي
 .( ) (حجية فتوى العامل يف حق العامي

وأّما اآليات، فلعدم داللة آية )...  :اساين تعرض لآليتني فقط فقالخوند اخلر اآل أنكما 
 .(3) ....(النفر والسؤال على جوازه،
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نعم استدل البعض بآيات أخرى وهي  ،كما وقد تعرض السيد اخلوئي وغريه لآليتني فقط
 .أجنبية عن حجية قول املفيت كما صرح من تعرض هلا

ة لكوهنم قائلني بعدم داللتها سلفا  فلن خنوض فيها ومبا إّن البحث فيها خاٍل عن الفائد
 .لالختصاررعاية   وننتقل لعرض األدلة الروائية اليت استدل هبا على التقليد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 (2) 

 الروائية األدلة

قليد بغض النظر عن اختالفهم يف ة روايات مدعيا  داللتها على التض البعض لعدّ لقد تعرّ 
تعريفه، وقد قسموا الروايات إىل عدة طوائف، وسأنقل بعض عباراهتم يف ذلك قبل خوضنا يف 

 .تلك الروايات وبيان داللتها

ما دّل على جواز : األوىل: وأّما الروايات فهي على طوائف): يقول الشيخ مرتضى احلائري
ما دّل على اإلرجاع إىل  :الثالثة.... على جواز اإلفتاء مفهوما  ما دّل  :الثانية... اإلفتاء منطوقا  
 :اخلامسة.... ما دّل على وجوب الرجوع إىل الرواة يف صورة املخاصمة :الرابعة..... :بعض الرواة

ما دّل على جواز  :السادسة.. ما حيكم بوجوب الرجوع يف احلوادث الواقعة إىل رواة األحاديث
 .( ) (التقليد

 : وتلك األخبار على طوائف): السيد اخلوئيويقول 

األخبار املشتملة على إرجاع الناس إىل أشخاص معينني أو إىل عنوان من العناوين : األوىل
زكريا بن آدم، ويونس موىل  املنطبقة عليهم، كاإلرجاع إىل العمرى وابنه، ويونس بن عبد الرمحن و

 . ذلك من الرواياتحديثهم إىل غري  آل يقطني، واإلرجاع إىل رواة

 ... (ليهم السالمع) فتاء بعض أصحاهبمإاألمر الصريح باألخبار املشتملة على  :الثانية

فتاء بغري علم وعن القضاء بالرأي واالستحسان واملقاييس األخبار الناهية عن اإل :الثالثة 
رأي واالجتهاد وهي كثرية عنون هلا بابا يف الوسائل وأمساه باب عدم جواز القضاء واحلكم بال

فتاء وهي تدل على حرمة اإل .ت الظنية يف نفس األحكام الشرعيةواملقاييس وحنوها من االستنباطا
، كما فتاء بغري علمألنه من اإلمبثل القياس واالستحسان وغريمها ِما هو متداول عند املخالفني 
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على ما هو  (السالم ميهعل)فتاء عن مدرك صحيح كاألخبار املأثورة عنهم ل على جواز اإلأهنا تد
 .( ) (قدس اهلل أسرارهم)املتعارف عند علماء الشيعة 

األخبار الدالة على جواز ): ويقول الشيخ علي كاشف الغطاء يف بيانه ألدلة التقليد من السنة
ما  (منها)و ... ما دلت على وجوب التعلم من أهل العلم (منها)و .. .التقليد صرحيا أو فحوى

ما ورد من إرجاع األئمة إىل مثل أيب بصري وزكريا بن آدم  (منها)و ... الفتوى تدل على إظهار
رمحن وأمثاهلم من ثقات أصحاهبم بان بن تغلب ويونس بن عبد الأوزرارة وحممد بن مسلم و 

و .... ما تدل على النهي عن الفتوى (منها)و ... .يف معرفة املسائل الشرعية (السالم معليه)
ما دل على  (منها)و ... ى وجوب قبول حكم احلاكم مثل مقبولة ابن حنظلةما تدل عل (منها)

 .( ) (الرجوع للعلماء

، فكل من األلفاظوعبارات غريهم أيضا  بنفس مفاد العبارات املتقدمة وان اختلفت بعض 
بيان ما استدلوا به  وسيأيتالتقليد من الروايات تعرض لنفس ما تعرض له اآلخر  أدلةتعّرض لبيان 

هي  وإمنابدا ، أالتقليد املعروف اليوم بصلة  إىلبالتفصيل، كما ستأيت مناقشته وبيان كونه ال ميت 
الشرع بريء  أنالداللة على التقليد املبتدع لكي جيعلوا له مستندا  شرعيا  مع  ألجلحماولة بائسة 

 .(عليه السالم)منه براءة الذئب من دم يوسف 

إلثبات التقليد إّما احث املنصف إهنم حياولون جاهدين الب واحلقيقة اجللية حبسب ما جيدها
، وهذا يكشف بوضوح خلو بأي شكل من األشكال الروايات بالتصرف يفوجوبا  أو جوازا  

من دليل قطعي على التقليد مع إهنم يعتربونه عقيدة كما تقدم يف اجلزء األول، ومع عدمه  أيديهم
 .دليل يثبته أيفالقول به قول خاٍل عن 

 أجنبية أهنااملزعومة مع  األدلةلذا جند البعض يذكر العديد من الروايات لكي يزيد يف عدد 
 .عن التقليد باملرة، وهذا املنهج بعيد كل البعد عن تقصي احلقيقة

 .ى التقليد ونناقشهالروايات اليت ادعي داللتها علهم ا الوعلى كل حال سنتعّرض 
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                                               (1) 

فأّما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه، حافظا  لدينه، مخالفا  لهواه، مطيعا  ألمر مواله ) 
 .( )( فللعوام أن يقلدوه

                                                           

، أنقلها (عليه السالم)وإلى القارئ الكريم النص الكامل للرواية التي وردت في التفسير المنسوب لإلمام العسكري  - 
  :للفائدة وإال ففقرة االستدالل بها هي العبارة المذكورة في المتن

، (أميون)يا محمد ومن هؤالء اليهود : قال هللا عز وجل[ ثم(: ](ه السالمعلي)أي العسكري ) (عليه السالم)قال اإلمام )
ال يعلمون )وال يكتبون، كاألمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه ال يقرأ وال يكتب [ الكتاب]ال يقرؤون 

هذا [ إنا ] :قرأ عليهم ويقال لهمأي إالا أن ي( إالا أماني)المنزل من السماء وال المكذب به، وال يميزون بينهما ( الكتاب
، أي ما يقول لهم رؤساؤهم من (وإن هم إالا يظنون)كتاب هللا وكالمه، ال يعرفون إن قرئ من الكتاب خالف ما فيه 

سيد عترته، وهم يقلدونهم مع أنه محرم  (عليه السالم)في نبوته، وإمامة علي ( صلى هللا عليه وآله)تكذيب محمد 
فإذا كان هؤالء العوام من اليهود ال يعرفون الكتاب إال بما : (عليه السالم)فقال رجل للصادق : قال. عليهم تقليدهم

يسمعونه من علمائهم ال سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إالا كعوامنا 
بين : (عليه السالم)فقال . جز لهؤالء القبول من علمائهميقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز ألولئك القبول من علمائهم، لم ي

عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث أنهم استووا، فان هللا قد ذم 
رسول هللا بين لي ذلك يا بن : قال. وأما من حيث أنهم افترقوا فال. ذم عوامهم[ قد]عوامنا بتقليدهم علماءهم كما 

إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، وبأكل الحرام : (عليه السالم)قال ! ( صلى هللا عليه وآله)
وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون . وبالرشاء، وبتغيير األحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات

ا حقوق من تعصبوا عليه، وأعطوا ما ال يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالو
وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو . وظلموهم من أجلهم

لما قلدوا من قد عرفوا، [ هللا]فاسق، ال يجوز أن يصدق على هللا، وال على الوسائط بين الخلق وبين هللا، فلذلك ذمهم 
ومن قد علموا أنه ال يجوز قبول خبره، وال تصديقه في حكايته، وال العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه، ووجب 

إذ كانت دالئله أوضح من أن تخفى، وأشهر من أن ال  (صلى هللا عليه وآله)عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول هللا 
أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا  وكذلك عوام. تظهر لهم

وحرامها، وإهالك من يتعصبون عليه إن كان إلصالح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر واإلحسان على من تعصبوا له، 
اء فهم مثل اليهود الذين ذمهم هللا تعالى مثل هؤالء الفقه[ من]فمن قلد من عوامنا . وإن كان لإلذالل واإلهانة مستحقا

فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا ألمر مواله فللعوام أن . بالتقليد لفسقة فقهائهم
قهاء بعض فقهاء الشيعة ال جميعهم، فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة ف[ في]وذلك ال يكون إال . يقلدوه

العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئا، وال كرامة لهم، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، الن الفسقة 
وجوهها لقلة معرفتهم وآخرين [ مواضعها و]يتحملون عنا، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون األشياء على غير 

ومنهم قوم نصاب ال يقدرون على القدح . ا هو زادهم إلى نار جهنميتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا م
عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه [ بنا]فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون 

على أنه من  المستسلمون من شيعتنا[ المسلمون]وأضعاف أضعافه من األكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله 
وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السالم وأصحابه . علومنا فضلوا وأضلوهم

وهؤالء علماء السوء . فإنهم يسلبونهم األرواح واألموال، وللمسلوبين عند هللا أفضل األحوال لما لحقهم من أعدائهم
عدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، وأل

أنه ال يريد إال صيانة دينه  -من هؤالء العوام  -أن من علم هللا من قلبه [ ال جرم. ]ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب
ثم يوفقه هللا تعالى  ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب،. وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر

رسول [ قال: ]ثم قال. للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا واآلخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب اآلخرة
شرار علماء أمتنا المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، : (صلى هللا عليه وآله)هللا 

نا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنوننا ونحن بكرامات هللا مغمورون، وبصلوات هللا الملقبون أضدادنا بألقاب
: (عليه السالم)تفسير اإلمام الحسن العسكري ( مستغنون -عن صلواتهم علينا  -وصلوات مالئكته المقربين علينا 
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 هلذه الفقرة اليت جاءت يف رواية طويلة مستدال  هبا على عقيدة التقليد، مع البعضلقد تعّرض 
خمتلفون يف داللة احلديث على التقليد وعدمها، ومن  أكثرهم نفى داللتها على التقليد، فهم أنّ 

لكوهنم يعتقدون بكونه  ،الثابت أّن التقليد البد أن يثبت بدليل قطعي الصدور وقطعي الداللة
فيه كال كتاب، ومع عدم وجود دليل عقيدة كما تقدم علينا ذلك يف اجلزء األول من هذا ال

 .الشرطني فال يثبت التقليد

دور الدليل وعدم صدوره، وكونه داال  على التقليد بالقطع واليقني أو ال فاختالفهم يف ص
يوجب عدم صحة االستدالل به طبقا  ملبانيهم اليت يقّروهنا من كون العقيدة تثبت بالدليل القطعي 

 .الصدور والداللة على املطلوب

احلديث ال جيوز عند على إّن هذا ): لذا يقول احلر العاملي يف الوسائل يف تعليقه على الرواية
األصوليني، االعتماد عليه يف األصول وال يف الفروع ألنه خرب واحد مرسل ظيّن السند واملنت 

 .( ) (ضعيفا  عندهم ومعارضه متواتر السند قطعّي الداللة ومع ذلك حيتمل احلمل على التقّية

ال  ا  أمحر قليد خطا  لذين يعتربون التنرى الكثري من ا أنناوهذا يكفي يف النقض، ولكن مبا 
التفصيل لتتميم  أردنا -وبال وعي ومعرفة حبقيقة احلال  -ميكن اخلدشة فيه، ويدافعون عنه 

 عمدوا اليت -  ذلك ردعا  هلم وبيانا  للحقيقةالنقوض الواردة ومن نفس كلمات الفقهاء لعل يف
ليد بال علمية ووعي بعد تباع املراجع يدافعون عن التقأف ،بشكل جلي وواضح -تغطيتها و  متويهها

  .التقليد بدليل شرعي إثباتعجز نفس املراجع عن 

 :حال سيكون كالمنا يف مقامني أيوعلى 

 .قيمة الرواية من جهة السند عند من يعتقدون بالتقليد: األول

تفسري وردت يف ال فقدمة بسبب اإلرسال، ح الكثري بضعف سند الرواية املتقدّ لقد صرّ 
وهو غري ثابت النسبة إليه عندهم، ِما جيعلها ال تقف يف  ،Xلعسكري مام ااملنسوب لإل

                                                                                                                                                                               

؛  1 ص 27ج: البيت؛ وسائل الشيعة طبعة آل 282ص 2ج: ؛ االحتجاج288ص  ج: ؛ تفسير البرهان 10ص
 .38ص2ج: بحار األنوار

 . 12 ص 27ج(: آل البيت)وسائل الشيعة  - 
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، كما وقد نقله ( ) مصاف الروايات القابلة لالعتماد عليها طبقا  ملبانيهم اليت ميزوا هبا الروايات
 .الطربسي يف االحتجاج، وغريمها

 :وإليك عزيزي القارئ من صرّح بضعف سند الرواية

كل ذلك مع ) :عند كالمه عن اعتبار احلياة يف املفيت صارياألنيقول الشيخ مرتضى .  
رواية االحتجاج اليت  الغض عّما يف سند أكثر ما يف هذه األخبار من الضعف واإلرسال خصوصا  

 .( ) (هي يف أعلى مراتب الضعف

مضافا   -ولكن فيه ): يقول الشيخ مرتضى احلائري يف طي كالمه عن الرواية حمل الكالم.  
 .(3) (روفّية ضعف سندهإىل مع

ن التفسري املنسوب إىل العسكري ، ألأن الرواية ضعيفة السند): اخلوئيويقول السيد . 3
 .(4) ...(مل يثبت بطريق قابل لالعتماد عليه فإن يف طريقه مجلة من اجملاهيل (عليه السالم)

ليه ع)احلسن العسكري  لإلمامويقول يف معجم رجال احلديث عن التفسري املنسوب 
هذا مع أن الناظر يف هذا التفسري ال يشك يف أنه موضوع، وجل مقام عامل حمقق أن ): (السالم

 .(5) (عليه السالميكتب مثل هذا التفسري، فكيف باإلمام 

مث إن التكلم يف مفهوم التقليد ال يكاد أن يرتتب ): كما ويقول أيضا  يف بيانه لتعريف التقليد
نعم ورد يف رواية . لك لعدم وروده يف شئ من الرواياتوذ. يف النذر عليه مثرة فقهية اللهم إالّ 

مطيعا ألمر  .، حافظا لدينه خمالفا على هواها من كان من الفقهاء صائنا لنفسهفأم) االحتجاج
 .(6) (عليهاأهنا رواية مرسلة غري قابلة لالعتماد  إالّ ( مواله فللعوام أن يقلدوه

                                                           

 .ال نوافقهم على إنا كل ما في التفسير ليس لإلمام عليه السالم - 
 . 222ص: مطارح األنظار -2
 . 23ص  ج: شرح العروة الوثقى -1
 .  22ص: االجتهاد والتقليد -2
 . 87 ص 1 ج: وئيالسيد الخ -معجم رجال الحديث  -8
 .  3ص: االجتهاد والتقليد -8
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فالرواية مع ضعفها سندا ، واغتشاشها متنا ، ال تصلح ): يقول السيد اخلميين عنها. 4
 .( ) (للحجية

ولكن ): ( ) يقول حممد تقي احلكيم يف بيانه لعدم وجود مثرة من اختالف تعريف التقليد. 5
النزاع إمنا يكون له مثرة لو كان للفظ التقليد موضع من لسان األدلة ليقال بأن املراد منه أي شيء 

إاّل يف رواية ضعيفة ال تصلح ألن تكون مستندا   -فيما يقال  -ظ مل يرد هو ولكن هذا اللف
 .(3) (حلكم شرعي

اليت  (عليه السالم)واملقصود بالرواية الضعيفة هي ما جاءت يف التفسري املنسوب للعسكري 
 .هي حمل الكالم

روعية ويقول السيد حممد سعيد احلكيم بعد ذكره لروايات اليت عرضها للداللة على مش. 6
 .(4) ...(خصوصا األخريين، ،مضافا إىل االشكال يف اجلميع بضعف السند): التقليد

أنّه مل يرد عنوان التقليد يف شيء من األدلَّة الدالَّة على ): ويقول الشيخ فاضل اللنكراين. 7
 حّجية فتوى اجملتهد وجواز رجوع العامي إليه إالَّ يف رواية ضعيفة طويلة حمكية عن التفسري
املنسوب إىل موالنا اإلمام العسكري صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آبائه وعلى ابنه الواردة يف 

 :(عليه السالم)املشتملة على قوله  ،الفرق بني تقليد اليهود علمائهم وتقليد عوام الشيعة لعلمائهم
ألمر مواله فللعوام  يعا  مط ،خمالفا  على هواه ،حافظا  لدينه ،فأّما من كان من الفقهاء صائنا  لنفسه)

وال جيوز االعتماد على هذه الرواية يف احلكم بوجوب االلتزام نظرا  إىل أنّه معىن ( أن يقلَّدوه
يضا  يف معرض كالمه أويقول ، (5) (بل الالزم مالحظة سائر األدلَّة الواردة يف هذا الباب ،التقليد

ومع ) :الم عنها، وحماولة تصحيحه للسندعن جهيت السند والداللة للرواية اليت حنن بصدد الك

                                                           

 . 20 ص2ج: ؛ الرسائل27ص: االجتهاد والتقليد - 
تعرضنا لذلك في الجزء األول من هذا الكتاب لبيان الثمرة ومحاولة الجمع بين التعاريف التي ذكرت للتقليد  -2

 .فراجع
 .813ص: األصول العامة للفقه المقارن -1
 . 1 شرح ص: تقليدمصباح المنهاج، ال -2
 . 72شرح ص: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة -8
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ذلك كلَّه فال حيصل للنفس اطمئنان بالكتاب املذكور، خصوصا  مع مالحظة اشتماله على ما ال 
 .( ) (يوجد يف غريه من املعاجز الغريبة والقصص الطويلة

 .اليت وردت فيه الرواية (عليه السالم)العسكري  اإلمامواملقصود بالكتاب هو تفسري 

ونسب إليه أيضا  بشكل غري موثوق، التفسري ): ويقول السيد حممد حممد صادق الصدر. 8
 ،( ) (على أن روايته ضعيفة، وال تصلح لإلثبات التارخيي.... .بتفسري اإلمام العسكري: املشهور

ا فإهن ،املناقشة سندا :أوال) :ويقول يف كتابه ما وراء الفقه يف حبث الوالية العامة عن نفس الرواية
 .(3) (رواية مرسلة ال تصلح أن تكون حجة شرعية

هذا ): ويقول الشيخ املنتظري تعليقا  على رواية احلوادث الواقعة وللعوام ان يقلدوه قائال  . 9
ولكن الروايتني ضعيفتان، وإثبات احلّجية لقول الفقيه الثقة مطلقا  وإن مل حيصل العلم، مبثلهما 

 .(4) (مشكل

 :(5) محاوالت لجبر السند

يف البدء وقبل ذكر بعض ما قيل جلرب سند الرواية واعتبارها البد من معرفة املدار يف اعتبار 
هناك طريق آخر العتبار الرواية غري  أمالرواية من عدمه عند القوم، فهل املدار على السند وحده، 

 .حىت نعرف قيمة البحث السندي عند القوم ؟ السند

بعلمي الرجال والدارية خشية اإلطالة ولكي ال يتشعب  أمسوها هنا التعريج على م أريدوال 
وضوح على أّن السند ليس هو الطريق  دل بكلتالسند ويتشتت املوضوع، ولكن تربيراهتم جلرب 

الوحيد العتبار اخلرب أو رفضه، بل للمنت دور كبري يف اعتبار اخلرب، ولذا جند البعض يقسم اخلرب 

                                                           

 . 72شرح ص: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - 
 . 27 ص: موسوعة اإلمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى -2
 . 82ص 2ج: ما وراء الفقه -1
 . 227ص: نظام الحكم في اإلسالم -2
قرارهم بضعف سند الرواية، فالكالم مبني على مجاراتهم فيما يعتقدون، وكيف بعض المقصود ذكر تبريراتهم مع إ -8

 .الفقهاء يصرح بضعف السند ويحاول جبره بتبريرات أخرى، ال أننا نتبنى القول بضعف سند الرواية فالحظ
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خرب ثقة، والثاين ناظر  رواته ثقات مسي فلكون السندإىل األول ناظر ف ،إىل خرب ثقة وخرب موثوق
 .إىل املنت، فمتنه موثوق بصدوره

وهو أن احلجة هو  ،وهناك وجه ثالث يف توثيقات املتأخرين): يقول الشيخ جعفر السبحاين
إذ  ،وبينهما فرق واضح ،ال خصوص خرب الثقة (عليه السالم)اخلرب املوثوق بصدوره عن املعصوم 

 .لو قلنا بأن احلجة قول الثقة يكون املناط وثاقة الرجل وإن مل يكن نفس اخلرب موثوقا بالصدور
ولكن القرائن  ،بل رمبا يكون الراوي ثقة ،وال مالزمة بني وثاقة الراوي وكون اخلرب موثوقا بالصدور
قد التبس عليه وأن الثقة  ،(عليه السالم)واألمارات تشهد على عدم صدور اخلرب من اإلمام 

إذ عندئذ تكون وثاقة  ،وهذا خبالف ما لو قلنا بأن املناط هو كون اخلرب موثوق الصدور ،االمر
بل لو  ،وال تنحصر احلجية خبرب الثقة ،الراوي من إحدى االمارات على كون اخلرب موثوق الصدور

وهذا القول غري بعيد  .مل حيرز وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق اخلرب وصحته جيوز االخذ به
وإن مل حترز وثاقة  ،فقد جرت سريهتم على االخذ باخلرب املوثوق الصدور ،بالنظر إىل سرية العقالء

وعلى ذلك فيجوز االخذ مبطلق املوثوق  ،الن وثاقة املخرب طريق إىل إحراز صدق اخلرب ،املخرب
 .( ) ..(.بصدوره إذا شهدت القرائن عليه

صدور املعرّب عنه املالك يف حجّية اخلرب هو الوثوق بال): زائري املروجويقول السيد جعفر اجل
فمع حصول  .، دون الوثوق املخربي كما أصّر عليه بعض األعالم دام بقاؤهبالوثوق اخلربي

كما هو كذلك يف   ،وال ينظر حينئذ إىل الراوي ،الوثوق بصدور اخلرب تشمله أدلة حجية اخلرب
وفرض استناد املشهور إليه يف مقام  ،ل احلديث يف كتب اخلاصةفمع عدم نق .بعض النبويات

 .( ) (الفتوى يصّح االعتماد عليه والركون إليه

ومن هنا ليعرف القارئ الكرمي مدى وهن احتجاجهم بالسند، وحقا  إهنا مهنة العاجز، 
اليت نقلها شيخ ليلة وفاته  (صلى اهلل عليه وآله)فحينما تعرض عليهم رواية الوصية املقدسة للنيب 

الرد العلمي يلتجأون حليلة  عنون عجز يو  (السالم معليه)الطائفة وروايات املهديني االثين عشر 
مع أنك ترى أهنم يصرحون مع أن السند تام طبقا ملبانيهم و وهي التعلل بضعف السند،  ،العاجز

                                                           

 . 88  - 88 ص: الشيخ السبحاني -كليات في علم الرجال  - 
 . 182هامش ص 2ج: هدى الطالب إلى شرح المكاسب -2
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ح إن الطريقة بكون صحة اخلرب واعتباره ال ينحصر بالسند، فمن هنا يعرف املنصف بكل وضو 
 .واألهواءاليت يسري هبا الفقهاء اليوم ليست لغة العلم والدليل بل إمنا حيكمهم الذوق الشخصي 

َناُهْم ِبذِْكرِِهْم ف َ ﴿ ُهْم َعْن َوَلِو ات ََّبَع احلَْقح أَْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّمَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل أَتَ ي ْ
 .( ) ﴾ونَ ذِْكرِِهْم ُمْعِرضُ 

بكونه  إقرارهموبعد هذا لنرى ما ذكروه من توجيهات هل جتعل اخلرب موثوقا  بصدوره بعد 
 ؟ ضعيف السند وليس بثقة

 :جنبار السنداوإليك بعض ما قيل يف كيفية 

 .األصحابضعف السند منجبر بعمل  .1

ن جابرا  هبا يكو  األصحابهبا، فعمل  األصحابمنجربة بعمل ا يقول بعض الفقهاء إهنّ 
 .لضعف سندها وجيعلها معتربة وميكن االحتجاج هبا

فهو منجرب بعمل  ( ) وأّما ضعف سند احلديث): يقول الشيخ ابو طالب التجليل التربيزي
 .(3) (األصحاب

 :ويرد عليه 

، فيها األصوليونصحاب لضعف السند مسألة اجتهادية قد اختلف إّن جابرية عمل األ.  
جابرة ومنهم من ينكر ذلك، فهي ختتلف حبسب املبىن، فاالستدالل هبا يتم  فمنهم من يقول بأهنا

 .(4) على مبىن القائل جبابرية عمل الفقهاء لضعف السند دون غريه

                                                           

 .  7: المؤمنون - 
 .المقصود بالحديث رواية للعوام أن يقلدوه -2
 .8 ص: التعليقة االستداللية على تحرير الوسيلة -1
 :يوجد بحث عندهم يسمى الشهرة؛ وهي تنقسم إلى أقسام ثالثة -2
كافي والتهذيب واالستبصار ومن ال الشهرة الروائية؛ والمراد منها نقل الرواية في المصادر القديمة المعتبرة كال.  

 .يحضره الفقيه كثيراً أو أكثر من غيرها، وال اعتبار بورودها بكثرة في الكتب الحديثة
الشهرة الفتوائية أو التوافقية؛ كأن يفتي الفقهاء طبقاً لمضمون رواية ضعيفة من دون إحراز االستناد إلى تلك . 2

 .الرواية
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ولكن الذي يهون اخلطب أّن الرواية ضعيفة السند ): يقول السيد اخلوئي يف معرض كالم له
ألنا  ىكرب   وال ،صحاب على طبقهالعدم فتوى األ ىصغر  ، الوغري منجربة بعمل األصحاب

كما أن اعراضهم   ،ذكرنا يف علم األصول أن عمل املشهور برواية ضعيفة غري جابر لضعف سنده
فإن كانت  ،بل ال بد وأن تالحظ الرواية يف نفسها ،عن العمل برواية صحيحة ال يوجب وهنها

 .( ) (احلجيةألن ضم غري احلجة إىل مثلها ال يوجب  ،صحيحة أخذ هبا وإال فال

وجود املعارض ملفاد اخلرب  بعدم اقيدو السند إّن القائلني جبابرية عمل الفقهاء لضعف .  
عند القائل هبا إن مل يكن  يصحام ان يقلدوه منجربة سندا  إمنا الضعيف، فالقول بكون رواية للعو 

يف اجلزء األول،  للرواية معارض، والروايات اليت هنت عن تقليد غري املعصوم كثرية وقد تقدمت
فحىت على القول بأن عمل األصحاب جابر لضعف السند لن يتم يف رواية للعوام أن يقلدوه 

 .لوجود املعارض الناهي عن التقليد

املعترب يف العمل اجلابر لضعف السند هو استناد وعمل املتقدمني من الفقهاء ال املتأخرين  . 3
 .كما صرّح بذلك العديد من الفقهاء

ما روائية أو عملية استنادية أو فتوائية مطابقية ونعين إالشهرة  نّ إ): لسيد اخلوئييقول ا
وباالستنادية استناد الفقهاء  (السالم معليه)بالشهرة الروائية اشتهار روايتها بني أصحاب األئمة 

ية يف فتواهم إىل رواية معينة وباملطابق (السالم معليه)القدماء القريب عصرهم من عصر األئمة 
نعم شهرة الرواية بني املتأخرين .... صرف مطابقة فتواهم مع مضمون الرواية من دون استناد

البعيدين عن عصر الصدور ال يكشف عن ذلك وال يدخل الرواية هبا يف موضوع احلجية ولذا 
                                                                                                                                                                               

دية؛ فإذا استند الفقهاء إلى رواية مع ضعف سندها تنجبر سنداً معللين ذلك بكونهم عثروا الشهرة العملية أو االستنا. 1
 .على قرينة تدل على صحة الرواية، ولذا عملوا بها مع علمهم بضعف السند

 .ثم أنهم مختلفون بجابرية الشهرة وعدمه، فمن قائل بكونها جابرة لضعف السند ومن رافض لها
إنه يمكن تتميم حجية هذه الروايات عن طريق عمل : قد يقال: الجهة الثالثة: )الصدريقول السيد محمد صادق 

. إالا أن هذا الكالم مطعون كبرى و صغرى. باعتبار أن عمل المشهور جابر لضعف السند، كما يعبرون. المشهور بها
فتوى من المتقدمين و أما من جهة الصغرى فلم يثبت عمل المشهور بهذه الروايات، إذ قل من تعرض لهذه ال

على أننا سوف نقول إن ظاهرها الحرمة، . فكيف يثبت عمل المشهور بها و فتواهم على طبقها. المتأخرين من الفقهاء
. و أما الفتوى و الكراهة فله وجه آخر سنناقشه. فالعمل بها إنما يكون إذا أفتوا بالحرمة، و هذا مما لم يقل به أحد قطعا

: ما وراء الفقه....( ألنه يتضمن إعراضا عن ظاهرها الحقيقي. كون ذلك من قبيل العمل بالروايةو على أي حال فال ي
 .227ص 8ج
 . 700ص 2ج: مصباح الفقاهة - 
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ما الشهرة االستنادية بني القدماء مع كون أو  .قيدنا الشهرة اجلابرة بكوهنا بني قدماء األصحاب
الرواية ضعيفة يف نفسها فيكشف حبسب العادة عن اطالعهم على قرائن فيها أوجبت اطمئناهنم 
بصدورها حىت صارت مدركا لفتواهم فال حمالة تكون الرواية بذلك داخلة فيما يوثق بصدوره 

 .( ) (فيشملها دليل احلجية

يكون  أنّما ، إ(يقلدوه أنللعوام )فالقول بكون عمل الفقهاء جابر لضعف سند رواية 
ن رواية للعوام إ: الرواية اشتهرت يف الكتب فتكون من قبيل الشهرة الروائية، فريد عليه املقصود إنّ 

مام هنا مروية يف التفسري املنسوب لإلحد القول بشهرهتا الروائية لكو أ يستطعيقلدوه لن  أن
يصريها أخرين ال املتووجودها بكثرة يف كتب . فقط، ونقلوها عنه (عليه السالم)العسكري 

تب املعتربة  مشهورة لكون املعترب يف حتقق شهرة الرواية وجودها يف كتب املتقدمني ويف الك
 .م يف اهلامشكالكايف وغريه، كما تقدّ 

هي اجلابرة لضعف السند، فريد  أهناستنادية اليت قرر البعض يكون املقصود الشهرة اال أنوإما 
 يستندوا للرواية ويستدلوا هبا على التقليد املزعوم، فكيف تكون مل إّن أكثر القائلني بالتقليد: ليهع

فهم هجروا العمل هبا ومل يستدلوا هبا على التقليد، وقد تقدمت عباراهتم يف  ؟ منجربة باالستناد
 ؟ السند إذن جابر لضعفتضيف الرواية سندا ، فكيف يقال بكون العمل هبا 

 .ظهور آثار الصدق .2

وفيه ضعف الّسند ولكن ): يقلدوه أنملدين الكاشاين عن رواية فللعوام يقول الشيخ رضا ا
 .( ) (آثار الّصدق منه ظاهرة كما يظهر للمتأّمل فيه

 للشيخ مرتضى رعشي النجفي معىن القول املتقدمكما ونسب السيد شهاب الدين امل
 (3) هذا اخلرب: )دهيف فرائ (قّدس سرّه)قال الشيخ األعظم الشيخ األنصاري ): قائال   األنصاري

                                                           

 . 80 ص 2ج: أجود التقريرات - 
 . 220ص 1ج: براهين الحج للفقهاء والحجج -2
 .المقصود خبر للعوام أن يقلدوه -1
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وهذه املقولة من مثل هذا العمالق يف العلم والتقوى، ِمّا يوجب . الشريف الئح عنه آثار الصدق
 .( ) ...(االعتماد على اخلرب، وال يلتفت إىل ما أُورد عليه بضعف السند، فتأّمل

بضعف  ومن حق الباحث أن يسأل ما هي آثار الصدق اليت جعلت اخلرب معتربا  مع إقرارهم
 ؟سنده

أم مطابق للروايات  ؟ ومبا أهّنم يريدون من اخلرب الداللة على التقليد، فهل إنه مطابق للقرآن
 ؟ أم ماذا ؟ الصحيحة

فصريح بالنهي عن التقليد مطلقا  يف العديد من آياته، وقد تقدم ذلك يف اجلزء  ،أما القرآن
 .األول من هذا الكتاب فراجع

فهي بينت النهي عن التقليد، وهنت عن العمل بالظن والفتوى بغري  ،وأّما الروايات الصحيحة
 .يضا  أ األولعلم، وقد تقدمت يف اجلزء 

 !!فلم يتضح لنا ما هي آثار الصدق اليت يراد منها جرب ضعف السند 

محد احلسن أ اإلمامال تقال نفس املقولة اليوم على الروايات اليت احتج هبا  ملَ وليت شعري 
 !؟ تامة السند والداللة ومتواترة املعىن أهنامع ، (معليه السال)

بيان  أردت إمناو  صحة السند عن الرواية حمل البحثإثبات أو نفي  ريدأاحلال ال وبطبيعة 
 .دلة التقليد املبتدعأتصحيح السند لكي جيعل احلديث أحد من خالهلا أرادوا احملاوالت اليت 

يف العلم والتقوى توجب  ا  لكونه عمالق( هللرمحه ا) األنصاريوإن كانت مقولة الشيخ 
االعتماد على اخلرب، فلَم ال يكون حال الشيخ الطوسي كذلك، وقد روى الوصية من طرق 

 ( ) (ضعف سند الوصية)اخلاصة وشهد بصحتها، فلَم ال يقول اليوم املتعللون حبيلة العاجز 
 !؟ ارن وينصفشهد بصحتها الشيخ الطوسي، فهل من منصف يق وقدبصحة سندها 

                                                           

 . 88 ص  ج: والتقليدالقول السديد في االجتهاد  - 
صحة سند الوصية بما ال لبس فيه لكل منصف ( انتصاراً للوصية)لقد اثبت الشيخ ناظم العقيلي وفقه هللا بكتابه  -2

  .يتحرى الحقيقة ويتطلع إلى اخرته
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 .لروايات أخرى تدل على التقليد انضمامها .3

شكالية االعتماد على إبضعف السند و  قولهيدافع عن حرمي التقليد مع  وجدت البعض ِمن
 .( ) خرى فيمكن االعتماد عليهاأىل روايات إبانضمامها يقول الرواية املتقدمة 

على التقليد، وسنرى عدم داللتها عليه إمنا يتم هذا إن كانت تلك الروايات حقا  تدل : أقول
 .ذلك فانتظر يأيت بيانمتاما ، و عنه  أجنبيةة، بل هي باملرّ 

للعوام أن )ىل هنا ينتهي كالمنا يف املقام األول، واتضح لنا عدم صحة االحتجاج برواية إو 
 .لضعفها سندا  طبقا  ملبانيهم( يقلدوه

 .مناقشة دالالت الرواية: المقام الثاني

الرغم من ضعف سندها وسقوطها عن احلجية مبقتضى مبانيهم لنرى داللة الرواية فهل  وعلى
 ؟ حقا  يستفاد منها عقيدة وجوب التقليد يف زمن الغيبة الكربى للمراجع أم ال

 :تقريب االستدالل

 :ميكن تقريب االستدالل هبا على التقليد بالبيان اآليت

                                                           

إلرسال إذ ال يقال هذه الرواية ال يجوز االعتماد عليها لضعف سندها با: )يقول السيد محمد الطباطبائي الكربالئي - 
على وجه يجوز  (عليه السالم)وال نقله عنه  (عليه السالم)التفسير المشار إليه لم يثبت تواتره عن اإلمام العسكري 

االعتماد عليه وقد أشار إلى ما ذكر في الوسائل واحتمل فيه حملها على التقية وقال أيضا هي معارضة بمتواتر قطعي 
ند هنا غ ند ألنا نقول ضعف السا ير قادح النجباره بمصير معظم أصحابنا اإلمامية إلى جواز التقليد وأما احتمال السا

الحمل على التقية فمدفوع باألصل ولواله الرتفع الوثوق بأكثر األخبار لتطرق االحتمال المذكور فيها وأما دعوى 
دلة القاطعة تدلا على جوازه إال كونها معارضة بالمتواتر فممنوعة فإن المقطوع به عدم التواتر في منع التقليد بل األ

أن يكون المراد العمومات المانعة عن العمل بغير العلم فإنها متواترة ولكنها ال تصلح للمعارضة ألن الرواية 
المذكورة بالنسبة إليها أخصا فيلزم تخصيصها بها نعم يمكن أن يقال أن دعوى انجبار ضعف سند الرواية بمصير 

ح التمسك بها في محلا البحث إنما يتجه لو ثبت استداللهم بها على ما صاروا إليه وتلقيهم المعظم إلى ذلك بحيث يص
د موافقتها لما  (عليه السالم)إياها بالقبول بحيث يحصل العلم أو الظن بصحتها وكونها صادرة عنه  وهو ممنوع ومجرا

إليه في محلا البحث فتأمل وبالجملة صاروا إليه في الجملة ال يقتضي ذلك خصوصا إذا كانت مخالفة لما صاروا 
د هذه الرواية في محل البحث مشكل ولكن باعتبار انضمامها إلى سائر األخبار الكثيرة يمكن  االعتماد على مجرا
االعتماد عليها وإن فرض أن تلك األخبار ضعيفة اإلسناد ألنا الحاصل من المجموع العلم أو الظن بجواز التقليد في 

ما حجة فتأمل وال يقال هذه الرواية معارضة بما دلا على لزوم تقليد ال فضل من األخبار المتقدمة محل البحث وكاله
( وهو أولى بالترجيح ألنه أقوى داللة من هذه الرواية ألنه أخصا ألنا نقول ما ذكر ال يصلح للمعارضة لما بياناه سابقا

 .238ص: مفاتيح األصول
 .م في الجزء األول وما سيأتي إن شاء هللا فال أريد التعليق عليه هنا بالتفصيلبطالن ما أفاده واضح مما تقد: أقول
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العوام الذين هم ليسوا  أرجعت أهناالتقليد فيها، كما  إّن الرواية تنص على التقليد لورود كلمة
 .الفقيه وتقليده إىلبأهل فقه بالرجوع 

جعل فتوى العامل مبنزلة القالدة يف عنق اجلاهل، يكون مبعىن  أنإّما  ،حبسب اللغة ( ) والتقليد
 .وإّما مبعىن جعل اجلاهل دينه قالدة يف عنق العامل يف الفرعيات

اهل الرجوع إىل الفقيه ويأخذ منه معامل دينه بال أن يطالبه بالدليل، وإمنا إذن فيجب على اجل
إذ  ،وهذا معىن وجوب التقليد. يسمع ويطيع فليس له إاّل الطاعة واإلنصات والعمل بقول الفقيه

 .هو قبول قول الفقيه تعبدا  

 :مناقشة االستدالل

 .بيان االستدالل وتوضيحه ينبغي ابتداء  الوقوف على بعض األلفاظ اليت هلا ربط يف

  :الفقيه

البد من معرفة كلمة الفقه الوارد ذكرها يف الرواية، إذ لرمبا جيعلها البعض تعين املستنبط، 
 -بغض النظر عن جواز االستنباط وعدمه  -واحلال إهنا ال تدل على ذلك، نعم رمبا املستنبط 

بأّن الرواية ناظرة لتقليد الفقيه الذي  كي يقال  بهلفظ الفقيه خمتص  أنأحد مصاديق الفقاهة ال 
كما يفعل فقهاء اليوم، ومن هنا لنرى ماذا يعين لفظ   أدلتهامن  األحكامله قدرة على استنباط 

 .الفقيه

العلم بالشيء والفهُم له، وغلَب على ِعْلم : الِفْقه: فقه) :يقول ابن منظور يف لسان العرب
سائر أَنواع العلم كما غلب النجُم على الث حَريَّا والُعوُد على الدين لِسياَدتِه وشرفه وَفْضِله على 

ْنَدل
َ
وقد َجَعله الُعْرُف خاّصا  بعلم الشريعة، َشرََّفها  ،واْشِتقاقه من الشَّقِّ والَفْتح: قال ابن األَثري ،امل

أُويتَ فالٌن ِفْقها  : ليقا. والِفْقه يف اأَلصل الَفْهم: قال غريه. اهلل تعاىل، وخَتْصيصا  بعلم الفروع منها
 ،َأي لَيكونوا ُعَلماء به، وفَ قََّهه اهلل ،لَيتَفقَّهوا يف الدين: عز وجل قال اهلل. يف الدين َأي فَ ْهما  فيه

                                                           

 . واصطالحاً  ةً راجع البحث األول من الجزء األول من هذا الكتاب ستجد فيه تعريف التقليد لغ - 
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يَن وفَ قِّْهه يف التْأويل َأي : ودعا النيب، صلى اهلل عليه وسلم، البن عباس فقال اللهم َعلِّْمه الدِّ
 .فاستجاب اهلل ُدعاءه، وكان من أَعلم الناس يف زمانه بكتاب اهلل تعاىلفَ هِّْمه تْأويَله ومعناه، 

: وَفِقه الشيءَ . فَ ُقه الرجل فَ َقها  وِفْقها  وَفِقه: وقال بعضهم... مبعىن َعِلم ِعْلما  : وَفِقه ِفْقها  
وقال ابن ... له تَ َعلحم الِفْقهوأَف َْقْهُته أَنا َأي بَ ي َّْنُت : ويف التهذيب. َعلَّمه: وفَ قََّهه وأَف َْقَهه. َعِلَمه
: من ذلك قوهلم ،وكل عامل بشيء فهو َفقيه. عاملٌ : ورجل َفقيه. أعجبين َفقاَهُته َأي ِفْقُهه: مشيل

َقه  .( ) ..(يَ ْفَهممعناه ال يَ ْعلم وال  ،فالن ما يَ ْفَقه وما يَ ن ْ

 :أموروالذي جاء يف كالمه ثالثة 

 .الفقه: األول

لذا جند القرآن الكرمي يؤكد  ،، ففقه الشيء فهمه وعلمه والتعرف عليهإّن الفقه يعين الفهم
 .ذلك بالعديد من اآليات

 .( ) ﴾َفَما هِلَ ُؤالء اْلَقْوِم الَ َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديثا  ﴿

ُهم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوهِبِْم َأِكنَّة  َأن يَ ْفَقُهوهُ ﴿  .(3) ﴾َوِمن ْ

 .(4) ﴾انظُْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآليَاِت َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهونَ ﴿

 .(5) ا اآليَاِت لَِقْوٍم يَ ْفَقُهوَن﴾َقْد َفصَّْلنَ ﴿

 .(6) ﴾َوَلَقْد َذرَْأنَا جلََِهنََّم َكِثريا  مَِّن اجلِْنِّ َواإِلنِس هَلُْم قُ ُلوٌب الَّ يَ ْفَقُهوَن هِبَا﴿

 .(7) ْفَقُه َكِثريا  ِمَِّّا تَ ُقوُل﴾قَاُلواْ يَا ُشَعْيُب َما ن َ ﴿
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ْيِن َوَجَد ِمن ُدوهِنَِما قَ ْوما  الَّ ﴿  .( ) َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْوال ﴾ َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغ بَ نْيَ السَّدَّ

 .( ) ﴿يَ ْفَقُهوا قَ ْويل﴾

 الفهم ، فالفقاهة تعينمهالفالظاهر من لفظ الفقه والفقاهة هو  فاملالحظ يف مجيع اآليات أنّ 
 .والعلم

 معليه)لفظ الفقيه على من يعرف احلكم الشرعي الوارد عنهم  أطلقتولذا جند الروايات 
 .االستنباط كما يفعل فقهاء اليوم أهلليسوا من  إهنممع  (السالم

 ،عن عمر بن أذينة ،عن ابن أيب عمري ،عن أبيه ،روى الشيخ الكليين عن علي بن إبراهيم
 :فقال يل ؟رجل ظاهر مث واقع قبل أن يكفر :(عليه السالم)يب عبد اهلل قلت أل): عن زرارة قال

 .(3) (أوليس هكذا يفعل الفقيه

قلت ) :يضا  علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن محاد، عن احلليب قالأوروى 
اقصر جعلت فداك إين ملا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ومل : (عليه السالم)أليب عبد اهلل 

إين ملا أردت ذلك منها ومل تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها : قلت: قال عليك بدنة،: قال
 (يءقه منك عليك بدنة وليس عليها شرمحها اهلل كانت أف: قرضت بعض شعرها بأسناهنا، فقال

(4). 

املتفقه يف قبال  رواياهتم تالدين وجعلعلى التفقه يف  (السالم معليه)وحث أهل البيت 
 :رايبعاأل

َعْن َعِليِّ  ،َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعيَسى ،َعْن َأمْحََد ْبِن حُمَمَِّد ْبِن َخاِلدٍ  ،َعِليح ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َعْبِد اللَّه
ْعُت أَبَا َعْبِد اللَّه  :قَالَ  ،ْبِن َأيب مَحَْزةَ  يِن فَِإنَّه َمْن ملَْ ): يَ ُقولُ  (عليه السالم)مسَِ يَ تَ َفقَّه  تَ َفقَُّهوا يف الدِّ

                                                           

 . 21: الكهف - 
 . 23: طه -2
 . 82 ص 8ج: الكافي -1
 .  22ص 2ج: الكافي -2



 63......................................... ..اجلزء الثاني / ان املفيد يف بدعة التقليدالبي

يِن فَ ُهَو أَْعرَايبٌّ ِإنَّ اللَّه يَ ُقوُل يف ِكَتاِبه  َرَجُعواْ  ِإَذا قَ ْوَمُهمْ  َولِيُنِذُرواْ  الدِّينِ  يف  لَِّيتَ َفقَُّهواْ ﴿ :ِمْنُكْم يف الدِّ
 .( ) (﴾حَيَْذُرونَ  َلَعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ 

 :قَالَ  ،َعْن ُمَفضَِّل ْبِن ُعَمرَ  ،َعِن اْلَقاِسِم ْبِن الرَّبِيعِ  ،مَّدٍ احلَُْسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد َعْن َجْعَفِر ْبِن حمَُ 
َعَلْيُكْم بِالت ََّفقحه يف ِديِن اللَّه واَل َتُكونُوا أَْعرَابا  فَِإنَّه َمْن ملَْ : )يَ ُقولُ  (عليه السالم)مسَِْعُت أَبَا َعْبِد اللَّه 

 . ( ) (اللَّه إِلَْيه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة وملَْ يُ َزكِّ َله َعَمال   يَ تَ َفقَّه يف ِديِن اللَّه ملَْ يَ ْنظُرِ 

يِل ْبِن َدرَّاجٍ  ،َعِن اْبِن َأيب ُعَمرْيٍ  ،َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذانَ  ،حُمَمَُّد ْبُن ِإمْسَاِعيلَ  َعْن أَبَاِن  ،َعْن مجَِ
َلَوِدْدُت َأنَّ َأْصَحايب ُضرَِبْت ُرُؤوُسُهْم بِالسَِّياِط ) :قَالَ  ،(عليه السالم)َعْن َأيب َعْبِد اللَّه  ،ْبِن تَ ْغِلبَ 

 . (3) (َحىتَّ يَ تَ َفقَُّهوا

عليه )َعْن َأيب َعْبِد اللَّه  ،َعمَّْن َرَواه ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى ،َعِليح ْبُن حُمَمٍَّد َعْن َسْهِل ْبِن زِيَادٍ 
ْلُت ِفَداَك َرُجٌل َعَرَف َهَذا اأَلْمَر َلزَِم بَ ْيَته وملَْ يَ تَ َعرَّْف ِإىَل َأَحٍد ُجعِ  :قَاَل لَه َرُجلٌ : )قَالَ  ،(السالم

 .(4) (َكْيَف يَ تَ َفقَّه َهَذا يف ِديِنه: قَاَل فَ َقالَ  .ِمْن ِإْخَوانِه

فمن الواضح أّن لفظ الفقاهة يف الروايات املتقدمة ال يدل على املستنبط بل على التعلم 
الشرعية الغافل عنها الزاهد يف  األحكامجتعل املتفقه يف قبال األعرايب البعيد عن  فهي .واملعرفة

 .الشريعة أحكاميعرف : أي، األعرايبتعلمها، فاملتفقه هو الذي يكون خبالف 

 سبحانه يستطيع معرفة مجيع تفاصيل الشريعة بل قد جعل اهلل إنسانومن الطبيعي ليس كل 
 .طاعتهم األمةمنهم وفرض على  واألخذبالرجوع هلم  ةاألم وأمرأمناء على الشريعة 

َشْيٍء فَ ُردحوُه يَا أَي حَها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ الّلَه َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف ﴿
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويال  يَ ْوِم اآلِخِر َذلِ ِإىَل الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه َوالْ   .(5) ﴾َك َخي ْ
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الشرعية، بل يف الوقت  األحكامباستنباط  تأمرهم بالفقاهة ال األمةفالروايات عندما تأمر 
 .الشرعية األحكامالذي تأمر بالتفقه بالدين جندها تنهى عن النظر واستنباط 

ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب  (:لسالمعليه ا)قلت أليب عبد اهلل : عن أيب بصري، قال
 ال، أما إّنك إن أصبت مل تؤجر، وإن أخطأت كذبت على اهلل): ؟ قال اهلل وال سّنة فننظر فيها

 .( ) (عز وجل

وميتلك معرفة باألئمة  (السالم معليه) األئمة أصحاببا بصري من خرية أ أنومن الواضح 
نه مل يكن يعتقد أة تفوق املعرفة املدعاة لفقهاء اليوم، كما وبعض تفاصيل الشريع (السالم معليه)

ويبين تشريعا  على ذلك،  -كما يعتقد الفقهاء اليوم   –ومن مجلتهم  بل اهلل سيد العقالءبكون 
ينهاه عن النظر نافيا  قدرته وحقه يف النظر  (عليه السالم) اإلماموعلى الرغم من هذا كله جند 

خطأ فيكون من الكذابني على اهلل لكونه ينسب هلل تشريعا  ال أ إن أمار، مل تؤج أصبت إن: قائال  
اختََُّذواْ ﴿ :يقره سبحانه، فيكون حمرما  للحالل وحملال  للحرام، وبالتايل يكون مصداقا  لقوله سبحانه

ا أُِمُرواْ ِإالَّ لِيَ ْعُبُدواْ إِلَ ها  َواِحدا  الَّ إِلَ َه ِإالَّ َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابا  مِّن ُدوِن الّلِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َومَ 
 .( ) ﴾ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكونَ  ُهوَ 

اختََُّذوْا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابا  مِّن ُدوِن ﴿) :قلت له: ، قال(عليه السالم)عن أيب عبد اهلل 
هم إىل عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا هلم أما واهلل ما دعو : فقال ؟ ﴾الّلهِ 

 .(3) (حراما ، وحرموا عليهم حالال  فعبدوهم من حيث ال يشعرون

ال، أما إّنك إن أصبت مل تؤجر، ) :أليب بصري (عليه السالم)الصادق  اإلمامومع صريح قول 
 أجرانالشرعي الواقعي له جندهم يصرحون بكون املصيب للحكم ( وإن أخطأت كذبت على اهلل

 !؟ واملخطأ له أجر واحد
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اجتمعت ): ، فيقول الكّشياتالرواي نقلواه أطلق على الرواة الذين كما وجند لفظ الفقي
( عليهما السالم)العصابة على تصديق هؤالء األّولني من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل 

ومعروف بن خرّبوذ وبريد وأبو بصري األسدي زرارة : أفقه األّولني سّتة: وانقادوا هلم، فقالوا
وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم مكان أيب : والفضيل بن يسار، وحممد بن مسلم الطائفي، قالوا
 .( ) (بصري األسدي أبو بصري املرادي وهو ليث بن البخرتي

 .وغريها ألخالقيةوافالتفقه يف الدين يعين حتصيل املعرفة يف املسائل الدينية العقائدية والفرعية 

والروايات إمنا يعين  ( ) املراد بالتفقه الوارد ذكره يف آية النفر ومن هنا نعرف بكل وضوح أنّ 
 .الفهم واملعرفة وال ربط له باالستنباط املعروف اليوم

إّن الفقاهة : وقد يقال): وهذا ما حاول السيد اخلوئي دفعه عند استدالله بآية النفر فقال
الصدر األول غري الفقاهة واالجتهاد يف العصور املتأخرة، ألّن التفقه يف األعصار واالجتهاد يف 

، ومل يكن وقتئٍذ من (السالم معليه)السابقة إمنا كان بسؤال األحكام ومساعها عن املعصومني 
االجتهاد باملعىن املصطلح عليه عني وال أثر، إذا ال داللة لآلية املباركة على حجية إنذار الفقيه 
باملعىن املصطلح لتدل على حجية فتواه وإمنا تدل على حجية النقل والرواية ألّن انذار الفقيه 
باملعىن املتقدم إمنا هو بنقله احلكم الذي مسعه من مصادره أو باخباره عن أن الفعل يرتتب على 

أمر آخر ارتكابه أو على عدم ارتكابه العقاب وأين هذا من التفقه باملعىن املصطلح عليه ألنه 
 .(3) (يتوقف على أعمال الدقة والنظر

وهذه املناقشة وإن أوردها بعض مشاخينا ): وهذا ما ذكره بعضهم كما يقول السيد اخلوئي
 .(احملققني قدس اهلل أسرارهم إالّ أهنا ِما ال ميكن املساعدة عليه وذلك
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ثبات عدم إراد أوم، و زمن السابق ال خيتلف عن اليفالسيد اخلوئي يرى أن لفظ الفقاهة يف ال
فألن اآلية املباركة ملكان أخذها عنوان الفقاهة يف (: أّما أوال  ) :تغايرمها يف الزمان املاضي فيقول

 :ر ليست هلا أية داللة على حجية اخلرب والرواية من جهتنيموضوع وجوب التحذّ 

اها فضال عن أن يكون أن حجية الرواية ال يعترب فيها أن يكون الناقل ملتفتا إىل معن: إحدامها
من غري أن  (عليه السالم)فقيها لكفاية الوثاقة يف حجية نقل األلفاظ املسموعة عن املعصوم 

أن الراوي ال يعترب يف حجية رواياته أن يصدق عليه : و ثانيتهما. يتوقف على فهم املعىن بوجه
الفقيه وإن كان ملتفتا إىل  عنوان الفقيه، ألنه إذا روى رواية أو روايتني أو أكثر مل يصدق عليه

..... معناها لضرورة أن العلم حبكم أو حبكمني ال يكفي يف صدق الفقيه مع حجية رواياته شرعا  
بل . فلعدم كون التفقه واالجتهاد يف األعصار السابقة مغايرا هلما يف العصور املتأخرة: وأما ثانيا  

حيث أن معناه معرفة األحكام بالدليل . اضرةاالجتهاد أمر واحد يف األعصار السابقة واآلتية واحل
نعم يتفاوت االجتهاد يف تلك العصور مع االجتهاد يف مثل . وال اختالف يف ذلك بني العصور

زماننا هذا يف السهولة والصعوبة حيث أن التفقه يف الصدر األول إمنا كان بسماع احلديث ومل 
هنم من أهل اللسان أو لو كانوا من غريهم ومل تكن معرفتهم لألحكام متوقفة على تعلم اللغة لكو 
فلم يكن أجتهادهم متوقفا على  (عليه السالم)يكونوا عارفني باللغة كانوا يسألوهنا عن اإلمام 

ومها للركنان الركينان يف  -مقدمات أما اللغة فلما عرفت، وأما حجية الظهور واعتبار اخلرب الواحد 
وهذا خبالف األعصار املتأخرة لتوقف . هم من املسلماتفألجل أهنما كانتا عند -االجتهاد 

االجتهاد فيها على مقدمات كثرية إال أن جمرد ذلك ال يوجب التغيري يف معىن االجتهاد، فإن 
املهم ِما يتوقف عليه التفقه يف العصور املتأخرة إمنا هو مسألة تعارض الروايات، إال أن التعارض 

عما إذا  (السالم معليه)العصور أيضا ومن هنا كانوا يسألوهنم بني األخبار كان يتحقق يف تلك 
ورد عنهم خربان متعارضان إذا التفقه واالجتهاد مبعىن إعمال النظر متساويان يف األعصار السابقة 

 .( ) ...(.والالحقة وقد كانا متحققني يف الصدر األول

  :ويرد عليه

                                                           

 . 38شرح ص: االجتهاد والتقليد - 



 65......................................... ..اجلزء الثاني / ان املفيد يف بدعة التقليدالبي

ا عنوان الفقاهة يف موضوع وجوب التحذر فألن اآلية املباركة ملكان أخذه: )إنه يقول.  
، فهو يريد نفي صحة االستدالل هبا على حجية ..(.ليست هلا أية داللة على حجية اخلرب والرواية

 .خرب الراوي لوجود لفظ الفقاهة فيها مدعيا  ان لفظ الفقيه ال يطلق على الراوي

، فنجد نفس فيها ان الفقاهةعنو مع ورود حجية خرب الواحد،  أدلةن جعلوا اآلية م أهنممع 
واالنصاف أن داللة هذه اآلية على حجية اخلرب أظهر وأمت من داللة آية ): السيد اخلوئي يقول

ختص الواعظ لكونه هو من  اآليةالقائل بكون  اإلشكالنه رد على أكما . ( ) ..(،النبأ عليها
كما إذا نقل رواية دالة على   ،أّن الراوي أيضا  قد ينذر بنقله: وفيه): ، فقال( ) ينذر وخيوف

فاّن نقل هذه الرواية إنذار ضمين بالعقاب على الرتك أو  ،وجوب شيء أو على حرمة شيء
فيجب احلذر عند نقل هذه الرواية  ،كما يف إفتاء املفيت بوجوب شيء أو حرمة شيء  ،الفعل

 !!؟ هذا هتافت عجيب فانتبه وال تغفل. (3) ...(،مبقتضى اآلية الشريفة

طالق إ، بل قد ورد فقيهحكام الشرعية تعلم األ إّن الروايات املتقدمة تطلق على كل من.  
الشيخ الصدوق افرد  نّ إربعني حديثا  مع انه ليس مبستنبط، حىت ألفظ الفقيه على كل من حفظ 

 .، وذكر فيه عدة روايات(4) (ربعني حديثا  أفيمن حفظ : )نوانهبابا  يف كتاب اخلصال ع

َعْن حُمَمَِّد ْبِن  ،َعْن ُمَعلَّى ْبِن حُمَمَّدٍ  ،الشيخ الكليين عن احلَُْسنْيُ ْبُن حُمَمٍَّد اأَلْشَعرِيح كما وروى 
َمْن ): قَالَ  ،(عليه السالم)َعْن َأيب َعْبِد اللَّه  ،َعمَّْن ذََكَره ،َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيب جَنْرَانَ  ،مُجُْهورٍ 

  .(5) (ِثَنا أَْربَِعنَي َحِديثا  بَ َعَثه اللَّه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعاِلما  َفِقيها  َحِفَظ ِمْن َأَحاِدي

                                                           

 .تقرير البسهودي 32 ص 2ج: مصباح األصول - 
إناما هو وظيفة الواعظ  أنا اإلنذار بمعنى التخويف من العقاب: اإليراد الثاني: هذا نص ما جاء في اإلشكال -2

ا الواعظ فينذر الناس  ف الناس من ترك الصالة مثالً بما ورد فيه  -كما هو شأنه  -والمفتي، أما باألُمور المسلامة، فيخوا
ا . من العقاب، أو من شرب الخمر كذلك، وال إشكال في وجوب الحذر عند إنذاره، لكون الحكم معلوماً ومسلاماً  وأما

لاديه بما استنبطه من الواجب والحرام، وافتاؤه بها إنذار بالداللة االلتزامية، وتخويف من العقاب على المفتي فيفتي لمق
ة عليهم، بخالف نقل الرواية فاناه ال إنذار  الترك أو الفعل، وال شبهة في وجوب الحذر على مقلاديه، لكون فتواه حجا

ربا حامل فقه غير  (السالم معليه)عنى لينذر به، ولذا ورد عنهم فيه، إذ رباما ينقل الراوي مجرد األلفاظ وال يفهم الم
 .38 ص 2ج: مصباح األصول. فقيه أو إلى من هو أفقه منه

 . 38 ص 2ج: مصباح األصول -1
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من  إليهلفظ الفقيه يطلق على من فهم ما حيتاج  أنفمع وجود الروايات الكثرية اليت تؤكد 
فهي متعارضة مع ما بينته  وإال إلثباتدينه، فجميع ما قاله جمرد تأويالت حتتاج  أحكام
 .ياتالروا

العلم بالشيء والفهم له قال  ،إما مبعىن ،إّن عنوان الفقاهة كما نالحظ مورد استعماالته. 3
 َوِإن﴿ :قال تعاىل ،وأما مبعىن الفهم الدقيق ،﴾تَ ُقولُ  ِمَِّّا َكِثري ا نَ ْفَقهُ  َما ُشَعْيبُ  يَا قَاُلواْ ﴿ :تعاىل
وإما مبعىن فهم غرض املتكّلم من   ،﴾َتْسِبيَحُهمْ  تَ ْفَقُهونَ  الَّ  َوَلِكن حِبَْمَدهِ  ُيَسبِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  مِّن

الفقه ): ان لفظ الفقاهة يدل على الفهم، فهو كما قال ابن األثري كالمه، ففي مجيع هذه املعاين
 .( ) (يف األصل الفهم

 نشك يف األقلفعلى  األدلةبعدم تغري املقصود بلفظ الفقه يف  نقطعإن مل  املتأخر الزمان ويف
 ؟ بقي على حاله يعين مطلق الفهم أممبعىن هل نقل لفظ الفقيه إىل املستنبط  ،النقل

الثبات يف اللغة   أصالة أويقررون قاعدة تسمى أصالة عدم النقل  األصوليني أنومن الواضح 
 .( ) كما يسميها السيد حممد باقر الصدر

                                                           

ن لِسياَدِته وشرفه وَفْضلِه على وغلَب على ِعْلم الدي: )الحظ ما قاله ابن منظور في عبارته أعاله حيث يصرح قائالً  - 
ا والُعوُد على الَمْنَدل َريا ، فلفظ الفقه في األصل ال يعني علم الفقه الموجود (سائر أَنواع العلم كما غلب النجُم على الثُّ

 اليوم أصالً، وال بأدواته المعروفة اليوم لكونها لم يكن لها عين وال أثر في الزمن السابق، فال دليل عقلي، وال
 .استنتاجات ظنية منهي عنها

استعملت في  -ومع غض النظر عن المعنى اللغوي لمفهومها  -ونحن إذا نجد كلمة الفقه : )ويقول الوحيد البهبهاني
معنى فهم جميع أحكام الدين أعم من األمور االعتقادية، أو األحكام العملية، وهذا بديهي ال نرى ضرورة لالستدالل 

انوا يصدرون كتبهم الفقهية بمباحث اعتقادية ومطالب كالمية، ومع هذا تدرج مؤلفاتهم ضمن لذلك، إذ أن القوم ك
وهذه ليست خاصة بأصحابنا رضوان هللا عليهم، ومن هنا نجد أمثال أبي حنيفة يعطي لكتابه .. المجاميع الفقهية
 -ما نواكب السير مع هذه اللفظة نجدها إال أنا عند .كي يوحي شمولية هذا االسم لألعم" الفقه األكبر"االعتقادي اسم 

خصوص  -كلمة الفقه  -تلبست تدريجا بلباس أخص مما كانت عليه، فأصبحت تعطي  -كأكثر المصطلحات العلمية 
بعد أن كانت تحمل معنا بسيطا وواضحا وسهل التناول إبان صدورها وعند إطالقها، .. العلم باألحكام العملية اإللهية

مما كان يمنح الراوي عند (  ... " )أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كالمنا: " ه صلوات هللا عليهكما تراها في قول
 دركه

أصبحت اليوم تطلق على من يغوص في بحار العلوم النقلية، .. عنوان فقيه (عليه السالم)لمضمون كالم المعصوم 
أنه قد عد االجتهاد ( رحمه هللا)ل عن المحقق العراقي ويسلك سبيل االجتهاد الذي أخذ فيه الجد والعناء، حتى أنه ينق

 .وهذا مجرد اجتهاد منه رحمه هللا. 8ص: الرسائل الفقهية..( في الفقه بمثابة قلع الجبال باإلبر والمسامير
 .88 ص 2ج: دروس في علم األصول -2
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ال ميكن  ،أصالة عدم النقل لكّن األصل العقالئي يف): يقول السيد علي احلسيين امليالين
محلوها على هذا املعىن يف  ،أن ديدن العقالء هو أهنم مىت رأوا كلمة  ظاهرة  يف معىن :أي ،إنكاره

وبذلك أمكن  ،والشارع املقدَّس قد أمضى هذه الّسرية ،وال حيتملون تبّدل املعىن فيه ،سائر األزمنة
 .( ) ..(.(السالم معليه) دعوى ظهور الكلمة يف ذلك املعىن يف زمان األئمة

وقد أّسس األصولّيون طريقا  خاّصا  إلحراز الظهور املوضوعي ): ويقول السيد كمال احليدري
لو  :أي .«االستصحاب القهقرائي»أو « أصالة عدم النقل»يف عصر الصدور اصطلحوا عليه 

 ،هو عدم النقلفاألصل  ،شّك يف معىن مفردة أو كلمة وأهّنا نقلت عن معناها األّول أم ال
 .( ) ...(وبذلك حيرز ظهورها الصحيح

محل لفظ الفقيه على املعىن اللغوي الذي يدل على الفهم لعدم  -حينئٍذ  -فيجب عليه 
 .صبح يطلق على املستنبطأقطعنا بنقله من معناه السابق حىت 

جودها عصار السابقة كو ة التفقه واالجتهاد موجودة يف األن ظاهر أيدعي السيد اخلوئي بف
اليوم بفارق واحد، وهو السهولة والصعوبة ففي السابق التفقه واالجتهاد ال حيتاج لألدوات اليت 

بالدليل، وهذا ال خيتلف من زمان  األحكاماالجتهاد هو معرفة  نّ أمدعيا   ،حيتاجها اجملتهد اليوم
 .آلخر

ا إذ االجتهاد نشأ يف بل الثابت قطعا  خالفه ،وعلى الرغم من أن هذه الدعوة ال دليل عليها
با أكان ينهى  (عليه السالم) الصادق اإلمامبكثري عن الغيبة الكربى، وقد تقدم أن  متأخرزمن 

: االجتهاد والنظر فنهاه عنه قائال   أصلبصري عن  أبو سأله أنبصري عن النظر واالجتهاد، بعد 
 .(3) (عز وجل وإن أخطأت كذبت على اهللال، أما إّنك إن أصبت مل تؤجر، )

                                                           

 . 32 ص  ج: تحقيق األصول - 
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فلو كان موجودا  ومرتكزا  فلَم  ،فكيف يدعي السيد اخلوئي وجود االجتهاد يف الزمن السابق
عن  (عليه السالم)الصادق  اإلمامكما وبعد هني   ؟ (عليه السالم)الصادق  اإلمامبصري  أبويسأل 

 !!؟؟ األدلةملَ هذا التعسف ويل عنق ! ؟ النظر كيف يكون جائزا  

داللة الرواية على التقليد، وسلمنا مبا يقوله السيد اخلوئي من كون االجتهاد ولو سلمنا جدال  ب
وهو الفتاوى اليت استند هبا  ،السابقة، فيتعني األخذ بالقدر املتيقن األزمنةوالتقليد موجودا  يف 

 .املبتدعة األصوليةالفقيه إىل القرآن والسنة ال ما اعتمدوا فيه على القواعد 

 .العوام: الثاني

يعتربون وجوب التقليد عقيدة، ويف نفس  أهنممن  األولالبد من استذكار ما تقدم يف اجلزء 
تثبت بدليل قطعي الصدور والداللة، وقد تقدم طبقا  ملا ذكروه إن  أنالوقت يشرتطون يف العقيدة 

 .السند غري تام فهو غري قطعي الصدور، فيسقط احتجاجهم هبذه الرواية

 .للتأويلتكون قطعية غري قابلة  أنرى الداللة اليت البد وعلى الرغم من ذلك لن

: مرتبة االجتهاد، يقول السيد شهاب الدين املرعشي يصليقصدون بلفظ العامي كل من مل 
 .( ) (دون من مل يبلغ مرتبة االجتهاد، الذي يسّمى باصطالح الفقهاء بالعامي)

 :وسنورد عدة مناقشات

الكتاب أهنم يوجبون التقليد فضال  عن كونه عقيدة، فمن من هذا  األولتقدم يف اجلزء .  
األدلة اليت يرددها املتفيقهون على الوجوب املزعوم الرواية حمل البحث، مع أهّنا ال داللة فيها على 
الوجوب باملرة، وهذا امر يف غاية الوضوح، فال ادري ملَ جعلوها من أدلة الوجوب للتقليد املبتدع، 

، (للعوام: )وذلك لقوله -لو سلمنا بداللته على التقليد  -ري نص يف التخيري مع وضوح أّن التعب
تدل على التخيري ال التعيني، فلم توجب الرواية ( ل)فالعوام خمريين بني التقليد وعدمه، فالالم 

 !!؟ جاء وجوب التقليد إذن أينجعلتهم خمريين يف التقليد وعدمه، فمن  وإمناالتقليد عليهم 
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ا يف هذا الفخ حاولوا حتريف الرواية لكي جيعلوها دالة على الوجوب فقال بعضهم وملا سقطو 
يصرح بكون الرواية جتوز اآلخر جند البعض بينما ليكون داال  على الوجوب،  ،(فعلى العوام)

فللعواّم »  :(عليه السالم)لكون مدلول قوله ): بو طالب التجليلأالتقليد ال توجبه، يقول الشيخ 
 .( ) ..(جتويز التقليد،« دوه أن يقلَّ 

والفروع على حٍد سواء كما صرح بذلك  األصولإن الرواية تشمل صحة التقليد يف .  
 .الدين بأصولبعضهم بل ورمبا خصه البعض 

أن للعوام أن يقلدوا من كان : )ما يف بعض الروايات[ به ] ورمبا يشعر ): يقول احملقق العراقي
ولكن يف داللته على املدعى نظر، ألن ظاهر صدره يف مقام بيان (. والهتاركا  هلواه مطيعا  ألمر م

ال مبعىن التعبد بقول الغري [ للقطع]حكم أصول الدين، فال حميص يف مثله من كون التقليد املفيد 
 . ( ) (حمضا، والزمه حينئذ إمكان محل مثل تلك القيود على اإلرشاد

مضافا  إىل معروفّية ضعف  - (لعوام أن يقلدوهحديث ل)ولكن فيه ): ويقول الشيخ احلائري
وال ميكن  ،أّن الصدَر صريح يف مشوله ألصول الدين والذيَل صريح يف مشوله للفروع :-سنده 

والتقليد اّلذي هو مورد للتحسني يف  ،فظاهر الرواية هو األعّم من األصول والفروع ،التفكيك
به ال التعّبد بقوله من دون حصول العلم  األصول والفروع هو االطمينان بقوله واالّتكاء

فالرواية صدرا  وذيال  على الظاهر بصدد تقبيح عواّم اليهود حبصول االطمينان هلم  ،واالطمينان
ال حّجّية  ،وحتسنِي حصول االطمينان بقول علماء العدول من الشيعة ،واالّتكاء بقول علمائهم

 .(3) (رأيهم تعّبدا  

واضح أن هذا احلديث ال يدور حول التقليد ): عيلقا  على الروايةويقول مكارم الشريازي ت
ألن احلديث يتناول  ،بل يشري إىل اتباع العلماء من أجل تعلم أصول الدين ،التعبدي يف األحكام

 .(4) (وال جيوز فيها التقليد التعبدي ،وهذه املعرفة من أصول الدين،معرفة النيب
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ظاهر احلديث صحة التقليد  نّ إ): ث السيد اخلميين فيقولويقول الشيخ السبحاين بتقريره لبح
وال متكالب يف  ،غري متجاهر بفسقه ،عمن هو صادق يف حديثه أخذوهايف األصول والعقائد إذا 

بل ألجل اهنم  ،هنم قلدوا علمائهم يف أصول دينهمإوان مذمة اليهود ليس ألجل  ،أمور الدنيا
فلو قلد عوام املسلمني عاملا صائنا لنفسه حافظا لدينه اخل  (عليه)ليس هلم أهلية و  قلدوا علمائا  

وهو باطل بضرورة الدين  ،ملا كان به بأس ،فيما كان اليهود يقلدون فيه من األصول والعقائد
وتوهم ان اليهود كانوا يقلدون يف أصول  ،اخراج املورد املستهجن ،واخراجها عن مصب احلديث

فليكن تقليد عوامنا  ،حلسن الظن هبم ،هلم العلم من أقواهلم لكن كان حيصل ،عقائدهم علمائهم
 الّ إمدفوع بأنه خالف تنصيص الرواية حيث قال وان هم  ،على علمائهم يف األصول كذلك

نه لو كان إيظنون ما تقول رؤسائهم من تكذيب حممد صلى اهلل عليه وآله يف نبوته اخل أضف إليه 
ن مصب البحث إ" وباجلملة " ...ا كان هلم ذم وال حمذورحصل هلم العلم من أقوال علمائهم مل

برتخيص قسم وهو التقليد عمن له صيانة  ،يف األصول والعقائد ،منا هو يف التقليد الظينإفيها 
  .( ) (وااللتزام جبوازه فيها غريب جدا   ،واملنع عن آخر ،وحفاظة

أن (: أي حديث للعوام)ر منه فيظه): كما ويقول السيد اخلميين يف كتاب االجتهاد والتقليد
الذم مل يكن متوجها  إىل تقليدهم يف أصول العقائد، كالنبوة واإلمامة بل متوجه إىل تقليد فساق 
العلماء، وإن عوامنا لو قلدوا علماءهم فيما قلد اليهود علماءهم فال بأس به إذا كانوا صائنني 

منه إخراج للمورد، وهو مستهجن، فال إىل آخره، فإخراج األصول .. .ألنفسهم، حافظني لدينهم
سوق الرواية إمنا هو يف التقليد : وباجلملة... .بد من توجيه الرواية بوجه، أو رد علمها إىل أهلها

الظين، الذي ميكن ردع قسم منه، واألمر بالعمل بقسم منه، وااللتزام جبواز التقليد يف األصول أو 
  .( ) (واغتشاشها متنا ، ال تصلح للحجيةيف بعضها، كما ترى، فالرواية مع ضعفها، 

 رأيإّن احلر العاملي أول املراد بالتقليد بقبول الرواية ال قبول الرأي، ومبا ان التقليد هو قبول 
 أنللعوام )الفقيه تعبدا ، فهو ليس ناقال  للرواية لكي يقبل قوله تعبدا ، فيقول تعليقا  على رواية 

خص فيه هنا إمنا هو قبول الرواية ال قبول الرأي واالجتهاد والظن وهذا التقليد املر : أقول) (:يقلدوه
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واضح، وذلك ال خالف فيه، وال ينايف ما تقدم وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من احلديث 
وفيما تركناه منه يف عدة مواضع، على أن هذا احلديث ال جيوز عند األصوليني االعتماد عليه يف 

ألنه خرب واحد مرسل، ظين السند واملنت ضعيفا  عندهم، ومعارضه متواتر،  ،لفروعاألصول وال يف ا
 .( ) (ومع ذلك حيتمل احلمل على التقيةقطعي السند والداللة، 

مل توجبه على العوام بل جعلتهم  أهنا ا الداللة على التقليد جدال  إالّ ويف اخلتام لو سلمن. 3
 .وفرق بني األمرين ،(على العوام) ال، (لعوامل: )التقليد وغري، فقالتباخليار بني 

« عواّم أن يقلَّدوهفلل» :(عليه السالم)لكون مدلول قوله )...: يقول الشيخ أبو طالب التجليل
 .( ) ..(.،جتويز التقليد

، ولن نستطيع اجلزم بأحدمها فال (على العوام)أم ( للعوام)وال أقل نشك أي التعبريين هو احلق 
 .بالتوقيع على وجوب التقليد لورود االحتماليصح االستدالل 

 .صفات الفقيه: الثالث

اليت ذكرهتا الرواية للفقيه، فبغض النظر عن ما  األوصافالثالث نريد التعريج على  األمرويف 
وهذا ما يسمى الرواية ال تدل على التقليد لعدم حجيتها من جهيت الصدور والداللة،  أنتقدم من 

على التقليد هل املصاديق اليت دل  األدلةأي انه على تقدير صحة   ،ويعندهم بالبحث الصغر 
عليها الدليل موجودة يف من تسمى فقيها  ام ال، فحىت لو سلمنا جدال  بكون الرواية املتقدمة دالة 

 :الصفات اليت ذكرت للفقيه، من أنه أنهل على التقليد لكنها بينت شروطا  وصفاتا  فيمن يُقلد ف

 .لنفسهصائنا  .  
 .حافظا  لدينه.  
 .خمالفا  على هواه. 3
 .مطيعا  ألمر مواله. 4
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 !؟ ى فقيها  اليومهذه الصفات متحققة يف من تسمّ 
حتقق هذه الصفات يف شخص من الندرة مبكان جتعلنا نكاد نقطع بعدم وجودها  أنعتقد أ
: يقول لألوصافعد ذكره يصرح ب (عليه السالم) اإلمامولذا جند  ،قل القليل من الفقهاءأيف  إال
 فإّن من ركب من القبائح والفواحش مراكب وذلك ال يكون إالَّ بعض فقهاء الشيعة ال مجيعهم،)

، فليس كل من تفقه للعوام تقليده بل الفقيه املتصف هبذه (العامة فال تقبلوا منهم شيئا  وال كرامة
 .األوصاف

، يف شهر (عليه السالم)املهدي  اإلمام جاء يف أحد التوقيعات اليت خرجت للشيخ املفيد من
نا حييط علمنا بأنبائكم وال يعزب إف )..: كتب فيه (عليه السالم) نهأصفر سنة عشر وأربعمائة 

إىل ما كان السلف  ،مذ جنح كثري منكم ،من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم يءعنا ش
  .( ) ...( هورهم كأهنم ال يعلمون،الصاحل عنه شاسعا ونبذوا العهد املأخوذ منهم وراء ظ

ما كان عنه السلف الصاحل عنه شاسعا ، ونبذوا العهد  إىلمنكم  كثريجنح  ): وحمل الشاهد
 اإلمامه لفقيه من فقهاء الشيعة وخيربه والكالم موجّ ، (ال يعلمون كأهنماملأخوذ من وراء ظهورهم  

يف زمن الشيخ املفيد، فكيف حالنا اليوم،  بكون الكثري احنرفوا عما كان عليه السلف الصاحل، هذا
مليزان يف قبول الرواية مامهم، فقول الفقيه هو اإالكتاب وليس الكتاب  أئمةالفقهاء  أصبحالذي 

الذين نطقوا ووضعوا ملا نطقوا  (السالم معليه)البيت  أهليس امليزان للقبول والرد هم فلوعدمها، 
 .ه على وجوه عديدةبه موازين، وهنوا عن رده وتكذيبه لكون

، وختريب حلكمتهم (السالم معليه)البيت  أهللرتاث  إماتةفحقيقة هبذه املوازين املبتدعة 
وباجلملة وقع ختريب الدين ): اليمانية، وقد صدق احملدث الكبري حممد أمني االسرتابادي إذ يقول

 ذكرها العامة يف الكتب مرتني، مرة يوم تّويف النيب، ومرة يوم أجريت القواعد واالصطالحات اليت
وناهيك أيها اللبيب أن هذه اجلماعة يقولون . األصولية ودراية احلديث ويف أحكامنا وأحاديثنا
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جبواز االختالف يف الفتاوي، ويقولون قول امليت كامليت، مع انه تواترت األخبار عن األئمة 
 .( ) "(ىل يوم القيامة، وحرامه حرام إإن حالل حممد حالل إىل يوم القيامة"األطهار ب  

جولة يف : )ولنقرأ معا  ما ذكره اخلطيب السيد حممد حسن الكشمريي يف كتابه الذي امساه
 :يقول يف مقدمة كتابه املذكور( دهاليز مظلمة

من جديد القدم هلم نزرا  من كشف  أخرىمن دواعي الغبطة والسرور ان التقي القراء مرة )
البد يل من مواصلة هذا الطريق الصعب  إذم دنياهم وآخرهتم املستور ومناذج من خفايا قد هت

جذورها  أسراروكشف  اللثام عن غوامض خطرية يف املؤسسة الدينية يف النجف األشرف إلماطة
ان التاريخ سيسجل يل هذا احلق وهو اين اول من  . وتأسيسها وكيفية ادارهتا وتصريف شؤوهنا

امللفات السرية وعن هذا الوجود اخلفي املنظم الذي  كسر هذا الطوق احلديدي ونفض الغبار عن
غطي بلحاف املعتقد واملذهب والتقديس ليوّفر بالتايل بئر نفط ال تنضب للمدللني واحملسوبيات 

 .وشبكاهتم فيبنوا ثروات املال الواسعة

 :أيها األخ القارئ

ك ترى شبابا  وهو أي شرع أم دين يأمر هبذا وهو انّ : إصرارحنن ال نعرف ونتساءل بكل 
ويقتنون القصور املنيفة ويتزاحم .. .ويتمتعون بالسفرات والليايل باألموالوصبيانا  مرفهني يلعبون 

وترديد الصلوات هلم يف احملافل والنوادي  أيديهمعلى تقبيل ( املغفلني والبسطاء)الشيعة املساكني 
م الوالة على البشر قيمني على يف املهرجانات واالحتفاالت وكأهن األوىلمث يتصدوا يف الصفوف 

الدين فرتى هذا الشاب النزق ابن املرجع الفالين وهذا املراهق ابن املرجع الفالين وذاك املغامر 
عجائب ودواهي وأساطري ال نعرف ..... وكيل املرجع الكذائي وهذا املتخبط معتمد املرجعية ووو

 .تنتهي أين

 أيديوالتاريخ ونقديس اللصوص ونقبل  األجيال مامألقد كفانا مهزلة ان نبقى سخرية ومهزلة 
بأيدي  أوهؤالء  بأيدينباشي القبور وأكلة السحت ويف تصور هزيل وسخيف بان مفاتيح اجلنة 

 .آبائهم
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انك احيانا  تفكر باّن احلوزة اليت هي مصدر  األمورلقد بلغ التدهور يف الضوابط وتقلب 
بطريقة هادئة ودقيقة واذا  األمورهلة البشرية وتفربك تصبح مصنعا  لالهبا  وإذا اإلنسانتثقيف 
  .( )(املساكني يأهلون بشرا  ويعبدون أصناما  جديدة على شكل بشر وهم ال يفقهونبالشيعة 

زمان احتكار عواطف الناس قد وىّل واستغالل  أننعتقد  إننا: )سطر قليلةأمث يقول بعد 
 .واملدللون قد انتهى واألحفاد األوالد مال تدخره إمرباطورية إىلاملرجعية لتتحول 

وال ميكنهم  أمخاسهمتذهب املليارات من  أينفقد عاش الشيعة عقودا  من الزمن ال يعرفون 
وكل هذا  -وال ديوان رقابة  - -وال جلنة حماسبة  - -فال هيئة نزاهة  -االستفسار عن ذلك 

 (.قدسية املرجع واملرجعيةوهو ) األمةبسب اجلدار الفوالذي الذي يفصل بينهم وبني 

بتنصيب هذا .... .تقوم الشبكة أننوعا  ما على هذه املهزلة اخلفية وهي  األمةلقد وعت 
 - !!!اخلربة  أهلقرار  - أمثالاملرجع وتسقيط ذاك عن املرجعية وحتت لُعب وعناوين زائفة 

لوان احليل مث ة بأوهكذا الفربكة املتخم - !!!عناية صاحب العصر  - !!!تلطف صاحب الزمان 
واملدللني وشبكاهتم وتتحول  واألصهار األوالددور  يأيت أنالنتيجة وهو  وتأيت!!! يرتبع املرجع 

 .( ) (بقرة حلوب هلم واىل بئر نفط ال حدود ملدخراهتا إىلاملرجعية 

مغيبة  واألمورحيث عربت أجيال من البشر من حوزويني وغريهم ): يضا  أسطر أمث يقول بعد 
كما هو على الظاهر دون   األموروتعاملون مع  لألمورم متاما  ويعيشون يف غفلة تامة وجهل عنه
 :من قبيل لألحداث آخرهناك وجها  خفيا   أنيدركوا  أن

 .احلوزات إدارة. أ
 .متويل احلوزات. ب
 .تعيني املرجع. ت
 .تشخيص طاقم املرجعية. ث
 .عمر املرجع. ج
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 .العضوي هووضعصحة املرجع . ح
 .مخاسكم هي واردات املرجعية من األ .خ
 .( ) (دخاراهتا واستثماراهتااموال وطريقة تصريف األ. د

 :نداء مهم

دوالر ملن يثبت يل وجود نص فقهي  آالفجائزة بعشرة  ؟؟؟ نداء مهم): 3 ويقول يف ص 
 :حاكم على

 .وجوب التقليد.  
 .علموجوب تقليد األ.  
 .وجوب دفع اخلمس للمقلد. 3

 .(وننتظركمشكرا  
 .حدٍ  إىلوال ينتهي سيطول انتظاره : أقول

 :لغة التبرير

وكانت  إيران إىلم كنت سافرت  968 يف عام ) :يقول السيد الكشمريي يف نفس الكتاب
يف مصيف  أمتشىمبناسبة تتويج الشاه وذات ليلة وكنت  واألضواءطهران قد لبست مظاهر الزينة 

يف النجف األشرف ..... . فاجئ بأحد األبناء املدللني ألحديب أت وإذايف مشال طهران ( دربند)
وهو يرتنح سكرانا  ويف حالة هتوع واضطراب وقد تدىل فمه على صدره وفهمت من وضعه انه يف 

ولك )سكر فوضوي حيث شرب جبنون وكان متافندا  بلبساسه فصحت به بالطريقة العراقية 
 .وتركته( لتَكول البويه اهلل خيليك)يب حىت صاح  أحسفما ( شتسوي هنا

النجف االشرف وصادفت والده يف ميدان شارع الرسول فتبادلت التحية  إىلعدت  أيامبعد 
 إيرانفابتسم وقال هو يف ( مأجورين أفتونا)؟؟ ؟ ولدكم أينموالي الكرمي !!!  سألتهمعه مث 

ند وهذه حالته لقد شاهدته يف درب (كما تفضلتم)ومسعت انه يعاجل نفسه هناك فقلت له نعم 
مادليلك شرعا  بأنه شرب اخلمر فلرمبا كان مصابا  بوعكة !!!  فرد عليّ . وشرحت له الوضعية
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فقال . ة اخلمر تتصاعد منهحقلت له اهلل خيليك سيدي كان هذا وضعه ورائ .نزلة برد أوصحية 
ناك اصطدم للقراءة يف العراق هنا وه أسفارييف  إينقلت له . رائحة مخر أهناعلمت  أينومن 

شرحت له ذلك قال  أنفبعد ( بيت القصيد)بركاب احيانا  سكارى واعرف ذلك وهنا كما يقال 
هل !!! على حممل حسن مث قال يل  األمرال زلت امحل  أنايل هذا الرجل املهيب على أي حال 

له  فصعقت ضاحكا  وقلت( لعله متضمض باخلمر)يف الفقه لدينا رواية تنص هبذا النص  أنناتعلم 
 .( ) (موالي ملَ التمضمض باخلمر

 :حتت عنوان وقال

 ؟؟؟ فمن هو. حّرك عقلك)

نشأ يف لبنان ويف منتصف العقد . نسان حمري أم ثعلب ماكر تاجر متقلب يصطاد الفرصإ
من تالميذ الشهيد السيد  وأصبح ةالثاين من عمره قطن النجف االشرف وتدرج مبواهبه اخلالق

ث فاصبح من املنظمني يف حزب الدعوة االسالمية يف اوائل السبعينات حممد باقر الصدر مث تشب
امجني همث قفز اىل دولة خليجية ليصبح فيها امام مسجد حيوي مث اندفع يف اخلط االول للم

ملرجعية السيد حممد الشريازي وكال له من التهم ما كال حىت وصفه بالعمالة السرائيل وساهم 
لتسقيط السيد حممد ( رمحه اهلل)اخلوئي  اإلمامانات مهمة من مسامهة فعالة يف استصدار بي

 .الشريازي

بعد ما اهتم االخري بتواطئه مع حزب البعث يف اعدام الشهداء انقلب على االمام اخلوئي 
اخلمسة يف العراق من اعضاء حزب الدعوة وهم الشهيد اجملاهد الشيخ عارف البصري ورفاقه 

رمحه )وة فاخذ بعدها ياخذ االمخاس من مقلدي االمام اخلوئي وفسر سكوته بالرضا هبذه اخلط
الشهيد حممد باقر الصدر حىت انكشف ذلك عنه فاسقط االمام اخلوئي  إىلويرسلها سرا  ( اهلل
 .وكالته له( رمحه اهلل)

العربية بطهران  باإلذاعةليلعب دورا  جيدا  واستعان  اإلسالميةبعد قيام الثورة  إيران إىلفهاجر 
 !! ..... يهرّج على من وصفهم بالصامتني على ما جيري يف العراقل
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يف  اإلسالميةعضوا  من طاقم الشيخ املنتظري والذي كان الرجل الثاين يف قيادة الثورة  أصبح
وتزلف ومتلق حىت اصدر كتابا  خاصا  بقلمه وهو يطري على الشيخ املنتظري مبا يفوق اخليال  إيران

 .عصومويصفه بصفات تشبه امل

العقل املدبر حلوادث تفجريات جرت هناك وطالبته العدالة  بأنه إليراناهتمته دول جماورة 
بعد ما استفاد وحصل على ما يطمع اليه وبعد سقوط املنتظري وانتهاء دوره . حبضوره للمحكمة

 غرّي بعد رحيل الَكلبايَكاين. ضمن كوادر املرجع الراحل السيد الَكلبايَكاين وأصبح ةقلب املوج
، حدثت فتنة املواجهة (دام ظله)ضمن الكادر املتحمس ملرجعية السيد السيستاين  وأصبحاملوجة 

مع املرحوم السيد حممد حسني فضل اهلل فقفز اىل اخلط االول ملهامجته حلسابات قدمية معه وصار 
حيث هو احملارب رقم واحد للسيد فضل اهلل وشكل له هذا الدور اجلديد مصدر ثراء كبري 

 .والعراق ولبنان واملهجر إيرانميلك ما ميلك يف  وأصبحاغدقت عليه جهات شىت بصفقات املال 

البلد الذي كان فيه اماما  للمصلني والذي مطلوبا  فيه للعدالة بتهمة التفجريات ولكنه  إىلعاد 
 اتباع واحتفى هناك بوجوده حىت األحوالان السياسة مغرية حعاد بسمة دخول وحفاوة رمسية فسب

واعجب هذه العجائب انه ( عجائب بعد غرائب)له الوالئم  وأقاموااملرحوم السيد حممد الشريازي 
 !!!قال يف مقابلة لصحيفة هبذا البلد واصفا  السيد حممد الشريازي باملرجع املظلوم 

ا اكتسب بعدم اإليراينجبوازه  واألوربيةهذا الثعلب البشري يسافر ويتجول يف البالد العربية  إن
 .اإليرانينيشابة ألحد الشهداء  بأرملةالقرتانه  اإليرانيةاجلنسية 

 ويستثمر ذلك جبودة عالية ويتحدث عرب .هو اليوم يرفع لواء املتاجرة بالدفاع عن الوالية
وكأنه يلتقيه كل  (عليه السالم)املهدي  اإلمامالفضائيات وكانه قيم على العقيدة وحياضر عن 

املسؤول عن مقدمات  كأنهالغائب وهو   اإلمامويكتب عن . ه الشاي والقهوةوحيتسي مع أسبوع
 .(عليه السالم)ظهوره 

تقدم له التسهيالت عدة جهات حكومية وغريها وايضا  طواقم مرجعيات معينة يف النجف 
 .االشرف وقم وكذلك منظمات سرية كمنظمة احلجتية وغريها



 X  إصدارات أنصار اإلمام املهدي.............. ..........................78

يشن احلمالت على الشهيد السيد حممد باقر  ويف اخلارج إيرانيف اجتماعاته اخلاصة يف 
ه يف وأنّ ( رمحه اهلل)وكذلك يطعن بالسيد االمام اخلميين . الصدر حىت يصفه احيانا  بالوهايب

 .وحقائق بأرقاماألخرية من حياته كان يسرّيه الشيوعيون ويذكر ما يسميا  الثالث سنني

 النجف االشرف كان مينعين من زيارة يف بأنه( رمحه اهلل)من اهتاماته للسيد الشهيد الصدر 
 .(عليه السالم)وكذلك زيارة احلسني  (عليه السالم)علي  اإلمامحرم 

حينما ُيسال يف اخللوات باخلارج عن مرجعية السيد اخلامنئي يستهزء هبا ويصفها بأهنا مرجعية 
لوحيد من صنع حكومي وعززت ادعائاته هذه انفتاح مرجعيات السيد السيستاين والشيخ ا

 .واحتواءه

ملا ذكرناه يراوح يف الدعاية مرة ملرجعية الشيخ الوحيد ومرة للسيد  مضافا   أدوارهخر آ
 .السيستاين ويسّوق املرجعيات حسب املصاحل اآلنية واملقتضيات وما متليه عليه اطماعه وطموحاته

 .املستقبلية أدوارهواهلل تعاىل فقط يعرف 

واملتقلب هم مغفلوا الشيعة حيث يستدرجهم بكلماته ضحايا هذا العنصر املتثعلب  إن
املعسولة وتفننه باللعب بالعواطف واملشاعر واجادته الطرق النفسية واستثماره ملظلومية الزهراء 

 .(السالم اعليه)

 .( ) (؟؟ اكتشف ذاكرتك وذكائك؟ فمن هو هذا

 :تصنيف الحوزة

 :تصنيف يف احلوزة: حتت عنوانقال 

ويعيشون  شرف الحظت الوضع املزري واملؤمل لطلبة احلوزةررة للنجف األيف زياريت املتك)
 :طبقات كطبقات الصحابة وكأهنم
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دية االمتحان هم يعيشون بصعوبة بالغة وعليهم تأف.... . ألبناءطبقة ال جييدون التزلف .  
 .فيقطع عنهم كل شيء الّ إوحضور الدروس بدقة و 

مَيتحنون ويعيشون مبنتهى الرغد والرتف وال حيضرون فال طبقة ال يدرسون وال مُيتحنون وال .  
اك نثريات وهي ما يعادل الراتب سائل وال مسؤول ويقبضون الرواتب االمسية مث من هنا وهن

ضعاف وهؤالء هم صهر وصهر صهر وولد وحفيد وسبط وصهر سبط وصهر حفيد وصديق بأ
 .( ) ....(..قل من الصنف املكّرمو على األأالصهر  أولذا احلفيد 

املزيد فعليه مبراجعة الكتاب املذكور، وغريه من الكتب اليت بينت الكثري من احلقائق  أرادومن 
 .عن الناس لكي ال تطلع على احلقيقية إخفائهااملدفونة اليت يراد 

 َسِبيلَ  ِإالَّ  ُكمْ أَْهِدي َوَما أََرى َما ِإالَّ  أُرِيُكمْ  َما ِفْرَعْونُ  الَ قَ ﴿: نه املنهج الفرعوين الذي يناديإ
 .( ) ﴾الرََّشادِ 

 !؟ فأين خمالفة اهلوى

 !؟ صيانة النفس أينأم 

 !؟ م أين املطيع ألمر مواله صاحب العصرأ

 !؟ احلافظ لدينه أين أم

 .بدا  عند الكثري الكثري ِمن تسمى بالفقاهة اليومألن جند شيء من ذلك 

فأّما من كان من الفقهاء صائنا  ): (عليه السالم)إن قوله : وهبذا ننتهي لنتيجة حاصلها
ال يدل على كون التقليد  ،(لنفسه، حافظا  لدينه، خمالفا  هلواه، مطيعا  ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه

لكون العقيدة إمنا تثبت عندهم باخلرب القطعي الصدور والداللة، وقد تقدم أنه خرب  ،عقيدة
 .وا يف داللتهاختلف أهنمواحد، وضعيف لكونه مرسال ، كما 
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وبغض النظر عن ذلك إنه ال يثبت وجوب التقليد، بل إمنا يثبت التخيري، فلَم أجبتم التقليد 
 !؟ على العوام إذن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 

 (وأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)

بن يعقوب  سحاقإ أسئلةجميبا  فيه عن ، (عليه السالم)املهدي  لإلماموهذا مقطع من توقيع 
 .عرب نائبه حممد بن عثمان العمري رمحة اهلل

ن يدل على التقليد أفقد ذكر من مجلة أدلة التقليد، وعلينا دراسة هذا التوقيع لنرى هل ميكن 
 ؟  أم ال

 :تقريب استداللهم

 :وقد قرب االستدالل هبذه الفقرة بالبيان التايل

بالرجوع إىل العلماء والفقهاء يف زمن الغيبة،  أمر الناس (عليه السالم)املهدي  اإلمام إنّ 
وجعلهم حجة على الناس كما انه حجة عليهم وعلى الناس، فيجب على الناس الرجوع هلم يف 

 .، وهذا هو التقليداألحكاممجيع 

 : وسيكون كالمنا يف مقامني

 .في سند الرواية: األولالمقام 

حبوثهم عند تعرضهم للتوقيع املتقدم، فقد  اطالع على ما دونوه يف أدىنال خيفى على من له 
صرح الكثري بضعف سنده ِما جيعله غري صاحل لالستدالل به طبقا  ملا وضعوه من قواعد، ومع  

 .كونه ضعيفا  فال يصح ان ُيساق دليال  على التقليد

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم حجيت ): يقول السيد اخلوئي.  
 ،أما السند فلجهالة ابن عصام. وفيه أهنا قاصرة سندا وداللة... . اخل.. . عليكم وأنا حجة اهلل

وكذلك احلال يف )...  :وضعفه أيضا  يف كتاب االجتهاد والتقليد. ( ) (وكذا إسحاق بن يعقوب
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التوقيع الشريف فان يف سنده إسحاق بن يعقوب وحممد بن حممد بن عصام ومل تثبت 
  .( ) ...(وثاقتهما

أّن صدره  -بعد ضعف التوقيع سندا   -: وفيه): يقول السيد اخلميين يف مناقشته للتوقيع.  
  .( ) ...(غري منقول إلينا،

دون الفتوى فضال عن ( القضاء أي)فينحصر حجية رأيهم فيه ): يقول الشيخ السبحاين. 3
 .(3) (أن يؤخذ باطالقه مضافا إىل ضعف سنده

: حممد سعيد احلكيم بعد عرضه للروايات ومناقشتها واليت منها رواية التوقيع ويقول السيد. 4
 .(4) ....(مضافا  إىل اإلشكال يف اجلميع بضعف السند )...

السند كما تقدم وبني من اعتمده، وبالتايل فهو خرب آحاد على  صحة من ال يرى فهم بني
 . الداللةتقدير صدوره ال يفيد القطع، هذا بغض النظر عن مناقشة 

 .في داللة الرواية: المقام الثاني

 :وستكون لنا عدة مناقشات

 (.الحوادث)ما يتعلق بالمراد بلفظ : األولى

 :أقوالاختلفوا يف بيان املقصود من احلوادث اليت ذكرت يف التوقيع، على .  

احلوادث  لكون لفظ ،والسياسيات واجلزائيات وغريها من العبادات واملعامالتمجيع األُمور / أ
ترجع  أنمجعا  حملَّى باأللف والالم الدال على العموم، فيشمل مجيع احلوادث اليت تقع فعلى الناس 

 .العلماء إىلفيها 
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نه حجة عليهم، أيصرح بكوهنم حجة على الناس كما  (عليه السالم) اإلماموخصوصا  أن 
، فالفقيه حاكم (السالم ميهعل) األئمةفلهم ما لإلمام إال ما خرج بالدليل وكونه من خمتصات 

 .( ) (عليه السالم) اإلماممطلق بأمر 

 .( )الشرعية األحكاماملقصود باحلوادث /  ب

 .(3) خاصة سأل عنها السائل أموراملقصود باحلوادث / ج

                                                           

فالمجتهد الجامع : )محمد تقي النقوي القايني الخراساني نجد البعض يقول بأن الفقيه له الرئاسة المطلقة، يقول - 
ائق للعوام في زمان الغيبة بأمر من هللاا ورسوله ووصياه محمد  -لبالغة مفتاح السعادة في شرح نهج ا (للشارائط هو السا

، وقد تقدم ما قاله الشيخ المظفر في صالحيات المجتهد الجامع 2  – 3 ص 8ج: تقي النقوي القايني الخراساني
 .للشرائط في الجزء األول فراجع

ام، وليس المراد: )فيقول الشيخ أبو طالب التجليل -2  منها والمراد بالحوادث كلا واقعة ال بدا فيها من الرجوع إلى الحكا
دة كما احتمله بعض األعالم حتاى تنحصر داللته في االستفتاء والسؤال عن حكمها  .الوقائع المستحدثة والفروع المتجدا

أنا السؤال عن حكم الواقعة ألجل العمل به ال يكون إالا قبل وقوع الحادثة المحتمل وقوعها ال بعدها، : والشاهد عليه
التعليقة االستداللية : لكتاب (ة الذي ظاهر في وقوع الحادثة في الزمان الماضيوهذا ال يناسب التعبير بالحوادث الواقع

 .281ص : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي -على تحرير الوسيلة المؤلف 
هذه ثالثة أراء نجدها عند تتبع آرائهم في تفسير المراد من الحوادث، فقد اختلفوا في تفسيرها كغيرها من المسائل  -1

م مختلفون فيها، ومع وجود فارق كبير بين هذه اآلراء الثالثة نجد البعض يعبار عن اختالفات الفقهاء بأنها التي ه
 .اختالفات بسيطة موهماً عدم أهميتها

أما االختالف بين الفقهاء في بعض الفروع فليس ذلك اختالفا يذكر، بل هو كاالختالف : )يقول السيد محمد الشيرازي
السيد  -تقريب القرآن إلى األذهان ( أو طبيبين، أو حاكمين، مع إخالص كل منهما واتحاد منهجهمابين كل مهندسين، 

 . 8 شرح ص 2ج: محمد الحسيني الشيرازي
ر سبحانه أن اإلسالم إنما هو دين واحد ال تفرقة فيه، فالذين يتفرقون ليسوا : )بينما نجده في موضع آخر يقول ثم يقرا

قُوا ِديَنُهمْ )أشرك ليس من اإلسالم  من اإلسالم، كما أن من  تفريقا باألهواء كالكفار المختلفين، أو باألديان ( إِنا الاِذيَن َفرا
كاليهود والنصارى وفرقهم، أو بالضاللة والشبهات ولو في دين اإلسالم، كالفرق المبتدعة، فإن الذين يفعلون ذلك  

فال ربط بينكما أبدا، وإنما هم ( ِمْنُهْم ِفي َشْيءٍ )يا رسول هللا ( لَْستَ ) أي طوائف مختلفة « شيعة»جمع ( وكاُنوا ِشَيعاً )
 .تقريب القران الى االذهان  8 ص 2ج:السيد محمد الشيرازي (في جهة وأنت في جهة

وأكيد أن حكم هللا واحد فاالختالف في إصابته وعدمها كيف ال يستحق الذكر مع أن أحد المختلفين قد أفتى بغير حكم 
 ! سبحانه ؟هللا

قد بينوا المقصود باالختالف وكونه اختالفاً  (عليهم السالم)مع أن أهل البيت !! أم أنه سيبرر باختالف امتي رحمة 
 !للحجة في كل زمان لمعرفته، ثم إن كان االختالف رحمة فهل االتفاق نقمة ؟

( صلى هللا عليه وآله)قوماً يروون أنا رسول هللا إنا (: عليه السالم)قلت ألبي عبد هللا : عن عبد المؤمن األنصاري قال
ليس حيث تذهب : إن كان اختالفهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: صدقوا، فقلت: اختالف أمتي رحمة، فقال: قال

يِن ولُِيْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا َفلَْو ال َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة لَِيَتَفقاُهوا ِفي ا: "وذهبوا، إنما أراد قول هللا عز وجل لدِّ
فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم ( صلى هللا عليه وآله)، فأمرهم أن ينفروا إلى رسول هللا "إِلَْيِهْم لََعلاُهْم َيْحَذُرونَ 

وسائل الشيعة الحر ( واحد فيعلموهم، إنما أراد اختالفهم من البلدان ال اختالفا في دين هللا، إنما الدين واحد، إنما الدين
 .87 ص: ؛ معاني األخبار38ص  ج: الشرائع ؛ علل  2 ص 27ج: العاملي
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املعىن بوعلى كل حال، فاالستدالل بالرواية على صحة التقليد متوقف على تفسري احلوادث 
 .دون املعىن الثالث، األول أو الثاين

ومن هنا البد من تعيني املقصود من احلوادث اليت جاءت يف التوقيع، وإقامة الدليل القطعي 
 .على أحد املعاين الثالثة، وإالّ فال يصح االستدالل بالتوقيع املتقدم

مت قدّ  أسئلةلكون اإلمام يف مقام اجلواب عن  ،واحلق أّن لفظ احلوادث مل حيدد املقصود منه
ف على املقصود من احلوادث، فال ف عليه ومن مث نتعرّ ، والسؤال مل يذكر يف الرواية لكي نتعرّ ليهإ

لكون األلف والالم للعهد واملعهود قد خفي  ،يستفاد منه عموم احلوادث أو اختصاصها بالفروع
وال  األولأو على األقل حيتمل كوهنا للعهد، ومعه ال يصح االستدالل هبا على الرأي  ،علينا

وهو األمور املعهودة بني السائل وبني اإلمام  ،الثاين، ويكون لفظ احلوادث يدل على املعىن الثالث
 .(عليه السالم)

إن وجوب التقليد ورجوع الناس للفقهاء يف زمن الغيبة إمنا يستفاد من تفسري : أخرىوبعبارة 
لفظ احلوادث عليها، فهو إما لعدم داللة  ،لفظ احلوادث بالفروع الفقهية، مع أن ذلك غري ِمكن

أن يكون جوابا  عن حوادث معينة قد سأل عنها السائل، وإّما أن يكون جممال  قد خفي علينا 
املقصود منه بسبب خفاء السؤال، أو عاّما  يشمل مجيع احلوادث العقائدية واحلوادث الفرعية، ويف 

وجود دليل خيصص ويعني املراد بلفظ لعدم  ،هذه احلالة ال ميكن تفسري احلوادث باألمور الفقهية
 .ولذا جندهم قد اختلفوا يف بيان املراد منه ،احلوادث الذي جاء يف التوقيع

مجال احلوادث املسؤول عنها مانع من إالتوقيع الرفيع ف وأما): يقول السيد حمسن احلكيم
  .( ) ..(،التمسك به

ئع ما كان من شأهنا الرجوع إىل أولياء أن الظاهر من الوقا): ويقول السيد حممد هادي امليالين
بل ال توصف  ،فإهنا ليست حبوادث ،وليس املراد منها يف املقام األحكام الشرعية ،األمور
 .( ) ...(،بالوقائع
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 - بن يعقوب إسحاقعين اجلواب عن حوادث معينة قد سأل عنها أ - ،واملعىن األول
 .احتمله بعض العلماء

وال يف إرجاع احلوادث الواقعة إليهم يف التوقيع الشريف،  )...: فيقول اآلخوند اخلراساين
  .( ) ...(السؤال، الحتمال معهودية احلوادث، وإشارة إىل خصوص ما ذكره يف

إّن السؤال غري معلوم، فلعل املراد )... : ويقول اخلوانساري يف تقريره لبحث الشيخ النائيين
  .( ) (...والسائل (عليه السالم)ام هي احلوادث املعهودة بني اإلم: من احلوادث

أّن صدره غري  -بعد ضعف التوقيع سندا   -: وفيه): ويقول السيد اخلميين يف مناقشته للتوقيع
مهم يف الشبهات املوضوعية، أو منقول إلينا، ولعله كان مكتنفا  بقرائن ال يفهم منه إالّ حجية حك

  .(3) (رجاع يف القضاء، ال يف الفتوىعم، وكان اإلاأل

بعد تسليم هذه املقدمات ان التوقيع مقطوع الصدر الن : وفيه): ويقول الشيخ السبحاين
ومن احملتمل أن يكون السؤال راجعا  ،بصدد اجلواب عن سؤال حذف فيه ،ما احلوادثأو  :قوله

فينحصر حجية رأيهم فيه دون الفتوى فضال عن أن يؤخذ باطالقه  ،إىل القضاء وفصل الرتافع
 .(4) (إىل ضعف سندهمضافا 

إن لفظ احلوادث ال يدل على األمور الفقهية الفرعية الحتمال كون الالم يف لفظ : فاملتحصل
بن يعقوب فأرجعه اإلمام إىل رواة  إسحاقاحلوادث تدل على حوادث معهودة قد سأل عنها 

 .يف مطلق احلوادث إليهم اإلرجاعاحلديث، وهذا ال يعين 

، فسيثبت لنا رواة احلديث إىلاحلوادث الدال على وجوب الرجوع لو أخذنا بعموم لفظ .  
 .، مع أهنم حرموا التقليد يف العقيدةواألحكاموجوب الرجوع هلم يف العقيدة 
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العامل  إىلقاعدة رجوع اجلاهل  التقليد مندرج حتتإن الكثري من الفقهاء يصرحون بكون . 3
: للفقيه، كما صرّح الشيخ مكارم الشريازي فيقول (عليه السالم) اإلمامتنصيب من  إىلفال حيتاج 

هذا ولكن اإلنصاف أن قبول األحكام من العلماء إمّنا هو من باب رجوع اجلاهل إىل العامل، ال )
 .( )..(،على اخللق (السالم معليه)وال إىل التصريح بكوهنم حجج املعصومني  ،حيتاج إىل النصب

التقليد  إىلتنصيب فالرواية غري ناظرة  إىلقهاء ال حيتاج الف إىلوما دام التقليد ورجوع العوام 
 !!؟ باملرّة، فكيف ميكن االستدالل هبا  على حجيته

 (.رواة الحديث)ما يتعلق في المقصود من : الثانية

يف لسان الدليل يتعني أن  أخذهإن لفظ رواة احلديث قد أخذ يف لسان الدليل، ومع .  
 .به دون غريه األخذ يكون له متام املوضوعية فيتعني

لفظ رواة احلديث إمنا يدل على من مسع الرواية عن حس ونقلها لغريه، وهذا  أنومن الواضح 
 .االجتهاد واحلدس إىلعن قول الفقيه املستند  أجنيب

وراوي احلديث فرق كبري، فكيف يفسر لفظ راوي ( املستنبط)فبني الفقيه عندهم مبعناه اليوم 
 . غاير املقصود هبمااحلديث بالفقيه مع ت

 -إّن القدر املتيقن من لفظ راوي احلديث هو من ينقل الرواية عن حس ومساع، وغريه .  
 .مشكوك فيتعني األخذ بالقدر املتيقن - الفقهاء املستنبطون

رواياهتم  إىلهو الرجوع ( رواة حديثنا إىلارجعوا )الذهن من قوله  إىلإن املتبادر . 3
 .شخصه إىلطبابته وليس  إىل: الطبيب، أي إىلارجعوا : راوي، كما لو قيلال إىلال  وأحاديثهم

ارجعوا يف الدواء : الرجوع إىل رواياهتم، كما إذا قيل: واملتبادر منه): وهذا ما قاله احملقق النراقي
 .( ) (إىل الطبيب، أي إىل طبابته، إىل غري ذلك من األخبار اآلتية
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فس احلوادث الواقعة ال يف أحكامها، كما هو الظاهر من كما أّن الرجوع إىل الرواة يف ن
 .أحكامهاللرواة يف نفس احلوادث ال يف  فاإلرجاعالتعبري، 

أن الظاهر الرجوع يف ): األنصارييف حاشيته على مكاسب الشيخ  األصفهاينيقول الشيخ 
 .( ) (نفس تلك احلوادث إىل الفقيه ال يف حكمها

 أهنمقيع أّن املقصود برواة احلديث هم الناقلني عن حس، مبعىن إن املستفاد من سياق التو . 4
 :وذلك ألمور ،ينقلون ما مسعوا عن املعصوم

 - على القول بعمومه متسكا  باأللف والالم الداالن على العموم -إّن لفظ احلوادث . أ
احلديث ان  يشمل مجيع ما ينقله رواة احلديث سواء بالعقائد أم باألحكام، ومن املعلوم أن راوي

لقبول احلديث يكون قوله وروايته حجة  (السالم معليه)البيت  أهلتوفرت فيه الضوابط اليت بينها 
 .على حد سواء األحكاميف العقائد ويف 

فعموم لفظ احلوادث يؤكد على أن املقصود برواة احلديث ليس الفقهاء املستنبطون لعدم 
 .كحجية قوهلم يف العقيدة، كما صرح الكثري بذل

 معليه)لكوهنم ينقلون رواياهتم  ،جعل رواة احلديث حجته على الناس اإلمام إن. ب
، فهو حجة على الناس لكونه ناقال  عنه سبحانه، فكذلك الرواة إمنا جعلهم حجته على (السالم

الّن اجملتهد ال  ،، عن حس ال عن اجتهاد واستنباط(السالم معليه)الناس لكوهنم ناقلني عنهم 
قال  عنهم لدخول أدوات عديدة توصله إىل النتيجة اليت يعطيها للعامي، فيكون نقله عن يسمى نا

 .حدس ال عن حس

 إن هذا التوقيع إمنا صدر يف زمن الغيبة الصغرى يف زمن نيابة حممد بن عثمان العمري. ت
ده ، مث جاء من بع( ) حوايل اخلمسني سنة (عليه السالم)وكانت مدة سفارته لإلمام املهدي 
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سفارته حوايل الواحد وعشرين  السفري الثالث أبو القاسم احلسني بن روح النوخبيت وكانت مدة
 .( ) ي وكانت مدة سفارته ثالثة أعوام، مث جاء من بعده السفري الرابع علي بن حممد السمر ( )سنة

ة، ويف وعشرين سن أربعفلو استثنينا الفرتة اليت قضاها حممد بن عثمان العمري سيبقى قرابة 
كان له نائب خاص وينقل عنه، فهو املقصود براوي احلديث، فإرجاع الناس   اإلمامهذه السنني 

حجته على الناس، وهذا  أصبحواإىل رواة احلديث إمنا هو إرجاع إىل هؤالء السفراء، فبتنصيبهم 
كربى بصلة، وإالّ الغيبة ال إىلما بينه التوقيع، فيكون التوقيع ناظرا  لزمن الغيبة الصغرى وال ميت 

 .لسفريه الرابع بذلك لكي يبني حقيقة األمر لألمة (عليه السالم)املهدي  اإلمامألوصى 

مع )... : وهذا ما صرح به اخلوانساري يف منية الطالب يف تقريره لبحث الشيخ النائيين فيقول
بل .. .لكربىال يكون ظاهرا  يف تكليف املسلمني يف الغيبة ا( أي حممد بن إسحاق)أن سؤاله 

 .(3) ...(يسأل عن حاهلم يف الغيبة الصغرى

، ففي توقيع القاسم بن (عليه السالم)كما ورد عنه   الثقاة األمناءجته على الناس هم الرواة فح
حد من موالينا يف التشكيك فيما يؤديه عنا فإنه ال عذر إل): يقول (عليه السالم)العالء أنه 

 .(4) (سرنا وحنملهم إياه إليهمفاوضهم قد عرفوا بأنا ن ،ثقاتنا

: سألته وقلت: قال) ،(عليه السالم)كما وروى أبو علي أمحد بن إسحاق، عن أيب احلسن 
العمري ثقيت فما أدى إليك عين فعين يؤدي : فقال له ؟ من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل

ولو كان التوقيع ناظرا   ،هذا .(5) (وما قال لك عين فعين يقول، فامسع له وأطع، فإنه الثقة املأمون
الغيبة الكربى أيضا  بعمومه وعدم اختصاصه بالصغرى لكان شامال  لرواة احلديث الذين  إىل

 أجنيبالبيت للناس بال استنتاج حدسي مبين على الظن، وهذا  أهل وأحاديثينقلون روايات 
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ال تقليدا   (السالم معليه)صومني باملرّة عن حجية قول الفقيه مبعناه اليوم، بل هو رجوع لكالم املع
 .للرواة

رواة األحاديث املذكورة يف التوقيع الثقات مع عمومها للخاصة ): يقول السيد اخلوانساري
 .( ) (والعامة وأين هذا من الفقيه اجلامع للشرائط

، فإن (أي التوقيع)إمكان املناقشة يف داللته ).. : ويقول السيد اخلوئي يف حبث القضاء
والنسبة اع إىل رواة احلديث ظاهره اإلرجاع إليهم مبا هم رواة حديث ال مبا أهنم جمتهدون اإلرج

بني الراوي واجملتهد عموم من وجه، وإن كان ميكن إطالق الرواة على اجملتهدين بعناية أهنم يف 
إال ومستفيدين من آثارهم وعلومهم وليسوا يف عرضهم بوجه  (السالم معليه)احلقيقة رواة األئمة 

أنه إطالق مساحمي، وال يقاس هذا باإلرجاع إىل آحاد الرواة كاإلرجاع إىل حممد بن مسلم أو 
يونس بن عبد الرمحان أو زكريا بن آدم وغريهم ِمن ارجعوا إليهم بأشخاصهم على ما بيناه يف 

 .( ) ....(أوائل الكتاب، والفرق واضح ال خيفى على الفطن

اللهم إال أن يستشكل يف األول بقرب كون الرجوع )... : حممد سعيد احلكيم ويقول السيد
مضافا  إىل اإلشكال يف اجلميع . للرواة ألخذ الرواية منهم، ال ألخذ احلكم الذي استنبطوه منها

  .(3) ....(بضعف السند

البيت  أهل، فإن الراوي ينقل كالم اإلفتاءواملائز الرئيسي بني رواة احلديث والفقهاء هو طريقة 
فهو ينقل فتوى مظنونة الصحة ( الفقيه)الذي مسعه منهم، وأّما املستنبط  (السالم ميهعل)

مستنبطة بآليات معهودة عند اجملتهدين، فراوي احلديث هو الذي ال حيلل وال حيرم من تلقاء 
فليس يل أن أحلل وال  ،وال أقول هذا من عندي) :رمحه اهلل األولنفسه، كما يقول السفري 

 .(4)(أحرم
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موا حالال  واحلوا حراما ، لكون الفتاوى خمتلفة، مع أّن حكم اهلل حرّ ينما نقطع بأّن الفقهاء ب
 .خبالف حكم اهلل سبحانه، فيكون قد حرم حالال  وأحل حراما   وأفىتواحد، فمن اخطأ 

: عز وجل عن قول اهلل (عليه السالم)سألت أبا عبد اهلل : وهذا ما روي عن أيب بصري، قال
أما واهلل ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم، : )، فقال﴾وْا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابا  مِّن ُدوِن الّلهاختََّذُ ﴿

حالال فعبدوهم ولو دعوهم إىل عبادة أنفسهم ملا أجابوهم، ولكن أحلوا هلم حراما  وحرموا عليهم 
 .( ) (من حيث ال يشعرون

 :إضاءة

 .الذي تقدم الكالم عن عبارة منهيع للقارئ الكرمي نص التوق سأنقل

سألت حممد بن عثمان : )حممد بن يعقوب الكليين، عن إسحاق بن يعقوب، قالعن 
أن يوصل يل كتابا  قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علّي، فورد التوقيع خبط ( رمحه اهلل)العمري 

تك من أمر املنكرين يل أما ما سألت عنه أرشدك اهلل وثب": (عليه السالم)موالنا صاحب الزمان 
وبني أحد قرابة، من أنكرين فليس مين  عز وجل من أهل بيتنا وبين عمنا فاعلم أنه ليس بني اهلل

، وأما (عليه السالم)وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف 
لتطهروا فمن شاء فليصل الفقاع فشربه حرام وال بأس بالشلماب، وأما أموالكم فما نقبلها إال 

ومن شاء فليقطع فما آتانا اهلل خري ِما آتاكم، وأما ظهور الفرج فإنه إىل اهلل وكذب الوقاتون، وأما 
مل يقتل فكفر وتكذيب وضالل، وأما احلوادث الواقعة  (عليه السالم)قول من زعم أن احلسني 

هلل عليهم، وأما حممد بن عثمان فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإهنم حجيت عليكم وأنا حجة ا
العمري رضي اهلل عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقيت وكتابه كتايب، وأما حممد بن علي بن مهزيار 
األهوازي فسيصلح اهلل قلبه ويزيل عنه شكه، وأما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال ملا طاب وطهر 

نه رجل من شيعتنا أهل البيت، وأما أبو ومثن املغنية حرام، وأما حممد بن شاذان بن نعيم فإ
اخلطاب حممد بن أيب زينب األجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون، فال جتالس أهل مقالتهم فإين 

منهم براء، وأما املتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا  منها  (السالم معليه)ء وآبائي  منهم بري
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 ،ح لشيعتنا وجعلوا منه يف حل إىل وقت ظهور أمرنافأكله فإمنا يأكل النريان، وأما اخلمس فقد أبي
لتطيب والدهتم وال ختبث، وأما ندامة قوم شكوا يف دين اهلل على ما وصلونا به فقد أقلنا من 

يا ﴿: يقول عز وجلاستقال وال حاجة لنا إىل صلة الشاكني، وأما علة ما وقع من الغيبة فإن اهلل 
إنه مل يكن أحد من آبائي إال  ،( )﴾ئَ ُلوا َعْن َأْشياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ أَي حَها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتسْ 

وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه وإين أخرج حني أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف 
عنقي، وأما وجه االنتفاع يب يف غيبيت فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبها عن األبصار السحاب، وإين 

مان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء، فأغلقوا أبواب السؤال عما ال يعنيكم، أل
وال تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، َوالسَّالُم عليك يا 

 .( ) "(إسحاق بن يعقوب وَعلى َمِن ات ََّبَع اهْلُدى

 :أود إلقاء الضوء على عبارتني

 (.وأّما املتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا  منها فأكله فإمنا يأكل النريان).  

لتطيب والدهتم  ،وأّما اخلمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه يف حل إىل وقت ظهور أمرنا. ) 
 (.وال ختبث

وىل يلتزم مبفاد هاتني الفقرتني، واأل أنفمن أخذ بتلك الفقرة مستدال  هبا على التقليد فعليه 
العائدة هلم، واستثنت من التحرمي اخلمس يف زمن الغيبة فأباحته  األموالحترم استحالل مطلق 

هّنم جعلوا يف أاخلمس على الشيعة يف الغيبة الكربى مع  أوجبواللشيعة، واحلال أننا جند الفقهاء 
انه، فأوجبوا ما اهلل سبح أحكامزمن الظهور املبارك، فهم أوجبوا املباح وبذلك غريوا  إىلحل منه 

صالحية  ألنفسهم وأعطوا (السالم معليه)  استحلوا أموال آل حممد أهنمليس بواجب، كما 
نه وكيل أ، وادعى اإلمامةاخلمس حق ملنصب  أن إىلالتصرف هبا كما يشاؤن، بل ذهب بعضهم 

 !!فيكون اخلمس ملكا  له  (عليه السالم) لإلمامونائب 
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! ؟ (عليه السالم)لكن من الذي منحكم النيابة عنه  (السالمعليه ) لإلماموال شك يف كونه 
 ؟ أم هل تصح النيابة بال استيناب

ختََُّذوا َأْحبَاَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم ﴿يصدق عليه،  إال (عليه السالم) اإلمامفالذي يوجب ما أباحه 
   .( ) ﴾أَْربَاب ا ِمْن ُدوِن اللَّهِ 

اختََُّذواْ ﴿: عز وجل عن قول اهلل (عليه السالم) سألت أبا عبد اهلل: عن أيب بصري، قال
أما واهلل ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم، ولو ): فقال ،﴾َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْربَابا  مِّن ُدوِن الّله

حالال فعبدوهم من دعوهم إىل عبادة أنفسهم ملا أجابوهم، ولكن أحلوا هلم حراما  وحرموا عليهم 
 .( ) (ونحيث ال يشعر 

يَا أَي حَها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َكِثري ا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرحْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس ﴿: وقوله سبحانه
َسِبيِل اللَِّه بِاْلَباِطِل َوَيُصدحوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها يف 

 .(3) ﴾فَ َبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 

َها يف نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا َما َكنَ ْزمُتْ ﴿ يَ ْوَم حُيَْمى َعَلي ْ
  .(4) ﴾أِلَنْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

هل من !  فهم يأخذون ما ينفعهم ويرتكون ما ال ينفعهم! ن هذا م أوضحفهل يوجد انتقاء 
 !؟ عاقل يشك بكوهنم يعملون بأهوائهم بدين اهلل سبحانه

أَفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجزَاُء َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف ﴿
نْ َيا وَ  أُولَِئَك الَِّذيَن  *يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َردحوَن ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن احْلََياِة الدح

ُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم يُ ْنَصُرونَ  نْ َيا بِاآْلَِخرَِة َفاَل خُيَفَُّف َعن ْ   .(5) ﴾اْشتَ َرُوا احْلََياَة الدح
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** ** ** 

، بل األخريةإن التوقيع ال يصلح دليال  على عقيدة التقليد املبتدعة يف اآلونة  يتضح ِما تقدم
لعدم  ،يف زمن الغيبة الصغرى (عليه السالم) اإلمامال يصح التعدي إىل غري السفراء الذين نصبهم 

 .وظيفة املكلفني يف الغيبة الكربى إىلنظر التوقيع  إحراز



(3) 

 .أصحابهممن  معينين أشخاصناس إلى ال (عليهم السالم)األئمة  إرجاع

، ومن أصحاهبماستدل من قال بالتقليد بالروايات اليت يرجعون فيها األئمة السائلني لبعض 
 :تلك الروايات

 ،احلمريي جعفر بن اهلل عبد عن ،مجيعا حيىي بن وحممد ،احلمريي اهلل عبد بن حممد عن.  
 (وعمن) ؟ أعامل من :وقلت سألته) :قال ،(عليه السالم) احلسن أيب عن إسحاق بن أمحد عن
 فعين عين لك قال وما ،يؤدي فعين عين إليك أدى فما ثقيت العمري :فقال ؟أقبل من وقول ؟آخذ
 ذلك مثل عن (عليه السالم) حممد أبا وسألت :قال ،املأمون الثقة فإنه وأطع له فامسع ،يقول
 هلما فامسع ،يقوالن فعين لك قاال وما ،ؤدياني فعين عين إليك أديا فما ثقتان وابنه العمري :فقال

 عليكم حمرم :فقال مسألة عن العمري سأل أنه وفيه ،احلديث .املأمونان الثقتان فإهنما ،وأطعهما
عليه  عنه ولكن احرم وال أحلل أن يل فليس ،عندي من هذا أقول وال ،ذلك عن تسألوا أن

  .( ) (السالم

 بن إمساعيل عن ،أذينة بن عمر عن ،عمري أيب ابن عن ،أبيه عن ،إبراهيم بن علي وعن.  
 بن امللك عبد إلق) :فقال املتعة عن (عليه السالم) اهلل عبد أبا سألت :قال ،اهلامشي الفضل
  .( ) ...(،استحالهلا يف كثريا   شيئا    علي فأملى فلقيته ،علما   منها عنده فان عنها فسله ،جريح

 تغلب بن أبان إن) :له قال (عليه السالم) اهلل عبد أبا أن عثمان بن أبان عن وبإسناده. 3
 .(3) (عين فاروه عين لك رواه فما ،كثرية رواية عين روى قد
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عليه ) اهلل عبد أليب قلت :قال ،العقرقويف شعيب عن ،عمري أيب ابن عن وباإلسناد. 4
 أبا يعين ،باألسدي عليك) :قال ؟نسأل فمن يءالش عن نسأل أن احتجنا رمبا :(السالم
 .( )(بصري

 بن جعفر عن ،اخلطاب أيب ابن احلسني بن حممد عن ،معروف بن حممد بن جعفر عن. 5
  ونظراؤه زرارة لوال) :حديث يف - له قال اهلل عبد أبا أن بصري أيب عن ،تغلب بن أبان عن ،بشري

 .( ) (ستذهب (عليه السالم) أيب أحاديث أن لظننت

، حيث استفادوا منها صحة رجوع الناس للفقهاء يف زمن (3) األخرىوغريها من الروايات 
الناس  األئمةوارجع  ،الناس بالرجوع هلم األئمة أمركأولئك الذين   أنفسهمالغيبة الكربى، فجعلوا 

                                                           

 .22 ص 27ج(: آل البيت)وسائل الشيعة  - 
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عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن العالء بن رزين، عن  -1

فال  (عليه السالم)أما ما رواه زرارة،عن أبي جعفر : قال له في حديث (عليه السالم) يونس بن عمار أن أبا عبد هللا
 .22 ص 27ج: الوسائل...( يجوز لك أن ترده،

وعن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد هللا، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن عبد هللا بن محمد الحجال، عن 
إنه ليس كل ساعة ألقاك، وال يمكن : (عليه السالم)قلت ألبي عبد هللا : ور قالالعالء بن رزين، عن عبد هللا بن أبي يعف

ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، : القدوم، ويجئ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال
 .فإنه سمع من أبي، وكان عنده وجيها

أما لكم من ! أما لكم من مفزع ؟: فقال (عليه السالم)عبد هللا  كنا عند أبي: عن الحجال، عن يونس بن يعقوب قال
 .28 ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري ؟ ص! مستراح تستريحون إليه ؟

شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ : (عليه السالم)قلت للرضا : عن علي بن المسيب الهمداني قال
فلما انصرفت قدمنا على : يا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيبمن زكر: معالم ديني ؟ قال

 .زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت إليه
عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا، عن 

إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد ال أكاد أصل : قلت: قال (عليه السالم)الرضا 
 .نعم: الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال

وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل  -وعن علي بن محمد القتيبي، عن المفضل بن شاذان، عن عبد العزيز بن المهتدي 
إني ال ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم : فقلت (عليه السالم)سألت الرضا  :قال -وخاصته  (عليه السالم)الرضا 

 .خذ عن  يونس بن عبد الرحمن: ديني؟ فقال
إن شقتي : (عليه السالم)قلت للرضا : وعن جبرئيل بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي قال

 .نعم: يقطين ؟ قال( 2)يونس مولى آل (  )عن  بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني
بن معاذ، عن أبيه معاذ (  )عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حسين . عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير
أردت ( 2)نعم و : بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: قال (عليه السالم)بن مسلم النحوي، عن أبي عبد هللا 

ألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشئ فإذا عرفته بالخالف لكم أن أس
أخبرته بما يفعلون، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجئ الرجل ال أعرفه وال أدري من 

. اصنع كذا فاني كذا أصنع: ا بين ذلك، فقال ليجاء عن فالن كذا، وجاء عن فالن كذا، فادخل قولكم فيم: هو فأقول
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ارجعوا الناس  األئمةحممد بن مسلم والعمري وابنه وغريهم لكوهنم فقهاء يف الدين، فبالتايل  إىل
 .ية ما يقال يف تقريب داللة الروايات املتقدمةكل الفقهاء، هذا غا  إىل

 :مناقشة الروايات

أشخاص معينني  إىلفيها  (السالم معليه) األئمةإن هذه الروايات املتقدمة إمنا ارجع .  
 اإلمامالفقهاء يف زمن غيبة  إىل، وأين هذا من اإلرجاع (السالم معليه)بأمسائهم مع وجود األئمة 

 (السالم معليه) األئمةنص عليهم  أشخاص، فهؤالء األمرينفرق كبري بني ، فهناك (عليه السالم)
 !؟ بينما الفقهاء اليوم مل ينص عليهم بأمسائهم فكيف ميكن املقارنة بأمسائهم

الشريعة  أحكامالناس هلم يف معرفة  (السالم معليه) األئمةارجع  أشخاصفهؤالء 
البون  األمرين، وبني إليهمالناس  (السالم معليه) األئمةبينما الفقهاء اليوم فلم يرجع  بأشخاصهم

 .الشاسع

ن يفيت الناس متذرعا  أ (عليه السالم)الصادق  اإلمامفهل يصح لكل من هب ودب يف زمن 
 أكيد! ؟ غريهم أوحممد بن مسلم  أوزرارة  إىلارجع الناس  (عليه السالم)الصادق  اإلمامبكون 

 معليه) األئمةقهاء اليوم التذرع بالروايات اليت ارجع يصح للف ال يصح فكما ال يصح هناك ال
 .معينني أشخاص إىلفيها الناس  (السالم

ال كمحمد بن مسلم  (عليه السالم) اإلمامالعمري وابنه كانا يف زمن غيبة  إن: نعم رمبا يقال
عمري ال يصح يف ال (السالم معليه) األئمةوزرارة وغريه، فإن صح كالمكم يف من كانوا يف زمن 

 .وابنه

والتوقيعات تشهد بذلك،  (عليه السالم) باإلمامالعمري وابنه سفراء هلم اتصال  إن: أقول
كما كان العمري وابنه، وهل ينقلون  (عليه السالم)املهدي  باإلمامفهل فقهاء اليوم هلم اتصال 

جمتهدون  أهنمال  (عليه السالم) اإلمامعنه كما كان العمري وابنه، فهما يف احلقيقة ناقلني لقول 
 ! ؟ هذا من الفقهاء اليوم وأينمستنبطون، 
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عندي، فليس يل أن وال أقول هذا من ): حيث يقولرمحه اهلل  األولالسفري وهذا ما صرح به 
 .ال مستنبطا   (عليه السالم)املهدي  اإلمام، فهو ناقل لكلمات ( ) (أحلل وال أحرم

املهدي  اإلمامنواب  بأهنمكما يقول الفقهاء   سفراء على حنو السفارة اخلاصة ال أهنمامع 
ال دليل على تلك النيابة  إذ ،يف احلقيقة نيابة بال استيناب أهنابالنيابة العامة، مع  (عليه السالم)

جدا كما هو معروف، فلم  متأخركانت قبل نشوء التقليد يف زمن   أينالنيابة  أنبدا ، مع أاملزعومة 
 !؟ سابقونمل يدِع النيابة العلماء ال

 األئمةبل يفتون مبا قاله  األحكامال يستنبطون  (السالم معليه) األئمة أصحابإّن .  
يقومون مبعارضة الروايات كتقدمي اخلاص على العام مع معرفتهم  أهنم األمر، غاية (السالم معليه)

 ؛عنه أجنيبنه أمتقدم على عقيدة التقليد بزمن طويل، كما  األمرباخلاص والعام وغريها، وهذا 
دين اهلل وشرعة كالدليل  إىلألهنم ال يفتون برأيهم وباستنباطات مبنية على علوم ال متت بصلة 

 (عليه السالم) األئمة، فهم يف احلقيقة رواة لعلوم األخرى األمورالعقلي وتنقيح املناط وغريها من 
 .حكاما  مل يرد فيها نص شرعيأجيتهدون ويستنبطون  أهنمال 

فقهاء اليوم بزرارة وحممد بن مسلم وغريه من  أنفسهميقارن  أنكيف يصح وال ادري  
 !! الفطاحل الذين جاء مبدحهم والثناء عليهم العديد من النصوص

 أصحاهبميرجعون الناس لبعض  (السالم معليه)البيت  أهليف نفس الوقت الذي جند . 3
 .بغري علم اإلفتاءعلى جندهم ينهون وينكرون 

عن جمالسة أصحاب  (عليه السالم)سألت أبا عبد اهلل : قال ،بن احلجاج عن عبد الرمحن
أن تدين بشيء من رأيك، أو : جالسهم، وإياك عن خصلتني هتلك فيهما الرجال): الرأي فقال

  .( ) (تفيت الناس بغري علم
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من أفىت الناس بغري علم وال هدى من ): (عليه السالم) قال أبو جعفر: عن أيب عبيدة، قال
  .( ) (اهلل لعنته مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياه

تقليدهم ليسوا عاملني باحلكم الشرعي بل  إىلالفقهاء الذين يدعون الناس  أنومن الواضح 
 .هم يفتون بالظن فيشملهم النهي عن العمل بالظن وبغري العلم

بغري علم دليال  على  اإلفتاءلى عدم جواز جيعلون الروايات الدالة ع أهنمومن الغريب جدا  
 !؟ يفتون بالظن أهنمجواز فتواهم مع 

، لكون الفتوى ليس الفتوى الواقع أصابتن إو  اإلفتاءعن مطلق  (السالم معليه)كما وهنوا 
 .(السالم معليه)من شأن أي أحد من الناس بل هي أمر خاص هبم 

ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف كتاب : (السالمعليه )قلت أليب عبد اهلل : قال ،عن أيب بصري
ال، أما أنك إن أصبت مل تؤجر، وإن أخطأت كذبت على ): ؟ فقال اهلل وال سنة فننظر فيها

  .( )(اهلل

 أصحابوال لغريهم، فلو كان  ألصحاهبممطلقا   اإلفتاءوهذا يدل بوضوح عن النهي عن 
 األئمة، فلكون إليهمالناس  (السالم معليه) ألئمةارشد أيفتون باالستنباطات الظنية ملا  األئمة

رشدوا الناس هلم أ (السالم معليه)هؤالء الثلة ال يتعدون كالمهم  أنيعلمون  (السالم معليه)
بال وصدق  أمانةوينقلوهنا للناس بكل  (السالم معليه)البيت  أهلعلى كلمات  أمناءلكوهنم 

لكوهنم قد حفظوا تراث  (السالم معليه) األئمةمن  تغيري وتالعب فيها، ومن هنا جاء هلم املدح
 .إليهمالناس  (السالم معليه) األئمة، فلذا ارجع عليه أمناءوكانوا  (السالم معليه)البيت  أهل

لوال زرارة : -يف حديث  -قال له  (عليه السالم)إن أبا عبد اهلل : )عن أيب بصري، قال
 .(3) (ستذهب (عليه السالم)ونظراؤه لظننت أن أحاديث أيب 
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عليه )  إّن أصحاَب أيب): يقول (عليه السالم)  مسعت أبا عبد اهلل: عن داود بن سرحان، قال
زرارة، وحمّمد بن مسلم، ومنهم ليث املرادي، وبريد : كانوا زينا  أحياء  وأمواتا ، أعين  (السالم

قون السابقون أولئك العجلي، هؤالء القّوامون بالقسط، هؤالء القائلون بالصدق، هؤالء الساب
 .( ) (املقربون

بريد : بشر املخبتني باجلنة: )يقول (عليه السالم)مسعت أبا عبد اهلل : عن مجيل بن دراج، قال
بن معاوية العجلي، وأبو بصري ليث بن البخرتي املرادي، وحممد بن مسلم، وزرارة، أربعة جنباء 

 .( ) (ثار النبوة واندرستأمناء اهلل على حالله وحرامه، لوال هؤالء انقطعت آ

ما أجد أحدا  أحيا : )يقول (عليه السالم)مسعت أبا عبد اهلل : وعن سليمان بن خالد، قال
إال زرارة، وأبو بصري ليث املرادي، وحممد بن مسلم، وبريد بن  (عليه السالم)ذكرنا وأحاديث أيب 

عليه )اظ الدين وأمناء أيب معاوية العجلي، ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤالء حفّ 
 .(3) (على حالل اهلل وحرامه، وهم السابقون إلينا يف الدنيا، والسابقون إلينا يف اآلخرة (السالم

، فمقارنة فقهاء (السالم معليه)اهلدى  أئمةعليهم  أثىنفأين فقهاء اليوم من هؤالء الذين 
 !!عجيب  أمراليوم هبؤالء حقا  

يضا  هنوا أجندهم  أصحاهبمرشدوا الناس لبعض أكما  (السالم مهعلي) األئمة إن: واخلالصة
الناس بالرجوع  (عليه السالم) اإلمامرشد أنه ِمن أبصري مع  أيبعن مطلق الفتوى كما يف رواية 

اجتمعت العصابة على تصديق ): نه ِمن شهد له بالفقاهة، حىت قال الكشيأبل روي ، إليه
أفقه : وانقادوا هلم، فقالوا( عليهما السالم)ر وأيب عبد اهلل هؤالء األّولني من أصحاب أيب جعف

زرارة ومعروف بن خرّبوذ وبريد وأبو بصري األسدي والفضيل بن يسار، وحممد بن : األّولني سّتة
وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم مكان أيب بصري األسدي أبو بصري املرادي : مسلم الطائفي، قالوا
 .(4) (وهو ليث بن البخرتي
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 !! ينهاه عن مطلق الفتوى (عليه السالم) اإلمامبصري جند  أيبفمع ما عرفنا من علو منزلة 

ناقلني للفتوى عنهم وليسوا  (السالم معليه) األئمة أصحاب أنوهذا يدل بوضوح على 
 .مستنبطني كفقهاء اليوم

على  داللتها أنوهو  ،لو غضضنا الطرف عن كل ما تقدم من املناقشات يبقى شيء. 4
ورد االحتمال  وإذاللتأويل  ال غري قطعية بل ظنية فهي قابلة أوالتقليد سواء على حنو الوجوب 

 .بطل االستدالل هبا لعدم قطعية داللتها، كما صرحوا هم بذلك

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) 

 الدليل العقلي والعقالئي

العقل يقضي  لقد صرّح البعض بكون الدليل على وجوب التقليد دليال  عقليا ، مبعىن أنّ 
وحيكم بوجوب التقليد، وراح يقّرب ذلك بقضاء العقل بوجوب دفع الضرر احملتمل ومع علم 

أن يبحث  -حبكم العقل  -املكلف إمجاال  بوجود تشريعات يف حقه فهو ال يأمن الضرر فعليه 
 .عن املَؤّمن لكي يدفع الضرر احملتمل

: لعروة يف أّول مسائل التقليد قائال  السيد اخلوئي على الوجوب الذي ذكره صاحب ا فيعلق
ومعىن  ،الصحيح أنه عقلي ؟نفسي أو طريقي أو غريي، أو أنه عقلي: وهل هذا الوجوب شرعي)

ذلك أّن العقل يدرك أن يف ارتكاب احملرم وترك الواجب من دون استناد إىل احلجة استحقاقا  
األحكام الواقعية على املكلفني  للعقاب كما أّن يف ارتكاب املشتبهات احتمال العقاب لتنجز

بالعلم اإلمجايل أو باالحتمال كما يأيت تفصيله فال مناص لدى العقل من حتصيل ما هو املؤمن 
 .( ) ....(من العقاب، وهذا حيصل بأحد األمور الثالثة

 (.االجتهاد، التقليد، االحتياط: )الثالثة باألمورويقصد 

أن التقليد هو االستناد إىل فتوى الغري يف مقام العمل،  قد عرفت): ويقول السيد اخلوئي أيضا  
والوجه يف وجوبه على ما قدمناه استقالل العقل بوجوب دفع الضرر احملتمل مبعىن العقاب وال 
يتأتى هذا فيما اعترب فيه اليقني واالعتقاد كما يف األصول كالتوحيد والنبوة واملعاد، لوضوح أنه ال 

يستند فيها إىل قول الغري أو ال يستند، فإن املطلوب فيها هو اليقني عمل يف تلك األمور حىت 
يف  -بل لو عقد القلب . واالعتقاد وحنومها ِما ال ميكن أن حيصل بالتقليد فال معىن له يف مثلها

على ما يقوله الغري مل يكتف به بوجه، إذ املعترب يف األصول إمنا هو اليقني والعرفان  -تلك األمور 
بل هذا هو القدر املتيقن . اد، وشيء من ذلك ال يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغريواالعتق
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إنا وجدنا آباءنا على : )ِما دل على ذم التقليد واتباع قول الغري يف األصول كقوله عز من قائل
 .( ) (أمة وإنا على آثارهم مقتدون

 (. زام من العقلبإل): كما وعّلق السيد حممد رضا الكلبايكاين أيضا  بقوله

ختيري املكلف بني االجتهاد : إي)الوجوب التخيريي ): ويعّلق السيد حمسن احلكيم أيضا  بقوله
املذكور من قبيل وجوب اإلطاعة، فطري مبناط وجوب دفع الضرر ( وبني التقليد وبني االحتياط

وألجل . ر املنعموعقلي مبناط وجوب شك. احملتمل، حيث إّن يف ترك مجيع األبدال احتمال الضرر
ذلك اختص بصورة احتمال التكليف املنجز، فمع الغفلة عن التكليف، أو احتمال التكليف غري 
اإللزامي، أو اإللزامي غري املنجز، مل جيب شيء من ذلك، لعدم احتمال الضرر يف تركها، وال هو 

 .(3)، ( ) (ِما ينايف الشكر الواجب

                                                           

 .  2شرح ص: االجتهاد والتقليد للخوئي - 
ر المتيقن وخص اعتبار العلم واليقين بالعقائد واألصول دون األحكام والفروح، وقد قد تمسك السيد الخوئي بالقد: أقول

تقدم في الجزء األول من هذا الكتاب أن لكل دليل قدر متيقن، كما وله اطالق فلَم يتمسكون في كل ما ال يرغبون 
ه ؟  !بالعمل باطالقه يخصون العمل بقدره المتيقن بعد أن لم يستطيعوا ردا

كونه القدر المتيقن موجباً لالختصاص لما جاز التمسك بمطلق ولو كان ): ل المحقق النائيني على ذلك فقالكما وأشك
: تقرير بحث النائيني، للسيد الخوئي -أجود التقريرات ( في شيء من األبواب إذ ما من مطلق إال وله متيقن في الجملة

 .   ص 2ج
ه على من  قال بكون وجوب الحذر فيما لو أوجب قول المنذر العلم ال الظن ويقول الشيخ مكارم الشيرازي في ردا

د وجود قدر متيقان في مقام : )من اآلية القدر المتيقن( اإلنذار الموجب للعلم)التعبدي لكونه  أنا اآلية مطلقة، ومجرا
ورودها في مقامات  التخاطب ال ينافي اإلطالق كما ذكرناه في محلاه، وإال الختلا غالب النصوص المطلقة لنزولها أو

ة  .راجع الجزء األول من هذا الكتاب( خاصا
 .8شرح ص  ج: السيد محسن الحكيم -مستمسك العروة  -2
 :يذكرون في بحوث علم الكالم دليالن على وجوب النظر والمعرفة -1

 .بمالك دفع الضرر المحتمل: األول
 .بمالك شكر المنعم: الثاني

أن الكثير نقلوا لنا أمورا خارجة عن إطار الماديات بل متعلقة باهلل : لتقريب يقولخالصة هذا ا: تقريب الدليل األول
سبحانه والعقائد والفقه، وهؤالء الذين نقلوا قد نقل عنهم بأنهم من أهل الصالح واألخالق الحسنة والصدق بادي على 

نبياء والحجج، وهؤالء ادعوا ان هناك اخباراتهم وأفعالهم، بل ضحوا من أجل تلك المبادئ التي نقلوها لنا، وهم األ
جملة من التكاليف على الناس وان الحياة ال تنتهي بالموت بل يعد الموت جسر ُيعبر من خالله لآلخرة، فمن أدى تلك 

 .التكاليف التي بعهدته فاز ونجى من العذاب، ومن لم يؤدها خسر اآلخرة نتيجة استكباره عن تكاليف هللا سبحانه
ع العقل اإلنسان إلى البحث عن صحة مقالتهم دفعا للضرر المحتمل أو المظنون الذي يورثه مقالة هؤالء فعند ذاك يدف

الصالحين؛ إذ ليس إخبار هؤالء بأقل من إخبار إنسان عادي عن الضرر العاجل الواقع في الدنيا، فنحن نجد العقالء 
كيف بالضرر األبدي المحتمل الذي اخبر به هؤالء لو اخبرهم إنسان عادي بوجود ضرر عاجل لبحثوا وتحققوا عنه، ف

 .الصالحين
 . فهذا ما اعتمده علماء الكالم في إثبات لزوم البحث عن معرفة هللا سبحانه، دفعا لذاك الضرر المحتمل أو المظنون
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: ا  عن نفس املسألة يف كتاب العروة لليزديويقول السيد شهاب الدين املرعشي معلق
 .(بوجوب ختيريي عقلي بل فطري)

: العقل والعقالء أيضا  يقبحان التقليد، فيقول السيد رضا الصدر بأنّ  يقولبينما جند البعض 
العقل يرى أّن االتّباع واالنقياد لكّل أحد قبيح، وأنّه خيطَّئ من مييل مع كّل ريح، : األصل األّويل)
اه مستحّقا  للوم، فإّن البشر أجّل شأنا ، وأشرف مقاما  من أن يكون مثل النبات الفاقد للعقل وير 

واإلرادة، فاالتّباع األعمى غري مستحسن عند مجيع العقالء، وأّن حسن االتّباع عند العقل 
ثري ك موقوف على صّحة االحتجاج بكالم من يتّبع، واحلّجّية غري ثابتة لكّل كالم، فإن حّجّية

ويدّل على هذا . من األقوال مقطوع العدم، فاألصل األّويل احلاكم به العقل عدم جواز التقليد
أّن قول الغري : أضف إىل ذلك... .،األصل أّن الشّك يف حّجّية قول يالزم احلكم بعدم حّجّيته

د العقالء، فإّن وما ال يفيد الوثوق ال جيوز عليه االعتماد عن ،يف كثري من األوقات ال يفيد الوثوق
فتبنّي أّن التقليد من حيث هو تقليد مذموم عند العقل، وال . احلّجة عندهم هو الوثوق دون غريه

 .( ) ...(خيضع له العاقل

: األصل الثانوي): األويل الذي اقرّه سابقا  فيقول األصلمث بعد ذلك حياول إخراج التقليد عن 
ألّن  ،فإنّه ليس بتقليد أعمى ونه مذموما  عند العقالء،إذا كان للتقليد جهة عقالئّية فيخرج عن ك

. اجلهة املرّجحة اليت خيضع هلا العقل خترجه عن دائرة الذّم والقبح، وتدخله يف إطار املدح واحلسن
 .واجلهة املرّجحة معرفة من يتبع، مبورد االتّباع

فإهّنم عند  ،واألعوام ويرشدك إىل ذلك سرية العقالء يف مجيع أُمورهم، وشؤوهنم مّر الدهور
جهلهم بشيء يتّبعون العارف به، فإّن درهبم لتحصيل املعرفة بقيم األشياء هو الرجوع إىل املقّوم 
العارف بالقيم، وملعرفة صحيح األشياء عن سقيمها هو الرجوع إىل املتخّصص، ويف عالج 

أهل اللسان، أو أئّمة  مرضاهم هو الرجوع إىل الطبيب، كما يرجعون ملعرفة معاين األلفاظ إىل
                                                                                                                                                                               

ا تقريب الدليل الثاني  .وهو وجوب شكر المنعم المتوقف على المعرفة فتجب المعرفة: وأما
اإلنسان في حياته غارق في النعم، فهي تحيط به منذ نعومة أظفاره إلى أخريات حياته، وهذا الشيء  إنا : وبيان ذلك

 .مما ال يمكن ألحد إنكاره
فيجب البحث عن المنعم الذي غمر . إن العقل يدرك لزوم شكر المنعم، وال يتحقق الشكر إال بمعرفته: ومن جانب آخر

 . ره شكراً الئقاً بهاإلنسان بالنعم والتعرف عليه لكي يشك
 .30ص:االجتهاد والتقليد للسيد رضا الصدر - 
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إّن رجوع اجلاهل إىل العامل من العقل الفطري لكّل إنسان، فمن : بل ميكن أن يقال. اللغة
 .( ) ....(البديهي أّن من ال يعرف الطريق يسأل العارف به

 :فإن العقل يقضي: وكيف ما كان

 .بقبح التقليد.  

ليد العامي للمجتهد ليس عقليا  بل إّن األصل الثانوي الذي أرادوا من خالله إخراج تق.  
عقالئيا ، وفرق كبري بينهما، فحكم العقل قطعي ال يقبل الرتديد كما يقولون، وهو ال يقطع بدفع 

 .الضرر احملتمل من طريق التقليد

إهنم إمنا قالوا بالوجوب العقلي بتقريب أّن العقل يوجب دفع الضرر احملتمل، ومع : وبيان ذلك
أن يعود لشيء يدفع به احتمال  -حبكم العقل  -تشريعات يف حقه فعليه  علم املكلف بوجود

 .االجتهاد أواالحتياط  أوالضرر، وهذا الشيء هو التقليد 

خرويا ، أيكون  وأخرىوذلك لكون الضرر تارة يكون دنيويا   ،ولكن هذا ِما ال ميكن قبوله
 .روياألخمن الضرر  أمهيةالضرر الدنيوي اخف واقل  إنوبالتأكيد 

أّن العقل يفرِّق بني الضرر الدنيوي احملتمل فال حيكم بوجوب دفعه ) :يقول الشيخ السبحاين
وأّما الضرر اأُلخروي الذي هو كناية عن العقاب اأُلخروي فُيؤكِّد . إاّل إذا كان خطريا  ال يتحّمل

ة اأُلخروية، العقل على وجوب دفعه و يستقّل به، فال يرّخص استعمال شيء فيه احتمال العقوب
 .( ) ...(ولو احتماال  ضعيفا  

 ؟ هل املكلف يأمن من الضرر األخروي يف التقليد: ومن هنا يأيت السؤال التايل

ألن دفع الضرر إمنا يكون بالعلم واليقني أو بالدليل الظين  ،سيكون اجلواب بالنفي وبالتأكيد
الفقيه ليس عاملا  باحلكم يئا ، و الذي ثبتت حجيته ال مبطلق الظنون اليت ال تغين من احلق ش
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. األخروي، بل إمنا هو ظان به، ومع كونه كذلك فلن يأمن املكلف باتباعه من الضرر الشرعي
 .باملكابرة على احلقيقة إال إنكارهوهذا األمر ال ميكن ألحد 

وِما يؤكد ذلك وجود اخلالف  ،األخرويفاتباع الفقيه ال جيعل املكلف يف مأمن من الضرر 
يقطع بدفع الضرر  أننهم يف الفتيا، فمع وجود هذا االختالف الكبري كيف يتسىن ألحد بي

 !؟ احملتمل

وذلك ألن كل شخص عاّمي أو غريه على علم من أن املسائل الشرعية ): يقول السيد اخلوئي
لالختالف يف مداركها وأخبارها، وباألخص إذا   (قّدس اهلل أسرارهم)مورد اخلالف بني العلماء 

ان ِمن له حظ من العلم وإن مل يبلغ مرتبة االجتهاد، ألنه إذا رجع إىل الكتب الفقهية رأى أن ك
  .( ) ...(للشهيد قوال  وللشيخ قوال  آخر وهكذا،

أنه كيف ميكن أن يدعى بناء العقالء على إلغاء احتمال اخلالف ) :ويقول السيد اخلميين
ة من الفقهاء، بل من فقيه واحد يف كتبه العديدة، واخلطأ، مع هذه االختالفات الكثرية املشاهد

 وهلذا ال يبعد أن يكون رجوع العامي إىل الفقيه، إما لتوهم كون فن الفقه! ؟ بل يف كتاب واحد
يقل اخلطأ فيه، ويكون رجوع العقالء ملقدمة باطلة وتوهم خطأ، أو ألمر  -كسائر الفنون  -

ودعوى قلة .ئي، وهو أمر آخر غري بناء العقالءتعبدي أخذه اخللف عن السلف، ال ألمر عقال
بعد ضم املوارد بعضها  -وإن كثر  خطأ الفقهاء بالنسبة إىل صواهبم، حبيث يكون احتماله ملغى

  .( ) (إىل بعض، غري وجيهة، مع ما نرى من االختالفات الكثرية يف كل باب إىل ما شاء اهلل

بوجوب دفع الضرر احملتمل ال زال باقيا  مع أن حكم العقل  ،واملتحّصل من مجيع ما تقّدم
وذلك لعدم علمه بالفتوى الواقعية وكون  ،التقليد، فاملكلف بتقليده ال يأمن من الضرر احملتمل

عمله مطابقا  للواقع أم ال، فمحذور دفع الضرر احملتمل ال يرفع بالتقليد، بل ال زال موجودا  مع 
 .التقليد
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لكونه ال حيقق شيئا   ،عبثية التقليدبد كذلك يقضي أيضا  فكما يقضي العقل بقبح التقلي
مطلوبا  للشرع، فال حيقق مطابقة ألحكام اهلل الواقعية، كما أنه مدعاة للتفرق والتشرذم وتغيري 

 . ألحكام اهلل سبحانه

 .فحكم العقل القائل بوجوب دفع الضرر احملتمل يقضي بعدم صحة التقليد ال بوجوبه

حلكم العقالء، أو السرية العقالئية  اأو التجيقضي بعدم صحة التقليد، قل ولكون حكم الع
 .لكوهنا ختتلف عن حكم العقل

 :السيرة العقالئية

 :عندهم على التقليد، كما صرح الكثري بذلك األدلةوهي عمدة 

ال يذهب عليك أّن جواز التقليد ورجوع اجلاهل إىل العامل يف ) :خوند اخلراساينيقول اآل
بل هذه هي العمدة يف أدلته، وأغلب ما ... يكون بديهيا  جبليا  فطريا  ال حيتاج إىل دليلاجلملة، 

 .( ) ....(عداه قابل للمناقشة،

أن عمدة املستند على لزوم التقليد بالنسبة إىل  (وال خيفى): ويقول احملقق ضياء الدين العراقي
فوس عامة الناس على لزوم رجوع اجلاهل اجلبلي الفطري االرتكازي يف ن األمروهو  ،املقلد العامي

م بال التفات منهم إىل وجه إىل العامل هبا بنحو موجب جلريهم عليه طبعا وعلمهم باحلك بالوظيفة
أيضا  (واىل ذلك)، كما يف سائر ارتكازاهتم حبسب الفطرة واجلبلة اليت أودعها فيهم بارئهم علمهم

ملتدينني من الصدر األول على رجوعهم يف كل ما يرجع السرية املعهودة من العرف والعقالء وا
 (وعليه)بل ويرشد إليه ما ورد يف األدلة الشرعية من ارجاع اجلاهل إىل العامل  ،جهلوا به إىل العامل

 .( ) (فيكفي مثل هذا االرتكاز الفطري دليال على املسألة
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دة يف املستند لوجوب فما ذكرناه من الدليل االرتكازي هو العم( وكيف كان)) :ويقول أيضا  
 .( ) (فما عداه من األدلة الشرعية قابل للمناقشة( واالّ )أصل التقليد 

املعروف أّن عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز  )...: ويقول السيد اخلميين رمحه اهلل
 .( ) ...(العقالء

عقالء املمضى، كما أّما دليل وجوب إتباع اجملتهد، فألنه ليس إاّل بناء ال)...: ويقول أيضا   
 .(3) (يظهر للناظر يف األدلة

واستدل القوم عليه بوجوه : يف األدلة اليت استدلوا على جواز التقليد): ويقول الشيخ السبحاين
أتقنها وأمهها بل ميكن أن يقال إنه الدليل الوحيد، بناء العقالء على رجوع اجلاهل على العامل بل 

 .(4) (االرتكازيةقد عد ذلك من القضايا الفطرية 

أصل التقليد مبعنی رجوع اجلاهل إلی العامل ): السؤالويقول السيد السيستاين يف جواب عن 
 .(5) (أهل اخلربة يف مجيع موارد احلاجة إليهم أمر ارتكازي وعليه جرت سرية العقالء يف الرجوع إلی

على رجوع اجلاهل إىل  فعمدة األدلة عندهم على وجوب التقليد هو السرية العقالئية القائمة
 .العامل، بل هي الدليل الوحيد كما يعرّب السبحاين

من الدليل القرآين والروائي القطعي الدال  أيديهمخلو تدل بوضوح على  األقوالهذه ومجيع 
 .على وجوب تقليد غري املعصوم

رجوع اجلاهل ): ارتكاز العقالء الذي يقر قاعدة أوواملالك يف هذا الدليل هو السرية العقالئية 
 (.إىل العامل
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، وكيفية داللته كما صورها ( ) فلنتعّرف على املقصود من السرية العقالئية أو االرتكاز العقالئي
 .األصوليون

 :تعريف السيرة العقالئية: أوال  

عبارة عن ميل عام عند العقالء املتدينني  ،والسرية العقالئية): يقول السيد حممد باقر الصدر
امليل : ومثال ذلك. سلوك معني دون أن يكون للشرع دور إجيايب يف تكوين هذا امليل وغريهم حنو

ا السرية العقالئية فمردها كما عرفنا إىل وأمّ ...  بظهور كالم املتكلم األخذالعام لدي العقالء حنو 
ميل عام يوجد عند العقالء حنو سلوك معني ال كنتيجة لبيان شرعي بل نتيجة ملختلف العوامل 

وألجل هذا ال يقتصر امليل العام  ،واملؤثرات األخرى اليت تتكيف وفقا هلا ميول العقالء وتصرفاهتم
الذي تعرب عنه السرية العقالئية على نطاق املتدينني خاصة، الن الدين مل يكن من عوامل تكوين 

املتشرعة ال  وعلى هذا األساس يتضح أن طريقة االستدالل اليت كنا نستخدمها يف سرية. هذا امليل
وأّما امليل العام الذي متثله السرية العقالئية فهو ليس ناشئا .... ميكننا استعماهلا يف السرية العقالئية،

عن البيان الشرعي وال ناجتا عن دوافع دينية ليتاح لنا أن نكتشف عن طريقه وجود بيان شرعي 
بالسرية العقالئية هنجا آخر  وألجل هذا جيب أن ننهج يف االستدالل .أدى إىل تكونه وقيامه

 .خيتلف عن هنجنا يف االستدالل بسرية املتشرعة

إن امليل املوجود عند العقالء حنو سلوك معني يعترب قوة : وميكننا تلخيص هذا املنهج فيما يلي
دافعة هلم حنو ِمارسة ذلك السلوك، فإذا سكتت الشريعة عن ذلك امليل ومل تردع عن االنسياق معه  

: ومثال ذلك. هتا هذا عن رضاها بذلك السلوك وانسجامه مع التشريع االسالميكشف سكو 
سكوت الشريعة عن امليل العام عند العقالء حنو االخذ بظهور كالم املتكلم وعدم ردعها عنه، فإن 
ذلك يدل على أهنا تقر هذه الطريقة يف فهم الكالم وتوافق على اعتبار الظهور حجة وقاعدة 
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لكتاب والسنة، واال ملنعت الشريعة عن االنسياق مع ذلك امليل العام وردعت عنه لتفسري ألفاظ ا
 . يف نطاقها الشرعي

واالستدالل بالسرية العقالئية يقوم على أساس جتميع القرائن كما رأينا سابقا يف سرية املتشرعة 
ند العقالء حنو سلوك معني  أيضا ألننا إذا حللنا السرية العقالئية إىل مفرداهتا وجدنا أن امليل العام ع

كاألخذ بالظهور مثال يعرب عن ميول متشاهبة عند عدد كثري من االفراد تشكل مبجموعها ميال 
سكوت  ؟ بالظهور مثال ونالحظ األخذالذين مييلون إىل  األفرادعاما، وحني نأخذ فردا من أولئك 

سكوت املوىل هذه قرينة ناقصة على ميكننا أن نعترب  ،املوىل عنه وعدم ردعه له عن اجلري وفق ميله
 ،حجية الظهور عند املوىل، الن من احملتمل أن يكون هذا السكوت نتيجة لرضا املوىل وموافقته

ومن احملتمل يف نفس الوقت أيضا أن ال يكون السكوت ناجتا عن رضا املوىل  .وهذا يعين احلجية
ال يقر العمل بالظهور باألدلة الشرعية باألخذ بالظهور وإمنا سكت عن ذلك الفرد بالرغم من أنه 

لسبب خاص نظري أن يكون املوىل قد اطلع على أن هذا الفرد ال يرتدع عن العمل على وفق ميله 
ولو ردعه فرتكه وشأنه، أو أن املوىل قد اطلع على أن هذا الفرد سوف لن جيري على وفق ميله ولن 

ارع، أو أن هذا الفرد لن يصادفه ظهور يف يأخذ بالظهور يف الدليل الشرعي دون سؤال من الش
إىل غري ذلك من األمور اليت ميكن أن تفسر سكوت  ..النطاق الشرعي ليحاول االخذ به وفقا مليله

املوىل عن ذلك الفرد وجتعل منه قرينة ناقصة ال كاملة على رضا املوىل، ولكن إذا أضيف إىل ذلك 
وى احتمال الرضا الجتماع قرينتني، وهكذا يكرب هذا فرد آخر له نفس امليل وسكت عنه املوىل فيق

 .( ) (االحتمال حىت يؤدي إىل العلم حني يوجد ميل عام ويسكت عنه املوىل

 :ن السرية على قسمنيإ :وجاء يف العبارة املتقدمة

 .السرية املتشرعية. أ
 .السرية العقالئية. ب

الشرع إن تصرفوا أهل رعة مبا هم ن الشرع، فاملتشوالنوع األول من السرية تكون مستقاة م
تصرفا  معينا  يستكشف منه احلكم الشرعي، فالسرية املتشرعية تكشف عن الدليل الشرعي لكوهنا 
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وليدة الشرع وهو الذي كوهنا، خبالف النوع الثاين فهي ال مساس للشرع يف تكوينها، بل هي ميل 
عن نتيجة مأخوذة من بيان شرعي،  عقالئي حمض، وهذا امليل ال يكشف عن دليل شرعي وال يعرب

لذا جنده  ،بل هو وليد ملختلف العوامل واملؤثرات اليت هلا كبري األثر على تكوين ذلك امليل العقالئي
السرية العقالئية ال تكشف عن البيان الشرعي كشف املعلول عن ): يصرّح يف موضع آخر قائال  

 .( ) (العلة
هبم للعمل به يف األمور الشرعية، وهذا دليل واضح على  ن هذا امليل العقالئي العام سيؤدي إ

كون العقالء يتساهلون كثريا  يف األمور الشرعية، رمبا يدخلون ما ليس من الدين فيه، وهذا ما صرح 
 .به بعضهم

وأما ثبوت السرية : قال الشيخ األعظم يف كتاب البيع يف مبحث املعاطاة): يقول الشيخ املظفر
فهي كسائر سرياهتم الناشئة من املساحمة ( يقصد توريث ما يباع معاطاة)توريث واستمرارها على ال

ومن الواضح أنه يعين من . وقلة املباالة يف الدين ِما ال حيصى يف عباداهتم ومعامالهتم، كما ال خيفى
والسر يف عدم االعتماد على هذا النحو من السرية هو ما نعرف من . السرية هذا النحو الثاين

إن بعض الناس املتنفذين أو : ب نشأة العادات عند البشر وتأثري العادات على عواطف الناسأسلو 
أو هلوى يف نفسه، أو لتأثريات خارجية حنو  ،املغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غري إسالمية

تقليد األغيار، أو لبواعث انفعاالت نفسية مثل حب التفوق على اخلصوم، أو إظهار عظمة 
ويأيت آخر فيقلد األول يف عمله، ويستمر العمل، فيشيع بني الناس . ه أو دينه أو حنو ذلكشخص

من دون أن حيصل من يردعهم عن ذلك، لغفلة أو لتسامح أو خلوف أو لغلبة العاملني فال يصغون 
 ،وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه اجليل بعد اجليل. إىل من ينصحهم، أو لغري ذلك

وإذا استقرت السرية يكون اخلروج عليها خروجا . وينسى تأريخ تلك العادة! سرية املسلمنيفيصبح 
على العادات املستحكمة اليت من شأهنا أن تتكون هلا قدسية واحرتام لدى اجلمهور، فيعدون 

وأن املخالف هلا  ،وحينئذ يرتاءى أهنا عادة شرعية وسرية إسالمية. خمالفتها من املنكرات القبيحة
ويشبه أن يكون من هذا الباب سرية تقبيل اليد، ! خمالف لقانون اإلسالم وخارج على الشرع 

وما إىل ذلك من عادات  ...واالحتفاء بيوم النوروز، وزخرفة املساجد واملقابر ،والقيام احرتاما للقادم
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إليه الشيخ فإنه مل يتوصل إىل ما توصل  ،وكل من يغرت هبذه السريات وأمثاهلا .اجتماعية حادثة
وأن لكل جيل من  ،األنصاري األعظم من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن

العادات يف السلوك واالجتماع واملعامالت واملظاهر واملالبس ما قد خيتلف كل االختالف عن 
فضال عن الشعوب واألقطار  ،هذا بالنسبة إىل شعب واحد وقطر واحد .عادات اجليل اآلخر

والتبدل يف العادات غالبا حيدث بالتدريج يف زمن طويل قد ال حيس به من جرى  .عضها مع بعضب
 .على أيديهم التبديل

وألجل هذا ال نثق يف السريات املوجودة يف عصورنا أهنا كانت موجودة يف العصور اإلسالمية 
ئ كاف يف ألن الشك يف حجية الش ،ومع الشك يف ذلك فأجدر هبا أال تكون حجة .األوىل

  .( ) (إذ ال حجة إال بعلم ،وهن حجيته

 األمور إلثباتوإن كان األمر كذلك فلن ميكن االعتماد على السرية العقالئية وجعلها دليال  
 .الشرعية

ومن هنا أرادوا تصوير كيفية داللة السرية العقالئية على احلكم الشرعي، بكون انعقاد السرية 
للعمل به يف الشريعة، فيتعني على الشرع أن يردع عن هذا امليل العقالئية على أمر ما يدفعهم 

 .لكي ال ينجروا للعمل به يف الشريعة ،العقالئي

ولكن يف الوقت نفسه يثبتون إّن عدم الردع كاشف عن اإلمضاء، إذن فالشرع بني أمرين ال 
وإّما سكوته وعدم ردعه . إّما الردع والنهي عن السرية العقالئية إن كانت خمالفة للشريعة: ثالث هلما

 .فيكشف عن رضاه هبذا امليل العقالئي

قيام : أحدمها: أّن دليل السرية العقالئية يعتمد على ركنني): يقول السيد حممد باقر الصدر
كما تقدم   - سكوت املعصوم الذي يدل: السرية املعاصرة للمعصومني من العقالء على شئ واآلخر

 . ( ) (على االمضاء -

 :كون السرية العقالئية دليال  عندهم البد من توفر أمرينفلكي ت
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 . قيام السرية على شيء معني :األول

 .عدم الردع عنها من الشرع :والثاني

فالسرية لوحدها ال قيمة هلا بل القيمة إمنا تأيت بإمضاء الشرع هلا، فبدون اإلمضاء ال قيمة هلا، 
 .وهذا ما أمجع عليه األصوليون

إّن بناء العقالء ال يكون دليال  إاّل إذا كان يستكشف منه على حنو ): ظفريقول الشيخ امل
 .( ) (اليقني موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقة العقالء

 .( ) (والدليل هو السرية العقالئية املمضاة بداللة السكوت): ويقول السيد حممد باقر الصدر

 :كيفية داللة السيرة العقالئية: ثانيا  

من الشرع، فليس كل سرية  اإلمضاءمليل العقالئي يدل على احلكم الشرعي بداللة السرية أو ا
 :إحرازالشريعة، ومن هنا البد من  بإمضاءحجة يف الشرعيات بل احلجة السرية اليت حضيت 

 .(السالم معليه)قيام السرية على أمر معني مبرأى من املعصومني .  

 .اإلمضاءستكشف أن يسكت املعصوم عن الردع عنها بنحو ي.  

مع  (عليه السالم)معاصرة السرية للمعصوم : فالبد من اليقني بكال الركنني املتقدمني، أعين
 .السكوت الكاشف لإلمضاء، فان اختل احدمها لن تكون السرية حجة

على  (السالم معليه)هل توجد سرية قائمة يف زمن األئمة : ومن هنا يأيت السؤال التايل
 ؟ التقليد عقيدةالتقليد، واعتبار 

وبالتأكيد أن اجلواب بالنفي، فال يوجد تقليد لغري املعصوم يف زمن األئمة عند الشيعة أبدا  بل 
متأخرة، وعلى هذا فال توجد سرية عقالئية يف زمن املعصومني على  أزمنةهو أمر مستحدث يف 
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قالء القائمة على تقليد غري املعصوم، وإذا كان كذلك فكيف يستكشف اإلمضاء لتكون سرية الع
 ؟ التقليد

 :رجوع الجاهل إلى العالم: ثالثا  

 أن، بدعوى (رجوع اجلاهل إىل العامل: )وللسبب املتقدم تركز احلديث حول القاعدة القائلة
جملتهد العامل أو ما يسمى برجوع ا إىلرجوع ال عليه عقالئيا  اجملتهد عامل، واملقلد جاهل فيتعني 

 .اجملتهدين واملراجع -بزعمهم  -وهم  ،اجلاهل إىل أهل االختصاص

وأخرى بعد  ،والنقاش يف القاعدة تارة يكون يف أصل القاعدة، فهل صحيحة يف نفسها أم ال
الفراغ من صحتها هل ميكن تطبيقها يف الشرع، وهل يكون رجوع العامي إىل اجملتهد ملعرفة احلكم 

 ؟ الشرعي من مصاديق تلك القاعدة أم ال

أن  مرتكز يف الوجدان اإلنساين، إال ة يف كون الرجوع إىل العامل أمر فطريال توجد مناقش
النقاش سيكون يف جريان القاعدة املذكورة يف األمور الشرعية، فالقاعدة ال يوجد فيها مشولية 

 األموربل هي قاعدة سارية يف األمور العامة اليت يدرك العقالء فيها، أما يف  ،لألحكام الشرعية
 .يدركوا العلل واحلَكم فبالتأكيد هي غري جارية أنكن للعقالء اليت ال مي

ومن الواضح أن العقالء ال دور هلم يف األحكام الشرعية، لقصورهم عن احلكم والعلل اليت 
 .األحكامتكمن وراء تلك 

 أدركهالعقالء يثبته الشرع لكونه ال ينقض ما  أثبتهبأّن الشرع سيد العقالء، فما : ورمبا يقال
 .عقالءال

السيد حممد باقر الصدر بكون الشرع رمبا خيالف العقالء لكونه سيدهم  أجابلقد : أقول
 .فيقتضي ان خيالفهم يف بعض األمور، لكونه سيدهم وأشد عمقا  منهم

البعض من كون السرية العقالئية  أثارهيف معرض رده عن ما  يقول السيد حممد باقر الصدر
 إمضائهسكوت املعصوم يف غيبته ال يدل على  إن): لغيبة، فيقولمعاصرة للمعصوم حىت يف زمن ا
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غري مكلف يف حالة الغيبة  فألنهاألول  ماا ،ال على أساس العقل وال على أساس استظهاري
وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب احلفاظ عليه بغري  ،بالنهي عن املنكر وتعليم اجلاهل

واما الثاين فالن  .سهم إىل سده بالتسبيب إىل غيبتهالطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنف
 اإلمضاءحال الغيبة ال يساعد على استظهار  أنومن الواضح  ،االستظهار مناطه حال املعصوم

امنا هو مبالك  ،وعلى هذا يعرف ان كشف السرية العقالئية عن امضاء الشارع .من السكوت
فما يصدق  ،شارع سيد العقالء وطليعتهمداللة السكوت عنها على االمضاء ال مبالك ان ال
وذلك الن كونه كذلك بنفسه يوجب  ،عليهم يصدق عليه كما يظهر من بعض األصوليني

وختطئته هلم يف غري ما يرجع إىل املدركات السليمة الفطرية  ،احتمال متيزه عنهم يف بعض املواقف
  .( ) (لعقوهلم كما واضح

ملالزمة بني حكم العقالء وحكم الشارع الَّذي هو ال موجب لدعوى ا)... : ويقول أيضا  
سيدهم إذ حكمهم امنا يصدر عنهم باعتبار وقوعه يف طريق مصاحلهم وحفظ أنظمتهم والشارع 

 (م ألن حيكم بأحكامهم وتشريعاهتمسبحانه وتعاىل خارج عن دائرة تلك املصاحل والنظام فأي ملز 
( ). 

شرع على العقالء واعتباره سيدهم يف غاية التفاهة وبغض النظر عن كل ما تقدم، أن قياس امل
فأين النور  ؟ لكونه من قبيل قياس العامل املطلق بالناقص املطلق فأي اشرتاك بينهما ليصح القياس

 ! ؟ الذي ال ظلمة فيه والعلم الذي ال جهل فيه من سائر الفقراء له يف كل شيء

ح الشيء الكثري، فكيف ميكن قياسها على السرية العقالئية فيها من التسام أنمث قد تقدم 
 !!؟ املوىل احلكيم سبحانه

، فالبيئة ونوعية الثقافة هلا كبري آخر إىلالسرية العقالئية جندها ختتلف من جمتمع  أنوكذلك 
 مع ينسجمقوم  إىلمن قوم  ا  يف تكوين امليول العقالئية، فهل املوىل سيجعل تشريعا  خمتلف األثر

 !؟ ميوهلم العقالئية
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تلوثت بالدنيا واملادة، فكم ِمن يصفوهنم  أنب نفوس اجلميع بعد هذبل الشرع هو من 
 !! وكم من العقالء من يعبدون البقر وهم فالسفة !! الدنيا وغرته  إىلبالعقالء قد خلد 

 العقالء نجدفبني حني وآخر،  أفكارهموتنقلب  األموربسط أمث إننا جند العقالء يرتددون يف 
 .ه أميا ذم، وهكذاونيئا  وبالغد يذمش ونميدح

 !!؟ يكون املوىل سبحانه يف مصاف هؤالء أنفهل ميكن 

 .إنه استخفاف كبري حبقه سبحانه، ونستغفره ونتوب إليه من هذه املقولة الباطلة

العامل أمر صحيح يف ذاته لكن هل يصح جريانه يف  إىلرجوع اجلاهل  نّ إ: وعلى كل حال
 ؟ الشرع

 :صح جريانه يف الشرع لوجوهال ي: اجلواب

حبجية قول  ايقولو أهنم ال  إالمن أهل اخلربة يقّرون بكون علماء اللغة  األصولينيإّن .  
اخلربة كالمهم حجة يف الشرع، فهم مع تسليمهم بقاعدة رجوع  أهلاللغوي، وهذا يعين ليس كل 

 أنقوله يف الشرع، وهذا يعين اللغوي عامل يف علمه، ال يقرون حبجية  أنالعامل، ومع  إىلاجلاهل 
الشرعية، فلَم مل يعملوا هبا يف قول  األمورقاعدة رجوع اجلاهل للعامل ليس قاعدة سيالة متتد إىل 

 !؟ اللغوي وعملوا هبا يف قول الفقيه

والفروع معا ، فلَم خصصوها يف ( العقائد)يشمل األصول ( رجوع اجلاهل إىل العامل: )إنّ .  
 !؟ الفروع دون األصول

 .يشرتط فيها العلم وال يصح فيها التقليد لغري املعصوم األصولن إ: لرمبا يقال

إّن هذا هو أول الكالم، فكما يشرتط يف العقائد العلم فكذلك يشرتط يف الفروع : أقول
يضا ، وهذا واضح من لسان القاعدة اليت حنن بصدد الكالم عنها، فهي تقضي برجوع اجلاهل أ

به، فالقاعدة ال تشمل الرجوع  ظاننيعاملني باحلكم الشرعي بل هم  هاء ليسواإىل العامل، والفق
 .اجلاهل إىلسيكون من باب رجوع اجلاهل  إليهمإليهم لكون الرجوع 



 X  إصدارات أنصار اإلمام املهدي.............. ..........................336

كما أن الرجوع إليهم ال يدفع حكم العقل القاضي بوجوب دفع الضرر احملتمل، إذ مع 
لرجوع املكلف  معارضيكون حكم العقل تقليدهم سيبقى الضرر حمتمال  كما تقدم، وبالتايل س

  .إىل اجملتهد يف الفروع لكونه ال يأمن من دفع الضرر احملتمل حبكم العقل

لكون املكلف  ،فالتقليد ال يرفع موضوع احلكم العقلي القاضي بضرورة دفع الضرر احملتمل
فلن جيزم  -ولو ضعيف  - بعد التقليد ال جيزم بدفع الضرر احملتمل بل يبقى عنده احتمال

بدفع الضرر احملتمل، واملفروض أّن الدين البد أن يكون آتيا  عن ( %11 )املكلف ولن يقطع 
 .، وهذا لن حيققه التقليد وال االجتهاد(%11 )يقني 

فرجوع املريض إىل الطبيب ال يدفع احتمال الضرر مهما كان الطبيب حاذقا ، فحىت مع أخذ 
بعدم الضرر بل يبقى الضرر حمتمال ، ومبا أّن الدين البد فيه اإلنسان بقول الطبيب فهو ال يقطع 

من اليقني، فال يصح مقارنة التقليد ورجوع املكلف إىل اجملتهد برجوع املريض إىل الطبيب أو غريه 
 .من أهل االختصاص

الدين موجودا  فال يصح القياس، فاملريض حينما يرجع  أمورفما دام النهي عن التقليد يف 
عنوان أنّه متخصص وصاحب صنعة مل يرد هني ينهاه عن الرجوع له، بينما التقليد يف للطبيب ب

 .الدين منهي عنه، فكيف ميكن مقارنته به

فالتقليد معارض حلكم الشرع القاضي بعدم جواز اتباع الظن كما وأنه يتعارض مع حكم 
 .العقل القطعي فيتعني رفضه

العقائد، فال جيوز  إىلعمل بالظن بكوهنا ناظرة تقدم أهنم وجهوا اآليات الناهية عن ال. 3
جعلوا تلك القاعدة العقالئية املتقدمة خمصصة لآليات،  أهنمالعمل بالظن يف االعتقادات، كما 

ولكن اآليات الناهية عن العمل بالظن ناهية عن السرية العقالئية لكوهنا تفيد الظن، فهي منهي 
 .الظنعنها بعموم اآليات الناهية عن العمل ب

ولكننا ال نسلم بكوهنا جارية ( رجوع اجلاهل إىل العامل)وأن سلمنا بصحة القاعدة : واخلالصة
 .يف األمور الشرعية، فالرجوع إىل الفقهاء ال يكون داخال  حتت القاعدة العقالئية املذكورة
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ن تلبس إن القاعدة جتري يف الشرع إن كان الذي يرجع إليه عاملا  حقا  دون م: وبعبارة أخرى
فرجوع الناس إليهم  (السالم معليه)بلباس العلم وهو ال يفقه شيء، فالعامل احلقيقي هم آل حممد 

 .هو رجوع اجلاهل إىل العامل دون غريهم إمنا

الفقهاء اجملتهدين حتت  إدخالوهبذا فمن يستدل هبذه القاعدة على صحة التقليد إمنا يريد 
  .القاعدة، وهم خارجون حرميها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               (2) 

 ( ) اإلجماع

مدعيا  داللته على وجوب تقليد غري املعصوم، ومن أولئك الشيخ  لإلمجاعتعّرض البعض 
من هذا الكتاب، ووعدنا القارئ بالتعرض  األولالوحيد البهبهاين، وقد تقدمت عبارته يف اجلزء 

 .أخرىهلا مرة 

نعم، لكن ليس كغريه، : قلت. تقليد اجملتهد أيضا  مظنة: فإن قلت): د البهبهاينيقول الوحي
: لإلمجاع على اعتباره، وقضاء الضرورة به، وعمل املسلمني يف األعصار واألمصار عليه، وآية

فإذا كان العامل كذا وكذا فللعوام أن : "دالة على اعتباره، وكذا حديث" فلوال نفر من كل فرقة"
مع أنه مركوز يف خواطر كل واحد أن كل أمر جمهول يرجع فيه إىل أهل . وغري ذلك.. ."يقلدوه

خربته واملاهر يف فنه، فإذا أراد أن يعرف أن درمها  هل هو زيف أم ال يرجع فيه إىل املاهر يف 
وكذا إذا أراد معرفة عيب شيء وإن كان أقل . املعرفة، ويبذل جهده يف حتصيل املاهر ويف معرفته

وكذا يرجع إىل الطبيب يف املرض، ولو رجع إىل غريه يكون آمثا  بالبديهة، مع أنه فساد . درهممن 
! أو هالك دنيوي، فكيف ال يرجع إىل أطباء األديان؟ مع أّن خطأه فساد أخروي وهالك سرمدي

 .( ) (فتأمل

فيها،  بينّا ما جاء أنوقد وقفنا على بعض ما جاء يف عبارته املتقدمة بشكل موجز، بعد 
 .الذي ادعاه اإلمجاعيضا  ونعود لبحث داللة أوسنقف عندها بشكل خمتصر 

                                                           

الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع : اإلجماع المحصل: )تح هللا أن اإلجماع ثالثة أنواع، وهيذكر الدكتور أحمد ف  - 
إطباق جماعة من الفقهاء في مسألة واحدة على قولين بحيث لم يقل واحد منهم (: اإلجماع المركب. )أقوال المفتين

وال أريد (. من حصله من الفقهاء اآلخرينالذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما نقله إليه (: اإلجماع المنقول. )بثالث
التعليق واالسهاب في بيان هذه األقسام، لكون البحث لم يكن لنقد هذه األقسام بل لنقد نفس اإلجماع بغض النظر عن 

 .فروعه، وإنما جاء ذكرها لغرض التمييز بين أنواع اإلجماع، ولمعرفة أن اإلجماع المدعى من أي أنواع اإلجماع
 .13ص: الفقهية الرسائل -2
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الظن الناشئ من التقليد عن حرمة  إخراجإنّه يقر بكون التقليد يفيد الظن، إاّل انه حياول 
 :األدلةّن الدليل قائم على وجوب التقليد، فراح يبني تلك أاتباع الظن، مدعيا  

 .ر التقليدعلى اعتبا إمجاعيوجد .  
 .قضاء الضرورة به.  
 .عمل املسلمني بالتقليد يف االعصار السابقة. 3
 .النفر على وجوب التقليد آيةداللة . 4
 .يقلدوه نأداللة رواية للعوام . 5
ارتكازي، فكل جاهل يرجع للعامل يف علمه، فكذا اجلاهل يرجع للفقيه  أمرإن التقليد . 6

 .العامل باحلكم الشرعي

 .أخرىمت مناقشة بعض ما ذكره، ولنقف عندها مرة وقد تقد

لكوهنا إّما ناشئة من العقل مبعىن ضرورة عقلية، ومن  ،فهو يف غاية الوهن ،ادعاء الضرورة.  
العقل ال يقضي بالرجوع للفقية املستنبط الذي يف معرض االشتباه، لكون ذلك يتناىف  أنالواضح 

ى الضرر حمتمال  ر احملتمل، ومع الرجوع للفقيه يبقمع احلكم العقلي القاضي بوجوب دفع الضر 
باحلكم الشرعي، والعقل ال حيكم حبكمني متنافيني، فهو إّما يقضي بوجوب دفع  عامللكونه غري 

ال  أنالضرر احملتمل، وهبذا فال يصح التقليد لكون املكلف مع تقليده ال يأمن الضرر، وإّما 
تقليد الظان باحلكم، فعليه التنازل عن احدمها، والتنازل يوجب دفع الضرر احملتمل وبالتايل يصح 

 .غري ِمكن فيتعني عليه التنازل عن الثاين، وهو كون العقل يقضي بضرورة التقليد األولعن 

 -كانت الضرورة، مبعىن احلاجة امللحة ملعرفة احلكم الشرعي فهي ضرورة مستحدثة   إنوإما 
أهنم مل يوجبوا  البهبهاين الكثري من العلماء إاللشيخ فلقد سبق عصر ا - حمدثاهتا األموروشر 

الشرعية، فكيف شّخص الشيخ البهبهاين الضرورة للتقليد  باألحكاميضا  مبتلني أ أهنمالتقليد مع 
 !؟ احملدث البحراين الذي كان معاصرا  له وهو من كبار العلماء قد رفض التقليد برمته أنمع 

هنم مل يدعوا قيام الضرورة على وجوب أ إالّ وحيد البهبهاين العديد من العلماء قد سبقوا ال
 .يكون ضرورة أنراده الشيخ البهبهاين أدليل بل جمرد ذوق  أيالتقليد، فهو ادعاء حمض خاٍل من 
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العامل  إىلالعقالء يقّرون رجوع اجلاهل  أنمبعىن  ،وإّما إن كان املقصود الضرورة العقالئية
، وقد تقدم الكالم عنها يف سرية (رجوع اجلاهل للعامل)ة عقالئية بالضرورة، فهذا رجوع لقاعد

 .هذه القاعدة غري شاملة للفقيه املستنبط، فراجع أن وأثبتناالعقالء، 

لكن الوحيد البهبهاين يرى أن التقليد من ضروريات الدين لذا يقول احملقق اخلراساين يف الرد 
القدح يف دعوى كونه من ضروريات الدين، ومنه قد انقدح إمكان ): على الضرورة املدعاة

 .( ) (الحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته ال من ضرورياته

كيف ميكن ألحد أن يتصور أن التقليد من ضروريات   ،واألمر الذي ال ينقضي العجب منه
وته بدليل مع ما عرفت من عدم ثب ؟الدين الثابتة بالقطع واليقني، كوجوب الصالة والصيام وغريها

 !!؟ مبتدع مؤخرا   أمرنه أكما وعرفت ! ؟ قطعي الصدور والداللة

بطالنه  إلثباتوال أظن أن بطالن القول بكون تقليد غري املعصوم من ضروريات الدين حيتاج 
ومَل مل يثبتوه بأدلة قطعية ! ؟ دليل، فلو كان من ضروريات الدين فلَم مل جيمعوا على وجوبه إىل

كالسيد   -ية النفر عليه آة وذهبوا إىل السرية العقالئية، نعم هناك من تبىن داللة الصدور والدالل
تدل على  أهنالكن الكثري ناقشوه ومل يستفيدوا وجوب التقليد من اآلية، وحىت لو فرض  -اخلوئي 

 !! ؟ إذن يتكلم عنها البهبهاينالتقليد فهي ليست قطعية الداللة، فأي ضرورة 

 !!؟ هاء حّرموا التقليد الذي يعّده البعض من ضرورات الدينمث كيف أن بعض الفق

قطعي، وهو غري  إثباتوهذا حيتاج إىل  ،عصار السابقةعمل املسلمني بالتقليد يف األ.  
من هذا الكتاب ان التقليد  األولحاصل بل املتتبع جيد خالف ما ادعاه، فلقد تقدم يف اجلزء 

 معليه)التلقي منهم  أهل البيتا ، فكانت سرية اتباع نشأ يف زمن متأخر جد إمناعند الشيعة 
اليت اعتاد عليها الفقهاء اليوم الستنباط  اآللياتلبعض  ا  وتوسيط ا  يكون هلم دور  أندون  (السالم

مبا توصل له  اإلفتاءاحلكم الشرعي، وجند العديد من الروايات اليت هنت عن ذلك، وهنت عن 
 .الرأي

                                                           

 .272ص: الكفاية - 
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جلماعة كانوا يتبعون املذاهب اليت اتصفت بالرمسية يف زمن بين السنة وا أبناءسرية  ،نعم
 أنب (السالم معليه)ألهل البيت يف حق املّتبع تكون حجة  أن ميكن العباس، وهذه املذاهب ال

بينوا ( عليهم السالم) أهنممع  (السالم معليه)جيعلها دليال  له ويعرض عن تعاليم آل حممد 
 .ووضحوا بطالهنا

عن السرية العقالئية، وقد تقدم  آخراعين عمل املسلمني بالتقليد، هو تعبري  ،لوجهمث إن هذا ا
 .النقاش فيها، وكوهنا ال تصلح دليال  على وجوب التقليد

 :وأّما

 .النفر على وجوب التقليد آيةداللة .  

 .يقلدوه أنداللة رواية للعوام .  

 علمه، فكذا اجلاهل يرجع للفقيه ارتكازي، فكل جاهل يرجع للعامل يف أمرإن التقليد . 3
 .العامل باحلكم الشرعي

فأّما أية النفر فقد تقدم علينا عدم داللتها على وجوب التقليد  ،فقد تقدم الكالم عنها
 .ووجوب قول الفقيه تعبدا  

التقليد بسبب ضعف السند وقصور  إىلفلم يستدل هبا الدعاة  ،يقلدوه أنوأّما رواية للعوام 
 .د تقدم الكالم عنهاالداللة، وق

يضا  قد تقدم الكالم أالعامل، ف إىللكونه من قبيل رجوع اجلاهل  مر ارتكازيأالتقليد وأّما كون 
 معليه) ل حممدآمن وجد مصداقها، وهو العامل  إنهذه القاعدة ال غبار عليها  أن وأثبتنا، فيه

اجلاهل الظان  إىلرجوع للعامل ال بالظن، فهي تقضي بال وأفىت، دون غريه ِمن تسمى عاملا  (السالم
 .باحلكم

 .وهو الذي عقد الكالم ألجله ،اإلمجاع فلم يبقى من كالمه إالّ 
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 ؟ اإلجماعماذا يعني . 1

 :بعدة تعاريف اإلمجاعلقد عرفوا 

اتفاق عدد كبري من أهل النظر والفتوى يف ): قد عرّفه السيد حممد باقر الصدر بكونه. أ
 .( ) ...(ز احلكم الشرعي،احلكم بدرجة توجب إحرا

: فيقول. احلكم الشرعي إثباتوعرّفه الشيخ املظفر بكونه اتفاق مجاعة التفاقهم شأن يف . ب
إما اتفاق : وهو. اتفاق خاص: واملراد منه يف االصطالح. االتفاق: اإلمجاع أحد معانيه يف اللغة)

أو . د من املسلمني على احلكمأو اتفاق أهل احلل والعق. الفقهاء من املسلمني على حكم شرعي
ومهما اختلفت . على اختالف التعريفات عندهم. على احلكم (السالم معليه)اتفاق أمة حممد 
اتفاق مجاعة : "ترمي إىل معىن جامع بينها، وهو -على ما يظهر  -فإهنا  ،هذه التعبريات

أل هنم  ،د الناس وعوامهمولذا استثنوا من املسلمني سوا". التفاقهم شأن يف إثبات احلكم الشرعي
وعلى   .ال شأن آلرائهم يف استكشاف احلكم الشرعي، وإمنا هم تبع للعلماء وألهل احلل والعقد

مبا له من هذا املعىن قد جعله األصوليون من أهل السنة أحد األدلة " اإلمجاع"فإن هذا  ،كل حال
أما اإلمامية فقد جعلوه  .السنةيف مقابل الكتاب و  ،على احلكم الشرعي -أو الثالثة  -األربعة 

جماراة للنهج الدراسي  ،ولكن من ناحية شكلية وامسية فقط ،أيضا أحد األدلة على احلكم الشرعي
بل إمنا  ،أي أهنم ال يعتربونه دليال مستقال يف مقابل الكتاب والسنة ،يف أصول الفقه عند السنيني

بل  ،فاحلجية والعصمة ليستا لإلمجاع .صومأي عن قول املع ،يعتربونه إذا كان كاشفا عن السنة
احلجة يف احلقيقة هو قول املعصوم الذي يكشف عنه اإلمجاع عندما تكون له أهلية هذا 

على اتفاق مجاعة قليلة ال يسمى اتفاقهم " اإلمجاع"ولذا توسع اإلمامية يف إطالق كلمة .الكشف
فيكون له  ،يا عن قول املعصومباعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطع ،يف االصطالح إمجاعا

بينما ال يعتربون اإلمجاع الذي ال يكشف عن قول املعصوم وإن مسي إمجاعا   ،حكم اإلمجاع
 .( ) ...(باالصطالح

                                                           

 .222ص ج: دروس في علم األصول - 
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 :ولو تأملنا يف العبارتني املتقدمني جند ما يلي

هو اجتماع واتفاق أهل الفتوى على فتوى معينة، فاتفاقهم يكشف عن أهنم  اإلمجاعإّن . أ
املعصوم ليس  رأييكشف عن  أنبال  اإلمجاعقد تلقوا احلكم والفتوى من الشرع املقدس، فنفس 

، فنفس (السالم معليه)املعصومني  رأيكونه يكشف عن   اإلمجاعحبجة، فاملالك يف حجية 
 رأيال يعد دليال  مستقال  بل دوره الكشف عن رأي املعصوم، وبالتايل فإن كشف عن  اإلمجاع

 .فليس حبجة وإالبت له احلجية املعصوم تث

دليال  يف قبال القرآن والسنة جريا   األصوليونقد اعتربه الشيعة  اإلمجاعبل يصرح املظفر بكون 
السنة واجلماعة، ال أهنم يعتربونه دليال  مستقال ، بل هو كاشف عن الدليل، فهو دليل  أبناءمع 

مبا له من هذا املعىن " اإلمجاع"فإن هذا ): قولشكلي ال دليال  حقيقيا  يف قبال القرآن والسنة، في
يف  ،على احلكم الشرعي -أو الثالثة  -قد جعله األصوليون من أهل السنة أحد األدلة األربعة 

ولكن من  ،أما اإلمامية فقد جعلوه أيضا أحد األدلة على احلكم الشرعي .مقابل الكتاب والسنة
أي أهنم ال  ،دراسي يف أصول الفقه عند السنينيجماراة للنهج ال ،ناحية شكلية وامسية فقط

أي  ،بل إمنا يعتربونه إذا كان كاشفا عن السنة ،يعتربونه دليال مستقال يف مقابل الكتاب والسنة
بل احلجة يف احلقيقة هو قول املعصوم الذي  ،فاحلجية والعصمة ليستا لإلمجاع .عن قول املعصوم

 (.ة هذا الكشفيكشف عنه اإلمجاع عندما تكون له أهلي

كما يعرب عنهم الشيخ   أوالفتوى  أهليكون لعدد كبري من  أنإّن االتفاق املتقدم البد . ب
يكون خالف العديد  أن، ومن الطبيعي (مجاعة التفاقهم شأن يف إثبات احلكم الشرعي: )املظفر

ليس من  :يكونوا خارجني عما افاده املظفر، اي أن إال اإلمجاعمن العلماء سيمنع من حصول 
 .احلكم الشرعي إثباتشأهنم 

احلكم  إثباتوبناء  على هذا فمن سيحدد أن املخالفني ملا امجع عليه البعض من شأهنم 
  ؟ ال أمالشرعي 

احلكم  إثباتالقضية بقيت مبهمة وبال جواب قطعي، فلم يتميز لنا من الذي من شأنه 
  ؟ الشرعي من غريه
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ولذا استثنوا من املسلمني سواد ): ستثين عوام الناس فيقولبل املستفاد من عبارة املظفر أنه ي
أل هنم ال شأن آلرائهم يف استكشاف احلكم الشرعي، وإمنا هم تبع للعلماء  ،الناس وعوامهم

مجيع العلماء  أن، فاملستثىن هو عوام الناس فقط دون العلماء ِما يعين (وألهل احلل والعقد
احلكم الشرعي، فمخالفة العديد منهم سيمنع من الكشف عن  إمجاعهمسيكونوا ِمن شان 

 .اإلمجاعانعقاد 

 ؟ على وجوب التقليد إجماعهل يوجد . 2

هذا هو البحث املهم الذي ينبغي تسليط الضوء عليه وكشف مالبساته، لكون البعض ادعاه 
 .دليال  على التقليد

 .زمن الغيبة الكربى على وجوب التقليد يف اإلمجاعفقد تقدم أّن الوحيد البهبهاين ادعى 

مجع من القدماء  - االمجاع على التقليد -وقد ادعاه ): ويقول السيد املروج يف شرح الكفاية
 .( ) ...(واملتأخرين، ونقتصر على ذكر بعض كلماهتم،

مث ذكر السيد املروج يف كتابه منتهى الدراية يف شرحه لكفاية اآلخوند اخلراساين بعض 
ود االمجاع على التقليد، فذكر عبارة للسيد املرتضى وعبارة للشيخ العبارات الدالة على وج

 :الطوسي وعبارة للمحقق احللي، واليك نص هذه العبارات

أنه ال خالف بني : والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفيت): يقول السيد املرتضى. أ
غري متمكن من  ،ألنه ،ول قولهوأنه يلزمه قب ،األمة قدميا وحديثا يف وجوب رجوع العامي إىل املفيت

 .( ) (الف يف ذلك كان خارقا  لالمجاعومن خ ،العلم بأحكام احلوادث

والذي نذهب إليه أنه جيوز للعامي الذي ال يقدر على البحث ): قال الشيخ الطوسي. ب
ال  :وما مسعنا أحدا منهم قال ملستفت .ويفتوهنم العلماء فيها ويسوغون هلم العمل مبا يفتوهنم به

وال أنكر  ،وتعلم كما علمت ،بل ينبغي أن تنظر كما نظرت ،جيوز لك االستفتاء وال العمل به
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ومل  ،(السالم معليه)األئمة [ عاصروا]وقد كان منهم اخللق العظيم أثروا  .عليه العمل مبا يفتوهنم
 ،خبالفهالنكري على أحد من هؤالء وال إجياب القول  (السالم معليه)حيك عن واحد من األئمة 
 .( ) (فمن خالف يف ذلك كان خمالفا ملا املعلوم خالفه ،بل كانوا يصوبوهنم يف ذلك

: وقال اجلبائي .جيوز للعامي العمل بفتوى العامل يف األحكام الشرعية): قال احملقق احللي. ج
ومنع بعض املعتزلة ذلك يف ( قطعية)جيوز ذلك يف مسائل االجتهاد، دون ما عليه داللة 

اتفاق علماء االعصار على االذن للعوام يف العمل بفتوى العلماء من غري تناكر، : لنا. عنياملوض
 .( ) (وقد ثبت أن إمجاع أهل كل عصر حجة

 :ولو الحظنا العبارات الثالثة جند ما يلي

والذي يدل على ): أهنم مل يدعو االمجاع على الوجوب بل جند السيد املرتضى يقول.  
والذي نذهب إليه أنه جيوز ): كما وجند الشيخ الطوسي يقول  ،(للمفيتحسن تقليد العامي 

 ،(للعامي الذي ال يقدر على البحث ويفتوهنم العلماء فيها ويسوغون هلم العمل مبا يفتوهنم به
 .(جيوز للعامي العمل بفتوى العامل يف األحكام الشرعية): وكذا احملقق احللي يقول

 وإماما يقول حبسن رجوع العامي للمفيت إجوب التقليد، بل على و  اإلمجاعفاجلميع مل يدعي 
نسأل كيف حتول اجلواز الذي ذكره الشيخ  أنعلى الوجوب، بل لنا  إمجاعاجلواز، فلم يكن 

 !؟ الوجوب عند املتأخرين إىلواحملقق 

 األئمة أصحابهناك فرق بني الرجوع للمفيت وبني الرجوع للمستنبط، فالكثري من .  
، لكنهم مل يفتوا بالظن بل إمنا يفتون بعلم، بينما اإلفتاءكانوا ميارسون عملية   (سالمال معليه)

من  ئالتقليد لغري املعصوم يفتون بالظن، ومل يثبت اعتبار الظن الناش أوجبواالفقهاء اليوم الذين 
 .هذا إن جاز هلم االجتهاد وهو غري جائز كما عرفنا ،اجتهادهم
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 (السالم معليه) األئمةقد أرشد إليهم ( السالم معليه ةاألئم أصحاب)كما أن جلهم 
ارشدوا التباع مطلق الفقهاء اجملتهدين  (السالم معليه)وارجعوا الناس هلم، مع أنه مل يثبت أهنم 

 .تقليدهم، بل روي عنهم العكس حيث هنوا عن التقليد كما تقدم وإجياب

الشرعية بآلية خمصوصة  األحكام فالرجوع للمفيت شيء والرجوع للعلماء الذين يستنبطون
فأصحاب األئمة كانوا يفتون الناس لكن ليسوا مبجتهدين  ،معهودة يف حبوث االجتهاد شيء آخر

 .باصطالح الفقهاء اليوم، فالفتوى ال تالزم االجتهاد

وعباراهتم صرحية يف استحسان رجوع العامي للمفيت، وقد عرفنا الفرق الكبري بني املفيت والفقيه 
الشرعية، العامل بالظنون، املوجب  لألحكامناه عند دعاة التقليد، فالفقيه يعين املستنبط مبع

 .للتقليد

إن عباراهتم تصرّح حبسن رجوع اجلاهل للمفيت العامل، وقد قلنا بأن الرجوع للعامل ال . 3
لشرعي بل إشكال فيه، ولكن أسلفنا القول بأن النقاش يف العامل، فالفقهاء ليسوا علماء باحلكم ا

ن به، ومل يثبت يف الشرع جواز العمل بظن املستنبط فضال  عن وجوب العمل به، بل ورد و هم ظان
 .من هذا الكتاب فراجع األولالنهي عن العمل يف الروايات كما تقدم يف اجلزء 

املدعى، لكن لنا أن نسأل هل  اإلمجاععلى قبول  -تنزال   -ومضافا  هلذه املناقشات املبنية 
 ؟ تعبدي يكشف عن رأي املعصوم على وجوب التقليد إمجاعيوجد  حقا  

 :األصولينيالعديد من  اإلمجاعلقد نفى 

امر ارتكازي لكونه يعود ( التقليد)أي كونه  -هذه ): يقول احملقق اخلراساين يف الكفاية.  
قشة، لبعد هي العمدة يف أدلته، وأغلب ما عداه قابل للمنا -لقاعدة رجوع اجلاهل اىل العامل 

حتصيل االمجاع يف مثل هذه املسألة ِما ميكن أن يكون القول فيه ألجل كونه من األمور الفطرية 
 .( ) (االرتكازية
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أما  ،أن االمجاع إما حمصل وإما منقول): يقول السيد املروج يف شرحه للكفاية، فقال.  
حبيث يكون كاشفا (  املعصومالتقليد لغري)األول وهو احملصل فال سبيل لدعواه يف هذه املسألة 

وذلك الحتمال استناد اجملمعني إىل  ،الذي هو املناط يف حجيته (عليه السالم)عن رأي املعصوم 
مثل كون مسألة جواز رجوع اجلاهل إىل العامل من األمور الفطرية  ،يف املسألة اآلخربعض الوجوه 

م الضروري الفطري ال باالتفاق املستند ومن املعلوم أن العربة حينئذ بنفس هذا احلك ،االرتكازية
 .إليه

 :فلما يرد عليه من وجهني -أعين به االمجاع املنقول  -وأما الثاين 

امتناع حتقق أصل االمجاع التعبدي يف مسألة جواز التقليد مع وجود حكم العقل  :أحدمها
مسألة فال تصل النوبة فإذا امتنع حتصيل االمجاع التعبدي يف  ،املستقل برجوع اجلاهل إىل العامل

الن حجية االمجاع املنقول متفرعة على أصل حتقق  ،إىل البحث عن حجية املنقول منه وعدمها
ومع احتمال استناد اجملمعني إىل مقتضى  ،(عليه السالم)االتفاق الكاشف عن رأي املعصوم 

 .اآلراءيف مجلة  (عليه السالم)بدخول رأي املعصوم  الفطرة واالرتكاز ال يبقى وثوق

ملدعي االمجاع   (عليه السالم)أنه لو فرض حتقق االمجاع الكاشف عن رأي املعصوم  :ثانيهما
لكونه بالنسبة إلينا إمجاعا  ،أشكل اعتمادنا عليه -ومل حيتمل مدركيته  -كالسيد والشيخ وغريمها 

 .( ) (وقد تقرر يف األصول عدم حجيته يف شئ من املوارد ،منقوال

فما ذكرناه من الدليل االرتكازي هو العمدة يف  ،وكيف كان): العراقي يقول احملقق. 3
( اما االمجاع)فما عداه من األدلة الشرعية قابل للمناقشة ( واال)املستند لوجوب أصل التقليد 

لقوة احتمال كون  ،وكذا السرية املستمرة من الصدر األول فاملناقشة فيهما ظاهرة ،املدعى يف املقام
هذا االحتمال ( ومع)وكذا مبىن السرية هي القاعدة املرتكزة يف نفوس عامة الناس  ،عنيمدرك اجملم

، ليكون بنفسه (عليه السالم)اق بنحو يكشف عن رأي املعصوم ال حيصل الوثوق من هذا االتف
 .( ) (دليال على املسألة يف مقابل العقل الفطري االرتكازي
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ف ميكن دعوى االمجاع مع خمالفة كثري من وكي): يقول الفاضل التوين يف الوافية. 4
الشهيد يف الذكرى إىل قدماء أصحابنا وفقهاء  ،ونقد نسب املنع من التقليد مطلقا! ؟األصحاب

وكالم الكليين يف أول الكايف، ظاهر يف منع التقليد مطلقا ، حيث جعل التكليف منوطا  . حلب
بعينية [ زهرة يف كتاب غنية النزوع ] ابن  وصرح. وهنى عن التقليد واالستحسان ،بالعلم واليقني

وجعل فائدة رجوع العامي إىل العلماء االطالع على مواضع  ،وعدم جواز التقليد ،االجتهاد
 .( ) (االمجاع ليعمل به

ومنهم من صرّح مبنع اإلمجاع املدعى على ذلك وهو ابن زهرة فإنه قال ): يقول ابن زهرة. 5
تقليد املفيت ألن التقليد قبيح وألّن الطائفة جممعة على أنه ال جيوز يف الغنية ال جيوز للمستفيت 

العمل إال بعلم وليس ألحد أن يقول قيام الدليل وهو إمجاع الطائفة على وجوب رجوع العامي 
إىل املفيت والعمل بقوله مع جواز اخلطاء عليه يؤمن من اإلقدام على القبيح ويقتضي استناد عمله 

 نسلم إمجاعهم على العمل بقوله مع جواز اخلطاء عليه كيف وهو موضع إىل العلم ألنا ال
 .( ) (اخلالف

فإنّا قد تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب القوم فلم نظفر بقائل به من ): يقول الشهيد الثاين. 6
 :فقهائنا املعتمدين، بل وجدنا ألصحابنا قولني

الصالح، وابن محزة بوجوب االجتهاد قول كثري من القدماء، وفقهاء حلب كأيب : أحدمها
 .(3) ....(عينا ، وعدم جواز التقليد ألحد البّتة،

أصال    إمجاعإّما لعدم وجود  ،على وجوب التقليد اإلمجاعفاملستفاد من العبارات املتقدمة نفي 
 .مجاعا  تعبديا  يكشف عن رأي املعصومإكما هو احلق، وحىت أن وجد فهو مل يكن 

على تقليد غري املعصوم جمرد إدعاء خاٍل من العلمية، وأوهن من  باإلمجاع لفاالستدالوعليه 
 .بيت العنكبوت
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(8) 

 شبهات وردود

ثبت بشكل واضح عدم وجود دليل شرعي قطعي الصدور والداللة على وجوب  أنبعد 
العامل  تقليد غري املعصوم، كما وثبت أيضا  أّن القاعدة العقالئية اليت تنص على رجوع اجلاهل إىل

غري شاملة لتقليد غري املعصوم لكون اجملتهد يفيت بالظن، فبعد أن ثبت كل ذلك توجد بعض 
التقليد لغري املعصوم من  أفلسالشبهات اليت يثريها البعض جهال  منه حبقيقة األمر أو بعد أن 

 .عنها لكي تتجلى الصورة بشكل واضح واإلجابةالدليل، فارتأيت عرض تلك الشبهات 

تذرّع البعض بأّن الناس مكلفة يف زمن الغيبة فكيف تعمل يف الفقه إن مل  :األولىهة الشب
 ؟ يكن التقليد

الفرعية، لكن هذا ال يعين  باألمورإننا نسلم أن الناس مكلفة يف زمن الغيبة بالعمل : اجلواب
ول الشيخ أن جتعل قول من مل يأمر اهلل بطاعته واجب الطاعة وتعطيه صالحيات املعصوم كما يق

، فما دام مل تثبت حجية قوله يف الشرع، ومل جيعل ( ) (عليه السالم)املظفر بأّن له ما لإلمام 
 .الشرع قوله حجة وواجب االتباع ال جتعله الناس واجب االتباع لكوهنم يف زمن الغيبة مكلفني

الطويل وقد عاش   بل هلا تارخيها األخريةهذا مضافا  إىل أن الغيبة الكربى مل تبدأ يف العصور 
 .هنم مل يوجبوا التقليد، بل حّرموا العمل بهأ إاليضا ، أكثري من الناس ومن العلماء وهم مكلفون 

                                                           

 (عليه السالم) لإلمام نائب أنه للشرائط الجامع المجتهد في وعقيدتنا: )ول وهذا نصهاتقدمت عبارته في الجزء األ - 
 عليه والراد الناس، بين والحكومة القضايا في الفصل في لإلمام ما له المطلق، والرئيس الحاكم وهو غيبته، حال في
 آل صادق عن الحديث في جاء كما باهلل الشرك حد على وهو تعالى، هللا على راد اإلمام على والراد اإلمام على راد

 الحكم في إليه فُيرَجع العامة، الوالية له بل فقط، الفتيا في مرجعاً  للشرائط الجامع المجتهد فليس. (عليهم السالم) البيت
 الحدود إقامة تجوز ال كما بإذنه، إالا  دونه، يتوالها أن ألحد يجوز ال مختصاته من وذلك والقضاء، والفصل
 أو المنزلة وهذه. ومختصاته اإلمام حقوق من هي التي األموال في أيضاً  إليه ويرجع. وحكمه بأمره إال زيزاتوالتع

 يسمى ولذلك الغيبة، حال في عنه نائبا ليكون للشرائط الجامع للمجتهد (عليه السالم) اإلمام أعطاها العامة الرئاسة
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يف معرض رّده على من يقول من أين  (عليه السالم)يقول مياين آل حممد السيد أمحد احلسن 
 :الشرعية يف زمن الغيبة األحكامتأخذ الناس 

ها ، هل كان الشيخ الطوسي فقيها ، هل كان الكليين فقيها ، هل  هل كان الشيخ املفيد فقي)
واجلواب أهنم فقهاء، فهل كانت لديهم كتب فيها األحكام الشرعية، وكان  ؟ كان الصدوق فقيها  

مث هل جتدون يف كتبهم بابا  امسه التقليد كما  ؟ الشيعة يف زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها أم ال
هل علماء الشيعة األوائل الذين حفظوا : ؟ إذن، ماذا تقولون؟ تاب التقليديف كتب األصوليني ك

ومن مث هل تعتربون كبار علماء الشيعة الذين يقولون  ؟ املذهب هم احلق، أم هؤالء اليوم هم احلق
 !؟ ببطالن التقليد وضالل من يقول به باطل، وحاشاهم

هل .. .اجلزائري، واحلر العاملي، وغريهمالفيض الكاشاين، واملريزا النوري، ونعمة اهلل : مث
 .( ) !(؟هؤالء باطل وكلهم يقولون ببطالن التقليد

تشرع يف دين  أنذلك ال يعين  أن إالإّن الناس يف زمن الغيبة وإن كانت مكلفة : فاملتحصل
 .وحجية قول من مل جيعله اهلل حجة إطاعةاهلل ما ليس فيه وتوجب 

لكون وجوده بني الناس لطف كبري،  (عليه السالم) مام املعصومبل رمبا هذا ضريبة الغيبة لإل
لكونه يبني الدين احلق، وبغيبته سيرتك فراغا  ال ميليه غريه أبدا ، أّما جعل شخص يقوم مقامه 

 .مل جيعله، هذا استخفاف بالعقول ولعب بالشريعة(عليه السالم) نهأويسد مسّده مع 

ومن  أهنمالتقليد كما نقلنا عباراهتم لعدم الدليل عليه مع  ولذا جند الكثري من الفقهاء حيّرمون
 .يضا  مبتلني باملسائل العمليةأعاصرهم 

وجوب تقليد الفقيه فنعمل طبقا  للدليل،  أوفإن توفر دليل شرعي يثبت جواز  ،فالعربة بالدليل
 .ليلأّما وجود مكلفني وكيف يعملون يف زمن الغيبة أن كان التقليد حراما  فهو ليس د

 ؟ ما حكم من مات مقلدا  قبل جميء السيد أمحد احلسن اليماين :الشبهة الثانية

                                                           

 .20ص  ج: (عليه السالم)السيد أحمد الحسن  -الصالح مع العبد  - 
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ومات قبل جميء السيد أمحد  (السالم معليه)كل من كان على والية أهل البيت : اجلواب
 .(السالم معليه)احلسن وكان مقلدا  للفقهاء فقد مات على والية أهل البيت 

 .مون تقليد املراجع ويأخذون منهم الرواياتاليمانيون حيرّ  :الشبهة الثالثة

 معليه)هناك فرق بني قبول الرواية وقبول الرأي، فنحن نقبل ما رووه عن أهل البيت : اجلواب
إن توفر فيه امليزان الشرعي للقبول، وإّما ما رأوه فلسنا متعبدين به لعدم وجود دليل  (السالم

املعىن مل يكن وليد الساعة بل قد سئل األئمة  يف حق املكلفني، وهذا رأيهمشرعي يثبت حجية 
 .عن بين فضال الذين احنرفوا عن احلق

: فقال الشلمغاين كتب عن أصحابه سأله حيث ،(عليه اهلل رضوان) روح بن احلسني عن 
 نصنع ما: له قالوا حيث فضال، بين كتب يف (عليه السالم) العسكري قاله ما فيها أقول)

 .( ) (رأوا ما وذروا رووا ما خذوا: قال ؟ الءم منها وبيوتنا بكتبهم

التقليد املرخص : أقول) (:يقلدوه أنللعوام ): وكما يقول احلر العاملي عند تعليقه على رواية
 .( ) (فيه هنا إمنا هو قبول الرواية ال قبول الرأي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 28ص 1ج: المحكم في أصول الفقه - 
 .  1 ص 72ج: الحر العاملي -( آل البيت)وسائل الشيعة  -2



 :خاتمةال

ا تثبت به العقيدة؛ وهو الدليل بعد أن جعل الفقهاء التقليد من العقائد فعليهم أن يثبتوه مب
 .العقلي القطعي أو الشرعي القطعي الصدور والداللة

 .ن يكون التقليد عقيدة بال دليلأ، فيتعني بالشكل املتقدمولقد عرفنا عدم وجود دليل 

فهو إذن أمر مبتدع مل ميت إىل الدين اإلسالمي بصلة، وعلى املؤمنني أن يعرفوا هذه احلقيقية 
 .أحد يف دين اهلل سبحانه بال جماملة

واحلمد هلل أوال  وآخرا  وظاهرا  وباطنا ، وصلى اهلل على حممد وعلى آل حممد األئمة  ،هذا
 .واملهديني وسلم تسليما  
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