
א א א  F١٥٢EאXLא
  

  

  

áä–Ûa@ÂìÔ@ @
א

  

  

  

Kא
  

    



  

  

  

  

  الطبعة األوىل

  م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣

  

  

  

  Xأمحد احلسن ملعرفة املزيد حول دعوة السيد 
  :ميكنكم الدخول إىل املوقع التايل 
www.almahdyoon.org  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

א

  Xإىل  اإلمام أمحد احلسن 
  

  

  

  

  

  

  

  





  
واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليم"ا 

  .كثري"ا

١JאW
خداع للبسطاء وإبعادهم عن طريق ... د غري املعصوم عقيدة بال دليل عقيدة وجوب تقلي

 .وحتريف ملذهب أهل البيت  أهل البيت 

عندما جاء علماء مكة وملؤوا الكعبة باألصنام٬،  كما حصل قبل بعثة الرسول حممد 
  .النجف باألصنام البشرية نوميلؤيأيت علماء النجف و Xكذلك قبل بعث القائم 

إذا قام القائم بأي شيء يسري : فقلت Xسألت الباقر : (اهللا بن عطا٬، قالعن عبد   
ويستأنف اإلسالم  يهدم ما قبله كما صنع رسول اهللا : Xيف الناس ؟ فقال 

 .)١()جديداً

من هو ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه :  (... Xعن أيب بصري٬، قال أبو عبد اهللا   
 Xواألوثان أو األصنام كما يقول اإلمام الصادق . )٢(...) اليوم مقيم على عبادة األوثان

  .إال أيب حنيفة وأشباهه Xهم العلماء غري العاملني٬، فال أوثان يف زمن اإلمام الصادق 

إن قائمنا إذا قام : يقول Xعبد اهللا  اأبمسعت : (عن أيب الفضيل بن يسار٬، قال  
وكيف : قلت.  جهل اجلاهلية من استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول اهللا 

أتى الناس وهم يعبدون احلجارة والصخور والعيدان  إن رسول اهللا : ذاك ؟ قال
املنحوتة٬، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب اهللا٬، حيتج عليه  واخلشب

  .)٣() أما واهللا ليدخلن عدله جوف بيوkم كما يدخل احلر والقر: ٬، مث قالبه

                                                            
 .٣٥٤ص ٥٢ج: بحار األنوار -١
  .٣٢٩ص ٥٢ج: ، بحار األنوار٢٧٣ص: غيبة الطوسي -٢
  .٢٩٧ص: غيبة النعماني -٣



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ٨

أرباباً من ورهباpم  أحبارهماختذوا : "Xقلت أليب عبد اهللا : (ن أيب بصري٬، قالع  
ولكن أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم : فقال "دون اهللا

أوثان أو . )١() فعبدوهم من حيث ال يشعرون أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً
ويفتون الناس وحيللون احلرام وحيرِّمون احلالل ويوجبون  أصنام تلبس زي رسول اهللا 

  .تقليدهم أي قبول قوهلم بدون طلب دليل

إهلي٬، فمىت يكون : قلت: (.... عن اهللا سبحانه وتعاىل يف املعراج قال رسول اهللا   
يكون ذلك إذا رفع العلم٬، وظهر اجلهل٬، : 8فأوحى إيلّ  )Xأي قيام القائم (ذلك  

وقل الفقهاء اهلادون٬، وكثر فقهاء الضاللة وقل العمل٬، وكثر الفتك٬، وكثر القراء٬، 
وكثر الشعراء٬، واختذ أمتك قبورهم مساجد٬، وحليت املصاحف٬، وزخرفت  اخلونة٬،

  .)٢() املساجد٬، وكثر اجلور

* * *  

٢JאFאEאW
  :)صلى اهللا عليه وآله(بعد وفاة النيب : ٢    ١

  :السنة: ٢   ١    ١

؛ ملعرفة األحكام الشرعية كان على املسلمني الرجوع إىل أوصيائه  بعد وفاة النيب 
املشتبهة عليهم أو اليت تستجد مع مرور الزمن٬، ولكن مبا أنّ مجاعة من املسلمني احنرفوا عن 

أد�ى مرور الزمن �م إىل تأليف فقد   وهم أهل السنة    األوصياء ٬، وتركوا األخذ عنهم 
قواعد عقلية مستندة إىل القواعد املنطقية٬، اعتمدوا عليها يف إصدار بعض األحكام الشرعية٬، 

ـ  ٬، وأعرض بعض علمائهم عنها والتزم بالقرآن وما صح عندهم أن�ه )أصول الفقه(ومس�وها ب
  .صدر عن النيب

                                                            
  .١ح ٥٣ص ١ج: الكافي -١
  .٢٧٧ص ٥٢ج: بحار األنوار -٢



  ٩........................................................ سقوط الصنم 

  :الشيعة: ٢   ١    ٢

٬، وهذا هو التقليد بعد النيب Xرجعون إىل اإلمام املعصومأم�ا الشيعة فكانوا دائم"ا ي
٬، وكان أصحا�م يتلقون معامل دينهم مباشرة أو كما يقول Xالواجب أي تقليد املعصوم 

بال واسطة أحد٬، أو معها من  يأخذون األحكام ممن ينقلها عنهم : (اآلخوند اخلراساين
٬، بل هو تقليد للمعصوم )١( )كما ال خيفىدون دخل رأي الناقل فيه أصال٬ً، وهو ليس بتقليد 

X كما  )٢() فقهاء فيما ينقلونه عن األئمة (٬، وهؤالء األصحاب والرواة كانوا
  .وديسالبهيصفهم السيد اخلوئي يف تقرير حبثه مصباح األصول من 

  :الغيبة الصغرى: ٢    ٢

نª منه واألخذ منه وهو م©عيَّ Xوملا وقعت الغيبة الصغرى كانوا يرجعون إىل سفري اإلمام 
  .ال للسفري Xواجب وهو تقليد للمعصوم 

  :الغيبة الكربى: ٢    ٣

  :بداية الغيبة الكربى: ٢   ٣    ١

فلم�ا وقعت الغيبة التامة كانوا يرجعون إىل الفقهاء والذين كانت هلم كتب فيها األحكام 
حبث السيد اخلميين  يف تقرير(السبحاين  جعفراليت يروو¬ا عن املعصومني كما يقول الشيخ 

وقد كان اإلفتاء عند السؤال شفاهاً بنفس نقل الرواية٬، وهو غري ما ): (®ذيب األصول  
وقد كان السرية على هذا املنوال إىل زمن الصدوقني٬، إىل أن تطور األمر٬، وصارت . حنن فيه

ما  تدوين الفتاوى بنقل متون الروايات حبذف إسنادها دارجاً من غري جتاوز عن حدود
إىل أن جاء دور التكامل واالستدالل٬، والتفريع واالستنتاج٬، ..... وردت فيه الروايات 

  .)٣() فتوسع نطاق الفقه واالجتهاد منذ زمن الشيخ الطوسي إىل عصرنا احلاضر

  
                                                            

  .٤٨٠ – ٤٧٩ص: اآلخوند الخراساني ـ آفاية األصول -١
  .٢١٧ص ١ج: لخوئي ـ مصباح األصولتقرير بحث السيد ا -٢
  .٢٠٤ص ٣ج: السبحاني ـ تهذيب األصول ـ تقرير بحث السيد الخميني جعفرالشيخ  -٣
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 :االبتعاد عن زمن النص: ٢   ٣    ٢

تابتها علماء ومع مرور الزمن رجع بعض علماء الشيعة إىل القواعد العقلية اليت بدأ بك
٬، )رمحه اهللا(إنّ أول من كتب يف القواعد العقلية من الشيعة هو العالمة احللي : وقيل. السنة

  .حيث قام باختصار أحد كتب السنة يف أصول الفقه 

وقع بعد ذلك خالف كبري بني علماء الشيعة حول التوقف عند حمكمات القرآن 
كم الشرعي أو جتاوز األمر إىل دليل العقل٬، والروايات الواردة عن املعصومني يف حتصيل احل

  .وزاد آخرون اإلمجاع

أي دون جتاوز (على هذه الطريقة ) اإلفتاء(وقد استمر الفقه : (يقول الشيخ علي خازم
)  ه ٤٦٠املتوىف (والشيخ الطوسى )  ه ٤٣٦املتوىف (إىل زمان السيد املرتضى ) حدود الرواية

التفريع يف املسائل الفقهية٬، إذ أن الفترة اليت امتدت بني حيث عظمت احلاجة عند الشيعة إىل 
  :وحياة هذين املعلمني قد شهدت تطوراً على صعيدين)  ه ٣٢٩(¬اية الغيبة الصغرى 

  .عليها املعصوم من نص ال اليت الفروع كثرة .١

  .النصوص فهم يف االختالف على املبتنية املتعددة الفقهية اآلراء ظهور .٢

إىل أن جاءت احلركة ) الفقه وأصول الفقه(ء الشيعة تأصيالً يف العلمني واستمر فقها
: فانقسم الشيعة إىل٬، ) ه ١٠٢٣املتوىف (اإلخبارية على يد املوىل حممد أمني االسترابادي 

٬، وإخباريني )وهي العناصر املشتركة يف عملية االنبساط(أصوليني يعتمدون أصول الفقه 
ففهم القرآن عندهم موكول ألهله وهم ري الرواية٬، مل يستوعبوا االعتماد على غ

  .املعصومون٬، واإلمجاع من أصول السنة٬، أما العقل ففيه ما فيه أيضاً

واستمرت هذه احملنة من بداية القرن احلادي عشر إىل أن بدأت باالحنسار على يد 
  .)١(....)  ) ه ١٢٠٦املتوىف ( ا�دد الكبري حممد باقر البهبهاين

                                                            
  .٣٣ص: مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة -الشيخ علي خازم  -١



  ١١........................................................ سقوط الصنم 

فهو " أصول الفقه"ليس مناقشة اإلفتاء أو آليته وال ما ي©س¾م�ى بعلم    اآلن    وما يهمنا
خيص عملية االستنباط وهذا موضوع آخر منفصل متام"ا عن عقيدة وجوب التقليد٬، ولكن 
مرادنا مما أوردناه هو بيان خلو كتب األحكام اليت كانت لدى الفقهاء األوائل وكان يرجع 

كما هو موجود " وجوب التقليد لغري املعصوم"اوى من شيء امسه إليها الشيعة ألخذ الفت
  !اآلن يف كتب األصوليني 

  :نشوء البدعة : ٢   ٣    ٣

٬، )عدم التعرض ملسألة التقليد يف كتب  العلماء األقدمني(من السهل جد"ا التحقÁق من 
أثناء رده  ٢يف كتابه تسديد األصول ج )١(عن احملقق الشيخ حممد املؤمن القمي  ينقلكما 

  .على  دعوى اإلمجاع على جواز التقليد

بل إن موضوع التقليد لغري املعصوم حىت عند األصوليني ظهر يف زمن متأخر عن بداية 
وبدًءا كخامتة يف كتب مباحث ) هـ ٣٢٩سنة (الغيبة الكربى اليت بدأت بوفاة السفري الرابع 

از التقليد يف كتابه األصويل األصول مع أنه ليس منها وذلك أن أول من حبث عن جو
٬، بل وإننا حىت )هـ ٧٢٦سنة (هو العالّمة احللّي املتوىف ) مبادئ الوصول إىل علم األصول(

يف الكتب " صفات املفيت واملستفيت: "املسماة )٢(لو ترتلنا إىل قبول القول بأن بعض الفصول 
بعد أكثر أي ) هـ ٤٣٦ة سن(األصولية األوىل هي حبث يف جواز التقليد فهي مل تظهر قبل 

  .من بداية الغيبة الكربى سنة ١٠٠من 

                                                            
ه ال يصح االستناد إال أن - ) قدس سره(آما في رسالة الشيخ األعظم  -فأما اإلجماع وإن ادعي (: المحقق القمي -١

إليه في آشف حكم اهللا تعالى ورأي المعصوم في مثل المورد مما آان لسائر األدلة إليه سبيل، فلعل المجمعين 
مضافًا إلى أن نفس دعوى . هذا. استندوا إلى األدلة األخر فإجماعهم ال يكشف عن أزيد من هذه األدلة التي بأيدينا

) بعدم التعرض لمسألة التقليد في آتب علمائنا األقدمين أصًال، واألمر سهلاإلجماع أيضًا مستنده إلى الحدس، 
  . ٥٣٩ص ٢ج: المحقق محمد المؤمن القمي ـ تسديد األصول

  ".صفات المفتي والمستفتي"فصل " الذريعة "في آتابه األصولي ) هـ ٤٣٦سنة (السيد المرتضى  -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ١٢

ـ   مل يلحق بالفقه إال يف العصور األخرية) االجتهاد والتقليد أي كتاب(هذا الكتاب (ف
مدخل إىل "كما يقول الشيخ على خازم يف كتابه ) فيما كان يبحث عنه يف أصول الفقه

  .)١(ات يف الكتب الفقهية عند ذكره أبواب العباد" علم الفقه عند الشيعة

وواكب كتاب التقليد كتب مباحث أصول الفقه إىل أن أدخله كاظم اليزدي ألول مرة 
اليت ال حتتوي على أي  )٢(يف الكتب الفقهية٬، حيث افتتح به رسالته العملية العروة الوثقى 

  :استدالل بل جمر�د أحكام شرعية٬، فأفىت قائالً

ف يف عباداته ومعامالته أن يكون جمتهداً أو مقلداً أو جيب على كل مكل: ١املسألة (  
  .)٣() حمتاطاً

وكذا يف مجيع ": عباداته ومعامالته: (... "على املسألة األوىل قائالً السيستاينوعلق 
مما حيتمل أن يكون من حدود التكاليف اإللزامية املتوجهة إليه ولو بلحاظ حرمة شؤونه 
  .)٤() التشريع

  .)٥() مل العامي بال تقليد وال احتياط باطلع: ٧املسألة (  

ومعلوم أن مراده بالتقليد هنا هو االعتقاد وعقد القلب وهو املقرر يف اصطالحات 
٬، ولذلك يكون هو االلتزام كما عب�ر عنه )٦() كما يف  تعريف الشيخ علي املشكيين(األصول 

  :اليزدي يف تعريفه ويف حتققه

                                                            
  .٥٣ص: مين الشيعةالشيخ علي خازم ـ مدخل إلى علم الفقه عند المسل -١
بحثًا أصوليًا، وفي عهد متأخر، يسبق عصرنا هذا  إن موضوع التقليد، بدءًا : (....الدآتور عبد الهادي الفضلي -٢

العلمية الموسومة بـ  وأخال أن هذا التحول آان من السيد اليزدي في رسالته .بقليل، تحول بحثًا فقهيًا مباشرة أو
  .قهية لظاهرة االجتهاد والتقليددراسة ف..) ." العروة الوثقى"
  .١٣ص ١ج: العروة الوثقى -٣
  .٩ص ١ج: السيستاني، التقليد -العروة والوثقى تعليقة على  -٤
  .١٣ص ١ج: العروة الوثقى -٥
فقد يعرف بأنه أخذ قول الغير للعمل به في الفرعيات وااللتزام به قلبًا : وأما التقليد: (الشيخ علي المشكينييقول  -٦

الجمعة أو حرمة شرب العصير فالتزم به  ةصالالعتقاديات تعبدًا وبال مطالبة دليل، فإذا أفتى الفقيه بوجوب في ا
الفقيه في هذه  قلدالمقلد وبنى قلبًا على العمل به من دون أن يطالبه بدليل الحكم تحقق التقليد وصح أن يقال إنه 

بأن المعراج مثًال جسماني فتعلمه المقلد واعتقد به في قلبه تحقق  المسألة وإن لم يعمل به بعد، وآذا إذا أفتى المجتهد
وال . وقد يعرف بأنه العمل استنادًا إلى قول الغير وعليه ال يتحقق التقليد بمجرد تعلم الحكم ما لم يعمل به.التقليد فيها

شيء ذا قالدة، ويتعدى حينئذ آونه بمعنى جعل ال: األول: يخفى عليك أن المناسب للمورد من معانيه اللغوية معنيان



  ١٣........................................................ سقوط الصنم 

م بالعمل بقول جمتهد معي�ن وإن مل يعمل بعد٬، بل ولو مل التقليد هو االلتزا :۸مسألة (
  ).فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل مبا فيها كفى يف حتقّق التقليد ٬،يأخذ فتواه

يكفي يف حتقق التقليد أخذ الرسالة وااللتزام بالعمل مبا فيها وإن مل يعلم .. : ٦٢مسألة (
  .)١(......) ما فيها ومل يعمل 

املعاين اليت ذكر®ا تعاريف الفقهاء (قهاء يف تعريفه ويف حتققه ولكن كل نعم٬، اختلف الف
رجوع العامي إىل الفقيه٬، : وعلماء األصول على اختالفها تلتقي عند مفهوم واحد٬، هو

يف جمال امتثال  التكاليف  هي حكم اللّه يف حقه٬، وهي حجة عليهبأن فتواه   إلميانه
٬، وألن هذه العالقة )٢(....) ل األعذار من قبل  اللّه تعاىليف جما  أpا حجة لهالشرعية٬، كما 

تتحقق بااللتزام وحده٬، وتتحقق  بالعمل لكن مع االلتزام٬، كما تتحقق (بني املقلÐد واÏتهد 
العالقة املذكورة وهذا ألن . لذلك باالستناد إىل الفتوى يف  مقام العمل٬، ولكن مع االلتفات 

٬، وهذا املعىن يتحقق بأي ن العامي حبجية فتوى ا�تهد يف حقهإميا: هي يف معناها الدقيق
  .)٣()واحد مما ذكر

فال نرى يف كلماkم من خيدش بإمكان االلتزام القليب (وأيض"ا رغم اختالفهم يف تعريفه 
أم�ا على القول بأنّ التقليد هو العمل٬، فقد نوقش يف إمكانه ومنهم صاحب الفصول ..... 

                                                                                                                                                                              
الشيء المجعول قالدة، يقال قلد الهدى نعله أي جعله : الشيء الذي تجعل القالدة له، وثانيهما: أولهما: إلى مفعولين

وصومي وحجى جعلها على  يتصالالعبد حبًال أي جعله قالدة على عنقه، فيكون معنى قلدت الفقيه  وقلدقالدة له 
ته، وهذا المعنى يقتضى آون التقليد هو العمل فإنه مادام لم يعمل لم يصدق أنه قلده وألقى عنقه وألقيتها على عهد

 قلدالتبعية، ويتعدى إلى المفعول الثاني بفى يقال قلده في مشيه أي تبعه فيه فيكون معنى : الثاني. العمل على رقبته
أن أريد في باب التقليد من التبعية التبعية  وحرمة الخمر اتبعه فيهما، وعلى هذا المعنى ةالصالالفقيه في وجوب 

ثم إن . بحسب القلب واالعتقاد آان التقليد هو االلتزام وأن أريد بها التبعية بحسب العمل آان هو العمل عن استناد
ي الشيخ عل) آثرة استعمالهم التقليد متعديًا بفى شاهدة على إرادتهم المعنى الثاني وإن آان أحدهما آناية عن اآلخر

  .٢٠ – ١٩: المشكيني ـ اصطالحات األصول
  .٥٢ص ١ج: العروة الوثقى -١
 الغديرسلسلة المنهاج ـ  ١ط  الدآتور عبد الهادي الفضليـ  الشرعي التقليد لظاهرة فقهية دراسة التقليد،  -٢

  a.HTM‐http://www.shahrodi.com/books/TAKLID/HP_TAKLID .١٩٩٩ والنشر، للدراسات
  .نفس المصدر السابق -٣
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القائلني بأنّ التقليد عبارة عن العمل يؤكّدون على قيد إنّ (٬، وكذلك )واآلخوند اخلراساين
  .)١()٬، ويف احلقيقة فإنّ هذا االستناد هو االلتزام بقول الغري"العمل استناداً إىل قول الغري"

فاملكلف البد أن يعتقد برضا الشرع بالتقليد للمجتهد كما يقول الوحيد البهبهاين يف 
البد له أن يعتقد رضا الشرع بتقليد ا�تهد٬، وجعل ظنه حمسوباً  العامي: (... الرسائل

  .)٢(...) مكان شرعه الذي هو احلق اليقيين 

يتيقن من فراغ ) أي التقليد(والبد أن يعتقد أنه بعمله أو تركه على أساس هذا السلوك 
غ ذمته يقين"ا من العقاب٬، ويعتقد أنه بترك التقليد مل حيرز فرا املؤ¾مِّنما هو  حتصيلذمته و

  .وحيتمل أن يعاقب

  .وكيفما كان فمع غض النظر عن تعريف التقليد وحتققه فأصل وجوبه عقيدة

  :ولتوضيح املسألة وببساطة نقول

  :أمور ثالثةعندنا 

                                                            
المقام . نبحث في إمكان أن تكون حقيقة التقليد هي االلتزام أو العمل: المقام األول: (الشيخ محمد جواد اللنكراني -١

فال نرى في آلماتهم من " المقام األول"لى أّما بالنسبة إ. مع فرض اإلمكان في آليهما نبحث في أّيهما األرجح: الثاني
أّما على القول بأّن التقليد هو العمل، فقد نوقش في إمكانه ومنهم صاحب الفصول ..... يخدش بإمكان االلتزام القلبي 

االلتزام  إّن القائلين بااللتزام ال يقولون بكفاية: األول: وهنا ينبغي التنبيه على أمور) ........ رحمهما اهللا(واآلخوند 
فقط في مقام تحقق التقليد، بل االلتزام والبناء على العمل، أي أّنهم ال يرون أّن التقليد يبدأ من حين العمل بحيث ال 
تقليد قبله إطالقًا، بل آلماتهم تشير إلى أّن التقليد هو االلتزام والبناء على العمل، فعندما يأخذ الرسالة من المجتهد 

إّن القائلين : الثاني. لعمل بها، وهذا يكفي في صدق التقليد حتى وإن لم يوّفق للعمل بمسألة منهافإّنه يقرر مع نفسه ا
، وفي الحقيقة فإّن هذا االستناد هو )العمل استنادًا إلى قول الغير(بأّن التقليد عبارة عن العمل يؤّآدون على قيد 

قبل العمل آما في تناول الدواء استنادًا إلى قول الطبيب  االلتزام بقول الغير، وهذا االلتزام البّد أن يكون متحققًا
والشاهد الجلّي على أّن التقليد هو االلتزام مع البناء على العمل، ما إذا دار األمر بين الوجوب والحرمة، ....... 

نا لو قّلد فه) وإن آان نادرًا(ومثاله صالة الجمعة في زمن الغيبة حيث يفتي البعض بالوجوب، والبعض بالحرمة 
المكّلف من يقول  بالحرمة، فإذا قلنا بأّن التقليد هو العمل فهنا ال يوجد عمل بل ترك العمل، وترك العمل هذا ال 

الشيخ محمد جواد اللنكراني  ـ تقريرات بحوث ) يكون مصداقًا للتقليد إال بالقول بأّن التقليد هو االلتزام بالفتوى
  . ١٣٤ – ١٢٢ص: الخارج ـ االجتهاد والتقليد

العامي البد له أن يعتقد رضا الشرع بتقليد المجتهد، وجعل ظنه محسوبًا مكان شرعه الذي : (المحقق البهبهاني -٢
هو الحق اليقيني، وبديهي أن ذلك ال يحصل له من نفس تقليد المجتهد، لما فيه من الدور المحال الواضح، فمستنده 

لمتعين بأن غير الفقيه عليه أن يرجع إلى الفقيه في حكم الشرع، آما هو ليس إال ما حصل له بالتظافر والتسامع ا
الشأن في جميع العلوم والصناعات التي يتوقف عليها نظم المعاد والمعاش أن غير أهل الخبرة يرجع إلى أهل 

حصل له من وبالجملة، .الخبرة فيها بال شبهة، وأن مدار المسلمين في األعصار واألمصار آان على ذلك بالبديهة
التظافر والتسامع في التقليد ما حصل له في ضروريات الدين والمذهب التي ليس فيها تقليد واجتهاد بل المجتهد 

  .١٢ – ١١ص :الرسائلالمحقق البهبهاني ـ ) والمقلد فيها على حد سواء
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  .فقهية أحكام .١

  .اخلارج يف املصداق عن النظر بغض عام كأصل األحكام هذه ألخذ الطريق .٢

  .استناداً أو حماكاة أو التزاماً  املأخوذة حكاماأل وفق الترك أو العمل مث .٣

  !وليس الكالم فيها  ٣فمسألة تعريف التقليد وحتققه تقع يف النقطة 

ألخذ األحكام والعمل الكالم يف أصل الوجوب أي وجوب الرجوع إىل ا�تهد؛ وإمنا 
املعصوم  ٬، وهي مسألة عقائدية وهي نظري االعتقاد بوجوب تقليد٢أو الترك وهو النقطة 

X أي وجوب الرجوع إليه ألخذ األحكام منه.  

وال يقال أن الرجوع إىل اÏتهد مسألة فرعية من نوع الرجوع إىل أهل اخلربة 
واالختصاص أو رجوع املريض إىل الطبيب؛ ألن هذا إمنا يتم لو ح©ر�ر األصل يف وجوب 

ولكن أول الكالم يف ...الرجوع إليه مث وقع الكالم يف البحث عن املصداق يف اخلارج 
وجوب الرجوع إليه نظري الكالم يف مسألة وجوب (وجوب الرجوع إىل املفهوم و 

أي العقائد  )١() فإpا مما ترجع للمبدأ واملعاد فتكون من علم الكالم Xالرجوع لإلمام 
الشيخ علي كاشف الغطاء٬، وكذلك املريزا القمي٬، : كما صر�ح به عدد من الفقهاء٬، منهم

إن جواز االجتهاد والتقليد ووجوب الرجوع "...  :قال(: قل عنه الدكتور الفضليكما ين
املسائل الكالمية املتعلقة بأصول الدين واملذهب ال من أصول الفقه وال من إىل اÏتهد من 

إن الرجوع إىل : واحلاصل.... ٬، فهو جيري جمرى وجوب إطاعة اإلمام وتعيينه٬، فروعه
غري حضرة اإلمام من مسائل أصول الدين واملذهب اليت تثبت  العامل بأحكام الشرع يف

فكما للرعية٬، وحنومها٬،  بالعقل٬، وبالنقل أيضا٬ً، مثل املعاد٬، ومثل وجوب اإلمام بعد النيب 

                                                            
إن ) والحاصل... (أم ال إن مسألة جواز االجتهاد والتقليد أصولية: المطلب الثاني: (الشيخ علي آاشف الغطاء -١

الرجوع للعالم بأحكام الشرع من مسائل أصول الدين التي تثبت بالعقل أو النقل مثل المعاد ووجود اإلمام، فكما البد 
... ، أما بالعقل أو النقل Xللمكلف من االعتقاد بوجود اإلمام ال بد له من االعتقاد بوجوب متابعة العالم بعد غيبته 

ليه إن آًال من االجتهاد والتقليد ورجوع العامي للعالم ال دخل له باالعتقاد بل آرجوع ألهل الخبرة ويمكن أن يقال ع
ولكن ال يخفى أن هذا يتم لو قلنا بوجوب معرفة المرجع الديني في زمن الغيبة ولكن آالمنا في وجوب الرجوع .... 

الشيخ ) رجع للمبدأ والمعاد فتكون من علم الكالمفإنها مما ت Xإليه نظير الكالم في مسألة وجوب الرجوع لإلمام 
 االشرف النجف اآلداب مطبعة ،١٠٣ـ  ١٠٢ص:  ١ـ ج علي آاشف الغطاء ـ آتاب النور الساطع في الفقه النافع

  .هـ١٤٢٢ ـ ٢٠٠١ الثانية الطبعة  م ١٩٦١ – هـ١٣٨١
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ال بد للمكلف من االعتقاد مبتابعة اإلمام٬، إال بالعقل أو بالنص٬، فكذا ال بد من االعتقاد 
  ....").مام٬، إما بالعقل أو بالنقلبوجوب متابعة العامل بعد فقد اإل

وكما هو صريح فتوى كاظم اليزدي وكما هو أيضاً مصرح به يف واحد من أهم الكتب 
للشيخ املظفر والذي أملى ) عقائد االمامية(العقائدية املعتمدة يف احلوزة بالنجف وبقم كتاب 

 دتنا يف التقليد بالفروع٬،عقيبعنوان  فيه ما أمساه فهم املعتقدات اإلسالمية حيث أفرد باباً
فال جيب فيها     وهي أحكام الشريعة املتعل²قة باألعمال  أم±ا فروع الدين : (.... قال فيه

إذا مل تكن من الضروري�ات يف الدين الثابتة بالقطع٬،     بل جيب فيهاالنظر واالجتهاد٬، 
ر يف أدلة األحكام٬، إم�ا أن جيتهد وينظ: أحد أمور ثالثة  كوجوب الصالة والصوم والزكاة 

وإم±ا أن يقل²د ا�تهد . وإم�ا أن حيتاط يف أعماله إذا كان يسعه االحتياط. إذا كان أهالً لذلك
 فمن مل يكن جمتهداً وال حمتاطاً مث مل يقل²د ا�تهد اجلامع للشرائط ......٬، اجلامع للشرائط

٬، إال إذا وافق عمله طول عمره فجميع عباداته باطلة ال ت¶قبل منه٬، وإن صلّى وصام وتعبَّد
  .)١() رأي من يقلÐده بعد ذلك٬، وقد ات�فق له أنّ عمله جاء بقصد القربة إىل اهللا تعاىل

  :الدليل على العقيدة جيب أن يكون قطعي يقيين: ٢    ٤

رأينا كيف بدأت بدعة عقيدة وجوب التقليد وكيف أنه ال يوجد هلا أثر يف كتب علماء 
دامى٬، واآلن سوف نقف على ما يزعم فقهاء وعلماء األصول أ¬ا أدلة وفقهاء الشيعة الق
  .على وجوب التقليد

                                                            
قصد منها إال تسجيل خالصة ما توصَّلت ، وما آان ال)المعتقدات(أمليت هذه (الشيخ المظفر في مقدمة الكتاب  -١

وقد سجلت هذه الخالصات مجّردة عن الدليل .إليه من فهم المعتقدات اإلسالمية على طريقة آل البيت عليهم السالم
والبرهان، ومجردة عن النصوص الواردة عن األئمة فيها على األآثر؛ لينتفع بها المبتدئ والمتعّلم والعالم، وأسميتها 

هـ بدافع إلقائها  ١٣٦٣وآان إمالؤها سنة .وغرضي من الشيعة االمامية اإلثني عشرية خاصة" لشيعةعقائد ا"
رضا المظفر  محمَّد. محاضرات دورية في آلية منتدى النشر الدينية؛ لالستفادة منها تمهيدًا لألبحاث الكالمية العالية

  .١٤ – ١٣ص: المظفر ـ عقائد االماميةمحمد رضا ) هـ ١٣٧٠جمادى اآلخرة  ٢٧النجف اَالشرف ـ العراق 
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وºمºا يºتَّبِع¶ ﴿: مبا أن الكالم يف العقائد٬، والظن ال يغين عن احلق شيئًا٬، قال تعاىل: تنبيه
٬، فال بد من )١(﴾هº عºلÀيمÃ بِمºا يºفْعºلُونَأَكْثَر¶ه¶م½ إِل«ا ظَن±اً إِن« الظ«نَّ ال ي¶غ½نِي مÀنº الْحºقِّ شºي½ئاً إِن« الل«

  .اليقني يف العقائد

وقد بيَّن�ا فيما تقدم أن أصل الوجوب يف التقليد هو من املسائل العقائدية٬، ومع ذلك نقول 
إن بعض الفقهاء وعلماء األصول حياولون إخفاء هذه احلقيقة على الناس كما يف هذه : هنا
  :ت العقائدية التابع للسيستاينفقرة من جواب مركز الدراساال

ال ندري ما هي القضية العقائدية اليت أراد الفقهاء أن حيتجوا �ا من خالل : نقول(... 
هذه الرواية٬، فاملستشكل مل يطرح يف البحث سوى موضوع استفادة وجوب التقليد 

  .)٢(..)منها

٬، بل هم يقولون إ¬ا وعلى أي حال فبما أن أصل وجوب التقليد ال ميكن أن يثبت بالتقليد
وأما من ينكرون كون أصل وجوب التقليد عقيدة ! مسألة اجتهادية فال بد من دليل قطعي 

  .وينكرون وجوب الدليل القطعي

كيف تفتون الناس إذاً بوجوب التقليد يف مقدمات رساالتكم العملية اليت فيها : فنقول
  !األحكام الفقهية ؟

جواز التقليد أيضاً ومما ذكرنا يظهر أن : (... )٣(يقول  الشيخ حممد حسن القديري   
. غري التقليد للزوم الدور أو التسلسل فالبد من االجتهاد فيه البد وأن يثبت بدليل قطعي

٬، وهي إما وأن يستند يف عمله إىل حجة ثبتت حجيتها بدليل قطعيفتحصل أن املكلف البد 
ليل قطعي٬، وهي إما يف نفس املورد وإما يف نفس املورد وإما االحتياط الذي ثبتت حجيته بد

                                                            
  .٣٦: يونس -١
  http://www.aqaed.com/faq/4278 :مرآز الدراسات العقائدية التابع للسيستاني -٢
مكتب مسؤول قسم االستفتاءات في  - الشيخ محمد حسن القديري عضو رابطة مدرسي الحوزة العلمية آان  -٣

  .ومكتب  الخامنئي في مدينة قم - الشيخ األراآي 
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االحتياط الذي ثبتت حجيته باالجتهاد أو التقليد٬، أو التقليد الذي ثبتت حجيته باالجتهاد٬، 
  .)١() فاألساس هو االجتهاد يف مقام العمل

االعتماد على غري ما علم حبجيته    لدى العقل    ال جيوز  إذ: (... يقول السيد اخلوئي  
وعلى هذا يترتب أن العامي البد يف استناده إىل فتوى اÏتهد أن . ه العقابحيث حيتمل مع

يكون قاطعاً حبجيتها يف حقه أو يعتمد يف ذلك على ما يقطع حبجيته٬، وال يسوغ له أن 
. )٢(....)  يستند يف تقليده على ماال يعلم حبجيته٬، إذ معه حيتمل العقاب على أفعاله وتروكه

  .)٣() أي حجة البد من أن تنتهي إىل العلم إن حجية: (وقال أيضاً

  :علماء األصول يشترطون يف الدليل القطعي أحد هذه األمور

  .إما دليل عقلي تام  

  .آية قرآنية حمكمة ظاهرة الداللة وبينة املعىن: أو دليل نقلي تام أي  

وأما  . طعيةأو رواية قطعية الصدور قطعية الداللة أي متواترة٬، أو حمفوفة بالقرائن الق  
 قد نص علماء اإلسالم بأن(روايات اآلحاد فممنوع االعتماد عليها يف االعتقاد عندهم٬، و 

كما يقول ) العقائد ال تثبت خبرب الواحد وإن كان صحيحاً ومتعددا٬ً، ما مل يبلغ حد التواتر
  .٤السيد حممد صادق الصدر يف  كتاب تاريخ ما بعد الظهور

٬، فال "بدعة وجوب تقليد غري املعصوم"ا إلثبات هذه البدعة وكل هذه األمور مفقودة هن
يوجد آية من القرآن دالة على وجوب التقليد لغري املعصوم٬، وكذلك ليس لديهم رواية آحاد 

كما أ¬ا  لفضالً عن املتواترة فكل ما يطرحونه ضعيف السند أو مرس) مع أ¬ا ال تفيد العلم(
٬، وأما "وجوب تقليد غري املعصوم"ظهور هلا يف  ال تسعفهم لالستدالل �ا؛ أل¬ا ال

االستدالل العقلي فهو أيضاً غري تام بل هو ضدهم كما سيتبني بفضل اهللا٬، وسنأيت إن شاء 
  .اهللا على أنواع استدالال®م كلها لنبني بطال¬ا وإلسقاط هذا الصنم الذي يعبد من دون اهللا

                                                            
   .٣٩١ص: الشيخ محمد حسن القديري ـ البحث في رساالت عشر -١
  .٨٤ – ٨٣ص: آتاب االجتهاد والتقليد -٢
  .٩١ص: االجتهاد والتقليد -٣
 .٦٣٥ص :  الظهور بعد ما تاريخ آتاب  ـ الصدر صادق محمد السيد ـ ٤



  ١٩........................................................ سقوط الصنم 

إيهام"ا وخداع"ا من الفقهاء    عامة الناس ورمبا تكون هناك فائدة أن نبدأ باملشهور عند 
على أنه دليل على وجوب التقليد مث نعرج يف فقرات خنصص كل    وخطباء املنابر للبسطاء 

  .واحدة منها لتفصيل املناقشة لألدلة املطروحة وبيان بطال¬ا

وهو ال يعدو غالب"ا أحد أمور املشهور بني عامة الناس أنه دليل على وجوب التقليد٬، 
  :ثالثة

فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه٬، حافظاً لدينه٬، خمالفاً على هواه٬، مطيعاً (رواية   
  .)١() ألمر مواله٬، فللعوام أن يقلدوه

  .)٢() وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا(توقيع العمري   

عية فيجب عليهم الرجوع الفقهاء هم أهل االختصاص والعوام ال يعرفون األحكام الشر  
  .إىل الفقهاء كما يرجع املريض إىل الطبيب

  :وباختصار نقول

ففي اجلواز وليس الوجوب٬، وأما الترخيص ففي قبول الرواية  )١( ظاهر الرواية األوىل  
مع أ¬ا ضعيفة السند بل مرسلة ... وهو غري تقليد رأي وفتوى اÏتهد  Xعن املعصوم 

  .اجعندهم فال تصلح لالحتج

) رواة حديثهم (ال يدل على أكثر من اإلرجاع إىل السفراء الذين هم ) ٢(التوقيع   
يف الغيبة الصغرى وقد صدر يف زمن السفري الثاين٬، ولو كان أمر باإلرجاع إىل مطلق رواة 

مضافًا إىل كون التوقيع عندهم أيض"ا ضعيف ... احلديث لكان صدر يف زمن السفري الرابع 
  .)٣( السند

                                                            
  .١٣١ص ٢٧ج): يتآل الب(وسائل الشيعة  -١
  .١٤٠ص ٢٧ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -٢
بالسفراء فهل أشرك الشيعة في وقت السفراء معهم رواة  برواة الحديث وليس خاصًا عامًا وقيعلو آان هذا الت -٣

إن هذا األمر لم يقع ولم يكن مرخص : ؟؟ الجواب حديث غير منصبين سفراء ليأخذوا منهم أحكام الحوادث الواقعة
على الناس وهذا الدليل  X للشيعة قبول األحكام في الحوادث الواقعة من غير السفراء الذين هم حجة اإلمام المهدي

 .يصرف آون وصف الرواة واقع في العموم ويجعله في الخصوص
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فال إشكال يف هذه ) ٣(أما الرجوع إىل أهل االختصاص أو رجوع اجلاهل إىل العامل   
القاعدة العقلية ولكن اإلشكال يف إسقاط مفهوم العامل على اÏتهد غري املعصوم والذي ليس 

  .عاملاً مطلقًا 

اÏتهد غري (فمن يطبق القاعدة على من حيتمل فيه أن خيرجه من حق ويدخله يف باطل 
يكون قد جعل نفسه ومصريه األخروي يف يد من ميكن أن يهلكه واهللا سبحانه ) ملعصوما

  .وتعاىل ال يقبل يف دينه إال اليقني مئة باملئة

يف الروايتني ونتبعه بنقاش يف االستدالل باآليات مث ولنفصل إن شاء اهللا فيما يلي النقاش 
  .باقي استدالالت الفقهاء

* * *  

٣JאאW
  :متهيد

وكل ٬، )قطعي"ا(نذكر أنه على فرض حجية ظواهر النصوص البد أن يكون االستدالل تام"ا 
اآليات اليت يستدلون �ا أجنبية عن عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم٬، بل والعلماء 
األصوليون أنفسهم ي©قßرُّون بذلك وينفون وجود دليل من القرآن على وجوب التقليد كما 

  .بني إن شاء اهللاسيت

  آية الذكر: االستدالل األول: ٣    ١

وºمºا أَر½سºلْنºا مÀن قَب½لÀكº إِال« رِجºاالً نُّوحÀي إِلَي½هِم½ فَاس½أَلُواْ أَه½لَ الذ²كْرِ إِن كُنت¶م½ الَ ﴿
  .)١(﴾تºع½لَم¶ونَ

  

  
                                                            

 .٤٣: النحل -١



  ٢١........................................................ سقوط الصنم 

 :مناقشة داللة اآلية: ٣   ١    ١

٬، مبعىن أنه ميكن أن يصدق حممد لو قلنا إن أهل الذكر عنوان غري خاص بآل    ١
وإذا كان االستدالل   مع أن األخبار كثرية يف اختصاصه �م    أيض"ا على غريهم 

فيكون املعىن كما قال  ﴾إِن كُنت¶م½ الَ تºع½لَم¶ونَ ....فَاس½أَلُواْ﴿: بظاهر قوله سبحانه وتعاىل
وب حتصيل العلم٬، ال الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وج: (الشيخ األنصاري

  .)١() وجوب السؤال للعمل باجلواب تعبداً

وأما اآليات٬، فلعدم داللة آية النفر والسؤال : (... وكذلك الشيخ حممد كاظم اخلراساين
  .)٢(...) على جوازه٬، لقوة احتمال أن يكون اإلرجاع لتحصيل العلم ال لألخذ تعبداً

آية السؤال٬، فلقوة احتمال كون إجياب  أما: (واحملقق ضياء الدين العراقي حيث قال
السؤال عن أهل الذكر ألجل حصول العلم بالواقع٬، ال حملض التعبد بقوهلم ولو مل يفد العلم 

من اآلية واهللا العامل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون حىت تعلموا٬، كما ) فاملراد(للسائل
  .)٣() كنت ال تعلميقال ملن ينكر شيئًا لعدم علمه به سل فالن"ا إن 

  :حممد باقر الصدرويؤيده أمور منها ما ذكره السيد 

إن األمر بالسؤال يف اآلية وارد يف سياق احلديث مع املعاندين واملتشككني يف النبوة من   
الكفار٬، ومن الواضح أن هذا السياق ال يناسب جعل احلجية التعبدية٬، وإمنا يناسب اإلرشاد 

ال التشكك٬، ودفع الشبهة باحلجة القاطعة؛ ألن الطرف ليس ممن إىل الطرق اليت توجب زو
 .يتعبد بقرارات الشريعة

                                                            
  .٢٨٨ص ١ج: الشيخ مرتضى األنصاري -آتاب فرائد األصول  -١
  .٤٧٣ – ٤٧٢ص: حمد آاظم الخراسانيالشيخ م -آتاب آفاية األصول  -٢
في مبحث  ٤ج: الشيخ محمد تقي البروجردي -تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي نهاية األفكار  -٣

  .٢٤٣ – ٢٤٢االستصحاب والتعادل والتراجيح  ص
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٬، ﴾مºا أَر½سºلْنºا مÀن قَب½لÀكº إِال« رِجºاالً نُّوحÀي إِلَي½هِم½﴿: األمر بالسؤال مفرع على قوله  
رد والتفريع مينع عن انعقاد إطالق يف متعلق السؤال لكي يثبت األمر بالسؤال يف غري مو

  .)١(املفرع عليه وأمثاله 

مضافًا إىل أن املالزمة بني السؤال والقبول التعبدي يستلزم العلم اليقيين من املسؤول يف   
كل ما يسأل عنه وال أحد من الفقهاء يدعي أنه يعلم باألحكام الواقعية اليت يفيت �ا فضالً 

ال٬، ولذلك يقول السيد عن أن يدعي علمها كلها كي خيرج من املشمولني باألمر بالسؤ
الصحيح أن اآلية املباركة ال ميكن االستدالل �ا على جواز التقليد٬، وذلك ألن : (اخلوئي

فال جمال لالستدالل �ا على قبول فتوى الفقيه تعبداً من .... موردها ينايف القبول التعبدي 
  .)٢(...) دون أن حيصل منها علم باملسألة

يكون واجب الطاعة فيما يسأل عنه من حالل وحرام وأمر فاملسؤول يف اآلية البد أن 
٬، والقول بوجوب طاعة غري املعصوم يستلزم و¬ي٬، وهذا خاص باألئمة املعصومني 

؛ ألنه وإمنا أمر اهللا بطاعة الرسول : (Xاألمر باملعصية وهذا حمال٬، قال اإلمام علي 
ر؛ ألpم معصومون مطهرون ال معصوم مطهر ال يأمر مبعصية٬، وإمنا أمر بطاعة أويل األم

  .)٣() يأمرون مبعصية

يف روايات كثرية وصرحية فكيف  أن اآلية خاصة فيهم  بي�ن أهل البيت    ٢
أما القول بأن ! بدون دليل على جواز اإلطالق ؟ ميكن تعدي ما اختص به آل حممد 

الظاهر فمردود لورود هذه اخلصوصية يف التفسري الباطن وال ينايف حجية اإلطالق يف التفسري 
٬، مضافاً إىل اإلشكال يف دعوى كون النصوص الواردة الردع يف روايات أهل البيت 

 :من التفسري الباطن عنهم 

: روى املريزا النوري وكذلك السيد الربوجردي عن علي بن احلسني٬، وحممد بن علي
فقد قرن اهللا  ٬،  طاعتنا أهل البيت   وعليكم بطاعة من ال تعذرون يف ترك طاعته (

                                                            
  .٢٥٦ص ١ج: دروس في علم األصول ـ السيد محمد باقر الصدر -١
  .٩٠ص: لخوئيالسيد ا -آتاب االجتهاد والتقليد  -٢
  .٩٣ص ١٨ج: وسائل الشيعة -٣



  ٢٣........................................................ سقوط الصنم 

طاعتنا بطاعته وطاعة رسوله٬، ونظم ذلك يف آية من كتابه٬، منا من اهللا علينا وعليكم٬، 
وأمركم أن تسألوا أهل فأوجب طاعته وطاعة رسوله وطاعة والة األمر من آل رسوله٬، 
٬، تصديق ذلك يف قوله الذكر٬، وحنن واهللا أهل الذكر٬، ال يدعي ذلك غرينا إال كاذب

رَّس¶والً يºت½لُو عºلَي½كُم½ آيºاتÀ الل«هÀ م¶بºيِّنºاتÍ ل²ي¶خ½رِجº ال«ذÀينº  #نزºلَ الل«ه¶ إِلَي½كُم½ ذÀكْراً قَد½ أَ﴿:تعاىل
فَاس½أَلُواْ أَه½لَ الذ²كْرِ إِن ﴿:مث قال٬، )١(﴾آمºن¶وا وºعºمÀلُوا الصَّالÀحºاتÀ مÀنº الظÎلُمºاتÀ إِلَى النُّورِ

فنحن أهل الذكر٬، فاقبلوا أمرنا٬، وانتهوا إىل pينا٬، فإنا حنن األبواب  ٬،)٢(﴾كُنت¶م½ الَ تºع½لَم¶ونَ
اليت أمرمت أن تأتوا البيوت منها٬، فنحن واهللا أبواب تلك البيوت٬، ليس ذلك لغرينا٬، وال 

 .)٣() يقوله أحد سوانا

 :لآلية ونذكر تيمن"ا طَر¾فًا من الروايات يف تفسريهم 

قال علي بن احلسني : (مسعته يقول: ٬، قالX عن الوشاء٬، عن أيب احلسن الرضا  
X :٬، أمرهم على األئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا
فأمرهم أن يسألونا  ﴾فَاس½أَلُواْ أَه½لَ الذ²كْرِ إِن كُنت¶م½ الَ تºع½لَم¶ونَ﴿ :أن يسألونا٬، قال 8اهللا 

  .)٤() امسكنا وليس علينا اجلواب٬، إن شئنا أجبنا وإن شئنا

 8قول اهللا  إن من عندنا يزعمون أنّ: (٬، قالXعن حممد ابن مسلم٬، عن أيب جعفر   
يدعونكم إىل  إذاً: إ¬م اليهود والنصارى٬، قال ﴾فَاس½أَلُواْ أَه½لَ الذ²كْرِ إِن كُنت¶م½ الَ تºع½لَم¶ونَ﴿

  .)٥() حنن أهل الذكر وحنن املسئولون: قال بيده إىل صدره: قال دينهم٬،

ودخل عليه الورد أخو  Xكنت عند أيب جعفر : (٬، قالعن أيب بكر احلضرمي  
وال : جعلين اهللا فداك اخترت لك سبعني مسألة ما حتضرين منها مسألة٬، قال: الكميت٬، فقال
قول اهللا تبارك : ؟ قالوما هي : بلى قد حضرين منها واحدة٬، قال: ؟ قال واحدة يا ورد

                                                            
  .١١ – ١٠: الطالق -١
  .٤٣: النحل -٢
 ١ج: السيد البروجردي -، جامع أحاديث الشيعة ٢٨٤ – ٢٨٣ص ١٧ج: الميرزا النوري - مستدرك الوسائل  -٣

  .١٧٨ص
  .٢٣٧ص ١ج: الكافي -٤
  .٢٣٧ص ١ج: الكافي -٥
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علينا أن : قلت. حنن:من هم ؟ قال﴾لَ الذ²كْرِ إِن كُنت¶م½ الَ تºع½لَم¶ونَفَاس½أَلُواْ أَه½﴿: وتعاىل
  .)١() ذاك إلينا: عليكم أن جتيبونا ؟ قال: قلت. نعم: نسألكم ؟ قال

٬، ﴾فَاس½أَلُواْ أَه½لَ الذ²كْرِ إِن كُنت¶م½ الَ تºع½لَم¶ونَ﴿: يف قوله تعاىل Xوعن أيب جعفر   
  .)٢() املسئولون حنن أهل الذكر٬، وحنن:  (قال

فَاس½أَلُواْ أَه½لَ الذ²كْرِ إِن كُنت¶م½ الَ ﴿: يف قول اهللا تعاىل Xوعن أيب عبد اهللا   
  .)٣() وحنن أهله وحنن املسئولون الذكر حممد : (٬، قال﴾تºع½لَم¶ونَ

٬، على غريهم عند وجودهم ) أهل الذكر(أما اإلشكال بأن الردع إمنا هو إطالق    ٣
 اآلية مبوت من نزلت فيه ملات القرآن٬، وأن القرآن جيري جمرى احلدثني٬،وأنه لو ماتت 

  :فجوابه

٬، ومن أسباب الغيبة إعراض Xمعلوم أن املصداق يف الغيبة هو اإلمام املهدي  :أوالً
بالكثري من الناس  Xالناس عن سؤاله مع أن كتب علماء الشيعة مليئة بقصص لقائه 

 .Xمنه  على سؤاهلم وما احتاجوه Xوجوابه 

إن الزمان ال خيلو من حجة وعليه يكون املسؤول من أهل الذكر يف الغيبة هو اإلمام  :ثانياً
كسفري لضرورة وجوده وإن مل يرسله اإلمام  Xمباشرة أو بواسطة من أقامه  Xاملهدي 
X وزمن الغيبة جيري التكليف فيه جمرى الفترات بني إرسال الرسل٬، . لعدم وجود القابل

السؤال كاألمر بطاعة الرسول أو النيب يف القرآن وهو مشروط بوجود املسؤول٬، فإذا فاألمر ب
  .انتفى الشرط انتفى التكليف املشروط به

ري يف القرآن٬، كاختصاص آية التطهري والوالية واملودة موجود مثلها كثاخلصوصية  :ثالثاً
  .تعدِّيها لغريهم  ٬، وبالتايل تكون آية الذكر مثلها خاصة فيهم وال جيوزبآل حممد 

                                                            
  .٢٣٦ص ١ج: الكافي -١
  .٦٠ص: بصائر الدرجات -٢
  .٦٠ص: بصائر الدرجات -٣



  ٢٥........................................................ سقوط الصنم 

إنه البد من رفع اليد عن ظهور اآلية البدوي : (كما ذكر ذلك سعيد احلكيم حيث قال
بالنصوص الكثرية الظاهرة٬، بل الصرحية يف يف إرادة مطلق العلماء من أهل الذكر٬، 

٬، وعدم مشوهلا لغريهم بالنحو الذي ينفع يف ما حنن فيه اختصاص أهل الذكر باألئمة 
  .فالبد من رفع اليد عن قرينة السياق بذلك... وحنوه غريه ... مد بن مسلم كصحيح حم

  .أن ذلك من التفسري بالباطن الذي ال مينع من حجية الظهور :ودعوى

بأن التفسري بالباطن إمنا ال ينايف حجية الظهور إذا مل يرد مورد الردع عنه٬، : مدفوعة
ري املذكور من التفسري بالباطن حمل مع أن كون التفس كما تضمنته النصوص املذكورة

ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكره . إشكال٬، ولعله ال يناسب مساق النصوص املذكورة
٬، بعض مشاخينا من أن ذلك من باب تطبيق الكلي على مصداقه٬، فال ينايف عمومه لغريه

قرآن جيري إنه لو ماتت اآلية مبوت من نزلت فيه ملات القرآن٬، وأن ال: (وقد ورد عنهم 
  ).جمرى الشمس والقمر

٬، أن ظاهر النصوص املذكورة ليس حمض تطبيق أهل الذكر عليهم  :وجه االندفاع
كما تقدم٬، فتكون كسائر اآليات املختصة  ٬، بل ختصيصها Õم وال نزوهلا فيهم 

 باقون ما Õم٬، كآيات املودة٬، والوالية٬، والتطهري وغريها٬، اليت ال يلزم موkا؛ ألpم 
  .)١() بقي القرآن مرجعاً للناس٬، وحجة عليهم

وإن كان فيما تقدم كفاية لدفع االستدالل باآلية على بدعة وجوب التقليد ولكن ال بأس 
  .من ذكر بعض من أنكر االستدالل �ا

  

  

 

                                                            
  .١٢التقليد ص: سعيد الحكيم - مصباح المنهاج  -١
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  :بعض الفقهاء الذين أنكروا االستدالل Õا على وجوب التقليد: ٣   ١    ٢

أن أهل الذكر هم األئمة : وارد يف األخبار املستفيضة : (...الشيخ مرتضى األنصاري  
أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب حتصيل العلم٬، ال وجوب ...  

 .)١() السؤال للعمل باجلواب تعبداً

وأما اآليات٬، فلعدم داللة آية النفر والسؤال : (... )٢(الشيخ حممد كاظم اخلراساين   
مال أن يكون اإلرجاع لتحصيل العلم ال لألخذ تعبدا٬ً، مع أن على جوازه٬، لقوة احت

املسؤول يف آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها٬، أو أهل بيت العصمة األطهار 
 ....).كما فسر به يف األخبار

) وإال(هو العمدة يف املستند لوجوب أصل التقليد  : (...)٣(الشيخ حممد تقي الربوجردي 
فعمد®ا آييت النفر والسؤال ) وأما اآليات...... (دلة الشرعية قابل للمناقشة فما عداه من األ

آية السؤال ) أما(أيضاً قاصرتان عن إفادة حجية فتوى العامل يف حق العامي٬، ) ومها(
... من اآلية واهللا العامل فاسألوا أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون حىت تعلموا٬، ) فاملراد....(

                                                            
إن االستدالل إن آان بظاهر اآلية، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء : أوًال: (... الشيخ مرتضى األنصاري -١

إن أهل الذآر هم : ضةإنه وارد في األخبار المستفي: وإن آان مع قطع النظر عن سياقها، ففيه......... أهل الكتاب 
. Xعن علي ) أي مجمع البيان(وقد عقد في أصول الكافي بابًا لذلك، وأرسله في المجمع ) عليهم السالم(األئمة 

ورد بعض مشايخنا هذه األخبار بضعف السند، بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في 
هما روايتا محمد بن مسلم والوشاء، فالحظ، ورواية أبي بكر وفيه نظر؛ ألن روايتين منها صحيحتان، و .الباقي

إن الظاهر من : وثانيًا. نعم، ثالث روايات أخر منها ال تخلو من ضعف، وال تقدح قطعًا. الحضرمي  حسنة أو موثقة
: فوجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم، ال وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدًا، آما يقال في العر

التي ال يؤخذ فيها ) صلى اهللا عليه وآله(أن اآلية واردة في أصول الدين وعالمات النبي : ويؤيده. سل إن آنت جاهًال
  .٢٨٨ص ١ج: آتاب فرائد األصول...) بالتعبد إجماعًا

 .٤٧٣ – ٤٧٢ص: آتاب آفاية األصول -٢
فما ذآرناه من " وآيف آان(":اقي يقولالشيخ محمد تقي البروجردي في  تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العر -٣

...... فما عداه من األدلة الشرعية قابل للمناقشة " وإال"الدليل االرتكازي هو العمدة في المستند لوجوب أصل التقليد 
أيضًا قاصرتان عن إفادة حجية فتوى العالم في حق العامي، " وهما"فعمدتها آيتي النفر والسؤال " وأما اآليات"
ة السؤال، فلقوة احتمال آون إيجاب السؤال عن أهل الذآر ألجل حصول العلم بالواقع، ال لمحض التعبد آي" أما"

من اآلية واهللا العالم فاسألوا أهل الذآر إن آنتم ال تعلمون حتى تعلموا، آما " فالمراد"بقولهم ولو لم يفد العلم للسائل
إلى ورود اآلية المبارآة في أصول العقائد التي " مضافًا"ال تعلم  يقال لمن ينكر شيئًا لعدم علمه به سل فالنًا إن آنت

ال يكتفي فيها بغير العلم، لظهورها بمقتضى السياق في إرادة علماء أهل الكتاب والسؤال عنهم فيما لديهم من 
) عليهم السالم(ما ورد من تفسير أهل الذآر باألئمة المعصومين " وإلى"عالمات النبوة المكتوبة في آتبهم السماوية 

 – ٢٤٢في مبحث االستصحاب والتعادل والتراجيح ص ٤ج: نهاية األفكار....) المعلوم إفادة قولهم العلم بالواقع
٢٤٣.  



  ٢٧........................................................ سقوط الصنم 

املعلوم إفادة قوهلم العلم  من تفسري أهل الذكر باألئمة املعصومني ما ورد ) وإىل(
 .....).بالواقع

مضافاً إىل ظهور اآلية يف أن أهل الذكر هم علماء اليهود : (... السيد اخلميين٬، قال  
٬، وإىل ورود روايات كثرية يف أن أهله هم األئمة والنصارى٬، إرجاع املشركني إليهم٬،

p١(...) م أهله ال غريحبيث يظهر منها أ(. 

إن األمر بالسؤال يف اآلية ليس ظاهراً يف األمر : (... ٬، قال)٢(السيد حممد باقر الصدر   
املولوي لكي يستفاد منه ذلك؛ ألنه وارد يف سياق احلديث مع املعاندين واملتشككني يف 

هذا .... ٬، بديةومن الواضح أن هذا السياق ال يناسب جعل احلجية التعالنبوة من الكفار٬، 
 ...).مرتبط بأصول الدينال حجية فيه لألخبار اآلحاد؛ ألنه  أن مورد اآليةعلى 

ولكن الصحيح أن اآلية املباركة ال ميكن االستدالل �ا على : (.... )٣(احملقق اخلوئي  
فال جمال لالستدالل �ا على قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن حيصل ..... جواز التقليد 

  .....).منها علم باملسألة 

فاآلية ال ميكن االستفادة منها للداللة على جواز تقليد غري املعصوم فضالً عن : بالنتيجة
الوجوب٬، بل وال ميكن حىت االستدالل �ا على وجوب سؤال العلماء؛ أل¬ا خاصة يف أهل 

أي (يل العلم ٬، إضافة إىل أن االستدالل �ا على وجوب القبول التعبدي دون حتصالبيت 
 .مدفوع كما تقدم) التقليد

                                                            
  .٨٩االجتهاد والتقليد ص -١
إن األمر بالسؤال في اآلية ليس ظاهرًا في األمر المولوي لكي يستفاد منه ذلك؛ : (... السيد محمد باقر الصدر قال -٢

ألنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار، ومن الواضح أن هذا السياق ال يناسب 
جعل الحجية التعبدية، وإنما يناسب اإلرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة؛ 

َ ضًا أن األمر بالسؤال مفرع على قولهونالحظ أي. ألن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة َما َأْرَسْلَنا ِمن : (
والتفريع يمنع عن انعقاد إطالق في متعلق السؤال لكي يثبت األمر بالسؤال في غير ) َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاًال نُّوِحي ِإَلْيِهْم
...) ألنه مرتبط بأصول الدينهذا على أن مورد اآلية ال حجية فيه لألخبار اآلحاد؛ . مورد المفرع عليه وأمثاله
  .٢٥٦ص ١ج: دروس في علم األصول

ولكن الصحيح أن اآلية المبارآة ال يمكن االستدالل بها على جواز التقليد، وذلك ألن : (... المحقق الخوئي -٣
سؤال من دون فموردها النبوة ويعتبر فيها العلم والمعرفة وال يكفي فيها مجرد ال...... موردها ينافي القبول التعبدي 

....) أن يحصل اإلذعان، فال مجال لالستدالل بها على قبول فتوى الفقيه تعبدًا من دون أن يحصل منها علم بالمسألة
  .٩٠ص: آتاب االجتهاد والتقليد
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  آية النفر: االستدالل الثاين: ٣    ٢

وºمºا كَانَ الْم¶ؤ½مÀن¶ونَ ﴿:ذكر بعضهم لالستدالل على بدعة عقيدة وجوب التقليد بآية النفر
فÀي الدِّينِ وºلÀي¶نذÀر¶واْ قَو½مºه¶م½ إِذَا لÀيºنفÀر¶واْ كَآف«ةً فَلَو½الَ نºفَرº مÀن كُل² فÀر½قَةÍ مِّن½ه¶م½ طَآئÀفَةٌ ل²يºتºفَق«ه¶واْ 

  .)١(﴾رºجºع¶واْ إِلَي½هِم½ لَعºل«ه¶م½ يºح½ذَر¶ونَ

  :مناقشة الداللة: ٣   ٢    ١

لو قلنا أن الطائفة النافرة هم العلماء يف عصر الغيبة ونفريهم هو للدراسة وأن اآلية    ١
يف تبليغ ما تعلäموا٬، وقلنا أيض"ا إن أوجبت عليهم إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وأذنت هلم 

اآلية أوجبت على من مت إنذاره أن حيذر فهذا ال يعدو القول بوجوب البحث والفحص عند 
  .اإلنذار وعدم اإلمهال

أما وجوب قبول القول والتصديق عند اإلنذار دون دليل فليس ظاهر من اآلية بل هو 
أي إحراز اليقني   من املهلكة والعقوبة ألن احلذر ظاهره هو أخذ املأمن    خالف احلذر 

ويؤيده مشول التفقه للعقائد٬، وبالتايل فال ميكن االستدالل بظاهر اآلية حىت على   بالنجاة 
أي (وجوب قبول القول فضالً عن وجوب العمل به٬، إضافة إىل أن العمل  عند اإلنذار 

املنذر أو حجية ما أنذر به٬، وكالمها ال يكون تقليد"ا إال باعتقاد حجية ) العمل خوفاً أو حترزاً
على عقيدة وجوب تقليد غري  فليس هناك داللة حيتاج إىل دليل وهو مفقود هنا٬، وبالتايل

  .املعصوم يف اآلية

ظاهر اإلنذار هو التبليغ مع التحذير وبيان ما يوجب العقاب والتخويف من العذاب    ٢
ن األمم وذكر أحوال الناس يف القرب واهلالك٬، ويتحقق باملواعظ والنصح وقصص من سبق م

  .والقيامة والنار

أما اإلفتاء فليس ظاهر من اإلنذار٬، وإذا ترتلنا وقلنا بأن اإلفتاء متضمن يف اإلنذار وإن 
اإلنذار واجب فال ينتج وجوب اإلفتاء مع إمكانية اإلنذار باملواعظ٬، إضافة إىل أن اإلفتاء 

                                                            
  .١٢٢: التوبة -١



  ٢٩........................................................ سقوط الصنم 

ن التفقه يف الدين أعم من العقائد واألحكام٬، فال حيتاج ترخيص وإذن فهو تشريع ويؤيده أ
ميكن االستدالل باآلية حىت على وجوب اإلفتاء بل وال حىت على جوازه لكل من تفقه يف 

  .الدين فضالً عن االستدالل �ا على وجوب تقليد غري املعصوم

 بعد الرجوع من   مع قطع النظر عن تفسري آل حممد    ظاهر اإلنذار يف اآلية    ٣
النفري مشروط بتحقق التفقه املطلوب يف الدين٬، فال وجه للقول بإطالق اإلنذار وبالتايل ال 
ميكن االستدالل باآلية على حجية اإلنذار٬، بل ال ميكن االستدالل �ا حىت على جواز اإلنذار 
لكل من ادعى التفقه فضالً عن كو¬ا أجنبية عن عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم كما 

 .تقدم

لنقل األخبار  Xأن النفري إىل املعصوم : وهو )١( املعىن الوارد عن أهل البيت    ٤
الالحق إذا مضى اإلمام السابق أو للتفقه والتعلم  Xووجوب البحث والفحص عن اإلمام 

                                                            
وجل وطلب  لعلة الوفادة إلى الّله عز: فإن قال فلم أمر الحج ؟ قيل: (، قالXعن الفضل بن شاذان، عن الرضا  -١

: إلى آل صقع وناحية، آما قال الّله عز وجل) عليهم السالم(مع ما فيه من التفّقه ونقل أخبار األئمة ..... الزيادة 
وليشهدوا * فلوال نفر من آل فرقة منهم طائفة ليتفّقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون "

  .١٢ص١١ج :الشيعة  وسائل"....) منافع لهم
: َقاَل) صلى اهللا عليه وآله(ِإنَّ َقْومًا َيْرُووَن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : Xُقْلُت ِلَأِبي َعْبِد اللَِّه : (َعْن َعْبِد اْلُمْؤِمِن اْلَأْنَصاِريِّ، َقاَل

َلْيَس َحْيُث َتْذَهُب َوَذَهُبوا : َقاَل. ًة، َفاْجِتَماُعُهْم َعَذاٌبِإْن َآاَن اْخِتَلاُفُهْم َرْحَم: َفُقْلُت. َصَدُقوا: َفَقاَل. اْخِتَلاُف ُأمَِّتي َرْحَمٌة
َلْيِهْم َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُآلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّيِن وِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإ: "ِإنََّما َأَراَد َقْوَل اللَِّه َعزَّ وَجلَّ

َفَيَتَعلَُّموا ُثمَّ َيْرِجُعوا إلى َقْوِمِهْم َفُيَعلُِّموُهْم، ) صلى اهللا عليه وآله(َفَأَمَرُهْم َأْن َيْنِفُروا إلى َرُسوِل اللَِّه ". لَُّهْم َيْحَذُروَنَلَع
  .٨٥ص ١ج: الشرائع علل ) يُن َواِحٌد ِإنََّما الدِّيُن َواِحٌدِإنََّما َأَراَد اْخِتَلاَفُهْم ِمَن اْلُبْلَداِن َلا اْخِتَلافًا ِفي ِديِن اللَِّه ِإنََّما الدِّ

أين : إذا حدث على اإلمام حدث آيف يصنع الناس؟ قال: Xقلت ألبي عبد اهللا : قال: (صحيحة يعقوب بن شعيب
ذر ما داموا في الطلب، وهؤالء هم في ع: قال" َيْحَذُروَن: َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُآلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم إلى قوله: "قول اهللا عز وجل

  .٤٢٧ص ١ج: الكافي) الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم
من : قال) صلى اهللا عليه وآله(، عن قول العامة إن رسول اهللا Xسألت أبا عبد اهللا : (صحيحة عبد األعلى، قال

ًا هلك، ورجل في خراسان ال يعلم من وصيه، لم فإن إمام: قلت. حق واهللا: قال. مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية
ال يسعه أن اإلمام إذا مات وقعت حجة على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس : يسعه ذلك ؟ قال

  .٣٧٨ص ١ج: الكافي"...) فلوال نفر من آل فرقة منهم طائفة: "بحضرته إذا بلغهم أن اهللا عز وجل يقول
، فلو أعلمتنا أو أعلمنا من فأشفقناأصلحك اهللا، بلغنا شكواك : Xقلت ألبي عبد اهللا ( :محمد بن مسلم، قالصحيحة 

آان عالمًا، والعلم يتوارث وال يهلك عالم إال وبقى من بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء  Xإن عليًا : بعدك ؟ فقال
وأما  -يعني المدينة  -أما أهل هذه البلدة فال : لأ فيسع الناس إذا مات العالم أن ال يعرفوا الذي بعده ؟ فقا: اهللا، قلت

فلو ال نفر من آل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين : "غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم إن شاء اهللا تعالى يقول
بمنزلة من خرج : قلت أرأيت من مات في طلب ذلك، فقال: ، قال"ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

قلت فإذا قدموا، بأي شيء يعرفون : بيته مهاجرًا إلى اهللا ورسوله ثم يدرآه الموت، فقد وقع أجره على اهللا، قال من
  .٥٩١ص ٢ج: علل الشرائع) يعطي السكينة والوقار والهيبة: صاحبهم ؟ قال

الذآر إن آنتم ال فاسألوا أهل : "قال اهللا تبارك وتعالى: (... ، وفيهاXصحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا 
وما آان المؤمنون لينفروا آافة فلوال نفر من آل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا : "، وقال اهللا"تعلمون

قال اهللا عز . ، فقد فرضت عليكم المسألة والرد إلينا، ولم يفرض علينا الجواب"قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
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) للتفقه الواجب(عنده مث نقل ما فيه إذن بنشره وتعليمه بني الناس٬، وهذا هو النفري الواجب 
إىل وجوب  النفري إىل غري املعصوم؛ ألن التعلم عند غري املعصوم ال يكون وال ميكن تعديه 

واجب"ا إال بنص٬، وهو هنا مفقود٬، فالكالم يف الغيبة الكربى وال أحد من الفقهاء يقول إنه نفر 
 .Xإىل اإلمام املهدي 

ردود وأما القول بأن التفقه واجب حىت يف الغيبة الكربى وعليه فاإلنذار يبقى واجب"ا٬، فم
وºلÀي¶نذÀر¶واْ قَو½مºه¶م½ إِذَا رºجºع¶واْ ﴿بكون اإلنذار يف اآلية مشروط بالرجوع من النفري الواجب 

٬، وال إطالق يف اآلية لإلنذار بعد كل دعوى تفقه٬، وبالتايل فال ميكن االستدالل ﴾إِلَي½هِم½
  .باآلية حىت على جواز اإلنذار فضالً عن اإلفتاء

الستفادة منها متن"ا للداللة على وجوب تقليد غري املعصوم٬، بل إذن فاآلية ال ميكن ا   ٥
وال ميكن حىت االستدالل �ا على اإلفتاء والتشريع؛ ألن اآلية يف اإلنذار وليس اإلفتاء٬، ولو 
ترتلنا إىل اإلفتاء فيبقى االستدالل غري تام لعدم داللة احلذر على قبول الفتوى تعبد"ا إضافة إىل 

 .احلذر متوقف على حصول العلماحتمال كون وجوب 

 واألئمة  غاية ما تدل عليه اآلية هو وجوب تعلم األحكام الشرعية عن النيب ف
٬، وهذا املعىن نص�ت عليه روايات أهل وإيصاهلا إىل الناس الذين هم بعيدون عن األئمة 

ا عمل ومن شاء فلرياجع مثالً كتاب الكايف وغريه من الكتب املعتربة٬، وهذا م البيت 
وأيض"ا العلماء املتقدمون القريبون من زمن النصوص الشرعية وبعض به أصحاب األئمة 

 .املتأخرين ومل يقل أحد منهم بوجوب تقليد غري املعصوم

ولنورد اآلن بعض األمثلة من أقوال الفقهاء والعلماء األصوليني يف نقض االستدالل باآلية 
 :الكرمية

                                                                                                                                                                              
يعني من اتخذ " لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اهللا فإن لم يستجيبوا: "وجل

  .٣٥٠ص: قرب اإلسناد...) دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدى
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واملنذر هو املخوف احملذر الذي ينبه على النظر والتأمل٬، ... ( :)١(يقول السيد املرتضى   
ومعىن ذلك ) لعلهم حيذرون: (وال جيب تقليده وال القبول منه بغري حجة٬، وهلذا قال تعاىل

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

  :)٢(الشيخ األنصاري   

٬، بل ميكن أن يتوقف وجوبه على ....إال مطلوبية احلذر ال يستفاد من الكالم... (
التفقه الواجب ليس إال معرفة ... لعله حيصل هلم العلم فيحذروا : حصول العلم٬، فاملعىن

فاحنصر وجوب احلذر فيما إذا علم املنذر صدق املنذر يف ..... األمور الواقعية من الدين٬، 
ية نظري ما ورد من األمر بنقل الروايات٬، فإن فهذه اآل...... إنذاره باألحكام الواقعية 

املقصود من هذا الكالم ليس إال وجوب العمل باألمور الواقعية٬، ال وجوب تصديقه فيما 
ال إنشاء حكم ظاهري هلم بقبول كل ما خيربون به .... حيكي ولو مل يعلم مطابقته للواقع 

 ).وإن مل يعلم مطابقته للواقع

وأما اآليات٬، فلعدم داللة آية النفر والسؤال على : (... ساينالشيخ حممد كاظم اخلرا  
  .)٣(....) جوازه٬، لقوة احتمال أن يكون اإلرجاع لتحصيل العلم ال لألخذ تعبداً

                                                            
يقول السيد المرتضى وإن آان آالمه في مقام دفع االستدالل باآلية على حجية خبر الواحد إال أن محصول  -١

إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد واالثنين، فال داللة لكم في اآلية؛ ألنه تعالى : (... قامالكالم جاري في الم
سماهم منذرين، والمنذر هو المخوف المحذر الذي ينبه على النظر والتأمل، وال يجب  تقليده وال القبول منه بغير 

لعلهم  يعملون أو : (لو أراد ما ادعوا لقال تعالىومعنى ذلك ليحذروا، و) لعلهم يحذرون: (حجة، ولهذا قال تعالى
وإن سميناه منذرًا، وآان قبول قوله واجبًا، فمن حيث آان في ابتداء دعوته ) صلى اهللا عليه وآله(والنبي ) يقبلون

  .٥٣٥ – ٥٣٤ص ٢ج: ـ السيد المرتضى) أصول فقه(الذريعة ...) يكون مخوفًا، ثم إذا استقر دليل نبوته
ال يستفاد من الكالم إال مطلوبية الحذر عقيب اإلنذار بما يتفقهون في الجملة، لكن ليس ... (: نصاريالشيخ األ -٢

. لعله يحصل لهم العلم فيحذروا: فيها إطالق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم، فالمعنى
وهذا ال ينافي اعتبار العلم . من المنذرين بما أنذروا فاآلية مسوقة لبيان مطلوبية اإلنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل

... فليس في هذه اآلية تخصيص لألدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم . ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم. في العمل
. تفقه فيهاالتفقه الواجب ليس إال معرفة األمور الواقعية من الدين، فاإلنذار الواجب هو اإلنذار بهذه األمور الم

أن اإلنذار هل وقع باألمور الدينية الواقعية أو  -بالفتح  - فإذا لم يعرف المنذر . فالحذر ال يجب إال عقيب اإلنذار بها
فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق . لم يجب الحذر حينئذ - بالكسر  -بغيرها خطاء أو تعمدًا من المنذر 

فهذه اآلية نظير ما ورد من األمر بنقل الروايات، فإن المقصود من هذا الكالم ......لواقعيةالمنذر في إنذاره باألحكام ا
ونظيره جميع ..... ليس إال وجوب العمل باألمور الواقعية، ال وجوب تصديقه فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع 

هتداء الناس إلى الحق الواقعي، ال إنشاء حكم ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم، فإن المقصود منه ا
  .١٣٠ص ١ج: فرائد األصول) ظاهري لهم بقبول آل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع

  .٤٧٣ – ٤٧٢ص: آتاب آفاية األصول -٣
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فما ذكرناه من الدليل االرتكازي هو  "وكيف كان"(: )١( الشيخ حممد تقي الربوجردي  
عداه من األدلة الشرعية قابل للمناقشة  فما "وإال"العمدة يف املستند لوجوب أصل التقليد 

أيضاً قاصرتان عن إفادة حجية  "ومها"فعمد®ا آييت النفر والسؤال  "وأما اآليات"......... 
واهللا العامل أنه جيب على  "فمعىن اآلية"... آية النفر  "وأما".... فتوى العامل يف حق العامي 

 ......)املتخلفني لعله حيصل هلم العلم فيحذرونالنافرين اإلنذار مبا تفقهوا إذا رجعوا إىل 

أن اآلية أجنبية عن حجية : واإلنصاف: (... بعد مناقشة الداللة٬، قال )٢(السيد اخلميين   
هذا حال اآليات الشريفة٬، واآليات األخر اليت استدل �ا٬، أضعف داللة ....... قول املفيت٬، 

 ).منهما

  :)٣(احملقق جعفر السبحاين   

                                                            
ن فما ذآرناه م" وآيف آان:("الشيخ محمد تقي البروجردي في  تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقي يقول -١

...... فما عداه من األدلة الشرعية قابل للمناقشة " وإال"الدليل االرتكازي هو العمدة في المستند لوجوب أصل التقليد 
.... أيضًا قاصرتان عن إفادة حجية فتوى العالم في حق العامي " وهما"فعمدتها آيتي النفر والسؤال " وأما اآليات"
من " ذ ال إطالق"الحذر مطلقًا ولو مع عدم حصول العلم للمنذرين بالفتح آية النفر فلمنع اقتضائها وجوب " وأما"

هذه الجهة وإنما إطالقها مسوق إليجاب اإلنذار على النافرين بما تفقهوا من األحكام، ال لبيان وجوب الحذر والقبول 
إخباراتهم إلفشاء الحق  مطلقًا، فيمكن أن يكون الحذر المطلوب عقيب اإلنذار منوطًا بحصول العلم القتضاء تراآم

واهللا العالم أنه يجب على النافرين اإلنذار بما تفقهوا إذا رجعوا إلى المتخلفين " فمعنى اآلية"الموجب لحصول العلم 
باآلية على وجوب نفر جماعة من آل بلد  X، لذلك استشهاد اإلمام "وربما يشهد"لعله يحصل لهم العلم فيحذرون 

ليعقوب بن شعيب بعد ما سأله عن  Xآقول أبي عبد اهللا " ا حدث على اإلمام السابق حدث لمعرفة اإلمام الالحق إذ
هم في عذر ما  Xثم قال : أين قول اهللا عز وجل فلوال نفر اآلية.. اإلمام إذا حدث عليه حدث آيف يصنع الناس 

ح أن اإلمامة ال تثبت إال داموا في الطلب وهؤالء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم، مع وضو
أن اخبار الجماعة " ذ من المعلوم "ذلك بما في اآلية من التعبير بالطائفة التي هي عبارة عن الجماعة " مؤيدًا"بالعلم 

 ٢٤٢ص: في مبحث االستصحاب والتعادل والتراجيح ٤ج: نهاية األفكار......) بشيء موجب عادة للعلم بذلك الشيء
– ٢٤٣.  
وأما آون اإلنذار من سنخ ما يتفقه فيه، أي بيان األحكام بنحو اإلنذار، فليست اآلية ظاهرة : (.... ينيالسيد الخم -٢
وأما التفقه في الدين، فهو أعم من ......... وأما وجوب العمل بقول المنذر بمجرده فال تدل اآلية عليه ........ فيه

الواردة في تفسيرها تدل على تعميمه، فحينئذ ال يمكن أن  األصول والفروع، فال وجه الختصاصه بالثاني، واألخبار
وأما آون التحذر بمعنى التحذر العملي، أي ............. بوجوب قبول قوله تعبدًا، لعدم جريانه في األصول : يقال

ق لآلية وأما وجوب قبول السامع بمجرد السماع، فال إطال.......... قبول قول الغير والعمل به، فهو خالف ظاهرها،
هذا حال ......... أن اآلية أجنبية عن حجية قول المفتي، : واإلنصاف. يدل عليه، فضًال عن إطالقها لحال التعارض

  .٩٥ – ٩٢ص: االجتهاد والتقليد) اآليات الشريفة، واآليات األخر التي استدل بها، أضعف داللة منهما
وال دليل على آون ...... بهمن جنس ما يتفقه فيه ممنوعة  إن دعوى آون ما ينذر: (... المحقق جعفر السبحاني -٣

آما أن حمل الحذر على قبول قول الغير والعمل بمقتضاه خالف الظاهر فإنه ..... ما أنذر من جنس ما تفقه فيه 
ال إطالق ف...... والعمدة أنه ال إطالق لآلية الكريمة . ظاهر في الحذر بمعنى الخوفالقلبي الحاصل من إنذار الناذرين

لها يدل على وجوب القبول بمجرد السماع فضًال عن إطالقها لحال التعارض واإلنصاف أنها أجنبية عن حجية قول 
  .١٧٩ – ١٧٨ص ٣ج: تهذيب األصول ـ تحقيق بحث السيد الخميني...) المفتى 
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ال إطالق هلا يدل على وجوب القبول مبجرد السماع فضالً عن إطالقها حلال ف(... 
  .)١(...) واإلنصاف أpا أجنبية عن حجية قول املفىت التعارض

  :اآليات األخرى كآية الكتمان وغريها: ٣    ٣

 ما ب¾عíدß مßنí الْه©دىو¾ الْب¾يِّناتß مßن¾ أَنíز¾لْنا ما ي¾كْت©م©ونَ الäذßين¾ إِنä(اآليات األخرى كآية الكتمان 
فاالستدالل �ا  ٣وغريها ٢)الالّعßن©ون و¾ي¾لْع¾نه©م© اللّه© ي¾لْع¾نه©م© أُولئßك¾ الكßتابِ فßي لßلن�اسِ ب¾يَّن�اه©

   :أضعف مما تقدم

قد يستدل بآيات أخر٬، كأية الكتمان وغريها٬، مث إنه : (... يقولحممد سعيد احلكيم٬،   
  .)٤(....)والعمدة يف املقام آية النفرحجية خرب الواحد  كما أوضح يف مبحثوهو ضعيف 

  :وقال أيضاً

                                                            
  .١٧٩ – ١٧٨ص  ٣ج: تحقيق بحث السيد الخميني -تهذيب األصول  -١
 .١٥٩:البقرة ـ ٢
ستدل بعض الفقهاء بايآت من القرآن الكريم اجنبية عن وجوب تقليد غير المعصوم وللمثال انقل هنا آالم ا ـ ٣

  ....االستدالل للتقليد ـ المصطلح ـ بالقرآن الحكيم: (صاحب بيان الفقه في شرح العروة الوثقى
ْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي الدِّيِن َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُآلِّ ِفْرَقة ِمْنُه: (ـ آية النفر  منها قوله تعالى

  )...َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن
  )...َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإْن ُآْنُتْم َال َتْعَلُموَن: (قوله تعالى: ـ آية السؤال  ومنها

ِإْن َجاَءُآْم َفاِسٌق ِبَنَبإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم : (لنبأـ آية النبأ  ومنها قوله تعالى في آية ا
  ...َناِدِميَن

َقاُلوا َحْسُبَنا َما  َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأنَزَل اُهللا َوِإَلى الرَُّسوِل: (ـ آية قبول ما أتى به الرسول  ومنها قوله سبحانه
  ) ...َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َآاَن آَباُؤُهْم َال َيْعَلُموَن َشْيئًا َوَال َيْهَتُدوَن

َلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َآاَن َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اُهللا َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َع: (ـ آية اّتباع الوحي  ومنها قوله تعالى
  ) ...آَباُؤُهْم َال َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوَال َيْهَتُدوَن

ِإنَّ اَهللا َيْأُمُرُآْم َأْن ُتَؤدُّوا االََْماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس َأْن : (ـ آية االمانات والعدل  ومنها قوله تعالى
  ) ...ْلَعْدِلَتْحُكُموا ِبا

  )...ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اُهللا: (ـ آية الحكم بالحّق  ومنها قوله تعالى
ْم آَمُنوا ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّه: (قوله تعالى: ـ آية النهي عن التحاآم إلى الطاغوت  ومنها 

  )...ُأنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَآُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه
  )...لرَُّسوَل َوُأْوِلي اْالْمِر ِمْنُكْمَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَهللا َوَأِطيُعوا ا: (ـ آية الوالية والطاعة  ومنها قوله سبحانه 
صادق ....)) آيات ُأخر، مثل آية الكتمان، وآية االذن، وغيرهما، وفي ما ذآرناه آفاية إن شاء اهللا تعالى: ومنها 

 . ٢٧ص  ١ج: الشيرازي ـ بيان الفقه في شرح العروة الوثقى
  .١٣ص: آتاب االجتهاد والتقليد -٤
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كما تقدم اإلشكال يف االستدالل بآيات أخر قد استدل �ا على حجية الفتوى أيضا (...
حيث يظهر مبراجعة ذلك ضعف االستدالل Õا على حجية   كآييت الذكر والكتمان 

  .)١() الفتوى

أن اآلية أجنبية عن حجية قول املفيت٬، : واإلنصاف: (ميينوقد مر أيضاً قول السيد اخل  
 .)٢()هذا حال اآليات الشريفة٬، واآليات األخر اليت استدل Õا أضعف داللة منهما...... 

وكذلك نفى عدد من كبار العلماء والفقهاء األصوليني وجود دليل من القرآن أو أي    
م األصول يعتربون العمدة يف االستدالل هو ما دليل نقلي تام مجلة وتفصيال٬ً، ومعلوم أن أعال

  .يسمى بالدليل العقلي أو بناء العقالء٬، وسنفصل القول إن شاء اهللا فيه فيما يلي

* * *  

٤Jא א Wא
فللعوام أن ... فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ( :الرواية األوىل: ٤   ١

  )يقلدوه

  :مناقشة السند: ٤   ١    ١

والتفسري املنسوب إىل اإلمام !! ن الرواية حبسب مبانيهم ضعيفة السند بل مرسلة إ
: ضعفه أغلب الفقهاء واحملققني٬، نذكر منهم    الذي ورد فيه  احلديث    Xالعسكري 

  .العالمة احللي٬، السيد اخلوئي٬، السيد اخلميين٬، حممد سعيد احلكيم٬، وغريهم الكثري

٬، وقال )رواية مرسلة غري قابلة لالعتماد.... االحتجاج رواية : (..... السيد اخلوئي  
مل يثبت بطريق  X؛ ألن التفسري املنسوب إىل العسكري الرواية ضعيفة السند: (... أيض"ا

  .)٣(..)  قابل لالعتماد عليه

                                                            
  .٣٢١ص ٦ج: هالمحكم في أصول الفق -١
  .٩٥ص: االجتهاد والتقليد -٢
  .٢٢٢ - ٢٢١ ،٨١ص: آتاب االجتهاد والتقليد -٣
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  .)١(....) فالرواية مع ضعفها سنداً : (السيد اخلميين  

: (... قال  ضمنها هذه الرواية  بعد أن ذكر روايات من  حممد سعيد احلكيم    
  .)٢() مضافاً إىل اإلشكال يف اجلميع بضعف السند

يف امليم٬، وفيه ) ٢٢(من الفصل  ٦٠برقم  ٤٠٤خالصة األقوال ص   العالمة احللي يف  
الشيخ جواد القيومي٬، : التحقيق... يف حممد٬، أربعة وستون رجالً ) ١(مثانية أبواب الباب 

مؤسسة  هـ١٤١٧عيد الغدير : مؤسسة النشر اإلسالمي٬، التاريخ: طبعةاألوىل٬، امل: الطبعة
  .نشر الفقاهة

  :مناقشة الداللة: ٤   ١    ٢

ظاهرها ترخيص مع أن الكالم يف الوجوب لذلك يغريها ....) فللعوام أن (عبارة : تنبيه
  ....).على العوام أن (بعض الفقهاء وخطباء املنابر إىل 

ناقش : رابعاً: (للسيستاين يف جواب عن سؤال حول أدلة التقليدمركز الدراسات التابع   
ليست ظاهرة يف وجوب  )فعلى العوام أن يقلدوه( :وقالاملستشكل يف داللة الرواية٬، 

مع أن السؤال . )٣() استظهر الوجوب منها: نقول... التقليد بل هي ظاهرة يف التخيري 
  ).هفللعوام أن يقلدو: (جاءت فيه العبارة الصحيحة

قد جعل  Xحىت إن اإلمام املعصوم ( :السيد حممد بن علي املوسوي العاملي قال  
من كان من الفقهاء صائناً لنفسه٬، خمالفاً هلواه٬، مطيعاً ألمر : العلماء نوابه من بعده لقوله

  .)٤() فعلى العوام أن يقلدوهمواله 

  

                                                            
   ٩٨ – ٩٧ص: االجتهاد والتقليد -١
  .١٣ – ١٢ص: التقليد - مصباح المنهاج  -٢
  .com/faq/4278http://www.aqaed :مرآز الدراسات العقائدية التابع للسيستاني-٣
  .٧ص ١ج: محمد بن علي الموسوي العاملي -آتاب مدارك األحكام  -٤
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بقبول قوله دون دليل األحكام لو قلنا بداللة الرواية على جواز تقليد غري املعصوم يف    ١
٬، وعليه تكون )١(فيلزم من ذلك جوازه يف العقائد أيضاً   إطالقاً للرواية عن موردها   

معارضة مبتواتر قطعي الصدور والداللة وبالتايل فال ميكن االستدالل بالرواية حىت على جواز 
   .تقليد غري املعصوم

   يعرفون الكتاب وال كالم املعصومني الذين ال  لو قلنا إن النص يعطي العوام    ٢
ترخيصاً بتقليد من كان من الفقهاء   إال مبا يسمعونه من علمائهم وال سبيل هلم إىل غريه 

قبول خربه٬، وتصديقه يف حكايته٬، والعمل مبا "موصوفاً بتلك الصفات فهذا ال يتجاوز جواز 
وبالتايل  )٢(ص وهو ال خالف فيه كما هو صريح الن" يؤديه إليهم عن املعصوم رواية ونقالً

 .فليس هناك داللة على وجوب تقليد اÏتهد غري املعصوم

وقلنا أن اخلرب شامل لألحكام والفتوى ) أي العقائد(لو أطلقنا  الرواية عن موردها    ٣
مث لو كان التفقه متوقفاً على االجتهاد األصويل ومن مث لو  وأنه رخص للعوام تقليد الفقهاء

لكان ) مع اختالفها(تقليد عرفاً ال يتحقق إال بأحد مفاهيمه االصطالحية األصولية كان ال
 ... !اخلرب داالً على جواز تقليد اÏتهد يف الفروع واألصول 

  :ولكن

                                                            
أن الذم لم يكن متوجهًا إلى تقليدهم في أصول العقائد، آالنبوة واإلمامة بل متوجه : فيظهر منه: (السيد الخميني ـ١

م فال بأس به إذا آانوا صائنين ألنفسهم، إلى تقليد فساق العلماء، وإن عوامنا لو قلدوا علماءهم فيما قلد اليهود علماءه
إلى آخره، فإخراج األصول منه إخراج للمورد، وهو مستهجن، فال بد من توجيه الرواية بوجه، ... حافظين لدينهم 

سوق الرواية إنما هو في التقليد الظني، الذي يمكن ردع قسم منه، واألمر : وبالجملة.... أو رد علمها إلى أهلها 
م منه، وااللتزام بجواز التقليد في األصول أو في بعضها، آما ترى، فالرواية مع ضعفها، واغتشاشها بالعمل بقس

  .٩٧ص: السيد الخميني ـ آتاب االجتهاد والتقليد) متنًا، ال تصلح للحجية
 إن ظاهر الحديث صحة التقليد في األصول والعقائد إذا أخذوها عمن هو صادق في: (..المحقق جعفر السبحاني

إن " وبالجملة... "، وهو باطل بضرورة الدين وإخراجها عن مصب الحديث، إخراج المورد المستهجن،....حديثه، 
مصب البحث فيها إنما هو في التقليد الظني، في األصول والعقائد، بترخيص قسم وهو التقليد عمن له صيانة 

  .١٨٠ص ٣ج: يب األصولتهذ) وحفاظة، والمنع عن آخر، وااللتزام بجوازه فيها غريب جدًا
التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية ال قبول الرأي واالجتهاد والظن وهذا واضح، : (الحر العاملي -٢

وذلك ال خالف فيه، وال ينافي ما تقدم  وقد وقع التصريح بذلك فيما أوردناه من الحديث وفيما ترآناه منه في عدة 
يجوز عند األصوليين االعتماد عليه في األصول وال في الفروع؛ ألنه خبر واحد مواضع، على أن هذا الحديث ال 

مرسل، ظني السند والمتن ضعيفًا عندهم، ومعارضه متواتر، قطعي السند والداللة، ومع ذلك يحتمل الحمل على 
  .٩٤ص ١٨، ج١٣٢ – ١٣١ص ٧٢ج: الحر العاملي -) آل البيت(وسائل الشيعة ) التقية
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٬، فاألصحاب كانوا فقهاء Xالتفقه يف زمن النص كان يتحقق بالسماع عن املعصوم   
  .مبا هم رواة

  .Xعن املعصوم كان بنقل احلكم : واإلفتاء  

  .Xوغري متقوم برأي الفقيه بل وال حىت برأي املعصوم   

٬، بل ونفس هذه Xوأما التقليد فهو يصدق عرفاً على قبول الرواية عن املعصوم   
  .الرواية مس�ته تقليداً

علماء األصول شاملة لقبول اخلرب٬، بل ومنهم من  )١(إىل أن الرواية عدها كبار  مضافاً
٬، وبالتايل فالنص ال ميكن االستدالل به على جواز التقليد )٢(لتها فيه صرح باحنصار دال

 .الشائع يف عصرنا هذا فضالً على االستدالل به على وجوبه

ضعيفة السند وأجنبية عن عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم٬، بل وال الرواية : بالنتيجة
إال يستفاد منها على وجه القطع تنفعهم حىت لإلثبات التارخيي ال منطوقاً وال مفهوما٬ً، وال 

  .)٣( ذم التقليد

                                                            
عدم : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه: ومنها: (...صاريالشيخ األن -١

الشيخ األنصاري ـ آتاب ) الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل االستفتاء، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل  بالرواية
  .١٣٩ص١ج: فرائد األصول

وأما األخبار الدالة على جواز اإلفتاء واالستفتاء  فهي وإن آانت أحسن (: الشيخ محمد حسين الغروي األصفهاني -٢
ما في الباب، إال أن اإلفتاء حيث آان في الصدر األول بنقل الخبر، وآان نشر األحكام في زمان النبي واإلمام 

ومنه تعرف  .الخبر، فتدبر فلذا ال تدل إال على حجية - ال بأعمال الرأي والنظر  -عليهما السالم بنقل األخبار واآلثار 
، فإن قبول أخبار الغير من غير دليل على المخبر به يصدق عليه "فللعوام أن يقلدوه: "Xما في االستدالل بقوله 

غير متقومة  -حتى بلسان الشرع  -بل الحق أن مادة الفتوى  .التقليد عرفًا، آما يدل عليه مورد هذا الخبر فراجع
إذا : "X، وقوله "ويستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة: "لمجتهد آما في قوله تعالىبالرأي والنظر المخصوص با

وال تستفت فيهم : "، وقوله تعالى"واستفتهم أهم أشد خلقًا: "، بل ال تختص باألحكام آما في قوله تعالى"أفتيتك بشيء
إطالقه على األخبار بالحكم حقيقة، ال من  فيصح -حكمًا آان أو غيره  -، فاإلفتاء ليس إال إعطاء معلومة "منهم أحدًا

الشيخ محمد حسين  - نهاية الدراية في شرح الكفاية ) حيث شيوع اإلفتاء بنقل الخبر في الصدر األول، آما قيل
  .٤٦٧ص ٣ج: الغروي األصفهاني

فسير بشكل غير موثوق، الت) Xأي للحسن العسكري ( ونسب إليه أيضًا : (السيد محمد محمد صادق الصدر -٣
موسوعة اإلمام ) على أن روايته ضعيفة، وال تصلح لإلثبات التاريخي..... بتفسير اإلمام العسكري : المشهور

  .١٩٧ص: المهدي تاريخ الغيبة الصغرى
لعدم وروده في شيء من ... ثّم إن التكلم في مفهوم التقليد ال يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية : (السيد الخوئي

إال أنها رواية مرسلة غير قابلة لالعتماد عليه، إذن فلم يؤخذ عنوان ... ورد في رواية االحتجاج   نعم،. الروايات
هذا : (ويقول أيضًا. ٨١في شرح ص: آتاب التقليد واالجتهاد) التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه
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وأما احلوادث الواقعة فارجعوا (: توقيع العمري السفري الثاين: الرواية الثانية: ٤    ٢
  ).فيها إىل رواة حديثنا

  :النص الكامل للحديث: ٤   ٢    ١

سألت : (حممد بن يعقوب الكليين٬، عن إسحاق بن يعقوب٬، قال): االحتجاج(التوقيع 
أن يوصل يل كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت ) رمحه اهللا(مد بن عثمان العمري حم

أما ما سألت عنه أرشدك اهللا وثبتك : "Xعلي�٬، فورد التوقيع خبط موالنا صاحب الزمان 
وبني أحد قرابة٬،  8من أمر املنكرين يل من أهل بيتنا وبين عمنا فاعلم أنه ليس بني اهللا 

 وسبيله سبيل ابن نوح٬، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة من أنكرين فليس مين
٬، وأما الفقاع فشربه حرام وال بأس بالشلماب٬، وأما أموالكم فما نقبلها إال Xيوسف 

لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتانا اهللا خري مما آتاكم٬، وأما ظهور 
مل يقتل فكفر  Xمن زعم أن احلسني  الفرج فإنه إىل اهللا وكذب الوقاتون٬، وأما قول

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإpم حجيت وتكذيب وضالل٬، 
عليكم وأنا حجة اهللا عليهم٬، وأما حممد بن عثمان العمري رضي اهللا عنه وعن أبيه من 

اهللا قلبه  األهوازي فسيصلح وأما حممد بن علي بن مهزيار قبل فإنه ثقيت وكتابه كتايب٬،
ويزيل عنه شكه٬، وأما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال ملا طاب وطهر ومثن املغنية حرام٬، 
وأما حممد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت٬، وأما أبو اخلطاب حممد بن 
أيب زينب األجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون٬، فال جتالس أهل مقالتهم فإين منهم 

منهم براء٬، وأما املتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئاً منها فأكله فإمنا  ء وآبائي  بري
وأما اخلمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه يف حل إىل وقت ظهور أمرنا؛ يأكل النريان٬، 

٬، وأما ندامة قوم شكوا يف دين اهللا على ما وصلونا به فقد أقلنا لتطيب والدkم وال ختبث
 8اجة لنا إىل صلة الشاكني٬، وأما علة ما وقع من الغيبة فإن اهللا من استقال وال ح

                                                                                                                                                                              
لم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف مع أن الناظر في هذا التفسير ال يشك في أنه موضوع، وجل مقام عا

 .١٥٧ص ١٣ج: السيد الخوئي - معجم رجال الحديث ) Xباإلمام 
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إنه مل يكن  ٬،)١(﴾يا أَيُّهºا ال«ذÀينº آمºن¶وا ال تºس½ئَلُوا عºن½ أَش½ياَء إِنْ ت¶ب½دº لَكُم½ تºس¶ؤ½كُم½﴿: يقول
أحد من آبائي إال وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه وإين أخرج حني أخرج وال بيعة 

د من الطواغيت يف عنقي٬، وأما وجه االنتفاع يب يف غيبيت فكاالنتفاع بالشمس إذا ألح
غيبها عن األبصار السحاب٬، وإين ألمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل 
السماء٬، فأغلقوا أبواب السؤال عما ال يعنيكم٬، وال تتكلفوا علم ما قد كفيتم٬، وأكثروا 

رجكم٬، وºالسَّالم¶ عليك يا إسحاق بن يعقوب وعºلى مºنِ الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك ف
  .)٢(") اتَّبºعº الْه¶دى

 :مناقشة سند التوقيع: ٤   ٢    ٢

  :التوقيع أيض"ا ضعيف السند٬، ونكتفي ببعض األمثلة للتضعيفات

  .)٣(....)    بعد ضعف التوقيع سنداً  : وفيه: (السيد اخلميين  

يف مضافاً إىل اإلشكال : (ات من ضمنها التوقيع قالحممد سعيد احلكيم بعد ذكر رواي  
  .)٤() اجلميع بضعف السند

أما السند فلجهالة ابن عصام ٬، وكذا إسحاق . قاصرة سندا وداللةأ¬ا ( : السيد اخلوئي  
  .)٥( )بن يعقوب 

                                                            
  .١٠١: المائدة -١
  .١٨٠ص ٥٣ج: بحار األنوار -٢
  .١٠٠ص: السيد الخميني -االجتهاد والتقليد  -٣
  .١٣التقليد ص: مصابيح المنهاج -٤
 عن عصام، بن محمد بن محمد عن النعمة واتمام الدين إآمال ابآت في الصدوق رواه الذي التوقيع ومنها(... -٥

 عن فيه سألت قد آتابا لي يوصل أن العمري عثمان بن محمد سألت: قال يعقوب بن إسحاق عن يعقوب، بن محد
 إلى.. وثبتك اهللا ارشدك عنه سألت ما أما: السالم عليه الزمان صاحب موالنا بخط التوقيع فورد علي أشكلت مسائل

 الهالل أمر فان. الخ.. اهللا حجة وانا عليكم حجتى فانهم حديثنا رواة إلى فيها فارجعوا الواقعة الحوادث وأما: قال أن
 في نافذا وحكمهم متبعة حجة قولهم ويكون الشرع حكام وهم الحديث رواة إلى فيه فيرجع الواقعة الحوادث من

 السيد ـ الصوم آتاب....) يعقوب بن اسحاق وآذا عصام، ابن لجهالةف السند أما. وداللة سندا قاصرة انها وفيه. االمة
    .٨٤ ـ ٨٣  ص ـ ٢ج: الخوئي

 وآذلك..........  السند ضعيفة حنظلة بن عمر رواية أن: عليه ويرد (...: وأيضا ضعفه في آتاب االجتهاد والتقليد 
 محمد نعم. وثاقتهما تثبت ولم عصام بن مدمح بن ومحمد يعقوب بن إسحاق سنده في فان الشريف التوقيع في الحال
 السيد ـ والتقليد االجتهاد آتاب) أبدًا التوثيق يقتضى ال لمثله الشيخوخة مجرد أن إال) قده( الصدوق شيخ محمد بن

  .٣٥٨ ص: الخوئي
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حسب مبانيهم٬، إذ القطعي الصدور هو ) على عقيدة(فالتوقيع ال يصلح لالستدالل به 
  .واتر كما تقدم وهذه الرواية ضعيفة السنداملتالصحيح 

  :مناقشة داللة التوقيع: ٤   ٢    ٣

لو قلنا إن املراد من رواة احلديث مطلق الرواة املعتربين٬، وأن التوقيع أَرíج¾ع¾ إليهم    ١
منهم ال يكون شيئًا آخر الرواية فقبول  Xألخذ احلكم الذي ينقلونه ويروونه عن املعصوم 

٬، إضافة إىل أنه حينئذ يكون ختيري"ا والكالم يف الوجوب وبالتايل فال Xوم غري تقليد للمعص
  .داللة للنص على عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم

على فرض إطالق التوقيع وإذا قلنا أن اÏتهدين يف الغيبة الكربى أيض"ا يطلق عليهم    ٢
كما عن السيد ) أن الراوي ال يصدق على املطلع على كتب احلديث(مع   رواة حديث 
   فظهور اخلرب يف اإلرجاع إىل رواة احلديث مبا يروونه ال مبا هم جمتهدون     )١(اخلوانساري

وبالتايل     )٤(٬، وحممد سعيد احلكيم )٣( ٬، واحملقق اخلوئي)٢(كما صر�ح به الشيخ األنصاري 
نصوص٬، بل فالتوقيع أجنيب حىت عن الكالم يف استنباط احلكم الشرعي واالجتهاد خارج ال

فضالً عن كونه أجنبي"ا كما وال ميكن االستدالل به على االجتهاد ضمن النصوص الشرعية 
  .تبي�ن عن الداللة على عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم

  اليت ظاهرها يعم العقائد والشرائع    Xيف جوابه ) احلوادث(املراد من عبارة    ٣
أن يكون املسؤول عنه من األمور املعهودة كما غري معلوم كون السؤال غري معلوم واحتمال 

                                                            
 إن الراوي ال يصدق على المطلع على آتب الحديث وإال لصدق على آل من طالع: (السيد أحمد الخوانساري -١

  .١٠٠ص ٣ج: آتاب جامع المدارك) آتب الحديث أنه راوي للحديث
لو سلم أن ظاهر الصدر االختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني : (... الشيخ مرتضى األنصاري -٢

 – ٣٠١ص ١ج: فرائد األصول) يدل على وجوب قبول خبرهم Xاالستفتاء منهم، إال أن التعليل بأنهم حجته 
٣٠٢.  
، فإن اإلرجاع إلى رواة )أي التوقيع(إمكان المناقشة في داللته : (.. قال السيد الخوئي في نقاش األهلية للقضاء ـ٣

والنسبة بين الراوي والمجتهد عموم من الحديث ظاهره اإلرجاع إليهم بما هم رواة حديث ال بما أنهم مجتهدون 
ة أنهم في الحقيقة رواة األئمة عليهم السالم ومستفيدين من وجه، وإن آان يمكن إطالق الرواة على المجتهدين بعناي

آثارهم وعلومهم وليسوا في عرضهم بوجه إال أنه إطالق مسامحي، وال يقاس هذا باإلرجاع إلى آحاد الرواة 
آاإلرجاع إلى محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمان أو زآريا بن آدم وغيرهم ممن ارجعوا إليهم بأشخاصهم 

  .٣٥٨ص: االجتهاد والتقليد....) بيناه في أوائل الكتاب، والفرق واضح ال يخفى على الفطن على ما
اللهم إال أن يستشكل في األول بقرب آون الرجوع للرواة ألخذ الرواية منهم، ال : (... محمد سعيد الحكيم، قال ـ٤

  .١٣ص: آتاب االجتهاد والتقليد....) سندمضافًا إلى اإلشكال في الجميع بضعف ال. ألخذ الحكم الذي استنبطوه منها



  ٤١........................................................ سقوط الصنم 

٬، وحنن ال نلتزم بتخصيص اخلرب يف وجوب التقليد )٢( والشيخ النائيين )١(عن احملقق اخلراساين 
: يف الفروع بدون خمصص كيف والفقهاء أنفسهم ال يسلمون بذلك التخصيص٬، ومنهم

القول بالوجوب تكون الداللة خمالفة ٬،  فعلى اإلطالق و)٤(واحملقق السبحاين  )٣(السيد اخلميين
ملنع التقليد يف العقائد لغري املعصوم أو من نصبه املعصوم٬، وأما ختصيص مصداق الرواة 
بتخصيص موضوع احلوادث فيحتاج دليالً وهو معدوم إضافة إىل ما يف عدم التخصيص من 

حكام معلوم مؤيد لكون رواة احلديث هم السفراء ووجوب الرجوع هلم يف العقائد واأل
وعلى أي حال فبعدم معلومية املراد باحلوادث الواقعة وبعدم دفع احتمال .... وحمل إمجاع 

خصوصيتها فيما هو غري الفقه يكون التوقيع غري تام الداللة يف اإلرجاع يف األحكام فضالً 
  .عن عقيدة وجوب أخذ الرأي والفتوى من غري املعصوم

من ينقل احلكم والعقائد عن اإلمام  و أ¬ا نص علىالفهم الصحيح ملنت الرواية ه   ٤
٬، وال ظهور للتوقيع يف السؤال عن التكليف يف الغيبة الكربى  Xكسفري منه  Xاملهدي 

فالرواية وردت يف زمن    )٥(احملقق النائييين عن الشيخ موسى اخلوانساريكما صر�ح به   
رضي (ثالث مث السمري السفري الرابع السفري الثاين مث جاء بعده احلسني بن روح السفري ال

                                                            
وال في إرجاع الحوادث الواقعة إليهم في التوقيع الشريف، الحتمال معهودية الحوادث، ...: (اآلخوند الخراساني ١-

الحوادث الواقعة والفروع المتجددة  وإشارة إلى خصوص ما ذآره في السؤال، وقوة أن يكون المراد إرجاع حكم
  .٩٦ – ٩٥ص: المحقق الخراساني ـ حاشية المكاسب...) خصوصها أثر في اإلخبارالتي ليس منها ب

 Xهي الحوادث المعهودة بين اإلمام : إن السؤال غير معلوم، فلعل المراد من الحوادث: (... الشيخ الخوانساري -٢
ولذا وصفهم برواة ... أيضًا، فألن الحجة تناسب المبلغية في األحكام والرسالة على األنام : وأما الثالث ...والسائل 

هذا، مع أن سؤاله ال يكون ظاهرًا في تكليف المسلمين في الغيبة الكبرى حتى يكون ... األحاديث الذين شأنهم التبليغ 
الجواب ظاهرًا في عموم الوقائع، بل يسأل عن حالهم في الغيبة الصغرى، فإن العمري الذي بتوسطه سأل محمد بن 

وأما : "في ذيل الخبر Xهو محمد بن عثمان العمري، آما يظهر من قوله  Xئع عن اإلمام إسحاق عن حكم الوقا
، X، وهو آان سفيرًا من قبله "محمد بن عثمان العمري فرضي اهللا عنه وعن أبيه من قبل، فإنه ثقتي وآتابه آتابي

منية ) في األمور العامةفلعله يسأل بتوسطه عن المرجع في الفروع المتجددة في ذاك العصر، ال عن المرجع 
  .٢٣٤ص ٢ج: النائيينى تقرير بحث المحقق الميرزا -الطالب 

أن صدره غير منقول إلينا، ولعله آان مكتنفًا بقرائن ال يفهم منه إال حجية  - بعد ضعف التوقيع سندًا  - : وفيه...( -٣
 السيد -  والتقليد االجتهاد) لفتوىحكمهم في الشبهات الموضوعية، أو االعم، وآان االرجاع في القضاء، ال في ا

   .١٠٠ ص :الخميني

وأما الحوادث، بصدد الجواب عن : إن التوقيع مقطوع الصدر؛ ألن قوله... :وفيه..... التوقيع الرفيع : ومنها(... -٤
سؤال حذف فيه، ومن المحتمل أن يكون السؤال راجعًا إلى القضاء وفصل الترافع، فينحصر حجية رأيهم فيه دون 

  .١٨٢ص: السبحاني ـ تهذيب األصول ـ تحقيق بحث السيد الخميني...) الفتوى
ال يكون ظاهرًا في تكليف المسلمين في ) أي محمد بن إسحاق(مع أن سؤاله : (... الشيخ موسى الخوانساري -٥

 ٢ج: النائيينىتقرير بحث المحقق  - منية الطالب ...) بل يسأل عن حالهم في الغيبة الصغرى...... الغيبة الكبرى 
  .٢٣٥ – ٢٣٤ص
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٬، وهي فترة ليست بالقصرية ومتتد لعشرات السنني٬، ولو كان هناك أمر باإلرجاع )اهللا عنهم
يف الغيبة الكربى لصدر يف عهد السفري الرابع٬، بل الذي ورد من السفري الرابع يف ¬اية الغببة 

٬، وعليه فالقدر )١(فارة والنقل الصغرى نص منه على انقطاع األمر باإلرجاع بانقطاع الس
 .املتيقن هو اإلرجاع للسفراء كمصداق لرواة حديثهم 

حىت بعد غض النظر عن كون املراد من احلوادث الواقعة غري معلوم    إذن٬، فالتوقيع    ٥
ال ميكن االستفادة منه    وغض النظر عن عدم ظهور السؤال يف التكليف يف الغيبة الكربى 

ى وجوب تقليد غري املعصوم٬، بل وال ميكن حىت االستدالل به على اإلفتاء متن"ا للداللة عل
والتشريع خارج النصوص إضافة إىل أن االستدالل به على اإلفتاء ضمن النصوص الشرعية 

 .نوال خيلو من اإلشكال؛ ألن اإلرجاع إىل الرواة مبا هم رواة ال مبا هم جمتهد

  !!ه علماء وفقهاء التقليد البسطاء وهذا هو حال الدليل الثاين الذي خيدع ب

  

  

  

  

                                                            
وآنا وجوه الشيعة  -إن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس روحه جمعنا قبل موته : (عن محمد بن همام، قال ـ١

إن حدث علّي حدث فاألمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النونجتي، فقد أمرت أن أجعله : "فقال لنا -و شيوخها 
  .٣٧١ص: للشيخ الطوسي -الغيبة ") ، وعَولوا في أمورآم عليهفي موضعي بعدي فارجعوا إليه

أبو علي بن همام : جماعة من وجوه الشيعة، منهم] عنده[لما أشتد حال أبي جعفر العمري اجتمع : (الشيخ الطوسي
: لهمإن حدث أمر فمن يكون مكانك ؟ فقال : وغيرهم وغيرهم من الوجوه واألآابر، فدخلوا على أبي جعفر فقالوا... 

هذا أبو القاسم الحسين بن روح النونجتي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب األمر والوآيل والثقة األمين، 
 – ٣٧١ص: للشيخ الطوسي -الغيبة ...) فارجعوا إليه في أمورآم وعَولوا إليه في مهماتكم، فبذلك أمرت، وقد بلغت

٣٧٢.  
فقام بما آان إلى أبي القاسم، فلما ) رضي اهللا عنه(لشيخ أبو القاسم أوصى ا: (وعن محمد بن أحمد الصفواني، قال

حضرته الوفاة، حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموآل بعده ولمن يقوم مقامه، فلم يظهر شيئًا من ذلك، وذآر أنه 
  .٣٩٤ص: للشيخ الطوسي - الغيبة ) لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن

بالرجوع إليهم والتعويل عليهم، والسفير الرابع بّين أّن هذا  Xهم سفراءه األربعة الذين أمر  Xإذن رواة حديثه 
اإلرجاع لم يؤمر بتعيين من يقوم فيه مقامه، فبما أّن السفير الرابع لم يرجع إلى أحد وال إلى عنوان تبين انحصار 

  .النواب الخاصين فقط) رواة الحديث(اليقين بالمراد بـ 
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  ):رواية عمر بن حنظلة وروايات أيب خدجية(روايات احلكومة والقضاء : ٤    ٣

  :نص الروايات: ٤   ٣    ١

بعضكم حياكم إياكم أن : (Xقال أبو عبد اهللا : عن أيب خدجية٬، قال: الرواية األوىل

٬، يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكمولكن انظروا إىل رجل منكم ! بعضاً إىل أهل اجلور 
  .)١() قاضياً فتحاكموا إليهفإين قد جعلته 

إىل أصحابنا٬،   Xبعثين أبو عبد اهللا  : (مشهورة أيب خدجية٬، عنه٬، قال: الرواية الثا�ية

يف شيء من األخذ والعطاء أن  إياكم إذا وقعت بينكم خصومة٬، أو تدارى: قل هلم: فقال
فإين هؤالء الفساق٬، اجعلوا بينكم رجال٬ً، قد عرف حاللنا وحرامنا٬، حتاكموا إىل أحد من 

 .)٢() ٬، وإياكم أن خياصم بعضكم بعضاً إىل السلطان اجلائرقد جعلته عليكم قاضياً

ع¾نí ر¾ج©لَيíنِ مßنX  íس¾أَلْت© أَب¾ا ع¾بíدß اللäهß : (ع¾نí ع©م¾ر¾ بíنِ ح¾نíظَلَة٬َ، قَالَ: الرواية الثالثة

ا ب¾يíن¾ه©م¾ا م©ن¾از¾ع¾ةٌ فßي د¾يíنٍ أَوí مßري¾اثö فَت¾ح¾اكَم¾ا إِلَى السُّلْطَانß و¾إِلَى الْقُض¾اة٬ß، أَ ي¾حßلÁ ذَلßك¾ أَصíح¾ابِن¾
مºن½ تºحºاكَمº إِلَي½هِم½ فÀي حºقٍّ أَو½ بºاطÀلٍ فَإِنَّمºا تºحºاكَمº إِلَى الط«اغُوت٬À، وºمºا يºح½كُم¶ لَه¶ فَإِنَّمºا : ؟ قَالَ

ذُ س¶ح½تاً وºإِنْ كَانَ حºقّاً ثَابِتاً؛ لÀأَنَّه¶ أَخºذَه¶ بِح¶كْمِ الط«اغُوتÀ وºقَد½ أَمºرº الل«ه¶ أَنْ ي¶كْفَرº بِه٬À، يºأْخ¶
ي¶رِيد¶ونَ أَنْ يºتºحاكَم¶وا إِلَى الط«اغُوتÀ وº قَد½ أُمÀر¶وا أَنْ يºكْفُر¶وا ﴿ :قَالَ الل«ه¶ تºعºالَى

Àف¾ ي¾: قُلْت©٬،)٣(﴾بِهí؟ قَالَفَكَي ßن¾ع¾انíا٬، : صºيثَنÀدºى حºوºمَّن½ قَد½ رÀن½كُم½ مÀن½ كَانَ مºإِلَى م Àانºن½ظُرºي
وºنºظَرº فÀي حºلَالÀنºا وºحºرºامÀنºا٬، وºعºرºفº أَح½كَامºنºا فَلْيºر½ضºو½ا بِهÀ حºكَما٬ً، فَإِنِّي قَد½ جºعºلْت¶ه¶ عºلَي½كُم½ 

يºقْبºلْه¶ مÀن½ه¶ فَإِنَّمºا اس½تºخºفَّ بِح¶كْمِ الل«هÀ وºعºلَي½نºا رºدَّ وºالرَّادُّ حºاكÀما٬ً، فَإِذَا حºكَمº بِح¶كْمÀنºا فَلَم½ 
Àبِالل«ه Àدِّ الشِّر½كºلَى حºع ºه¶وºو Àلَى الل«هºا الرَّادُّ عºلَي½نºت¾ار¾ ر¾ج©الً : قُلْت©. عíر¾ج©لٍ اخ Áفَإِنْ كَانَ كُل

نَّاظßر¾يíنِ فßي ح¾قÐهِم¾ا و¾اخíت¾لَفَا فßيم¾ا ح¾كَم¾ا و¾كßلَاه©م¾ا اخíت¾لَفَا فßي مßنí أَصíح¾ابِن¾ا فَر¾ضßي¾ا أَنْ ي¾كُون¾ا ال

                                                            
آتاب القضايا  - التهذيب ) قضائنا(بدًال من  ")قضايانا(، وبلفظ ٤ح ٤١٢ص ٧ج: آتاب القضاء - ي الكاف -١

  .٨ح ٢١٩ص ٦ج: واألحكام
  .١٣٩ص ٢٧ج: وسائل الشيعة -٢
  .٦٠: النساء -٣
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الْح¶كْم¶ مºا حºكَمº بِهÀ أَع½دºلُه¶مºا وºأَفْقَه¶ه¶مºا وºأَص½دºقُه¶مºا فÀي الْحºدÀيثÀ وºأَو½رºع¶ه¶مºا : ح¾دßيثßكُمí ؟ قَالَ
فَإِنَّه©م¾ا ع¾دíلَانß م¾رíضßيَّانß عßنíد¾ أَصíح¾ابِن¾ا لَا : قُلْت©: قَالَ. وºلَا يºلْتºفÀت½ إِلَى مºا يºح½كُم¶ بِهÀ الْآخºر¶

ي¶ن½ظَر¶ إِلَى مºا كَانَ مÀن½ رِوºايºتÀهِم½ عºنَّا فÀي ذَلÀكº : فَقَالَ: قَالَ. ي©فَضَّلُ و¾احßدª مßنíه©م¾ا ع¾لَى الْآخ¾رِ
كº فَي¶ؤ½خºذُ بِهÀ مÀن½ ح¶كْمÀنºا وºي¶ت½رºك¶ الشَّاذÎ ال«ذÀي لَي½سº ال«ذÀي حºكَمºا بِهÀ الْم¶ج½مºع¶ عºلَي½هÀ مÀن½ أَص½حºابِ

أَم½رÃ بºيِّنÃ ر¶ش½د¶ه¶ : بِمºش½ه¶ورٍ عÀن½دº أَص½حºابِك٬º، فَإِن« الْم¶ج½مºعº عºلَي½هÀ لَا رºي½بº فÀيهÀ وºإِنَّمºا الْأُم¶ور¶ ثَلَاثَةٌ
وºأَم½رÃ م¶ش½كÀلٌ ي¶رºدُّ عÀلْم¶ه¶ إِلَى الل«هÀ وºإِلَى رºس¶ولÀه٬À، قَالَ رºس¶ولُ  فَي¶تَّبºع¶٬، وºأَم½رÃ بºيِّنÃ غَيُّه¶ فَي¶ج½تºنºب¶٬،

 Àالل«ه : ºنÀا مºجºن Àاتºالشُّب¶ه ºكºرºن½ تº٬، فَمºكÀذَل ºي½نºب Ãاتºش¶ب¶هº٬، وÃيِّنºب Ãامºرºحº٬، وÃيِّنºلَالٌ بºح
فَإِنْ : قُلْت©. حºرَّمºاتÀ وºهºلَكº مÀن½ حºي½ثُ لَا يºع½لَم¶الْم¶حºرَّمºات٬À، وºمºن½ أَخºذَ بِالشُّب¶هºاتÀ ار½تºكَبº الْم¶

íكُمíقَات© ع¾نÐر¾و¾اه©م¾ا الث íنِ قَدíه©ور¾يíكُم¾ا م¾شíع¾ن ßقَالَ. كَانَ الْخ¾ب¾ر¾ان : ºح¶كْم¶ه¶ ح¶كْم ºافَقºا وºي¶ن½ظَر¶ فَم
رºك¶ مºا خºالَفº ح¶كْم¶ه¶ ح¶كْمº الْكÀتºابِ وºالسُّنَّةÀ الْكÀتºابِ وºالسُّنَّةÀ وºخºالَفº الْعºامَّةَ فَي¶ؤ½خºذُ بِه٬À، وºي¶ت½

ج©عßلْت© فßد¾اك¾٬، أَ ر¾أَيíت¾ إِنْ كَانَ الْفَقßيه¾انß ع¾ر¾فَا ح©كْم¾ه© مßن¾ الْكßت¾ابِ : قُلْت©. وºوºافَقº الْعºامَّةَ
: م©خ¾الßفاً لَه©مí بِأَيِّ الْخ¾ب¾ر¾يíنِ ي©ؤíخ¾ذُ ؟ قَالَ و¾السُّنَّةß و¾و¾ج¾دíن¾ا أَح¾د¾ الْخ¾ب¾ر¾يíنِ م©و¾افßقاً لßلْع¾امَّةß و¾الْآخ¾ر¾

: ج©عßلْت© فßد¾اك¾٬، فَإِنْ و¾افَقَه©م¾ا الْخ¾ب¾ر¾انß ج¾مßيعاً ؟ قَالَ: فَقُلْت©. مºا خºالَفº الْعºامَّةَ فَفÀيهÀ الرَّشºاد¶
فَإِنْ و¾افَق¾ : قُلْت©. رºك¶ وºي¶ؤ½خºذُ بِالْآخºرِي¶ن½ظَر¶ إِلَى مºا ه¶م½ إِلَي½هÀ أَم½يºلُ ح¶ك«ام¶ه¶م½ وºقُضºات¶ه¶م½ فَي¶ت½

إِذَا كَانَ ذَلÀكº فَأَر½جِه½ حºتَّى تºلْقَى إِمºامºكº فَإِن« الْو¶قُوفº عÀن½دº : ح©كäام©ه©م© الْخ¾ب¾ر¾يíنِ ج¾مßيعاً ؟ قَالَ
Àلَكَاتºي الْهÀامِ فºحÀاقْتÀال ºنÀم Ãي½رºخ Àاتº١()الشُّب¶ه(. 

  :السند مناقشة: ٤   ٣    ٢

  :رواييت أيب خدجية فيهما مناقشة  

٬، فقد صر�ح النجاشي "سامل بن مكرم"هو حمل كالم٬، وامسه ) أبو خدجية(فنفس الراوي (
يف بعض كلماته٬، فقال أنه ضعيف جد�ال٬، وعنه يف ) قدس سره(بأنه ثقة بينما ضعفه الشيخ 

ولعلّ خالف . رض األقوال فيهبعض كلماته أنه ثقة٬، وتوقف العالّمة يف اخلالصة يف أمره لتعا
فيه ناشئ عم�ا ذكروه يف الرجال من أنه كان يف بعض أي�امه منصرفاً عن احلق�٬، تابعاً  نيم¾لَالع¾

                                                            
  .٦٨ص ١ج: الكافي -١
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وحينئذ .  أليب اخلطاب امللحد املعروف٬، حت�ى هداه اهللا ورجع عنه إىل الطريق السوي فراجع
احلديث يف أي حالة من يشكل االعتماد على أحاديثه بعد عدم معلومية كون نقل هذا 

  .)١() وإن كان ظاهراً يف حال سالمته ولكن�ه شهادة منه يف حق� نفسه" بعثين"حاالته٬، وقوله 

 :رواية عمر بن حنظلة  

الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة٬، وأما تسميتها باملقبولة فهو أيض"ا مما مل يثبت كما 
  .)٢( احملقق اخلوئي صرح بذلك

  :شة االستداللمناق: ٤   ٣    ٣

لو قلنا أن رواييت أيب خدجية واملقبولة مطلقة وتشمل أيض"ا زمن الغيبة الكربى وقلنا    ١
القضاء و ٬،إىل التشريع )٣(أ¬ا تعطي العلماء حق احلكومة أي القضاء فكيف ميكن تعديتها 

عن هو إنفاذ التشريع بني الناس وهو مرحلة متأخرة عن التشريع٬، فالروايات أجنبية حىت 
 .وبالتايل فليس هناك داللة على وجوب تقليد غري املعصوم )٤(الكالم يف استنباط التشريع 

                                                            
  . ٤٥٨ص: ناصر مكارم الشيرازي ـ بحوث مهمة في الفقه -١
الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة، إذ لم يرد في حقه توثيق وال مدح ...  مقبولة عمر بن حنظلة: (.. لخوئيا -٢

: االجتهاد والتقليد..) وإن سميت روايته هذه بالمقبولة وآأنها مما تلقته األصحاب بالقبول وإن لم يثبت هذا أيضًا
 .١٤٣ص

في بحث حجية الخبر إن شاء  وسنتعرض له. عدم آون عمل المشهور جابرًا لضعف السند: (...البهسوديأيضًا عن 
مصباح األصول ...) اهللا تعالى، وأما المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، ولم يذآر له توثيق في آتب الرجال

  .١٤٢ص ٢ج: للبهسودي -ـ تقرير بحث الخوئي 
هما؛ ألن له حالة وأما روايتا أبي خديجة فاختصاصهما بالقضاء واضح، مضافًا إلى ضعف: (المحقق الخوانساري -٣

قبل االعوجاج وبعده، ولم يعلم أنه : اعوجاج عن طريق الحق، وهي زمان متابعته للخطابية، وحالتي استقامة، وهما
وآيف آان ال تدالن إال على نفوذ قضاء المجتهد المطلق أو المتجزى أيضًا، دون مطلق . رواهما في أي الحاالت

: X،  واألخرى قوله "اجعلوا بينكم رجًال ممن عرف حاللنا وحرامنا : "Xفإن إحداهما قوله . األمور العامة
وفي سند الكليني إليه ". انظروا إلى رجل منكم يعلم من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيًا فتحاآموا إليه"

الطالب ـ تحقيق بحث المحقق الخوانساري ـ منية ) وال يخفى أن القاضي غير الوالي". قضائنا: "بدل قضايانا قوله
 .٢٣٦ – ٢٣٥ص ٢ج: النائيني

والمتحصل أن االفقهية وبقية األوصاف الواردة في الرواية من مرجحات الحكمين فهي : (.... السيد الخوئي -٤
 .١٤٤ص: االجتهاد والتقليد...) راجعة إلى القضاء وأجنبية عن باب الفتوى بالكلية

في خصوص باب القضاء وال أقل من عدم الظهور في المدعى بعد مالحظة  المقبولة ظاهرة: (... السيد الخوانساري
  .١٠٠ص ٣ج: جامع المدارك..) .الصدر والذيل منها، غاية األمر ظهورها في ثبوت ما هو من شؤون قضاة العامة
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 )١()اإلرجاع يف املرافعة والتنازع إىل رواة األحكام(روايات أيب خدجية يف  ظهور   ٢
إمنا (٬، وأما املقبولة فهي ويدل عليه نسبة احلالل واحلرام والقضاء إليهم  عنهم 

ات احلكمية؛ ألن كالً منهما قد اعتمد يف حكمه على رواية من روايا®م وردت يف الشبه
٬، فالروايات ظاهرة يف خصوص رفع اخلصومة كما عن )٢( )كما هو املصرح به يف متنها

وال ميكن االستدالل بالروايات حىت على حجية القضاء خارج النصوص ( )٣(احملقق اخلراساين
ولو ترتلنا إىل اإلفتاء فهذا .....  )٤(باب الفتوى بالكلية الشرعية فضالً عن كو¬ا أجنبية عن 

وبالتايل فال داللة على عقيدة وجوب  Xال يعدو قبول نقل التشريع رواية عن املعصوم 
  .تقليد غري املعصوم

إذن فالروايات ال ميكن االستفادة منها متن"ا للداللة على وجوب تقليد غري املعصوم٬،    ٣
تدالل �ا على اإلفتاء والتشريع خارج النصوص٬، إضافة إىل أن بل وال ميكن حىت االس

االستدالل �ا على اإلفتاء ضمن النصوص الشرعية ال خيلو من اإلشكال؛ ألن الروايات يف 
  .)٥(احلكومة أي القضاء وليس اإلفتاء 

  

  
                                                            

حنظلة،  وآذا  ما ورد من اإلرجاع إلى رواة األحكام في الترافع ، آمقبولة عمر بن: (...الشيخ ضياء العراقي -١
 .٢٤٤ص ٤ج: االستصحاب والتعادل والتراجيح: نهاية األفكار ـ ضياء العراقي...) ومشهورة أبي خديجة

إنها إنما وردت في الشبهات الحكمية؛ ألن آًال منهما قد اعتمد في حكمه على رواية من : (... السيد الخوئي -٢
 . ٤٢٩ص: يداالجتهاد والتقل...)  رواياتهم آما هو المصرح به في متنها

وال في جعلهم حاآمًا وال قاضيًا، لعدم إطالق في الخالفة، ولعلها في تبليغ األحكام التي هي : (المحقق الخراساني -٣
من شئون الرسالة، وظهور آونهم حاآمًا وقاضيًا في خصوص رفع الخصومة، آما يشهد مالحظة المقبولة 

 .٩٤ص: المحقق الخراساني ـ حاشية المكاسب) والمشهورة
أن : ولكن يرد عليه.... إطالق صدر مقبولة عمر بن حنظلة، وإطالق مشهورة أبي خديجة : (... السيد الخميني -٤

إلغاء الخصوصية عرفًا ممنوع، ضرورة تحقق خصوصية زائدة في باب الحكومة، ربما تكون بنظر العرف دخيلة 
إال بحكم الحاآم النافذ، وهذا أمر مرغوب فيه، ال فيها، وهي رفع الخصومة بين المتخاصمين، وهو ال يمكن نوعًا 

وأما العمل بقول الفقيه فربما ال يكون مطلوبًا، ويكون المطلوب . يمكن فيه االحتياط، وال تتفق فيه المصالحة نوعًا
وأمثالها درك الواقع باالحتياط، أو األخذ بأحوط األقوال مع تعذر االحتياط التام، فدعوى أن العرف يفهم من المقبولة 

" إذا حكم بحكمنا: "وأما قوله. حجية الفتوى ال تخلو من مجازفة، وأوضح فسادًا من ذلك دعوى تنقيح المناط القطعي
لو سلم إشعاره بإلغاء احتمال الخالف، فإنما هو في باب الحكومة، فالبد في التسرية إلى باب الفتوى من دليل، وهو 

 .٩٩ – ٩٧ص: االجتهاد والتقليد...) ثال المقبولة للتقليد رأسا عدم جواز التمسك بأم: فاإلنصاف. مفقود
مصبها القضاء والحكومة، فال .... انظروا إلى رجل روى حديثنا : صدر المقبولة أعني(... : المحقق السبحاني -٥

منا فإني قد جعلته اجعلوا بينكم رجًال قد عرف حاللنا وحرا: المشهورة المتقدمة: ومنها...... ارتباط لها بباب التقليد 
 .١٨٢ – ١٨١ص ٣ج: تهذيب األصول...) إن المشهورة والمقبولة ال تدالن على حجية الفتوى.... عليكم قاضيًا 



  ٤٧........................................................ سقوط الصنم 

  :روايات استنباط احلكم واإلفتاء: ٤    ٤

  :نص الروايات: ٤   ٤    ١

  :أصحا�م بالتفريع٬، مثل مر فيها األئمة استدلوا بروايات يأ

إمنا علينا أن نلقي إليكم األصول٬، : (٬، قالXعن حممد بن إدريس٬، عن أيب عبد اهللا   
  .)١() وعليكم أن تفرعوا

علينا إلقاء : (٬، قال)X(عن كتاب أمحد بن حممد بن أيب نصر البيزنطي٬، عن الرضا   
  .)٢() األصول٬، وعليكم التفريع

  ):أي آلية التشريع(يف كيفية استظهار احلكم أو روايات 

من رد متشابه القرآن إىل حمكمه فقد هدي إىل صراط : (٬، قالXعن الرضا   
إن يف أخبارنا حمكماً كمحكم القرآن٬، ومتشاÕاً كمتشابه القرآن٬، : (٬، مث قال)مستقيم

  .)٣() فردوا متشاÕها إىل حمكمها٬، وال تتبعوا متشاÕها دون حمكمها فتضلوا

حيدث األمر ال أجد بداً من معرفته٬، : Xقلت للرضا : (٬، قالعن علي بن أسباط  
ئت فقيه البلد فاستفته ا: فقال: قال. وليس يف البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك

  .)٤() من أمرك٬، فإذا أفتاك بشيء فخذ خبالفه٬، فإن احلق فيه

  :٬، مثل)لتشريعأي مصادر ا(أو روايات من أين يستظهر احلكم 

                                                            
أبواب صفات : ، آتاب القضاء٤٠ص ١٨ج: )اإلسالمية( ، وسائل الشيعة٢٠ص ٥٧ج: مستطرفات السرائر -١

 .٥١ح ٦القاضي، الباب 
أبواب صفات  :، آتاب القضاء٥٢ص ١٨ج: )اإلسالمية( سائل الشيعةو، ١١ح ٨ص ١ج: تهذيب األحكام -٢

  .٥٢ح ٦القاضي، الباب 
أبواب : ، آتاب القضاء٨٢ص ١٨ج: )اإلسالمية( ، وسائل الشيعة٣٩ح ٢٩٠ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  -٣

  .٢٢، ح٩صفات القاضي، الباب 
 ، وسائل الشيعة٨٢٠ح ٢٩٤ص ٦ج: ، تهذيب األحكام١٠ح ٢٧٥ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  -٤
  .٢٣ح٩أبواب صفات القاضي، الباب : ، آتاب القضاء٨٢ص ١٨ج: )اإلسالمية(



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ٤٨

أال : Xقلت أليب جعفر : (عن حممد بن علي بن احلسني٬، بإسناده عن زرارة٬، قال  
يا : فضحك وقال! إن املسح ببعض الرأس وبعض الرجلني ؟: ختربين من أين علمت وقلت

فاغِْسلُواْ ﴿:قال 8؛ ألن اهللا 8قاله رسول اهللا٬، ونزل به الكتاب عن اهللا زرارة٬، 
فوصل ﴾وºأَي½دÀيºكُم½ إِلَى الْمºرºافÀقِ﴿:ا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل٬،مث قالفعرفن﴾و¶ج¶وهºكُم½

اليدين إىل املرفقني بالوجه٬، فعرفنا أنه ينبغي هلما أن يغسال إىل املرفقني٬، مث فصل بني 
إن املسح ببعض  ﴾بِر¶ؤ¶وسÀكُم½﴿: فعرفنا حني قال ﴾وºام½سºح¶واْ بِر¶ؤ¶وسÀكُم½﴿ :الكالم فقال

 :كان الباء٬، مث وصل الرجلني بالرأس٬، كما وصل اليدين بالوجه٬، فقالالرأس٬، مل
مث فعرفنا حني وصلهما بالرأس أن املسح على بعضهما٬،  )١(﴾وºأَر½ج¶لَكُم½ إِلَى الْكَع½بºنيِ﴿

 .)٢(...) للناس فضيعوه فسر ذلك رسول اهللا 

: ارة٬، حيث قالمرسلة يونس يف االستحاضة وكرواية عبد األعلى يف املسح على املر  
مºا جºعºلَ عºلَي½كُم½ فÀي الدِّينِ مÀن½ ﴿: هذا وأشباهه يعرف من كتاب اهللا٬، قال اهللا تعاىل(

  .)٤() امسح عليه )٣(﴾حºرºجٍ

خواص أصحا�م باإلفتاء أو يأذنون هلم  وأيضاً يستدلون بروايات يأمر فيها األئمة 
  .حوييف ذلك٬، مثل رواية أبان بن تغلب ومعاذ بن مسلم الن

  :روايات اإلفتاء

وأفت جملس املدينة ] مسجد[اجلس يف : (ألبان بن تغلب أنه قال Xعن الصادق   
 .)٥() الناس فإين أحب أن يرى يف شيعيت مثلك

بلغين أنك تقعد يف اجلامع فتفيت : (أنه قال ملعاذ بن مسلم النحوي Xورواية عنه   
٬، إين أقعد يف املسجد فيجيء أخرج وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أننعم : ؟ قلت الناس

                                                            
  .٦: المائدة -١
  .٤٣٠ص ٣ج: الكافي -٢
  .٧٨: الحج -٣
  .١٠٩٧ح ٣٦٣ص ١ج: ، تهذيب األحكام٤ح ٣٣ص ٣ج: الكافي -٤
  .٨ – ٧ص: رجال النجاشي -٥
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الرجل فيسألين عن الشيء فإذا عرفته باخلالف لكم أخربته مبا يفعلون٬، وجييء الرجل أعرفه 
فأقول جاء ٬، وجييء الرجل ال أعرفه وال أدري من هو فاُخربه مبا جاء عنكممبود�تكم وحبكم 

اصنع كذا٬، : قال يلف. فيما بني ذلك قولكمفادخل  عن فالن كذا٬، وجاء عن فالن كذا٬،
  .)١() فإين كذا أصنع

  :مناقشة االستدالل بالروايات املذكورة: ٤   ٤    ٢

 إذا كان االستدالل بالروايات على جواز اإلفتاء باملعىن الذي أمر األئمة    ١
فال ) واستظهار التشريع منها أي معارضة األحاديث الواردة عنهم (أصحا�م بالعمل به 
رحلة متقدمة عن التقليد٬، أما اإلفتاء بالرأي أو ما يسمى بالدليل العقلي إشكال فيه٬، وهو م

٬، ويف كل األحوال مسألة أو اإلمجاع أو االستحسان أو القياس فقد ¬ى عنه األئمة 
اإلفتاء واالجتهاد مسألة متقدمة على مسألة االعتقاد بوجوب تقليد غري املعصوم٬، وال ظهور 

ع الناس إليهما٬، وبالتايل فالروايتني أجنبيتني على عقيدة وجوب لرواييت أبان ومعاذ يف إرجا
 .تقليد غري املعصوم

رواية أبان بن تغلب ورواية معاذ بن مسلم النحوي نص خاص من املعصوم٬، فاألوىل    ٢
تنصيب لإلفتاء والثانية إذن خاص للجلوس لإلفتاء٬، فكيف ميكن تعدي اخلصوصية 

وبالتايل فال ميكن االستدالل ! اإلفتاء لكل الفقهاء ؟ واالستدالل بالروايتني على جواز
بالروايتني حىت على جواز إفتاء فقهاء الغيبة فضالً عن االستدالل �ما على عقيدة وجوب 

  .تقليد غري املعصوم كما تقدم

تدالن   رواية أبان بن تغلب ورواية معاذ بن مسلم النحوي   لو قلنا إن الروايتني    ٣
اء للعلماء ويلزم من ذلك حجية فتواهم ووجوب قبول قوهلم٬، فيكون على جواز اإلفت

اإلشكال هنا أن هذه احلجية تكون حصراً لفتوى هؤالء العلماء الذين ينصبهم خليفة اهللا يف 
وهو ال يفيت    أرضه مباشرة٬، فكما أن اهللا استحفظه على التشريع وأمره أن يفيت الناس 

قل التشريع منه إىل الناس أي مبعىن نائب خاص أو ٬، هو ينصب من يشاء اهللا لن برأيه 

                                                            
  .٣٦ح ١١الباب : ت القاضيأبواب صفا، ١٤٨ص ٢٧ج: )آل البيت( وسائل الشيعة -١
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وبالتايل فال ميكن االستدالل بالروايتني على حجية  Xاألصحاب كما يف زمن الصادق 
يف زمن فتوى علماء الغيبة الكربى٬، بل ال ميكن حىت االستدالل �ما على جواز اإلفتاء 

قيدة وجوب تقليد غري بدون تنصيب منه فضالً عن االستدالل �ما على ع Xاملعصوم 
  .املعصوم

فال ميكن إلغاء خصوصية  Xلو غضضنا النظر عن كون منصب اإلفتاء جبعل منهم    ٤
يف حق هؤالء األصحاب وتوثيقهم٬، وبالتايل تكون مقارنة جواز  Xشهادة املعصوم 

مبا ينقلونه عن    القبول من فقهاء اليوم جبواز القبول من هؤالء اخلاصة من األصحاب 
  .)١(قياس مع الفارق    Xصوم املع

ال ظهور للروايتني يف إرجاع الناس ألبان بن تغلب ومعاذ بن مسلم٬، ولو ترتلنا وقلنا    ٥
باإلرجاع فهو ليس واجب٬، مع أن القبول من هؤالء األصحاب واألخذ عنهم ال يكون شيئاً 

ة يف الروايتني على ؛ أل¬م ينقلون عنه مباشرة٬، وبالتايل فال داللXآخر غري تقليد املعصوم 
  .عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم

ظهور هذا املعىن ورجحانه حبسب املتعارف عليه يف عصر األئمة وزمن فقهاء الشيعة    ٦
افت الناس أي انقل هلم األحكام والفتاوى اليت مسعتها مشافهة من املعصوم : املتقدمني٬، وهو

X فأقول جاء ...  فاُخربه مبا جاء عنكم (...٬، وهو الظاهر يف منت رواية معاذ بن مسلم

                                                            
... النصوص الكثيرة الواردة في إرجاع األئمة عليهم السالم إلى آحاد أصحابهم : الخامس: (محمد سعيد الحكيم -١

أنه ال مجال للتعدي عن مورد النصوص، لما هو المعلوم من أن إرجاعهم عليهم السالم إنما يكون بلحاظ : وفيه
حاظ ثبوت ذلك للمكلف نفسه حسبما يتوصل إليه، مع قطع النظر عن شهادتهم وثوقهم بدين الشخص وعلمه، ال بل

عليهم السالم فالتعدي إنما يتجه إلى آل من يسلم اعتمادهم عليه، وثقتهم به، ال إلى من يثق به المكلف الذي هو محل 
م، بل في مقام بيان الكالم ومورد السيرة، فالنصوص ليست في مقام إمضاء سيرة العقالء في رجوع الجاهل للعال

ولذا تكون الشهادات المذآورة موجبة لتقدم األشخاص . قضية تعبدية محضة، خاصة بموردها، أجنبية عما نحن فيه
المذآورين على غيرهم من المجتهدين في حق العوام، فال يسوغ للعامي الرجوع لغيرهم مع إمكان الرجوع لهم، بل 

بل ال يبعد رجحان . الرجوع لغيره، ألنه من الحجج الخاصة المنصوبة له يكون بسببهم آالمجتهد الذي ال يسوغ له
فتواهم على ما يستنبطه المجتهد من األدلة، حتى في حق نفسه، لكشف الشهادات المذآورة عن آونهم أوصل منه، 

باح المنهاج مص...) وإن خفي عليه الطريق الذي سلكوه، وليس اجتهادهم آاجتهاده بعد الشهادات المذآورة في حقهم
  .١٤ – ١٣ص: ـ التقليد
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أيضاً من ترمجة وسرية ٬، وهو الظاهر ...) قولكمفادخل  عن فالن كذا٬، وجاء عن فالن كذا
  .نظراء أبان كزرارة وأيب بصريهو دأب ٬، وكذلك )١(أبان بن تغلب 

فاإلفتاء شفاهة وكتابة كان بنفس نقل الرواية من غري جتاوز عن حدود ما وردت فيه 
٬، وبالتايل فال ميكن املقارنة بني )٢(ايات٬، واستمر كذلك مدة يف بداية الغيبة الكربى الرو

٬، Xفقهاء الغيبة األصوليني وهؤالء األصحاب الذين يروون وينقلون باملباشر عن املعصوم 
  .)٣(فليس هؤالء األصحاب كفقهاء اليوم 

السرية يف رجوع اجلاهل إىل لو قلنا إن الروايتني يف مقام إمضاء االرتكاز العقالئي و   ٧
العامل فتكون نفس هذه النصوص رادعة عن إطالق هذا اجلواز؛ أل¬ا خبصوصية مواردها 

٬، وبالتايل تكون الروايتان Xتقيد جواز أخذ األحكام والفتوى من الذين نصبهم املعصوم 
ني فقهاء اليوم رادعةً عن السرية العقالئية ال إمضاًء هلا٬، ويؤيده أن هذا االختالف الكثري ب

                                                            
لقي علي بن الحسين وأبا ...... أبان بن تغلب ] ٧[باب األلف منه : (ترجمة أبان بن تغلب في رجال النجاشي -١

إن أبان بن : "Xعن أبي عبد اهللا ..... جعفر وأبا عبد اهللا عليهم السالم، روى عنهم، وآانت له عندهم منزلة وقدم 
مررت بقوم : قال لي أبان بن تغلب: عن عبد اهللا بن خفقة، قال" .....ثين ألف حديث، فاروها عنهتغلب روى عني ثال

قال : آيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إال قال: فقلت: ، قالXيعيبون على روايتي عن جعفر 
، فلما أردت أن أفارقه Xبي عبد اهللا آنت عند أ: عن سليم بن أبي حية، قال...... رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

.....) أنت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثًا آثيرًا فما روى لك فاروه عني: أحب أن تزودني، فقال: ودعته وقلت
 .٨ – ٧ص: رجال النجاشي

وقد آان . نحن فيهنعم، قد آان اإلفتاء عند السؤال شفاهًا بنفس نقل الرواية، وهو غير ما : (... المحقق السبحاني٢- 
السيرة على هذا المنوال إلى زمن الصدوقين، إلى أن تطور األمر، وصارت تدوين الفتاوى بنقل متون الروايات 
بحذف إسنادها دارجًا من غير تجاوز عن حدود ما وردت فيه الروايات إلى أن جاء دور التكامل واالستدالل، 

تهذيب األصول ـ تقرير ) تهاد منذ زمن الشيخ إلى عصرنا الحاضروالتفريع واالستنتاج، فتوسع نطاق الفقه واالج
 .٢٠٤ص ٣ج: بحث السيد الخميني

وأما األخبار الدالة على جواز اإلفتاء واالستفتاء فهي وإن آانت أحسن : (... الشيخ محمد حسين الغروي األصفهاني
ان نشر األحكام في زمان النبي واإلمام ما في الباب، إال أن اإلفتاء حيث آان في الصدر األول بنقل الخبر، وآ

نهاية ) فلذا ال تدل إال على حجية الخبر، فتدبر -ال بأعمال الرأي والنظر  - عليهما السالم بنقل األخبار واآلثار 
  .٤٦٦ص ٣ج: الدراية في شرح الكفاية

لم يكن بهذه الصعوبة ) معليهم السال(أّن التفقه في زمن المعصومين : (البهسودي في تقرير بحث السيد الخوئي -٣
الموجودة في زماننا، فإنها حصلت من آثرة الروايات، وتعارضها في العبادات وقّلتها في المعامالت، فالسلف من 
الرواة آان يصدق عليهم الفقيه بمجّرد سماع الحديث وحفظه، لكونهم من أهل اللسان، فكانوا يعرفون معاني آالمهم 

، فكانوا فقهاء "أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني آالمنا): "عليهم السالم(اء آما ورد عنهم ، فكانوا فقه)عليهم السالم(
 .٢١٣ص ١ج: مصباح األصول) ...) عليهم السالم(فيما ينقلونه عن األئمة 
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فكيف ميكن إمضاء الرجوع يف ذلك  وختطئة بعضهم البعض مل يكن يف عصر األئمة 
  .)١(العصر أن يكشف منه اإلمضاء يف هذا العصر 

  .استدلوا أيض"ا بروايات السفراء وخاصة أصحاب األئمة

  :روايات السفراء واألصحاب: ٤    ٥

  :نص الرواية: ٤   ٥    ١

) و¾ع¾مَّنí(م¾نí أُع¾امßل٬ُ، : س¾أَلْت©ه© و¾قُلْت©: (٬، قَالXَإِسíح¾اق¾٬، ع¾نí أَبِي الْح¾س¾نِ رواية أَحíم¾د¾ بíنِ 
الْعºم½رِيُّ ثÀقَتÀي٬، فَمºا أَدَّى إِلَي½كº عºنِّي فَعºنِّي ي¶ؤºدِّي٬، وºمºا قَالَ لَكº : آخ©ذ٬ُ، و¾قَوíلَ م¾نí أَقْب¾لُ ؟ فَقَالَ
ع¾نX  íو¾س¾أَلْت© أَب¾ا م©ح¾مَّدö : قَالَ. ه¶ وºأَطÀع½ فَإِنَّه¶ الث²قَةُ الْمºأْم¶ونُعºنِّي فَعºنِّي يºقُول٬ُ، فَاس½مºع½ لَ

الْعºم½رِيُّ وºاب½ن¶ه¶ ثÀقَتºان٬À، فَمºا أَدَّيºا إِلَي½كº عºنِّي فَعºنِّي ي¶ؤºدِّيºان٬À، وºمºا قَالَا لَكº فَعºنِّي : مßثْلِ ذَلßك¾٬، فَقَالَ
  .)٢( )وºأَطÀع½ه¶مºا فَإِنَّه¶مºا الث²قَتºانÀ الْمºأْم¶ونºانÀ يºقُولَان٬À، فَاس½مºع½ لَه¶مºا

 :مناقشة االستدالل:٤   ٥    ٢

وج�ه إىل العمري  Xلو ترتلنا وأطلقنا الروايتني عن خصوصيتهما وقلنا إن املعصوم    ١
كما هو صريح    Xوابنه وأمر بطاعتهما؛ أل¬ما بنص منه ثقتان مأمونان يف النقل عنه 

فَاس½مºع½ لَه¶ وºأَطÀع½ قَالَ لَكº عºنِّي فَعºنِّي يºقُولُ وºمºا  فَمºا أَدَّى إِلَي½كº عºنِّي فَعºنِّي ي¶ؤºدِّيثÀقَتÀي : (املنت
فيكون األخذ منهما إمنا هو قبول قول املعصوم بواسطتهما أي أخذ    ) فَإِنَّه¶ الث²قَةُ الْمºأْم¶ونُ
تقليد هلما بل هو  اًتقليد٬، وعليه فهو ليس  وهو الظاهر من النصوص   الرواية ال الرأي 

الذي ينقلون عنه ويؤدون عنه٬، فال داللة يف الروايتني على عقيدة وجوب تقليد  معصوملل
 .غري املعصوم

                                                            
أظن  وهو أن هذا االختالف الكثير الذي نشاهده بين الفقهاء في الفتوى ال: لكن بقي اإلشكال: (... السيد الخميني -١

، ومعه ال يمكن إمضاء الرجوع في ذلك العصر أن يكشف منه اإلمضاء في )عليهم السالم(وجوده في عصر األئمة 
 .٨١ص: آتاب االجتهاد والتقليد...) هذا العصر آما ال يخفى

أبواب صفات  :، آتاب القضاء١٣٨ص ٢٧ج: )آل البيت( ، وعنه وسائل الشيعة١ح ٣٢٩ص ١ج: الكافي -٢
 .٤ح ١١ابالقاضي، الب



  ٥٣........................................................ سقوط الصنم 

الروايتان نص على النيابة اخلاصة لعثمان بن سعيد العمري وابنه عن اإلمام اهلادي    ٢
Xري ٬، ونيابته هو وابنه عن اإلمام احلسن العسكX  وعن اإلمام املهديX  يف الغيبة

الصغرى٬، وبالتايل فهما أجنبيتان عن الكالم يف الغيبة الكربى وال وجه لالستدالل �ا رأس"ا 
تعبد السائل بقبول قول العمري وابنه   Xأما القول بأن املعصوم .... على تقليد اÏتهد 

القبول منهما قبول ألمر اإلمام ن وهذا فيه داللة على جواز تقليد غري املعصوم فمردود؛ أل
X ٬، وقبول ما يؤديان عنه فهو تقليد للمعصوم وبالتايل فال داللة على عقيدة وجوب  فيهما

  .تقليد غري املعصوم

لو قيل إن االستدالل بالروايتني إمنا هو يف مقام إثبات االرتكاز العقالئي يف رجوع    ٣
لروايتني هو أن هذا اجلواز يكون مشروطاً اجلاهل إىل العامل فيكون املستفاد هنا من ا

وتنصيب منه٬، فهي إذن رادعة عن إطالق مصداق العامل يف  Xباالتصال باملعصوم 
  .االرتكاز العقالئي

  :روايات خاصة األصحاب: ٤    ٦

  :نص الروايات: ٤   ٦    ١

 شقّيت بعيدة ولست أصل إليك: Xقلت للرضا : (رواية علي بن املسي�ب اهلمداين٬، قال
املأمون على الدين  زكري±ا بن آدم القم±يمن : يف كلّ وقت فمßمَّن آخذ معامل ديين ؟ قال

فسألته عم�ا احتجت  زكريا بن آدمفلم�ا انصرفت قدمنا على : قال علي بن املسي�ب. والدنيا
  .)١() إليه

: ٬، قالXرواية عبد العزيز بن املهتدي واحلسن بن علي بن يقطني مجيعا٬ً، عن الرضا 
أفيونس بن عبد ال أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معامل ديين : لتق(

  .)٢() نعم: ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديين ؟ فقال الرمحن

                                                            
 ٢٧ج: )آل البيت( ، وعنه وسائل الشيعة١١١٢رقم ٥٩٤ص": رجال الكشي"اختيار معرفة الرجال المعروف بـ  -١

  .٢٧ح ١١أبواب صفات القاضي الباب :، آتاب القضاء١٤٦ص
 ٢٧ج: )آل البيت( ، وعنه وسائل الشيعة٩٣٥رقم ٤٩٠ص": رجال الكشي"اختيار معرفة الرجال المعروف بـ  -٢

  .٣٣ح ١١أبواب صفات القاضي، الباب : آتاب القضاء، ١٤٧ص
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رمبا احتجنا أن نسأل عن الشيء : Xقلت أليب عبد اهللا : (رواية شعيب العقرقويف٬، قال
 .)١() بصري أبايعين عليك باألسدي : فمن نسأل ؟ قال

 :مناقشة االستدالل: ٤   ٦    ٢

أَرج¾ع السائلني إىل بعض أصحابه٬، فاإلرجاع هنا ليس واجب"ا  Xلو قلنا إن املعصوم    ١
وينقلون عن املعصوم مباشرة فال  Xاألخذ من هؤالء األصحاب املتصلني باملعصوم و

يات على عقيدة تقليد غري وبالتايل فال داللة يف الروايكون شيئًا آخر غري تقليد املعصوم٬، 
  .املعصوم

وأن األخذ  Xوهذه رواية يتبني منها أن اإلرجاع إمنا هو ألجل روايتهم عن املعصوم 
  :منهم ليس تقليد"ا هلم وال يلزمه القبول مبجرد السماع

عن علي بن إبراهيم٬، عن أبيه٬، عن ابن أيب عمري٬، عن عمر بن أُذينة٬، عن إمساعيل بن 
إلق عبد امللك بن جريح٬، : عن املتعة٬، فقال Xسألت أبا عبد اهللا : (لالفضل اهلامشي٬، قا

٬، فلقيته٬، فأملى علي�  شيئاً كثرياً يف استحالهلا٬، وكان فيما فسله عنها٬، فإن عنده منها علماً
فأتيت بالكتاب أبا عبد    : إىل أن قال  أنه ليس هلا وقت وال عدد : روى فيها ابن جريح

  .)٢() ر بهوأق ٬،صدق: ٬، فقالXاهللا 

لو قلنا إن الروايات تدل على وجود االرتكاز لدى السائلني يف الرجوع إىل العامل    ٢
ألشخاص بعينهم ردع عن إطالق االرتكاز وغاية ما يستفاد من  Xولكن تعيني املعصوم 

بعينه٬، وبالتايل فهذه النصوص  Xالروايات هو جواز الرجوع ملن نص عليه املعصوم 
أما القول بإمكان .... قام إمضاء سرية العقالء يف الرجوع إىل أهل اخلربة اخلاصة ليست يف م

إلغاء اخلصوصية وفهم أن املناط يف اإلرجاع هو الوثاقة واألمانة فمردود؛ ألنه قياس مع 
ال يقاس بتوثيق غريه وشهادته ليست كشهادة غريه٬، مع  Xالفارق٬، ألن توثيق املعصوم 

                                                            
 ٢٧ج: )آل البيت( ، وعنه وسائل الشيعة٢٩١رقم  ١٧١ص": رجال الكشي"المعروف بـ  اختيار معرفة الرجال -١

  .١٥ح ١١أبواب صفات القاضي، الباب :، آتاب القضاء١٤٢ص
  .١٩ص ٢١ج: )آل البيت( ، وسائل الشيعة٤٥١ص ٥ج: الشيخ الكليني -الكافي  -٢



  ٥٥........................................................ سقوط الصنم 

اعتبار الوثاقة يف قبول الرواية وحجيتها٬، وبالتايل فال ميكن  أننا لو ترتلنا فهذا ال يعدو
 .االستدالل بالروايات على جواز التقليد فضالً عن وجوبه

ظهور الروايات يف السؤال عن الثقة يف نقل الروايات ملشقة أو صعوبة الوصول إىل    ٣
يستدل �ا وال تدل على عدم القدرة على استنباط األحكام فكيف ميكن أن  Xاملعصوم 

من هو حمسوب على الفقهاء إىل حممد بن  Xأرجع املعصوم على تقليد العوام للفقهاء وقد 
  :مسلم

ليس كلّ ساعة ألقاك وال إن�ه  :Xقلت أليب عبد اهللا : ( عن عبد اهللا بن أيب يعفور٬، قال
ما  :٬، فقالما يسألين عنه٬، وجييء الرجل من أصحابنا فيسألين وليس عندي كلّ ميكن القدوم
  .)١() ٬، فإن±ه مسع من أيب وكان عنده وجيهاًحمم±د بن مسلم الثقفيمينعك من 

ويستفاد من صحيحة ابن أيب يعفور٬، تعارف رجوع الشيعة إىل : (يقول السيد اخلميين
إذا مل  رجوع الفقيه إىل األفقهالفقهاء من أصحاب األئمة٬، مع وجود األفقه بينهم٬، وجواز 

إن إرجاع مثل ابن أيب يعفور إمنا هو يف : مع إمكان أن يقال..... يكن له طريق إىل الواقع 
وهذا االحتمال أي اإلرجاع إىل .)٢(...) ٬، مث استنباطه منه حسب اجتهادهمساع احلديث

عبد جاري يف كل الروايات املذكورة٬، وإخراج  مساع احلديثواألصحاب ألخذ الرواية 
ين وغريهم من دائرة الفقاهة املنسوبة البن أيب العزيز بن املهتدي أو علي بن املسيب اهلمدا

حيتاج إىل دليل وهو معدوم٬، بل إن االحتمال املذكور هو فقط القدر املتيقن منه٬،  يعفور
  .فاإلفتاء كان يف الصدر األول بنقل الرواية

سببه وعلته٬، وهو أ¬م  على هؤالء األصحاب األخيار قد بينوا  إحالة األئمة    ٤
روايا®م وائتمنوهم على احلالل واحلرام ينقلون بكل ثقة وأمانة ما استحفظوهم  

وهؤالء هم القرى الظاهرة ٬، كيف )٣(استودعوا٬، فال وجه للمقارنة بينهم وبني فقهاء اليوم 

                                                            
 ٢٧ج: )آل البيت( ، وعنه وسائل الشيعة٢٧٣رقم ١٦١ص": رجال الكشي"اختيار معرفة الرجال المعروف بـ  -١

  .٢٣ح ١١أبواب صفات القاضي، الباب :، آتاب القضاء١٤٤ص
  .١٠٣ – ١٠٢ص: االجتهاد والتقليد -٢
فقهاء أصحابنا، ويظهر منها أن األمر آان روايات آثيرة دالة على اإلرجاع إلى : ومنها: (... يقول السيد الخميني -٣

ربما : Xقلت ألبي عبد اهللا : (الشيعة، مثل ما عن الكشي، بإسناده عن شعيب العقرقوفي، قال) لدى(ارتكازيًا 
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يف القرآن مع أن خصوصيتهم مل جيز تعديها لغريهم يف زمن احلضور٬، فمن باب أوىل منع 
 .تعديها لغريهم يف الغيبة

يوماً ودخل عليه الفيض بن املختار  X  مسعت أبا عبد اللäه: (ض�ل بن عمر٬، قالعن املف
: ٬، وأومأ إىل رجل٬، فسألت أصحابنا٬، فقالوافعليك Õذا اجلالس إذا أردت حديثنا]:  يقول[

  .)١() زرارة بن أعني

قد روى عن أيب جعفر  زرارةإنX : ä  قلت© أليب عبد اللäه: (عن يونس بن عم�ار٬، قال
X" :من الناس شيئاً إلّا زوج أو زوجة ªأن�ه ال يرث مع األم� واألب واالبن والبنت أحد ."

فال جيوز لك [ما رواه زرارة عن أيب جعفر فال جيوز يل رد±ه أم±ا : X  فقال أبو عبد اللäه
  .)٢() ]أن ترده

 ؤهلوال زرارة ونظرا:  يف حديث   قال له  Xإن أبا عبد اهللا : (قال عن أيب بصري٬،
  .)٣( )ستذهب Xأحاديث أيب لظننت أن 

كانوا  X  إنّ أصحابº أيب: (يقول X  مسعت أبا عبد اهللا: عن داود بن سرحان٬، قال
زرارة٬، وحمم±د بن مسلم٬، ومنهم ليث املرادي٬، وبريد العجلي٬، : زيناً أحياًء وأمواتا٬ً، أعين

ون السابقون أولئك هؤالء القو±امون بالقسط٬، هؤالء القائلون بالصدق٬، هؤالء السابق
 .)٤() املقربون

                                                                                                                                                                              
قلت : (وعن علي بن المسيب، قال). يعني أبا بصير" عليك باالسدي: "احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل ؟ قال

من زآريا : "شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في آل وقت، فممن آخذ معالم ديني ؟ قال: ة والسالمللرضا عليه الصال
فلما انصرفت قدمنا على زآريا بن آدم، فسألته عما : قال علي بن المسيب". بن آدم القمي، المأمون على الدين والدنيا

لعلماء، وأرادوا أن يعرف اإلمام شخصًا ثقة أن ارتكازهم آان على الرجوع إلى ا: فيعلم من أمثالهما .احتجت إليه
مأمونًا، وأن علي بن المسيب آان يسأل عما احتاج إليه من األمور الفرعية، وأجابه زآريا بما رزقه اهللا فهمه من 

ومثلهما غيرهما، بل إنكار رجوع عوام الشيعة في البالد النائية عن . الكتاب وأخبار أهل البيت، باجتهاده ونظره
وهو أن هذا االختالف الكثير الذي : هذا، لكن بقي اإلشكال. إلى علمائهم، مجازفة محضة) عليهم السالم( األئمة

، ومعه ال يمكن إمضاء الرجوع في )عليهم السالم(نشاهده بين الفقهاء في الفتوى، ال أظن وجوده في عصر األئمة 
  .٨١ – ٧٩ص: االجتهاد والتقليد )...ذلك العصر، أن يكشف منه اإلمضاء في هذا العصر آما ال يخفى

 .٢١٩ – ٢١٨ ص: اختيار معرفة الرجال -١
  .٢١٧ص: اختيار معرفة الرجال -٢
  .١٤٢ص ٢٧ج: )آل البيت( ، وسائل الشيعة٢١٠ح ٣٤٥ص ١ج: رجال الكشي -٣
  .٢٤٦ص: اختيار معرفة الرجال -٤



  ٥٧........................................................ سقوط الصنم 

بريد بن : بشر املخبتني باجلنة: (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : عن مجيل بن دراج٬، قال
٬، أربعة زرارةن البختري املرادي٬، وحممد بن مسلم٬، وبمعاوية العجلي٬، وأبو بصري ليث 
 .)١() ندرستلوال هؤالء انقطعت آثار النبوة وا٬، جنباء أمناء اهللا على حالله وحرامه

ما أجد أحداً أحيا ذكرنا : (يقول Xمسعت أبا عبد اهللا : وعن سليمان بن خالد٬، قال
إال زرارة٬، وأبو بصري ليث املرادي٬، وحممد بن مسلم٬، وبريد بن  Xوأحاديث أيب 

معاوية العجلي٬، ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا٬، هؤالء حفّاظ الدين وأمناء أيب 
X حرامه٬، وهم السابقون إلينا يف الدنيا٬، والسابقون إلينا يف على حالل اهللا و

  .)٢()اآلخرة

حنن : (... أنه قال للحسن البصري  يف حديث    Xعن أيب محزة٬، عن أيب جعفر 
ملن أقر± بفضلنا٬، حيث أمرهم اهللا أن يأتونا٬،  8القرى اليت بارك اهللا فيها٬، وذلك قول اهللا 

: والقرى الظاهرة٬، ﴾ي½نº الْقُرºى ال«تÀي بºارºكْنºا فÀيهºا قُرèى ظَاهÀرºةًوºجºعºلْنºا بºي½نºه¶م½ وºبº﴿: فقال
وºقَدَّر½نºا فÀيهºا ﴿:٬، وقولهشيعتنا إىل شيعتنا] فقهاء[الرسل والنقلة عنا إىل شيعتنا و

ºفالسري مثل للعلم٬، يسري به ليايل وأياماً مثال٬ً، ملا يسري به من العلم يف الليايل  )٣(﴾السَّي½ر
الذي (٬، )عن معدpا(٬، آمنني فيها إذا أخذواعنا إليهم يف احلالل واحلرام والفرائضيام واأل

) إىل احلرام من احلالل٬، فهم(والضالل والنقلة  آمنني من الشك٬، )أمروا أن يأخذوا عنه
؛ ألpم أهل مرياث العلم من آدم إىل )عمن وجب هلم بأخذهم عنهم املغفرة(أخذوا العلم 

مصفاة بعضها من بعض٬، فلم ينته االصطفاء إليكم٬، بل إلينا انتهى٬،  حيث انتهوا ذرية
  .)٤(...)  وحنن تلك الذرية٬، ال أنت وال أشباهك يا حسن

                                                            
  .١٤٢ص ٢٧ج: )آل البيت( وسائل الشيعة -١
  .١٤٤ص ٢٧ج: )آل البيت( وسائل الشيعة -٢
  .١٨: سبأ -٣
  .١٥٢ص ٢٧ج: )آل البيت( وسائل الشيعة -٤
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زرارة بن أعني٬، لوال زرارة رحم اهللا : (Xقال أبو عبد اهللا : عن إبراهيم بن عبد احلميد
 .)١() Xالندرست أحاديث أيب  ونظراؤه

ال قدس : (أنه ذم رجال٬ً، فقال   يف حديث    Xبد اهللا عن مجيل بن دراج٬، عن أيب ع
ئتمنهم على حالل اهللا وحرامه٬، ا Xاهللا روحه٬، وال قدس مثله٬، إنه ذكر أقواماً كان أيب 

٬، وأصحاب أيب حقّاً إذا أراد وكانوا عيبة علمه٬، وكذلك اليوم هم عندي مستودع سر±ي
هم (شيعيت أحياًء وأمواتا٬ً،  اهللا بأهل األرض سوءاً صرف Õم عنهم السوء٬، هم جنوم

٬، Õم يكشف اهللا كل بدعة٬، ينفون عن هذا الدين انتحال Xذكر أيب ) الذين أحيوا
من عليهم صلوات اهللا٬، : من هم ؟ فقال: مث بكى٬، فقلت املبطلني٬، وتأويل الغالني٬،

  .)٢() بريد العجلي٬، وأبو بصري٬، وزرارة٬، وحممد بن مسلم: أحياًء وأمواتاً) وعليهم رمحته(

كاشف عن عدم املفروغية من جواز الرجوع مطلقاً إىل سؤال السائلني يف الروايات    ٥
الفقهاء٬، بل املستفاد من هذه النصوص احتمال املفروغية عند الشيعة من الردع عن السرية 

وبالتايل فروايات األصحاب مع على أشخاص بأعيا¬م٬،  Xنص اإلمام العقالئية ويؤيده 
رادع"ا عن اإلطالق يف ٬، وال أقل )٣(كون رادعاً عن االرتكاز والسرية روايات اإلفتاء ت

  .Xوهو متصل به  Xالرجوع لغري من نصبه املعصوم 

روايات األصحاب وروايات اإلفتاء أجنبية متام"ا عن عقيدة وجوب تقليد غري : بالنتيجة
  .املعصوم

                                                            
  .١٤٤ص ٢٧ج: )آل البيت( وسائل الشيعة -١
  .١٤٥ص ٢٧ج: )آل البيت( وسائل الشيعة -٢
إلى آحاد ) عليهم السالم(وأما االستدالل بالنصوص الكثيرة المتضمنة إرجاع األئمة : (يقول محمد سعيد الحكيم -٣

صير ومحمد بن مسلم والحارث بن المغيرة والمفضل بن عمر ويونس بن عبد الرحمن وزآريا بن أصحابهم آأبي ب
أنها وإن وردت في موارد خاصة، إال أنه يقرب فهم عدم الخصوصية لمواردها : آدم والعمري وابنه بدعوى

مالك اإلرجاع الوثاقة وال سيما مع تضمن جملة منها التنبيه إلى أن . والتعدي لجميع موارد السيرة االرتكازية
بدين الشخص وعلمه، وهو ال يستلزم ) عليهم السالم(بأن مالك اإلرجاع الذي تضمنته هو وثوقهم : فيشكل. واألمانة

الذي ) عليهم السالم(جواز التقليد لكل من يثق به المكلف حسبما يسعه ويتوصل إليه، مع قطع النظر عن شهادتهم 
يست تلك النصوص في مقام إمضاء سيرة العقالء على الرجوع ألهل الخبرة، وال هو محل الكالم ومورد السيرة، فل

التي يرتفع صاحبها إلى أسمى المراتب، لكشفها ) عليهم السالم(يستفاد منها تبعًا، بل هي متكفلة ببيان موارد ثقتهم 
دع عن السيرة، لسد الخلل ولذا يمكن اإلرجاع بالنحو المذآور مع الر. عن آماله بمرتبة عالية ال تحرز في غيره
  .٣٢٣ – ٣٢٢ص ٦ج: المحكم في أصول الفقه) والتعويض عن النقص الحاصل بالردع عنها
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٥Jא א Wא
  )ماء ورثة األنبياءالعل( :الطائفة األوىل: ٥    ١

وذاك أن  إن العلماء ورثة األنبياء٬،: (٬، قالXعن أيب البختري٬، عن أيب عبد اهللا   
بشيء ٬، فمن أخذ وإمنا أورثوا أحاديث من أحاديثهماألنبياء مل يورثوا درمهاً وال دينارا٬ً، 

ت يف فينا أهل البي فقد أخذ حظاً وافرا٬ً، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه ؟ فإن منها
  .)١() ينفون عنه حتريف الغالني٬، وانتحال املبطلني٬، وتأويل اجلاهلنيكل خلف عدوالً 

من سلك طريقاً يطلب : قال رسول اهللا : (٬، قالXعن القداح٬، عن أيب عبد اهللا   
فيه علماً سلك اهللا به طريقاً إىل اجلنة٬، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به٬، 

لطالب العلم من يف السماء ومن يف األرض حىت احلوت يف البحر٬، وفضل وإنه يستغفر 
٬، وإن العلماء ورثة األنبياءالعامل على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر٬، 

  .)٢()ولكن ورثوا العلم٬،فمن أخذ منه أخذ حبظ وافرإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً 

  :ر الرواياتمناقشة صدو: ٥   ١    ١

٬، )علماء الشيعة القائلني بوجوب التقليد(أما الرواية األوىل فهي ضعيفة السند حبسب مباين 
عن ) العلماء ورثة األنبياء(وحىت لو أضفنا إليها الرواية الثانية فال يقطع بصدور هذا اللفظ 

جوب ٬، وحنن كالمنا يف عقيدة وإال بضميمة الروايات اخلاصة بآل حممد  Xاملعصوم 
تقليد اÏتهد فال بد من دليل قطعي يقيين٬، فإذا كان نقلي"ا وجب اإلتيان باملتواتر أو احملفوف 
بالقرائن اليت تفيد القطع بصدوره وهي هنا مفقودة٬، وهذا يكفي إلسقاط االستدالل مبطلق 

  ).العلماء ورثة األنبياء(لفظ 

لسند عند األصوليني٬، فال يقطع إذن الرواية األوىل ضعيفة السند٬، والثانية ظنية ا:بالنتيجة
  .يف حق مطلق العلماء) ورثة األنبياء(بصدور هذا الوصف 

                                                            
 .٢ح ٣٢ص ١ج :الكليني –الكافي  -١
  .١ح ٣٤ص ١ج: الكليني -الكافي  -٢
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 :مناقشة الداللة: ٥   ١    ٢

لو قلنا إن كل علماء الشيعة ورثة األنبياء٬، وقلنا إن املوروث هو العلم باألحكام    ١
املُو¾رِّث أي املعصوم  فتكون احلجية يف نفس املوروث أي حصري"ا يف الفتوى نقال٬ً، ورواية عن

X  بدون دخالة رأي الفقهاء كما كانت فتوى املعصومX  نقالً حلكم اهللا الواقعي وغري
وبالتايل فال داللة يف الروايات على أزيد من قبول الرواية وهو العلم  ٬،)١( Xمتقومة برأيه 

م"ا أو أخذًا أو التزا(املوروث وهذا ال خالف فيه وهو أجنيب عن عقيدة وجوب تقليد الفقهاء 
  ).أو عمالً مستند"ا لقول ورأي اÏتهد على اختالف االصطالحات.... 

فيكون اإلشكال هنا يف اختالف  )مطلق العلماء(لو قلنا بأن املراد من الروايتني هو    ٢
٬، فهل علماء الشيعة األوائل الذين حفظوا الدين   أي التقليد    العلماء يف موضوع البحث 

والكليين والشيخ املفيد هل هم أيض"ا علماء �ذا املعىن وهم ال يقولون  كالشيخ الصدوق
بوجوب التقليد ؟ وغريهم من كبار علماء الشيعة هل هم أيض"ا علماء باملعىن املراد هنا أم ال 

هم فقط ) أ¬م ورثة األنبياء هنا(أم أن العلماء املراد !! وهم يفتون ببطالن تقليد اÏتهد 
  !غريهم من علماء الشيعة ؟األصوليون دون 

هو تقييد لإلطالق إىل ) ) األنبياء(وراثة املعصوم (بصفة )العلماء(إن اقتران صفة    ٣
هو تعريف للعلماء ) ورثة األنبياء(عامة العلماء والفقهاء٬، بل من احملتمل أن يكون لفظ 

لقول بأن داللتها يف ٬، ومع ااملشار إليهم هنا٬، أي أ¬م مسوا علماء ؛ أل¬م ورثوا األنبياء 
وجوب الرجوع إليهم مطلقًا يف األحكام الشرعية والقبول منهم وأن علمهم هو علم األنبياء 

) واقعي(هو علم  تنصرف مباشرة إىل املعصوم؛ ألن العلم الذي يورثه األنبياء  
 علمه يقيين ال خيطئ٬، يعين) أي العلماء(ال جمال فيه للشك٬، فيكون الوارث  %١٠٠يقيين 

م¾ظن�ة وليس يقين"ا ٬، ) حكمه الظاهري(معصوم  ومعلوم قطع"ا أن اÏتهد خيطئ وأن علمه 
٬، وعليه فاحلديثان أجنبيان حىت عن الكالم يف والظن واخلطأ ال يكونان إرثًا لألنبياء 

                                                            
آثار رسول اهللا صلى إّنا لو آّنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكّنا من الهالكين، ولكّنها : (، قالXعن أبي عبد اهللا  -١

: بصائر الدرجات) اهللا عليه وآله وأصول علم نتوارثها آابر عن آابر، نكتنزها آما يكنز الناس ذهبهم وفّضتهم
  .حديث صحيح ومعناه متواتر٣٢٠ص
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يف كل خلف  فينا أهل البيتفإن (الفقهاء واÏتهدين٬، ويؤيده ما جاء يف ذيل الرواية األوىل 
٬، فضالً عن كو¬ما )ينفون عنه حتريف الغالني٬، وانتحال املبطلني٬، وتأويل اجلاهلني عدوالً

  .أجنبيني عن عقيدة وجوب التقليد كما تقدم

خاصة وهو القدر  هم حممد وآل حممد  إن العلماء الذين هم ورثة األنبياء    ٤
وكذلك ) اءالعلم(بعد أن حصرت  الروايات    املتيقن٬، فإطالق الوصف اخلاص �م 

حيتاج إىل دليل أو قرينة ومها مفقودان هنا٬، فال جمال لالستدالل    �م ) الورثة(
بالروايات على غري املعصوم فضالً عن كو¬ا أجنبية متام"ا عن عقيدة وجوب تقليد الفقهاء 

  .كما تبني

لى وال جمال لالستدالل �ا ع خاصة �م ) العلماء ورثة األنبياء(رواية : بالنتيجة
الفقهاء واملراجع مع كو¬ا أجنبية عن عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم يف األحكام٬، ولو 

دون  إن االستدالل �ا غري تام؛ لعدم قطع احتمال كو¬ا يف األوصياء : ترتلنا فنقول
٬، واحملقق )١(احملقق النائيين: غريهم٬، كما صرح به جمموعة من كبار األصوليني منهم

  .)٤(٬، واحملقق اخلوئي)٣(وحممد سعيد احلكيم ٬، )٢(األصفهاين 

  

                                                            
 ، ونحو ذلك من األخبار الواردة"العلماء ورثة األنبياء"و" مجاري األمور بيد العلماء: "قال: (المحقق النائئيني -١

أحمد  -منية الطالب...) في علو شأن العالم، فمن المحتمل قريبًا آون العلماء فيها هم األئمة عليهم السالم 
  .٢٣٢ص ٢ج: الخوانساري ـ تقرير بحث النائيني

عليهم (آما ورد عنهم ) عليهم السالم(بأن المحتمل قويًا أن يراد بالعلماء األئمة : ويندفع: (المحقق األصفهاني -٢
، وقد فسر أولوا العلم وأهل الذآر وأشباههما الواردة )نحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء): (مالسال

حاشية على ) آما في المتن ، مع أن الخبر المتضمن لإلرث يعين الموروث وهو العلم)عليهم السالم(في الكتاب بهم 
  .٣٨٥ص ٢ج: المكاسب ـ المحقق األصفهاني

، "العلماء ورثة األنبياء"بل لعلهم عليهم السالم هم المعنيون بالحديث األول والثاني أي : (... د الحكيممحمد سعي -٣
؛ألنهم هم العلماء الحقيقيون الذين أخذوا من األنبياء ما عندهم آما يناسبه ما في "علماء أمتي آأنبياء بني إسرائيل"و 

التقليد : محمد سعيد الحكيم -مصباح المنهاج )من نصوص آثيرةوالظاهر ....Xخبر أبي البختري عن أبي عبد اهللا 
 .١٩٩ص
؛ )عليهم السالم(بل يمكن أن يراد من تلك األخبار آون المراد من العلماء هم األئمة واألوصياء : (السيد الخوئي -٤

عن التصرف في أموال لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي، فمع داللة تلك األخبار على آون العلماء ورثة األنبياء 
نحن العلماء وشيعتنا : "Xالناس وأنفسهم فال داللة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضًا، فنعم الدليل الحاآم قوله 

إال إذا ) عليهم السالم(إذن، فيمكن دعوى أن آلما ورد في الروايات من ذآر العلماء فالمراد منهم األئمة " المتعلمون
 .٢٨٩ص ٣ج: مصباح الفقاهة ـالسيد الخوئي) ...آانت قرينة على الخالف
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  )مرتلة األنبياء( :الطائفة الثانية: ٥    ٢

  :مناقشة صدور الرواية: ٥   ٢    ١

 )١(رمبا يكون األفضل إن شاء اهللا أن نترك مركز الدراسات العقائدية التابع للسيستاين 
  .يتكلم فهو ألزم ملن يعتقد حبجية الفقهاء

  ).علماء أميت أفضل من أنبياء بين إسرائيل: (املراد من احلديث: السؤال

علماء : (إن هذا احلديث ورد بلفظ: (..... اجلواب من مركز الدراسات التابع للسيستاين
  .)٢() أميت كأنبياء بين إسرائيل

  .)٣() بليعلماء أميت كسائر األنبياء ق: (وورد بلفظ

  .)٤() إن مرتلة الفقيه يف هذا الوقت كمرتلة األنبياء يف بين إسرائيل: (وبلفظ

  .)٥() علماء أميت أفضل من أنبياء بين إسرائيل: (وبلفظ

هذه األخبار ضعيفة السند٬، إذ أ¬ا يف أحسن احلاالت مرسالت وعلى فرض ورود اخلرب 
حنن : (٬، بداللة حديثإىل األئمة هنا فيه إشارة ) العلماء(فإن معىن  عن النيب 

  .)٦() العلماء وشيعتنا املتعلمون

  .انتهى جواب مركز الدراسات العقائدية التابع للسيستاين) ودمتم يف رعاية اهللا

                                                            
علماء أمتي أفضل من أنبياء بني (المراد من الحديث : الجواب من مرآز الدراسات التابع للسيستاني على السؤال -١

 /http://www.aqaed.com/faq/2896).  إسرائيل
، وعنه ٣ص ١ج: ، تحرير العالمة٦٧ح ٢٢ص ٢ج: ، وعنه في بحار األنوار٦٧ح ٧٧ص ٤ج: عوالي اللئالي -٢

: ، مصابيح األنوار٩ص: ، تذآرة األولياء٣٠ح: ، صفات القاضي١١و  ٣٠ح ٣٢٠ص ١٧ج: في مستدرك الوسائل
للصالحي  -، سبل الهدى والرشاد ٧٢ص ٥ج: ، المحصول للرازي٣٤٧ص ٣ج: ، األنوار النعمانية٤٣٤ص ١ج

البن أبي واصل، وعنه تاريخ ابن  -، خلع النعلين ٣٥٣ص ٣ج: للقندوزي -، ينابيع المودة ٣٣٧ص ١٠ج: الشامي
  .٣٢٥ص ١ج: خلدون

  .٢٠الفصل  ٤٥ص: جامع األخبار -٣
  .٤ح ٣٤٦ص ٧٨ج: ، وعنه بحار األنوار٣٣٨ص: الفقه الرضوي -٤
  .٢٢٩ص ٢ج: د محمد بحر العلوم، وعنه بلغة الفقيه للسي)رحمه اهللا(للشيخ البهائي  -مفتاح الفالح  -٥
  .١٨صفات القاضي ح ٧باب : ، وعنه في وسائل الشيعة٤ح ٢٦ص ١ج: ، الكافي٢٩ص: بصائر الدرجات -٦
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  :مناقشة الداللة: ٥   ٢    ٢

 حىت بعد الترتل٬،) العلماء ورثة األنبياء(النقاش يف داللتها قد تقدم يف مناقشة روايات    ١

  :إليه ونضيف

فيلزمه ) مطلق العلماء(إن القول بإطالق لفظ الرواية ينتج منه أن املقصود هنا هو    ٢
القول بعصمة الفقهاء٬، فاملقارنة تكون يف مطلق األوصاف ومن أمهها العصمة وجوب الطاعة 

بياء مضافًا إىل ما يف املقارنة من تنقيص ملقامات األن... املطلقة٬، وبالتايل تكون النتيجة باطلة 
وهو  ٬X، فهل يقول أحد من الفقهاء أنه كنيب من أنبياء بين إسرائيل٬، مث أليس عيسى 

؟؟ فإذا قطعنا بعدم اإلطالق وبالترتيل إىل تبليغ  من أويل العزم من أنبياء بين إسرائيل 
  .األحكام فهو كما تقدم ال يتجاوز نقل الروايات

القول بعدم متامية الداللة لقوة وظهور لو ترتلنا وغضضنا النظر عم�ا تقد�م فيكفي    ٣
العلماء احلقيقيون٬، فصرفها ملن  وهم  املقصود بالعلماء هنا هو خصوص األئمة 

  .دو¬م حيتاج إىل قرينة وهي مفقودة

روايات املرتلة أيض"ا أجنبية عن عقيدة وجوب التقليد مع أ¬ا خاصة يف األئمة : بالنتيجة
  .هذا االحتمال إلبطال االستدالل٬، ولو ترتلنا فيكفي عدم قطع 

  )اللهم ارحم خلفائي( :الطائفة الثالثة: ٥    ٣

يا رسول : فقيل له. اللهم ارحم خلفائي: (أنه قال ٬، عن النيب )الفقيه(عن الصدوق يف 
  .)١() الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنيت: اهللا٬، ومن خلفاؤك ؟ قال

  

  

 
                                                            

  .٥٣و  ٥٠و  ٥من أبواب صفات القاضي ح ٨باب  ١٨ج : )اإلسالمية( وسائل الشيعة -١
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  :مناقشة السند: ٥   ٣    ١

ية وردت عن الصدوق إما مرسلة أو مسندة بأسانيد ضعيفة حبسب مباين األصوليني٬، الروا
ومبا أن مسألة اعتبار صحة ما حكم الصدوق بصحته خالفية بني األصوليني أنفسهم فال 

  .)١(ميكن اعتبار الرواية صحيحة السند أي ظنية الصدور فضالً عن القطع بصدورها 

  :مناقشة الداللة: ٥   ٣    ٢

بعد القطع   ٬، وقلنا بترتيل اخلالفة و قلنا بأن العلماء هم أيض"ا خلفاء الرسول ل   ١
٬، فهذا ال يتجاوز )٢(جبهة تبليغ األحكام   قائم"ا  بعدم مشوليتها لكل ما كان فيه الرسول 

نقل الرواية والتعليم وهو غري التقليد وبالتايل فالروايات أجنبية عن عقيدة وجوب تقليد غري 
م٬، بل وال ميكن حىت االستدالل �ا على اإلفتاء خارج النصوص الشرعية لظهور املعصو

٬، مع أن اإلفتاء مرحلة متقدمة عن )يروون حديثي وسنيت: (عنه  )٣(احلديث يف النقل 
 .التقليد

                                                            
فقيه وقد استدل على أن روايات آتاب النظر في صحة روايات من ال يحضره ال: الفصل الثاني: (السيد الخوئي -١

ولم أقصد في قصد المصنفين في إيراد : "حيث قال - بما ذآره في أول آتابه  -من ال يحضره الفقيه آلها صحيحة 
جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس 

وغيرها من .. يع ما فيه مستخرج من آتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ذآره، وتعالت قدرته، وجم
األصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسالفي رضي اهللا 

 -الفقيه من ال يحضره  -أن داللة هذا الكالم على أن جميع ما رواه الشيخ الصدوق في آتابه : والجواب". عنهم
 األعالمأن تصحيح أحد : واضحة، إال أنا قد ذآرنا -فيما بينه وبين اهللا تعالى  - صحيح عنده، وهو يراه حجة 

المتقدمين رواية ال ينفع من يرى اشتراط حجية الرواية بوثاقة راويها أو حسنه، على أنا قد علمنا من تصريح 
والتصحيح شيخه ابن الوليد، وال ينظر هو إلى حال الراوي  إنه يتبع في التضعيف - على ما تقدم  -الصدوق نفسه 

أن آل رواية آانت في آتاب شيخه ابن : أضف إلى ذلك أنه يظهر من آالمه المتقدم. نفسه، وأنه ثقة أو غير ثقة
 الوليد أو آتاب غيره من المشايخ العظام والعلماء األعالم يعتبرها الصدوق رواية صحيحة، وحجة فيما بينه وبين

، أ فهل يمكننا الحكم بصحتها باعتبار )المرسالت(وعلى هذا األساس ذآر في آتابه طائفة من المراسالت . اهللا تعالى
إن أخبار الشيخ الصدوق عن صحة رواية وحجيتها إخبار عن رأيه : أن الصدوق يعتبرها صحيحة ؟ وعلى الجملة

  .٨٨ – ٨٧ص ١ج: ـ المحقق الخوئيمعجم رجال الحديث ) ونظره، وهذا ال يكون حجة في حق غيره
الذين يأتون من بعدي : يا رسول اهللا، ومن خلفاؤك ؟ قال:اللهم ارحم خلفائي، فقيل له: (.. "محمد سعيد الحكيم -٢

مصباح المنهاج ـ محمد سعيد ...) ظاهر في خالفتهم في تبليغ الحديث والسنة وتعليمهما" .... يروون حديثي وسنتي
  .٢٠٠التقليد صاالجتهاد و: الحكيم

: ومن خلفاؤك يا رسول اهللا ؟ قال: اللهم ارحم خلفائي، قيل): "صلى اهللا عليه وآله(وأما قوله : (المحقق الخوئي -٣
): صلى اهللا عليه وآله(، فإن الظاهر من ذلك خليفتهم في نقل الرواية والحديث، آما قال "الذين يأتون بعدي

 .٢٩١ص ٣ج: ـ الخوئيمصباح الفقاهة ") ويروون حديثي وسنتي"
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دون غريهم٬، وهم  ٬، فهم فقط خلفاء رسول اهللا  ظهور النص يف األوصياء    ٢
ه وسنته على الظاهر وعلى احلقيقة٬، فإ¬م حمدثون من امللك عن أتوا بعده ويروون يقين"ا حديث

معىن أن  )٢(٬، وقد تواتر )١(حىت ع©دَّ ذلك أصالً  كما عن احملقق السبحاين  رسول اهللا 
وأما راوي حديثه وسنته ..... قول اهللا  وحديثه  حديث رسول اهللا حديثهم 

لى الكتب٬، ولو ترتلنا وقلنا إ¬ا تصدق يف الغيبة الكربى فال يصدق على كل من اطلع ع 
باإلضافة إىل كون النص يف نقل الرواية   على من اطّلع على الكتب فيكون اإلشكال هنا 

أنه ال يوجد دليل على صرفها للفقيه األصويل دون غريه من الفقهاء خصوص"ا من   والسنة 
  .يقول منهم ببطالن التقليد

فاخلالفة اليت هي القيام مقامه ال يكون  ا خليفته لو قلنا إن الفقيه اÏتهد أيض"   ٣
باملعىن (مل يكن جمتهد"ا  متعلقها االجتهاد وال اإلفتاء باألحكام الظاهرية؛ ألن الرسول 

٬، وال كان يفيت بغري احلكم الواقعي اليقيين٬، بل كان يبلغ عن اهللا وبالتايل فال يبقى )األصويل
حىت يصدق عليه أنه قام  ته املقطوع بنسبتهما له إال نقل حديثه وسن  بعد الترتل   

                                                            
األحاديث والروايات التي وصلت إلينا من أئمة أهل البيت اإلثني عشر : "١٣٧األصل : (المحقق جعفر السبحاني -١

تنتهي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى معدن الوحي؛ ألّن األئمة األطهار َسِمُعوا هذه الروايات من رسول اهللا 
، أو X، أو أنهم نقلوها عن آتاب علي )مباشرًة أو سمعوها ورووها عن آبائهم إّما) (صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 - " مفتين"ليسوا بمجتهدين أو ) عليهم السالم(إن أئمة أهل البيت " ... لكونهم محدَّثين ُألقيت إليهم وُألهُموا بها إلهامًا
 :يها من الطرق التاليةبل آل ما ينقل عنهم حقائق حصلوا عل -بالمعنى االصطالحي الرائج للفظتين 

أخذوا أحاديثهم من جدهم ) عليهم السالم(ـ إن األئمة المعصومين ) صلى اهللا عليه وآله(النقل عن رسول اهللا  - : أ
  .ثم رووها للناس) خلفًا عن سلف وآابرًا عن آابر) (صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

وآتابة علي ) صلى اهللا عليه وآله(من إمالء رسول اهللا  الحقيقة آان ذلك الكتاب...  Xالرواية من آتاب علي : ب
X  ....قاله )صلى اهللا عليه وآله(طوله سبعون ذراعًا، إمالء رسول اهللا : "يقول اإلمام الصادق عن هذا الكتاب ،

دير ومن الج". بيده، فيه واهللا جميع ما تحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة Xمن فلق فيه، وخط علي بن أبي طالب 
عليهما (بالذآر أن هذا الكتاب بقي عند أهل البيت يتوارثه إمام من إمام، وقد نقل اإلمام الباقر واإلمام الصادق 

ويوجد قسم آبير من أحاديثه اآلن في المجاميع . روايات عديدة منه وربما أطلعوا بعض شيعتهم عليه) السالم
 -) عليهم السالم(عقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة أهل البيت ال") وسائل الشيعة"الحديثية الشيعية وباألخص آتاب 

  .٣١٨الحديث واالجتهاد والفقه ص: الشيخ جعفر السبحاني
أبا عبد اهللا   روي أن": .....هل لهذا الحديث سند صحيح : السؤال: (مرآز األبحاث العقائدية التابع للسيستاني -٢
X وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، حديثي حديث أبي،وحديث أبي حديث جدي، : قال

، وحديث )صلى اهللا عليه وآله(، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اهللا Xوحديث الحسن حديث أمير المؤمنين 
 ".رسول اهللا قول اهللا عز وجل

التي يصرحون بها أن األحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة معنًا آهذا الحديث وغيره من األحاديث : الجواب
حديثهم هو حديث جدهم، وتلك األحاديث التي تشير إلى عدم االختالف بين أحاديثهم وإن آالم المتأخر هو آالم 

فإن مضمون هذا الحديث  حديثالمتقدم منهم، فال يحتاج بعد ثبوت التواتر المعنوي للنظر في أسانيد آل حديث 
  .http://www.aqaed.com/faq/4681...) .متواتر معنوي قطعًا
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٬، وهذا أجنيب عن عقيدة وجوب تقليد اÏتهد غري املعصوم )١(مقامه يف تبليغ احلكم عن اهللا 
X.  

على عقيدة وجوب التقليد كما تبي�ن ال ) اللهم ارحم خلفائي(ال داللة يف رواية : بالنتيجة
٬، ولو ترتلنا فأدىن ما يقال يف وصياء أقل لقوة احتمال كون احلديث يف خصوص األ

يف اخلالفة ولعلها يف تبليغ األحكام نقالً ورواية كما  هااالستدالل �ا أنه غري تام لعدم إطالق
اآلخوند اخلراساين٬، وحممد سعيد احلكيم٬، واحملقق : عن مجع من أعالم األصوليني٬، ومنهم

  .)٢(اخلوئي٬، واحملقق األصفهاين 

  )جماري األمور واألحكام على أيدي العلماء( :لرابعةالطائفة ا: ٥    ٤

وروى عن اإلمام التقي السبط الشهيد أيب عبد اهللا : ()٣(قال صاحب حتف العقول   
وأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم : إىل أن قال) .... عليهما السالم(ن علي بااحلسني 

                                                            
وال داللة في آون أولى الناس باألنبياء : (... اآلخوند الخراساني وهو يناقش داللة األخبار على والية الفقيه -١

إطالق في الخالفة، وال في إطالق الخالفة عليهم، وال في جعلهم حاآمًا وال قاضيًا، لعدم ... أعلمهم على الوالية 
ولعلها في تبليغ األحكام التي هي من شئون الرسالة، وظهور آونهم حاآمًا وقاضيًا في خصوص رفع الخصومة، 

  .٩٥ – ٩٤ص: اآلخوند الخراساني -حاشية على المكاسب ...) آما يشهد مالحظة المقبولة والمشهورة
عليهم (آما ورد عنهم ) عليهم السالم(اد بالعلماء األئمة بأن المحتمل قويًا أن ير: ويندفع: (المحقق األصفهاني -٢

) صلى اهللا عليه وآله(والمراد من الخليفة أيضًا هو من يقوم مقامهم في تبليغ األحكام، فأنه شأن النبي ) ... السالم
لذين يأتون هم ا: "حيث سئل عن خلفائه) صلى اهللا عليه وآله(بما هما نبي وإمام، فإنه المناسب لقوله  Xواإلمام 

 .٣٨٥ص ٢ج: حاشية على المكاسب ـ المحقق األصفهاني") بعدي ويروون حديثي وسنتي
:  وروى عن اإلمام التقي السبط الشهيد أبي عبد اهللا الحسين بن علي عليهما السالم في طوال هذه المعاني: (قال -٣

لوال ينهيهم الربانيون واألحبار عن : "ر إذ يقولاعتبروا أيها الناس بما وعظ اهللا به أولياءه من سوء ثنائه على األحبا
، وإنما عاب اهللا ذلك "لبئس ما آانوا يفعلون -إلى قوله  -لعن الذين آفروا من بني إسرائيل : "، وقال"قولهم اإلثم

لون عليهم ألنهم آانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فال ينهونهم عن ذلك رغبة فيما آانوا ينا
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء : "، وقال"فال تخشوا الناس واخشون: "منهم ورهبة مما يحذرون، واهللا يقول

، فبدأ اهللا باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه، لعلمه "بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ها، وذلك أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض آلها هينها وصعب

إلى اإلسالم مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها، 
ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذآورة وبالنصيحة معروفة وباهللا في أنفس الناس مهابة، 

بكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثرآم من ال فضل لكم عليه وال يد لكم عنده، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت يها
من طالبها وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وآرامة األآابر، أليس آل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندآم من القيام 

ألئمة، فأما حق الضعفاء فضيعتم وأما حقكم بزعمكم بحق اهللا وإن آنتم عن أآثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق ا
فال ماًال بذلتموه وال نفسًا خاطرتم بها للذي خلقها وال عشيرة عاديتموها في ذات اهللا، أنتم تتمنون على اهللا . فطلبتم

ته؛ ألنكم لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على اهللا أن تحل بكم نقمة من نقما. جنته ومجاورة رسله وأمانًا من عذابه
بلغتم من آرامة اهللا منزلة فضلتم بها ومن يعرف باهللا ال تكرمون، وأنتم باهللا في عباده تكرمون، وقد ترون عهود اهللا 

محقورة والعمى ) صلى اهللا عليه وآله(منقوضة فال تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون وذمة رسول اهللا 
مون وال في منزلتكم تعملون وال من عمل فيها تعينون وباالدهان والبكم والزمني في المدائن مهملة ال ترح
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األمور واألحكام على أيدي  ذلك بأن جماري. عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون
العلماء باهللا األمناء على حالله وحرامه فأنتم املسلوبون تلك املرتلة وما سلبتم ذلك إال 

 ).بتفرقكم عن احلق واختالفكم يف السنة بعد البينة الواضحة

  :مناقشة السند: ٥   ٤    ١

سعيد  مرسالً كما عن حممد يلآلالاحلديث سنده ضعيف جداً حيث حكي عن عوايل 
جماري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهللا واألمناء على : (احلكيم٬، مثالً حيث قال

مع ضعف سنده جدا٬ً، حيث حكي عن عوايل الاليل روايته   وفيه .... حالله وحرامه٬، 
أنه ال خيلو عن إمجال٬، :  مرسالً يف ضمن حديث طويل ال خيلو متنه عن ضعف واضطراب 

  .)١() ...دة األئمة يظهر منه إراوقد 

  :مناقشة الداللة: ٥   ٤    ٢

لو قلنا إن العلماء هم الفقهاء٬، وقلنا إن األمور واألحكام هي قضايا الناس واحلقوق    ١
وإنفاذ التشريع  Xواألحكام الشرعية٬، فكون جماريها على أيديهم هو نقل فتاوى املعصوم 

لها٬، وبالتايل فال ميكن االستدالل بني الناس أي القضاء واحلكومة وإيصال احلقوق أله
بالرواية حىت على حق اإلفتاء للفقهاء مع أنه مرحلة متقدمة على التقليد٬، ولو ترتلنا إىل 

                                                                                                                                                                              
وأنتم أعظم الناس . والمصانعة عند الظلمة تأمنون، آل ذلك مما أمرآم اهللا به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون 

يدي العلماء باهللا مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو آنتم تشعرون، ذلك بأن مجاري األمور واألحكام على أ
األمناء على حالله وحرامه فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن الحق واختالفكم في السنة بعد 

ولو صبرتم على األذى وتحملتم المؤونة في ذات اهللا آانت أمور اهللا عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم . البينة الواضحة
ظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور اهللا في أيديهم، يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات، ترجع، ولكنكم مكنتم ال

سلطهم على ذلك فرارآم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم، فأسلمتم الضعفاء في أيديهم فمن بين 
رون الخزي بأهوائهم اقتداء مستبعد مقهور وبين مستضعف على معيشته مغلوب، يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشع

باألشرار وجرأة على الجبار، في آل بلد منهم على منبره خطيب يصقع ، فاألرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة 
والناس لهم خول ال يدفعون يد المس، فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد، مطاع ال يعرف المبدئ 

جب واألرض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم، أع] ال[المعيد، فيا عجبًا ومالي 
اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما آان منا تنافسًا في سلطان . فاهللا الحاآم فيما فيه تنازعنا والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا

ك ويأمن المظلومون من عبادك وال التماسًا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر اإلصالح في بالد
. ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم

 .٢٣٩ – ٢٣٧ص: ابن شعبة الحراني -تحف العقول ) وحسبنا اهللا وعليه توآلنا وإليه أنبنا وإليه المصير
  .٢٠٢الجتهاد والتقليد صا: مصباح المنهاج ـ محمد سعيد الحكيم -١
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اإلفتاء فهذا ال يعدو معارضة النصوص واستظهار احلكم الشرعي منها٬، وبالتايل فليس هناك 
  .داللة على وجوب تقليد غري املعصوم يف الرواية

٬، كما هو خصوص األئمة ) العلماء باهللا األمناء على حالله وحرامه( الظاهر من   ٢
يشهد به سائر فقرات احلديث اليت سيقت يف مقام توبيخ الناس على تفرقهم عنهم 

٬، حيث إنه صار سبب"ا لغصب اخلالفة وزواهلا عن أيدي من كانت واستخفافهم حبقهم 
عن  )٢(صوليون فهم علماء باألحكام الظاهرية أما الفقهاء األ....  )١(جمارى األمور بأيديهم 

  .)٤(وال أمناء على حالل اهللا وحرامه  )٣(طريق االجتهاد وال يصدق عليهم علماء باهللا 

لو قلنا أن الفقهاء أيض"ا جماري األمور واألحكام على أيديهم فاإلشكال هنا هو أ¬م    ٣
الفقهاء الذين ينصبهم خليفة اهللا  كذلك؛ أل¬م أمناء على احلالل واحلرام٬، فيكونون حصر"ا

                                                            
وأما آون مجارى األمور بيد العلماء، وإن آان عبارة أخرى عن واليتهم، إال أن الظاهر : (اآلخوند الخراساني -١

هو خصوص األئمة، آما يشهد به سائر فقراته التي سيقت في مقام " العلماء باهللا األمناء على حالله وحرامه "من 
، حيث إنه صار سببًا لغصب الخالقة وزوالها عن أيدي من آانت )عليهم السالم( توبيخ الناس على تفرقهم عنهم

) العقول، فالحظ تمامه ففي تح Xوالخبر طويل رواه مرسًال عن أبي عبد اهللا الحسين . مجارى األمور بأيديهم
   .٩٤ص: اآلخوند الخراساني - حاشية على المكاسب 

مجاري األمور : Xمن العلماء، قوله ) عليهم السالم(إرادة األئمة واظهر من جميع من : (... المحقق الخوئي -٢
، بل غيرهم العلماء بالحالل والحرام من الطرق )عليهم السالم(في يد العلماء باهللا، فإن العلماء باهللا ليس غير األئمة 

مراد من ذلك آون جريان األمر ومع قبول شمول العلماء باهللا للفقيه أيضًا فال داللة فيها على المدعي، إذ ال. الظاهرية
...) األمر، فهو ال تكون إال في توقف األمر بدونها الحالل والحرام قفولواله تبه ال يكون إال في يد الفقيه، بحيث 
  .٢٩٠ص ٣ج: مصباح الفقاهة ـ المحقق الخوئي

وأورد " .... حالله وحرامهمجاري األمور بيد العلماء باهللا األمناء على : "Xقوله : منها: (المحقق األصفهاني -٣
، والظاهر أنه )عليهم السالم(عليه بأن الرواية منقولة في تحف العقول، وسياقها يدل على أنها في خصوص األئمة 

 ٢ج: حاشية على المكاسب ـالمحقق األصفهاني) آذلك، فإن المذآور فيها هم العلماء باهللا ال العلماء بأحكام اهللا
 .٣٨٨ص
، ونحو ذلك "العلماء ورثة األنبياء: "، وقوله"مجاري األمور بيد العلماء: "Xوأما قوله : (ريالمحقق الخوانسا -٤

، آما في )عليهم السالم(من األخبار الواردة في علو شأن العالم، فمن المحتمل قريبًا آون العلماء فيها هم األئمة 
ول الدال بإطالقه على الوالية العامة، فإن فيه ، وال سيما الخبر األ"مداد العلماء آدماء الشهداء: "الخبر المعروف

تقرير ) ، فإنهم هم األمناء على حالل اهللا وحرامه)عليهم السالم(هم األئمة : قرائن تدل على أن المراد من العلماء فيه
 .٢٣٤ – ٢٣٣ص ٢ج: بحث المحقق النائيني ـ منية الطالب ـ السيد أحمد الخوانساري

مع  -وفيه .... األمور واألحكام على أيدي العلماء باهللا واألمناء على حالله وحرامه، مجاري : (محمد سعيد الحكيم
ضعف سنده جدًا، حيث حكي عن عوالي الاللى روايته مرسًال في ضمن حديث طويل ال يخلو متنه عن ضعف 

د أن تضمن النكير ، حيث إنه بع)عليهم السالم(أنه ال يخلو عن إجمال، وقد يظهر منه إرادة األئمة : -واضطراب 
وأنتم أعظم الناس مصيبة، لما : "على الناس في تسامحهم في الدين وترآهم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال

بأن مجاري األمور واألحكام ] ل. وذلك خ[ذلك ] ل. لو يسعون خ[غلبتم عليه من منازل العلماء ولو آنتم تسعون 
حالله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن  على أيدي العلماء باهللا واألمناء على

االجتهاد والتقليد : مصباح المنهاج ـ محمد سعيد الحكيم) ، والسيما مع التعبير فيه بالعلماء باهللا، ال بالدين..."الحق
  . ٢٠٢ص
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يف أرضه مباشرة أي يأمتنهم خليفة اهللا٬، فكما أن اهللا ائتمنه هو يأمتن من يشاء اهللا على احلكم 
فهو يستحفظ من يشاء : بني الناس أي القضاء وإيصال احلقوق٬، أو لو ترتلنا إىل اإلفتاء نقول

أو األصحاب كما يف زمن الصادق على نقل التشريع منه إىل الناس أي مبعىن نائب خاص 
X.  

٬، ال ميكن االستدالل بالرواية؛ ألن الظاهر من العلماء هو خصوص األئمة : بالنتيجة
  .وال أقل أن االحتمال ال جمال إللغائه مما جيعل االستدالل غري تام وهذا كافö يف املقام

جوب تقليد غري املعصوم٬، بل ولو ترتلنا فالرواية ال ميكن االستفادة منها متن"ا للداللة على و
وال ميكن حىت االستدالل �ا على اإلفتاء والتشريع خارج النصوص إضافة إىل أن االستدالل 
�ا على اإلفتاء ضمن النصوص الشرعية دون تنصيب من املعصوم مباشرة ال خيلو من 

  .اإلشكال كما تقد�م

فسندها كما تقد�م بني  ٬،صوصوإىل هنا نكتفي بالرد على االستدالل مبثل هذه الن: تعليق
مرسل وضعيف٬، وأما داللتها فال أقل غري تامة بعدم قطع الفقهاء بكون املقصود منها هم 

  .اÏتهدون٬، والقدر املتيقن من الروايات هو أ¬ا يف املعصومني سالم اهللا عليهم خاصة

* * *  

٦Jא Wא
  :تذكري: ٦    ١

قيدة وجوب تقليد غري املعصوم بدعة ابتدعها كاظم اليزدي لقد بيَّن�ا فيما قبل كيف أن ع
ـ  الدليل (وأنه ال يوجد عليها دليل من القرآن أو الروايات٬، وقبل أن نتطرق إىل ما يسمى ب

 بانعدامرمبا تكون هناك فائدة لذكر أقوال بعض علماء وفقهاء األصول وإقرارهم ) العقلي
  .الدليل النقلي
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  :جود دليل نقلي والتمسك باالستدالل العقلياعترافهم بعدم و: ٦    ٢

فصل يف التقليد وهو أخذ قول الغري ورأيه للعمل به يف : (احملقق حممد كاظم اخلراساين  
ال يذهب .... الفرعيات٬، أو لاللتزام به يف االعتقاديات تعبدا٬ً، بال مطالبة دليل على رأيه 

اجلملة يكون بديهياً جبلياً فطرياً ال  عليك أن جواز التقليد ورجوع اجلاهل إىل العامل يف
  .)١(...)٬،بل هذه هي العمدة يف أدلته٬، وأغلب ما عداه قابل للمناقشة....  حيتاج إىل دليل

فما ذكرناه من الدليل االرتكازي هو ) وكيف كان (: (... الشيخ ضياء الدين العراقي  
األدلة الشرعية قابل فما عداه من ) وإال(العمدة يف املستند لوجوب أصل التقليد 

  .)٢(...)للمناقشة

 .)٣(...)املعروف أن عمدة دليل وجوب التقليد هو ارتكاز العقالء: (... السيد اخلميين  

أما دليل وجوب اتباع اÏتهد فألنه ليس إال بناء العقالء املمضى٬، كما : (... ويقول أيضاً
  .)٤(...) لغاء احتمال اخلالفيظهر للناظر يف األدلة٬، وإمنا يعمل العقالء على رأيه إل

يف األدلة اليت استدلوا على جواز التقليد٬، واستدل القوم عليه بوجوه : (الشيخ السبحاين  
 العامل اىلبل ميكن أن يقال أنه الدليل الوحيد٬، بناء العقالء على رجوع اجلاهل أتقنها وأمهها 

  .)٥(...) بل قد عد ذلك من القضايا الفطرية االرتكازية

حجية التقليد البد أن تنتهي إىل االجتهاد٬، فما احلكم : السيستاين يف جواب عن السؤال  
  يف تقليد العوام الذين ال يلتفتون إىل ذلك٬، فهم يقلدون تقليداً لآلباء أو العلماء ؟

أصل التقليد مبعنی رجوع اجلاهل إىل العامل أمر ارتكازي٬، وعليه جرت سرية : (قال
 أهل اخلربة يف مجيع موارد احلاجة إليهم٬، فإن كان من رجع إليه العقالء يف الرجوع إىل

                                                            
  .٤٧٣ – ٤٧٢ص: آفاية األصول -١
مبحث االستصحاب  ٤ج: لبروجردي تقرير بحث الشيخ ضياء الدين العراقيالشيخ محمد تقي ا -نهاية األفكار  -٢

  .والتعادل والتراجيح
  .٦٣ص: آتاب االجتهاد والتقليد -٣
  .١٤٥ص: آتاب االجتهاد والتقليد -٤
  .١٦٤ص ٣ج: الشيخ السبحاني -تقرير بحث السيد الخميني  -تهذيب األصول  -٥
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واجداً جلميع الشروط املذكورة يف الرسائل العملية فهو يقطع حبجية فتاواه ال عن ) العامي(
نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط احملتملة دخالتها يف . تقليد٬، وهذا املقدار يكفيه
  .)١() للجميع بعدم اعتبارهااحلجية إال إذا أفيت الواحد 

رمبا ال حنتاج إىل دليل نقلي يف وجوب : أوالً: (... مركز الدراسات التابع للسيستاين  
فمن أصابه ... التقليد٬، وذلك لتسامل العقالء يف الرجوع إىل أهل اخلربة يف كل أمر جمهول 
   من أصالته  مرض ما فهو يرجع يف ذلك إىل الطبيب٬، ومن أراد أن يعرف زيف معدن ما

فالرجوع إىل أهل اخلربة أمر عقالئي .. فهو يرجع فيه إىل الصائغ٬، وهكذا    كالذهب 
وعلوم الشريعة هي إحدى تلك العلوم اليت توجب .. مركوز يف ذهن وخاطر كل إنسان 

إمنا هو .... إن وجوب التقليد ....... االختصاص والتبحر فيها واستنباط األحكام منها٬، 
  .)٢(....) قلي دليله العقل والسرية العقالئيةأمر فطري ع

رجوع (إن هذا الدليل املزعوم مبين على قاعدة عقلية٬، وهي : وليتبني األمر بوضوح نقول
٬، واالستدالل إما يكون مبقتضاها فيكون احلكم عقلي٬، أو مبقتضى السرية  )اجلاهل إىل العامل

  .يف الصناعات واألمور الدنيويةالعقالئية يف الرجوع إىل ذوي اخلربة أو االختصاص 

  دليل العقل: أوالً: ٦    ٣

حكم العقل القطعي ال بد أن يكون فيه العقل قاطع"ا كل شك٬، أو لنقل قاطع"ا لكل 
  .احتمال خالف

االعتماد على غري ما علم حبجيته    لدى العقل    إذ ال جيوز : (... يقول السيد اخلوئي  
ترتب أن العامي البد يف استناده إىل فتوى اÏتهد أن وعلى هذا ي. حيث حيتمل معه العقاب

يكون قاطعاً حبجيتها يف حقه أو يعتمد يف ذلك على ما يقطع حبجيته٬، وال يسوغ له أن 
 .)٣(....) يستند يف تقليده على ماال يعلم حبجيته٬، إذ معه حيتمل العقاب على أفعاله وتروكه

                                                            
  .٤٥السؤال ) ٩٧(يد التقل -األسئلة واألجوبة  - السيستاني  -١
  http://www.aqaed.com/faq/4278:  مرآز الدراسات العقائدية التابع للسيستاني -٢
  .٨٤ -  ٨٣ص: االجتهاد والتقليد -٣
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  .)١() تهي إىل العلمإن حجية أي حجة البد من أن تن: (وقال أيضاً

 :قاعدة رجوع اجلاهل إىل العامل: ٦   ٣    ١

ال إشكال فيها٬، ولكن تطبيقها الصحيح يف ) رجوع اجلاهل إىل العامل:  (القاعدة العقلية
  .الدين ال يقارن بالعلوم الدنيوية واحلرف كما يفعل مركز الدراسات التابع للسيستاين

تنظري املسألة مبثل رجوع ( احلرف هو مغالطة٬، وومتثيل األحكام الشرعية بالصناعات و
  .)٢() املريض إىل الطبيب فهو قياس مع الفارق

  :ولنفصل القول

يف عالج املرض٬، هل يضمن النجاة أم أن  بقدر ما الرجوع إىل الطبيب وهو عامل يف الطب
  !اهلالك حمتمل ؟أكيد أن اهلالك حمتمل 

نه عامل مطلق والرجوع إليه يقال فيه ما يقال يف ال يقال فيه إ واملرجع وا�تهد كالطبيب٬،
من يرجع إىل املرجع اÏتهد يضع آخرته بيد عامل بقدر ما وليس : الرجوع إىل الطبيب٬، أي

  !فهالكه حمتمل هو عامل مطلق وال متصل بعامل مطلق٬، إذن 

عصوم وهالك اإلنسان برجوعه إىل اÏتهد غري امل اًجسديمع أن هالك املريض أقصاه يكون 
  .ميكن أن يكون نتيجته نار أبدية

مورد اخلالف بني من أن املسائل الشرعية  كل شخص عامي أو غريه على علم(و 
قوالً آخر إذا رجع إىل الكتب الفقهية رأى أن للشهيد قوالً وللشيخ .....  العلماء
  .)٣(...) وهكذا

ا على األقل وال ميكن واالختالف بني اثنني كما هو معلوم يعين بطالن وخطأ واحد منهم
مع هذه االختالفات الكثرية املشاهدة من الفقهاء٬، بل من فقيه : (ادعاء إلغاء احتمال اخلالف

                                                            
  .٩١ص: االجتهاد والتقليد -١
  .٤٠٨ص :الشيخ محمد حسن القديري ـ البحث في رساالت عشر -٢
  .٩٨ص: آما يقول السيد الخوئي في آتاب االجتهاد والتقليد -٣



  ٧٣........................................................ سقوط الصنم 

دعوى قلة خطأ الفقهاء بالنسبة إىل (٬، و !)واحد يف كتبه العديدة٬، بل يف كتاب واحد ؟
ض غري بعد ضم املوارد بعضها إىل بع   وإن كثر    صوا�م٬، حبيث يكون احتماله ملغى 

  .)١() وجيهة٬، مع ما نرى من االختالفات الكثرية يف كل باب إىل ما شاء اهللا

استفراغ : (هو مبين على) عامل أو صاحب اختصاص(باإلضافة إىل كون ما فيه اÏتهد 
  .)٢() باحلكم الشرعي يف حتصيل الظنالوسع 

تهد أيضاً مظنة٬، تقليد ا�: فإن قلت: (فتقليد اÏتهد مظنة كما عن الوحيد البهبهاين
  .)٣(.....) لكن ليس كغريه٬، نعم٬، : قلت

  .وال أحد من الفقهاء يقول إنه عامل باألحكام الواقعية 

وهذا كافö لنقض تطبيق قاعدة رجوع اجلاهل إىل العامل على املصاديق اليت يشريون 
 .أي املراجع واÏتهدونإليها٬،

  :االستدالل بالقاعدةأمثلة من أقوال بعض العلماء يف رد : ٦   ٣    ٢

احلق أن جواز التقليد ورجوع : (النجفي يقول السيد مرتضى احلسيين الفريوز آبادي   
...  هو مما أستقر عليه بناء العقالءمطلق أهل اخلربة من كل فن   اجلاهل إىل العامل بل إىل

ء إذا  ة شيحبجي من غري أن يستقل به العقل و حيكم به اللب٬، فإن العقل إمنا يستقل وهذا 
واخلطأ وإن حصل   دون ما احتمل فيه اخلالف مل حيتمل فيه اخلالف كما يف العلم واليقني

طبعه  إن العامي اجلاهل إن كان رجوعه إىل العامل هو مبقتضي ......منه الوثوق واالطمئنان 
جمرد بناء   ء فهو وإال بأن تفطن أن األصلي وجبليته وفطرته من دون التفات إىل شي

جيز له الرجوع إىل  عقالء مما ال يكاد يكفي مدركاً ما مل ينضم إليه اإلمضاء من الشرع مل ال
  .)٤() ما مل حيرز بنفسه إمضاء الشارع له أو يعرف داللة ساير األدلة الدالة عليهالعامل عقالً 

                                                            
  .٨٤ص: السيد الخميني االجتهاد والتقليد -١
  .٤٦٣ص: العالمة الحلي -آفاية األصول عنه  -٢
  .٣٧ص: الرسائل الفقهية -٣
إلى العالم من آون جواز التقليد ورجوع الجاهل " ثم هل المراد: ("النجفي السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي -٤

بديهيًا جبليًا فطريًا أن جواز التقليد مما استقر عليه بناء العقالء وقد جرى عليه ديدنهم أو أن جواز التقليد مما استقل 
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العقل ال حيكم بوجوب تقليد غري املعصوم بل حبسب القاعدة األصولية العقل : بالنتيجة
مبا أنّ التقليد للمجتهد يتضمن احتمال اخلالف٬، واحتمال اخلالف موجب الحتمال : وليق

  .فالعقل يقول هنا بوجوب دفع الضرر احملتمل من تقليد ا�تهد فيدفعهالعقاب٬، 

إنّ العقل يفرِّق بني الضرر الدنيوي احملتمل فال حيكم : (يقول احملقق جعفر السبحاين  
وأم�ا الضرر اُألخروي الذي هو كناية عن . طرياً ال يتحم�لبوجوب دفعه إال إذا كان خ

العقاب اُألخروي في©ؤكÐد العقل على وجوب دفعه ويستقلّ به٬، فال يرخ�ص استعمال شيء 
  .)١(...) فيه احتمال العقوبة اُألخروية٬، ولو احتماالً ضعيفاً

ال  تقليده على ماال يسوغ له أن يستند يف   حبسب ما تقرر يف األصول   وأيض"ا العقل 
ا�تهد غري معلومة٬،  وحجية رأييعلم حبجيته٬، إذ معه حيتمل العقاب على أفعاله وتروكه 

  .حيكم بعدم اجلواز  اًإذفالعقل 

  دليل السرية: اًثاني: ٦    ٤

شرعي"ا وال عقلي"ا  حكماًتبي�ن إذن أن هذه العقيدة واحلكم بوجوب تقليد غري املعصوم ليس 
كان الدليل هو حكم العقل فما احلاجة إىل االستدالل بعادة الناس أي يف احلقيقة٬، ولو 

  !السرية واستحسانات ال ترقى حىت إىل استحسانات أيب حنيفة ؟

  :إن االستدالل بالسرية أيضاً مردود٬، وذلك ألن: وعلى أي حال نقول باختصار

  .فال ينتج منها وجوب التقليد   إن متت    سرية العقالء    ١
                                                                                                                                                                              

مطلق أهل   الحق أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم بل إلى" وعلى آل حال.... "به العقل وحكم به اللب 
ديدنهم ولو في الجملة آما صرح به المصنف أي   ر عليه بناء العقالء وقد جرى عليهالخبرة من آل فن هو مما استق

ال مطلقًا وهذا من غير أن يستقل به العقل ويحكم به اللب فإن العقل إنما   فيما حصل منه الوثوق واالطمئنان
والخطأ وإن حصل منه   الخالف ء إذا لم يحتمل فيه الخالف آما في العلم واليقين دون ما احتمل فيه بحجية شي يستقل 

أن مجرد بناء العقالء على رجوع الجاهل إلى العالم مما ال يكفي مدرآًا لجواز " ومن هنا يظهر"الوثوق واالطمئنان 
وهو أن العامي الجاهل إن آان رجوعه إلى العالم هو " ء بقي شي......... "التقليد ما لم يحرز إمضاء الشارع له 

مجرد بناء العقالء مما ال   ء فهو وإال بأن تفطن أن وجبليته وفطرته من دون التفات إلى شي طبعه األصلي بمقتضي
يجز له الرجوع إلى العالم عقال ما لم يحرز بنفسه إمضاء  يكاد يكفي مدرآًا ما لم ينضم إليه اإلمضاء من الشرع لم 

السيد مرتضى  -ل في شرح کفاية األصول عناية األصو...) الشارع له أو يعرف داللة ساير األدلة الدالة عليه
  .٢١٩ – ٢١٨ص ٦ج): هـ ١٤١٠هـ ـ  ١٣٢٩(النجفي   الحسيني الفيروزآبادي

  .٣٢١ ص ٢ج: الشيخ جعفر السبحاني - الموجز في ُأصول الفقه  -١
  



  ٧٥........................................................ سقوط الصنم 

 :ستدالل بالسرية غري متحققة٬، فمن شروطهاشروط اال   ٢

 .٬، ومل يثبت هذا األمر يف موضوع التقليدXإثبات اتصاهلا بزمان املعصوم 

 .القطع برضا الشارع بالسرية بعدم الردع عنها٬، وهو أيضاً غري حاصل؛ ألن الردع وارد

ل �ا لنقف مع الشيخ املظفر يف كتابه أصول الفقه لتعريف السرية وشروط االستدال
  :وكذلك ما ينتج من االستدالل �ا

إن بناء العقالء ال يكون دليالً إال إذا كان : (.... )١(يقول الشيخ حممد رضا املظفر   
يستكشف منه على حنو اليقني موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقة العقالء؛ ألن اليقني تنتهي 

                                                            
استمرار عادة الناسوتبانيهم العملي على فعل شيء، أو ترك  -آما هو واضح  -" السيرة"المقصود من ( -١

وتسمى السيرة . إما جميع العقالء والعرف العام من آل ملة ونحلة، فيعم المسلمينوغيرهم:والمقصود بالناس.ءشي
وإما جميع المسلمين بما ".بناء العقالء"  والتعبير الشايع عنداألصوليين المتأخرين تسميتها ب". السيرة العقالئية"حينئذ 

أو " سيرة المتشرعة"وتسمى السيرة حينئذ . مية مثًالهم مسلمون، أو خصوص أهل نحلة خاصةمنهم آاإلما
،وينبغي التنبيه على حجية آل من هذين القسمين الستكشاف الحكمالشرعي "السيرة اإلسالمية"أو " السيرةالشرعية"

  :فيما جرت عليه السيرة وعلى مدى داللة السيرة، فنقول
ليًال إال إذا آان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع إن بناء العقالء ال يكون د....... حجية بناء العقالء ) ١

إن موافقة الشارع ال تستكشف على : وقلنا هناك. وإمضاؤه لطريقة العقالء؛ ألن اليقين تنتهي إليه حجية آل حجة
عقالء إذ ال إن السيرة إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد المسلك مع ال.... نحو اليقين إال بأحد شروط ثالثة 

  .وإما أال ينتظر ذلك، لوجود مانع من اتحاده معهم في المسلك، آما في االستصحاب. مانع من ذلك
وإن لم يثبت الردع منه فالبد أن يعلم . فإن ثبت من الشارع الردع عن العمل بها فال حجية فيها قطعًا: فإن آان األول

سهم، فلو لم يرتضها ولم يتخذها مسلكا له آسائر العقالء لبين ذلك اتحاده في المسلك معهم، ألنه أحد العقالء، بل رئي
ولردعهم عنها ولذآر لهم مسلكه الذي يتخذه بدال عنها، ال سيما في األمارات المعمول بها عند العقالء، آخبر الواحد 

 .الثقة والظواهر
وإما أال . الشرعية، آما في االستصحاب فإما أن يعلم جريان سيرة العقالء في العمل بها في األمور: وإن آان الثاني

 .يعلم ذلك، آما في الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغات
 - فإن آان األول، فنفس عدم ثبوت ردعه آاف في استكشاف موافقته لهم؛ ألن ذلك مما يعنيه ويهمه، فلو لم يرتضها 

أنحاء التبليغ، فبمجرد عدم ثبوت الردع منه لردعهم عنها ولبلغهم بالردع بأي نحو من  -وهي بمرأى ومسمع منه 
  .......نعلم بموافقته، ضرورة أن الردع الواقعي غير الواصل ال يعقل أن يكون ردعا فعليا وحجة

فإنه ال يكفي حينئذ في استكشاف موافقة الشارع  -أي لم يعلم ثبوت السيرة في األمور الشرعية  -وإن آان الثاني 
لعله ردعهم عن إجرائها في األمور الشرعية فلم يجروها، أو لعلهم لم يجروها في األمور عدم ثبوت الردع منه، إذ 

الشرعية من عند أنفسهم فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير األمور الشرعية لو آان ال يرتضيها في 
 .الشرعيات

ت البد من إقامة دليل خاص قطعي على وعليه، فألجل استكشاف رضا الشارع وموافقته على إجرائها في الشرعيا
وبعض السير من هذا القبيل قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها، مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في . ذلك

تقدير قيم األشياء ومقاديرها، نظير القيميات المضمونة بالتلف ونحوه، وتقدير قدر الكفاية في نفقة األقارب، ونحو 
ثبت فيها دليل خاص آالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغات، فال عبرة بها وإن حصل الظن أما ما لم ي. ذلك

 .منها؛ ألن الظن ال يغنى عن الحق شيئا، آما تقدم ذلك هناك
إن السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل شيء أو ترآه هيفي الحقيقة من نوع : حجية سيرة المتشرعة) ٢

أرقى أنواع اإلجماع، ألنهى إجماع عملي من العلماء وغيرهم، واإلجماع في الفتوى إجماع قولي  اإلجماع، بل هي
 .ومن العلماء خاصة



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ٧٦

شف على حنو اليقني إال بأحد الشارع ال تستك وافقةمإن : وقلنا هناك. إليه حجية كل حجة
إن السرية إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد املسلك مع العقالء . .... شروط ثالثة

وإما أال ينتظر ذلك٬، لوجود مانع من احتاده معهم يف املسلك٬، كما يف . إذ ال مانع من ذلك
وإن كان ... معهم٬، فالبد أن يعلم احتاده يف املسلك :  .... فإن كان األول. االستصحاب

فإما أن يعلم جريان سرية العقالء يف العمل �ا يف األمور الشرعية٬، كما يف : الثاين
..... االستصحاب٬، وإما أال يعلم ذلك٬، كما يف الرجوع إىل أهل اخلربة يف إثبات اللغات 

يف  فإنه ال يكفي حينئذ  أي مل يعلم ثبوت السرية يف األمور الشرعية   وإن كان الثاين 
استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منه٬، إذ لعله ردعهم عن إجرائها يف األمور 
الشرعية فلم جيروها٬، أو لعلهم مل جيروها يف األمور الشرعية من عند أنفسهم فلم يكن من 

.... وظيفة الشارع أن يردع عنها يف غري األمور الشرعية لو كان ال يرتضيها يف الشرعيات 
جل استكشاف رضا الشارع وموافقته على إجرائها يف الشرعيات البد من إقامة وعليه٬، فأل

أما ما مل يثبت فيها دليل خاص كالسرية يف الرجوع إىل ... دليل خاص قطعي على ذلك 
أهل اخلربة يف اللغات٬، فال عربة �ا وإن حصل الظن منها؛ ألن الظن ال يغىن عن احلق شيئا٬ً، 

: والسرية على حنوين... يف احلقيقة من نوع اإلمجاع٬،  هي... عة إن السرية عند املتشر... 
وأخرى . أو يكون مقرراً هلا...  تارة يعلم فيها أ¬ا كانت جارية يف عصور املعصومني 

                                                                                                                                                                              
حتى يكون المعصوم ) عليهم السالم(تارة يعلم فيها أنها آانت جارية في عصور المعصومين : والسيرة على نحوين

فإن آانت على النحو . ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهموأخرى ال يعلم . أحد العاملين بها أو يكون مقررًا لها
فال شك في أنها حجة قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها دليًال على الحكم آاإلجماع القولي الموجب : األول

فإنها إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر " سيرة العقالء"وبهذا تختلف عن . للحدس القطعي برأي المعصوم
فال نجد مجاًال : وإن آانت على النحو الثاني. الشارع لها ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله، آما سبق إمضاء

بل هي . لالعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين، آما قلنا في اإلجماع، وهي نوع منه
 .دون اإلجماع القولي في ذلك، آما سيأتي وجهه

يقصد توريث (وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث : األعظم في آتاب البيع في مبحث المعاطاةقال الشيخ 
فهي آسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلة المباالة في الدين مما ال يحصى في عباداتهم ) ما يباع معاطاة

دة في عصورنا أنها آانت موجودة في وألجل هذا ال نثق في السيرات الموجو..... ومعامالتهم، آما ال يخفى 
ومع الشك في ذلك فأجدر بها أال تكون حجة، ألن الشك في حجية الشيء آاف في وهن . العصور اإلسالمية األولى
 .حجيته، إذ ال حجة إال بعلم

في  إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته: مدى داللة السيرة) ٣
أما . صورة السيرة على الفعل، أو تدل على  مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك

بل آذلك االستحباب . استفادة الوجوب من سيرة الفعل والحرمة من سيرة الترك، فأمر ال  تقتضيه نفس السيرة
والغرض أن ...... مشروعية الفعل أو الترك  والكراهة؛ ألن العمل في حد ذاته مجمل ال داللة له على أآثر من

السيرة بما هي سيرة ال يستكشف منها وجوب الفعل وال استحبابه في سيرة الفعل، وال يستكشف منها حرمة الفعل 
  .١٧٦ص ٣ج: الشيخ محمد رضا المظفر -أصول الفقه ....) وال آراهته في سيرة الترك
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فال جند : وإن كانت على النحو الثاين..... ال يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم 
فقة املعصوم على حنو القطع واليقني٬، كما قلنا يف جماالً لالعتماد عليها يف استكشاف موا

إن .... بل هي دون اإلمجاع القويل يف ذلك٬، كما سيأيت وجهه . اإلمجاع٬، وهي نوع منه
السرية عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته يف 

جوب الفعل يف صورة السرية صورة السرية على الفعل٬، أو تدل على مشروعية الترك وعدم و
أما استفادة الوجوب من سرية الفعل واحلرمة من سرية الترك٬، فأمر ال .... على الترك 

بل كذلك االستحباب والكراهة؛ ألن العمل يف حد ذاته جممل ال داللة . تقتضيه نفس السرية
ة ال والغرض أن السرية مبا هي سري.... له على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك 

يستكشف منها وجوب الفعل وال استحبابه يف سرية الفعل٬، وال يستكشف منها حرمة 
  ...).الفعل وال كراهته يف سرية الترك

ومن الواضح أن السكوت إمنا يدل على اإلمضاء : ()١(ويقول  السيد حممد باقر الصدر   
أن ما ميكن وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف ..... يف حالة مواجهة املعصوم لسلوك معني 

                                                            
مضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على اإل( -١

مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم، آأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسًا : أحدهما: نحوين
 مواجهة اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقالئية آما إذا آان العقالء بما هم عقالء يسلكون: واآلخر. ويسكت عنه

سلوآًا معينًا في عصر المعصوم، فإنه بحكم تواجده بينهم يكون مواجهًا لسلوآهم العام، ويكون سكوته دليًال على 
. ومن هنا أمكن االستدالل بالسيرة العقالئية عن طريق استكشاف اإلمضاء من سكوت المعصوم. اإلمضاء

  .ال على المقدار الممارس من السلوك خاصةعقالئيًا  واإلمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المرآوزة
إن الممضى ليس هو العمل الصامت لكي ال يدل على أآثر من الجواز، بل هو النكتة، أي المفهوم : وهذا يعني أوًال

  .العقالئي المرتكز عنه فقد يثبت به حكم تكليفي أو حكم وضعي
ي عصر المعصوم، ففيما إذا آانت النكتة أوسع من حدود إن اإلمضاء ال يختص بالعمل المباشر فيه عقالئيًا ف: وثانيًا

  .امتدادها آبرويًا وعلى ها السلوك الفعلي آان الظاهر من حال المعصوم إمضاء
وعلى ضوء ما ذآرناه نعرف أن ما يمكن االستدالل به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين؛ 

وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة . ا ظهور في اإلمضاء دون السيرة المتأخرةألنها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنه
معاصرة أيضًا للمعصوم، وإن آان غائبًا فيدل سكوته عنها على إمضائه، وليست لدينا سيرة غير معاصرة 

  .للمعصوم
ال على أساس أن سكوت المعصوم في غيبته ال يدل على إمضائه ال على أساس العقل و: والجواب على هذا التوهم

استظهاري، أما األول فألنه غير مكلف في حالة الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وليس الغرض بدرجة من 
وأما . الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته

ومن الواضح أن حال الغيبة ال يساعد على استظهار اإلمضاء من  الثاني فألن االستظهار مناطه حال المعصوم،
  .السكوت

وعلى هذا يعرف أن آشف السيرة العقالئية عن إمضاء الشارع، إنما هو بمالك داللة السكوت عنها على اإلمضاء ال 
، وذلك ألن بمالك أن الشارع سيد العقالء وطليعتهم، فما يصدق عليهم يصدق عليه آما يظهر من بعض األصوليين

آونه آذلك بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدرآات 
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االستدالل به على إثبات حكم شرعي هو السرية املعاصرة للمعصومني؛ أل¬ا هي اليت ينعقد 
وقد يتوهم أن السرية . لسكوت املعصوم عنها ظهور يف اإلمضاء دون السرية املتأخرة

املتأخرة معاصرة أيضاً للمعصوم٬، وإن كان غائباً فيدل سكوته عنها على إمضائه٬، وليست 
أن سكوت املعصوم يف غيبته : واجلواب على هذا التوهم. رية غري معاصرة للمعصوملدينا س

  ).ال يدل على إمضائه ال على أساس العقل وال على أساس استظهاري

وقد ظهر مما ذكرنا أنّ حج�ية السرية : ()١(وأيضاً يقول السيد الصدر يف مباحث األصول 
رية يف املوارد الشرعية كي تشكّل خطراً على أوالً بأن تكون السرية جا: العقالئية مشروطة

كما ظهر مما ذكرناه . وثانياً بعدم وصول الردع ولو بروايات ضعيفة السند. أغراض املوىل
وأم�ا يف السرية العقالئية فوجود سرية .... أنّ العربة إن�ما هي بالسرية املعاصرة لزمان الشارع 

موافقة اإلمام هلا بافتراض أن�ه لو مل يرض �ا يف زمن متأخر عن زمان اإلمام ال يدلّ على 
إن�ما يتحفظون على  ألصدر بيانات تصلح للردع عنها يف الزمان املتأخر٬، وذلك ألن�هم 

  ).األحكام بالطريق االعتيادي ال بإعمال الغيب

إن سرية العقالء إذا حدثت بعد زمن : (وأيضاً مثال آخر من كالم املرجع الفياض  
٬، فال ميكن إثبات إمضائها شرعاً وال تكن موجودة يف زمن املعصومني التشريع ومل 

  .)٢() االرتكاز الثابت يف أذها¬م هاؤمنشطريق لنا إىل ذلك وإن كان 

                                                                                                                                                                              
دروس في علم األصول ـ الحلقة الثانية ـ تعريف علم األصول السيد محمد باقر  )السليمة الفطرية لعقولهم آما واضح

  .٢٣٤ص: الصدر
أوًال بأن تكون السيرة جارية في الموارد الشرعية آي : السيرة العقالئية مشروطةوقد ظهر مما ذآرنا أّن حّجية ( -١

آما ظهر مما ذآرناه أّن . وثانيًا بعدم وصول الردع ولو بروايات ضعيفة السند.  تشّكل خطرًا على أغراض المولى
ضح؛ ألّننا استكشفنا الحكم أّما في سيرة المتشرعة فاألمر وا. العبرة إّنما هي بالسيرة المعاصرة لزمان الشارع
ببيان أّن هذه السيرة إّما نشأت من الغفلة، أو من السماع، واألول . الشرعي منها من باب استكشاف العّلة من المعلول

  .باطل بحساب االحتماالت، فيتعين الثاني
فهي إّما أن تكون ناشئة  Xفال يمكن بشأن أصحابها السماع من اإلمام ) عليهم الّسالم(وأّما السيرة المتأّخرة عنهم 

  .من التسامح، أو من السماع من الفقهاء، أو غير ذلك دون السماع من المعصوم آما هو واضح
وأّما في السيرة العقالئية فوجود سيرة في زمن متأخر عن زمان اإلمام ال يدّل على موافقة اإلمام لها بافتراض أّنه لو 

إّنما يتحفظون على ) عليهم الّسالم(ها في الزمان المتأخر، وذلك ألّنهم لم يرض بها ألصدر بيانات تصلح للردع عن
  .١٢٨ص ٢ج: السيد الصدر - األصول  مباحث ) األحكام بالطريق االعتيادي ال بإعمال الغيب

  .٥٦ ص ٨ج: محمد إسحاق الفياض - المباحث األصولية  -٢
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بدليل قطعي  Xإذن٬، فحجية السرية العقالئية اليت مل يتم إثبات قيامها يف زمن املعصوم 
  ).حجيتها والشك يف حجيتها هو عدم(حمل خالف بني األصوليني 

وأما األدلة الدالة على حجية قول الغري يف حق العامي ووجوب : (يقول الشيخ القديري  
: األول:  يقصد السيد اخلوئي رمحه اهللا    ) مد ظله(ذكرها السيد األستاذ . التقليد فوجوه

يعلم أما السرية العقالئية فال . ولكن شيئاً من هذه الوجوه ال يتم......  السرية العقالئية
قيامها يف مثل الرجوع إىل املفيت الذي تكون مبادئ فتواه حدسية اجتهادية كثرية اخلطأ٬، 

من  حىت نكشف رأيهم  ومع قيامها مل تعهد يف زمان الشارع واألئمة املعصومني 
عدم ردعهم عنها٬، وتنظري املسألة مبثل رجوع املريض إىل الطبيب قياس مع الفارق فتدبر 

ل االنسداد فال يثبت إال لزوم التبعيض يف االحتياط٬، وأما حجية قول وأما دلي. جيداً
  .)١(....) العامل فأجنبية عن مدلوله كما ال خيفى

إذن٬، مبا أن القطع بقيام السرية يف مثل الرجوع إىل اÏتهد مفقود فاالستدالل غري تام٬، بل 
  .تقدم ولو مت مبعجزة ال ينتج منه وجوب املستدل عليه كما هو واضح مما

  :وإذا غضضنا النظر عن كل هذه الوجوه اليت تقدمت نقول

إن االستدالل بالسرية ينهدم مبجرد ورود رواية ولو ضعيفة السند رادعة كما تقدم من 
الردع من املعصوم  مدبع٬، وذلك البتنائها على شرط القطع )رمحه اهللا(كالم السيد الصدر 

X.  

نقله ويفيت به الشيخ املفيد يف كتابه العقائدي وهذه رواية صرحية صحيحة وبيان مشهور ي
ـ    :Xعن الصادق ) تصحيح اعتقادات اإلمامية(املسمى ب

اتَّخºذُواْ ﴿: إياكم والتقليد٬، فإنه من قلد يف دينه هلك٬، إن اهللا تعاىل يقول: "Xقال (
Àاللّه Àاباً مِّن د¶ونºه¶م½ أَر½بºانºر¶ه½بºه¶م½ وºارºوا هلم وال صاموا٬، ولكنهم فال واهللا ما صل٬، )٢(﴾أَح½ب

                                                            
  .٥٩ص :الشيخ محمد حسن القديري ـ البحث في رساالت عشر -١
  .٣١: التوبة -٢
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أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالال٬ً، فقلدوهم يف ذلك فعبدوهم وهم ال 
  .)١(")يشعرون

الفقهاء  اهفلما ال تكفي هذه الرواية الصحيحة والبيان الواضح يف الردع إن كان اطلع علي
روايات بل إن ال... ! فتلك مصيبة أخرى  اهوإن مل يطلعوا علي! وعلماء األصول ؟

 .الصحيحة والصرحية القطعية الداللة الرادعة عن التقليد كثرية جد"ا وقد قيل بتواترها

عدم جواز تقليد غري املعصوم يف   ١٤باب : (يف الفصول) رمحه اهللا(قال  احلر العاملي 
  :األحكام الشرعية

 حممد بن يعقوب٬، عن عدة من أصحابنا٬، عن أمحد بن حممد بن خالد٬، عن عبد اهللا   ١
اتَّخºذُواْ ﴿:قلت له: "٬، قالXبن حيىي٬، عن ابن مسكان٬، عن أىب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 

Àاللّه Àاباً مِّن د¶ونºه¶م½ أَر½بºانºر¶ه½بºه¶م½ وºارºأما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم : ٬، فقال﴾أَح½ب
هم من ولو دعوهم ما أجابوهم٬، ولكن أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً فعبدو

  .)٢(...) واألحاديث يف ذلك متواترة: أقول ".حيث ال يشعرون

 :)٣( ولنذكر طرفًا مما رواه احلر العاملي يف الوسائل

حممد بن يعقوب٬، عن عدة من أصحابنا٬، عن أمحد بن حممد بن خالد٬،    ١) ٣٣٣٨٢(  
٬، عن أيب   ي يعين املراد  ٬، عن عبد اهللا بن حيىي٬، عن ابن مسكان٬، عن أيب بصري )عن أبيه(

: ٬، فقال﴾اتَّخºذُواْ أَح½بºارºه¶م½ وºر¶ه½بºانºه¶م½ أَر½بºاباً مِّن د¶ونÀ اللّهÀ﴿: قلت له: (٬، قالXعبد اهللا 
أحلوا هلم حراماً أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم٬، ولكن 

بن حممد بن خالد يف  ورواه أمحد). وحرموا عليهم حالال٬ً، فعبدوهم من حيث ال يشعرون
  .مثله) احملاسن(

                                                            
  .٧٣ – ٧٢ص: الشيخ المفيد - تصحيح اعتقادات اإلمامية  -١
  .٥٢٥ص ١ج: الفصول المهمة في أصول األئمة ـ الحر العاملي -٢
 .١٣٤، ١٣٣، ١٢٥، ١٢٤ص ٢٧ج): البيت آل(وسائل الشيعة  -٣
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وعن حممد بن إمساعيل٬، عن الفضل بن شاذان٬، عن محاد بن عيسى٬،    ٣) ٣٣٣٨٤(  
اتَّخºذُواْ ﴿: 8يف قول اهللا  Xعن ربعي بن عبد اهللا٬، عن أيب بصري٬، عن أيب عبد اهللا 

Àاللّه Àاباً مِّن د¶ونºه¶م½ أَر½بºانºر¶ه½بºه¶م½ وºارºولكن هللا ما صاموا هلم وال صلوا هلم٬، وا: (٬، فقال﴾أَح½ب
٬، عن أبيه٬، )احملاسن(ورواه الربقي يف ). أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً فاتبعوهم

  .عن محاد مثله

عن أبيه٬، عمن ذكره٬، عن عمرو ) احملاسن(أمحد بن حممد الربقي يف   ٢٥) ٣٣٤٠٦(  
اتَّخºذُواْ أَح½بºارºه¶م½ وºر¶ه½بºانºه¶م½ ﴿: يف قول اهللا Xبن أيب املقدام٬، عن رجل٬، عن أيب جعفر 

Àاللّه Àاباً مِّن د¶ونºواهللا ما صلوا هلم وال صاموا٬، ولكن أطاعوهم يف معصية : قال ﴾٬،أَر½ب
  ).اهللا

: سألته عن قول اهللا: (٬، قالXوعن جابر٬، عن أيب عبد اهللا   ٢٨) ٣٣٤٠٩(  
﴿ºه¶م½ أَر½بºانºر¶ه½بºه¶م½ وºارºذُواْ أَح½بºاتَّخÀاللّه Àم مل يتخذوهم آهلة٬، : قال ﴾٬،اباً مِّن د¶ونpإال أما أ

أpم  أحلوا هلم حالالً فأخذوا به٬، وحرموا حراماً فأخذوه به٬، فكانوا أرباÕم من دون 
  ).اهللا

اتَّخºذُواْ أَح½بºارºه¶م½ ﴿: 8سألته عن قول اهللا : (وعن حذيفة٬، قال   ٢٩) ٣٣٤١٠(  
Àاللّه Àاباً مِّن د¶ونºه¶م½ أَر½بºانºر¶ه½بºم ولكن كانوا إذا أحلوا هلم : فقال ﴾٬،وpمل يكونوا يعبدو

  ).أشياء استحلوها٬، وإذا حرموا عليهم حرموها

* * *  
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٧JאW
خداع"ا للبسطاء٬،  لقد تبني مما تقدم أن عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم بدعة بدون دليل

وعندما يواجه العلماء غري العاملني �ذه احلقيقة يلجؤون إىل الشبهات واإلشكاالت٬، وإليكم 
  :أهم اإلشكاالت اليت يطرحو¬ا

  :١اإلشكال : ٧    ١

ماذا نفعل يف الغيبة إن مل نقلد ؟ هل على اجلميع حىت األمي استنباط احلكم الشرعي من 
  الروايات ؟

ا مما أجاب به مركز الدراسات التابع للسيستاين ملا جوبه بنقد وكمثال ننقل طرفً
  ):فللعوام أن يقلدوه: (االستدالل برواية

أن يسعى كل إنسان  فإذا كان البناء على أن التقليد ليس بواجب فهذا معناه(... 
لتحصيل علوم الشريعة بنفسه واستنباط األحكام منها للعمل �ا وحتصيل فراغ الذمة من 

وهذا .. اليف املشغولة �ا ذمته جزماً من صالة وصوم وحج وزكاة ومخس وما شابهالتك
؛ ألنه يتطلب  أي بلوغ درجة االجتهاد واستنباط األحكام   األمر قد يعسر الوصول إليه 

جهوداً خاصة وتفرغاً تاماً للدرس والتحصيل مما قد ال يقدر عليه الكثري من الناس٬، بل إن 
مشاهد يهمهم حتصيل معاشهم أكثر مما يهمهم حتصيل العلم واستنباط أغلب الناس كما هو 

فالبد إذن يف هذه احلالة من أن يتوفر ذوي اختصاص يف هذا اجلانب يقضون .. األحكام 
حاجة الناس يف معرفة أحكام الشريعة ليعملوا �ا٬، كما هو الشأن متاماً يف وجوب توفر ذوي 

والنجارة والصياغة وما شاكل ذلك ليقضوا حاجة  االختصاص يف الطب واهلندسة والبناء
  .)١() الناس يف االختصاصات املذكورة
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هذا إشكال وليس دليال٬ً، أمل يكن هناك شيعة يف زمن الغيبة الكربى قبل أن يبتدع : أقول
مث٬، هل كان الشيخ املفيد فقيه"ا٬، هل ! كاظم اليزدي هذه العقيدة يف رسالته العروة الوثقى ؟

 الطوسي فقيه"ا٬، هل كان الكليين فقيه"ا٬، هل كان الصدوق فقيه"ا ؟كان الشيخ 

إ¬م فقهاء٬، فهل كانت لديهم كتب فيها األحكام الشرعية٬، وكان الشيعة يف : واجلواب
 زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها أم ال ؟

  مث هل جتدون يف كتبهم باب"ا امسه التقليد كما يف كتب األصوليني كتاب التقليد ؟؟

تقدم بيان هذا األمر ونضيف هنا إقراراً آخر من نفس مركز الدراسات العقائدية التابع  قد
  :)١(للسيستاين يف جواب على سؤال آخر 

ما الدليل التارخيي على وجوب التقليد٬، ومىت ولد التقليد : تاريخ االجتهاد والتقليد:السؤال
  تارخيياً ؟

ويف زمن األئمة املعصومني  زمن النيب  إن الناس يف: (جواب مركز الدراسات العقائدية
كانوا يرجعون إليهم صلوات اهللا عليهم أمجعني يف معرفة األحكام الشرعية٬،   اهرينظال

وهذا الذي يعمله الناس ما هو إال تقليد منهم إليهم صلوات اهللا عليهم٬، ويف بعض األحيان 
شرعية وجييد فهم أقوال بينه وبني الناس واسطة ممن يعرف األحكام ال Xجيعل اإلمام 

أنه Xاإلمام فيكون واسطة لنقل احلكم من اإلمام إىل الناس٬، ففي رواية لإلمام أيب جعفر 
اجلس يف املسجد وافت الناس فإين أحب أن يرى يف شيعيت : (قال ألبان بن تغلب

 ٬، ويسأل أحد الرواة اإلمام عن يونس بن عبد الرمحن أ آخذ منه معامل ديين ؟ فيقول)مثلك
 .نعم: له اإلمام

أما ما حصل يف زمن الغيبة الصغرى فإن اإلمام عي�ن شخصاً ليقوم مقامه يف إيصال 
  .األحكام إىل الناس وهم السفراء األربعة
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أرجع الناس إىل رواة حديث  Xوأما ما حصل يف زمن الغيبة الكربى فإن اإلمام الغائب 
يها إىل رواة حديثنا فإ¬م حجيت عليكم وأما احلوادث الواقعة فارجعوا ف: (٬، فقالاألئمة 

من كان من الفقهاء صائناً لنفسه٬، خمالفاً هلواه٬، مطيعاً ألمر (٬، و )وأنا حجة اهللا عليكم
  ).مواله٬، فعلى العوام أن يقلدوه

واستمرت احلال إىل اآلن٬، فمن أولئك  وقد برز مع بداية الغيبة الكربى جمموعه من الفقهاء
٬، ابن أيب عقيل هـ٣٢٩صاحب التفسري٬، علي بن بابويه القمي املنويف  العياشي: الفقهاء نذكر

٬، ابن اجلنيد هـ٣٦٩العماين أستاذ جعفر بن قولويه عاصر السمري آخر السفراء تويف سنه 
ويعرف هو وابن أيب عقيل القدميني؛ أل¬ما  هـ٣٨١االسكايف من أساتذة الشيخ املفيد تويف 

٬، السيد املرتضى ولد هـ٤١٣تويف  هـ٣٣٦يخ املفيد ولد كانا يف أول الغيبة الكربى٬، الش
  .هـ٤٦٠وتويف  ٬٣٨٥، الشيخ الطوسي ولد هـ٤٣٦تويف  ٣٥٥

هؤالء جمموعة من الفقهاء الذين عاصروا بداية الغيبة الكربى واليت كانت هلم مؤلفات يف 
  .الفقة وكان الناس يرجعون إليهم يف معرفة األحكام الشرعية

ريخ علم الفقه الشيخ حممد األنصاري يف مقدمته لكتاب توضيح وقد حبث وكتب يف تا
الرشاد يف تاريخ حصر االجتهاد ولالغا بزرك الطهراين٬، وكذلك الشيخ حممد مهدي 
اآلصفي يف مقدمة لشرح اللمعة الدمشقية املعروفة بطبعة كالنتر٬، والشيخ علي آل كاشف 

) ١٢ظر علم الفقه لشيخ علي خازم صان.... (الغطاء يف كتابه أدوار علم الفقه وأطواره 
! وما يذكر من أن أول من نادى بالتقليد هو الشيخ األنصاري ناتج من سوء فهم ........ 

وذلك ألن املشككني ملا مل جيدوا يف الكتب الفقهية ذكر باب االجتهاد والتقليد إال عند 
يخ األنصاري٬، يف حني الشيخ األنصاري وما بعده تومهوا أن أول من نادى بالتقليد هو الش

جتد فقهاءنا الذين سبقوا الشيخ األنصاري كانوا يبحثون كتاب االجتهاد والتقليد يف الكتب 
األصولية٬، فعدم ذكرهم لباب االجتهاد والتقليد يف الكتب الفقهية بسبب أ¬م حبثوا ذلك يف 

االجتهاد أو  الكتب األصولية ال أ¬م ال يدعون الناس إىل التقليد ملن ال يستطيع منهم
  !). االحتياط
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االجتهاد (رغم أن كالم املركز ليس دقيقاً؛ ألن الشيخ األنصاري ليس عنده باب يسمى 
يف كتاب فقهي له٬، ولكن أول من ابتدع هذا هو كاظم اليزدي املعاصر له وهو ) والتقليد

كتب  تلميذه ومعاصر له٬، ولكن ما يهمنا هو اعترافهم بأن كتاب التقليد إمنا يوجد يف
  .األصوليني فقط٬، بل ومل يدخل كتب الفقه إال مؤخراً كما سبق وإن أثبتناه يف بداية البحث

ومن يطّلع على الكتاب الذي أرجع إليه مركز الدراسات التابع للسيستاين وهو كتاب  
  .للشيخ علي خازم جيد فيه التصريح مبا ذكرناه) مدخل إىل علم الفقه عند املسلمني الشيعة(

وحيث إن هذا الكتاب خمصص ملن أراد التعرف على الفقه : (... شيخ علي خازمقال ال
عند املسلمني الشيعة فقد خصصنا جدوالً للتعريف باألئمة وسفراء اإلمام املهدي وأبرز 

  ...).الفقهاء من بداية الغيبة الكربى إىل يومنا هذا

ـ  فذكر األئمة  هاء الغيبة الكربى٬، وهذا أبرز فق(والسفراء األربعة مث كتب عنوان"ا ب
الشيخ الصدوق  : (٬، فذكر منهم)جدول بأبرز الفقهاء من بداية عصر الغيبة الكربى إىل يومنا

الشيخ املفيد وهو حممد بن حممد بن النعمان ولد ....  هـ ٣٢٩علي بن بابويه القمي توىف 
جعفر الطوسي الشيخ أبو .... كتابه يف الفقه معروف باملقنعة  هـ ٤١٣وتوىف  هـ ٣٣٦

  ).له يف الفقه كتاب النهاية... ٬،  ه ٤٦٠وتوىف حوايل  هـ ٣٨٥املعروف بشيخ الطائفة ولد 

كتب   ٣: (أنواع املصنفات يف الفقه عند الشيعة يف الئحة وذكر فيها  مث حصر  
  :احلديث املدونة بعد الغيبة الصغرى وأمهها

توىف (ال بن بابويه القمي ) ره الفقيهمن ال حيض(٬، و ) ه ٣٢٩املتوىف (للكليين ) الكايف(
الذي ) جامع أحاديث الشيعة(٬، و ) ه ١١٠٤(إىل وسائل الشيخ احلر العاملي )  هـ ٣٨١

  ). ه ١٣٨١املتوىف (صن�ف بإشراف آية اهللا الربوجردي 

كتب الفقه اليت حذفت منها األسانيد وأخرجت الفتوى بنفس نص احلديث مرتبة    ٤
) املقنعه(٬، و) ه ٣٨١املتوىف (للشيخ الصدوق ) اهلداية(٬، و )قنعكامل(على أبواب الفقه٬، 

 ) ....). ه ٤١٣املتوىف (للشيخ املفيد 
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 ١العبادات : الكتب الفقهية: (عند ذكره الكتب الفقهية وأبوا�ا ٥٣ص: إىل أن قال يف
ا كان وهذا الكتاب مل يلحق بالفقه إال يف العصور األخرية فيم.... االجتهاد والتقليدكتاب 

 ...).يبحث عنه يف أصول الفقه

إذن٬، كان هناك شيعة يف زمن الغيبة الكربى٬، وكان هناك فقهاء كالشيخ املفيد٬، الشيخ 
الطوسي٬، والكليين٬، والصدوق٬، وكانت لديهم كتب فيها األحكام الشرعية٬، وكان الشيعة 

ليد كما يف كتب يف زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها٬، وال جند يف كتبهم باب"ا امسه التق
  !!األصوليني كتاب التقليد 

ويف ظلّ ...): (ال قياس وال استحسان وال(يقول احملقّق جعفر السبحاين حتت عنوان   
استغىن فقهاء الشيعة عن القياس واالستحسان  أحاديث العترة الطاهرة املروية عن النيب 

يته٬، حيث إن�هم دو�نوا األصول واالعتماد على كلّ دليل ظين ما مل يدل دليلٌ قطعيª على حج�
إىل أن وصلت والفروع يف حياة أئم�تهم وجاءوا جبوامع حديثية عديدة يف أعصارهم وبعدهم 

    ٣٠٦(٬، والشيخ الصدوق )هـ٣٢٩املتوفّى(أيب جعفر الكليين : النوبة إىل احملمدين الثالثة
لكربى٬، فصارت ٬، فألفوا اجلوامع احلديثية ا)هـ٤٦٠   ٣٨٥(٬، والشيخ الطوسي )هـ٣٨١

مداراً يف استنباط األحكام٬، فألّف الكليين كتاب الكايف يف األصول والفروع يف مثانية أجزاء٬، 
يف أربعة أجزاء٬، والطوسي كتاب التهذيب يف عشرة أجزاء " الفقيه"والصدوق كتاب 

  .)١() ٬، شكر اللّه مساعيهمواالستبصار يف أربعة أجزاء

عة األوائل الذين حفظوا املذهب هم احلق٬، أم هؤالء هل علماء الشي: إذن٬، ماذا تقولون
 اليوم هم احلق ؟؟؟

  :أقوال الفقهاء األوائل يف بطالن وجوب تقليد غري املعصوم: ٧   ١    ٣

والشرط من اهللا جل : (... يف كتابه الكايف٬، قال يف مقدمته) هـ ٣٢٩ ت:  (الكليين  
ومن أراد اهللا .... بعلم ويقني وبصرية ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا مجيع فرائضه 

سبب له أسباب االستحسان    نعوذ باهللا منه    " مستودعاً"خذالنه وأن يكون دينه معاراً 
                                                            

  .١٢ص: للقاضي ابن البراج - مقدمة جواهر الفقه  -١
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والتقليد والتأويل من غري علم وبصرية٬، فذاك يف املشيئة إن شاء اهللا تبارك وتعاىل أمت إميانه٬، 
ويصبح "٬، أو ميسي مؤمناً "وميسي كافراً"وإن شاء سلبه إياه٬، وال يؤمن عليه أن يصبح مؤمناً 

استحسن ظاهره " من الكرباء مال معه٬، وكلما رأى شيئاً"؛ ألنه كلما رأى كبرياً "كافراً
  ...).قبله

ونقل الكثري من الروايات الناهية عن تقليد غري ) باب التقليد(مث عنون باباً مساه 
  :نذكر منها٬، Xاملعصوم

اتَّخºذُواْ أَح½بºارºه¶م½ وºر¶ه½بºانºه¶م½ أَر½بºاباً مِّن د¶ونÀ ﴿: (لهقلت : ٬، قالXعن أيب عبد اهللا 
Àولكن أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم٬، ولو دعوهم ما أجابوهم٬، : "؟ فقال﴾اللّه

  .)١() أحلوا هلم حراما٬ً، وحرموا عليهم حالالً فعبدوهم من حيث ال يشعرون

 كتابه تصحيح اعتقادات اإلمامية أفىت يف أيضا )هـ٤١٣   هـ٣٣٦(الشيخ املفيد   
إياكم والتقليد٬، فإنه من قلد يف دينه : (Xقال اإلمام الصادق : ببطالن التقليد٬، قال

فال واهللا ما ﴾اتَّخºذُواْ أَح½بºارºه¶م½ وºر¶ه½بºانºه¶م½ أَر½بºاباً مِّن د¶ونÀ اللّهÀ﴿:٬، إن اهللا تعاىل يقولهلك
ا هلم حراما٬ً، وحرموا عليهم حالال٬ً، فقلدوهم يف أحلوصلوا هلم وال صاموا٬، ولكنهم 
  .)٢() ذلك٬، فعبدوهم وهم ال يشعرون

ومن مث هل تعتربون كبار علماء الشيعة الذين يقولون ببطالن التقليد وضالل من يقول به 
  !باطل٬، وحاشاهم ؟

  :مث

أمره يف الفضل والفهم (: الذي يقال فيه) هـ ١٠٩١   هـ ١٠٠٧(الفيض الكاشاين   
النبالة يف الفروع واألصول واإلحاطة باملعقول واملنقول وكثرة التأليف والتصنيف مع جودة و

كان بيته بيتاً جليالً رفيعاً من كبار بيوتات العلم التعبري والترصيف أشهر من أن خيفى٬، 

                                                            
  .٥٣ص ١ج: الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٧٣ – ٧٢ص: الشيخ المفيد - ات اإلمامية تصحيح اعتقاد -٢
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فقد مجع فيه أحاديث الكتب األربعة القدمية٬، " الوايف"٬، ومن أحسن كتبه كتاب والعمل
الذي شرحه " مفاتيح الشرائع"كما أنّ من أحسن تصانيفه يف الفقه .هـ١٠٦٨نة وفرغ منه س

كتاب تاريخ الفقه اإلسالمي    كما ينقل السبحاين عن السيد اخلوانساري )احملقّق البهبهاين
  .٣٩٧ص: وأدوار©ه© للمحقق جعفر السبحاين

ديث والرجال إمام أئمة احل(: املوصوف أنه) هـ ١٣٢٠   هـ ١٢٥٤(واملريزا النوري   
  ..).ومن أعاظم علماء الشيعة٬، وكبار رجال اإلسالميف األعصار املتأخرة٬، 

وصاحب مستدرك الوسائل الذي قال فيه الشيخ حمم�د كاظم اخلراساين صاحب 
بأن حتت منربه البالغني إىل مخسمائة أو أكثر بني جمتهد أو قريب من االجتهاد ): (الكفاية(

ذا ال تتم قبل الرجوع إىل املستدرك االطالع على ما فيه من احلجة للمجتهد يف عصرنا ه
هذا ما قاله : (آغا بزرك الطهراين يف كتابه أعالم الشيعة مث يكمل قائالً كما ينقله) األحاديث

بنفسه عندما وصل حبث العمل بالعام قبل الفحص عن املخصص٬، وكان بنفسه يلتزم ذلك 
ال وفقت فيها حلضور جملسه اخلصوصي يف داره عمال٬ً، فقد شاهدت عمله على ذلك عدة لي

الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواص تالمذته كالسيد أيب احلسن املوسوي٬، 
٬، والشيخ علي الشاهرودي٬، والشيخ مهدي املازندراين٬، والسيد  لكلبايكايناوالشيخ عبد اهللا 

٬، فكان يأمرهم بالرجوع راضي األصفهاين وغريهم٬، وذلك للبحث يف أجوبة االستفتاءات
إىل الكتب احلاضرة يف ذلك اÏلس وهي اجلواهر والوسائل ومستدرك الوسائل٬، فكان 
يأمرهم بقراءة ما يف املستدرك من احلديث الذي يكون مدركاً للفرع املبحوث عنه كما 

٬، وأما شيخنا احلجة شيخ الشريعة األصفهاين )١١١    ١١٠ص ٢ج(أشرت إليه يف الذريعة 
عن   وكنا حنضر حبثه يف الرجال   من الغالني يف املستدرك ومؤلفه٬، سألته ذات يوم  فكان

كلنا عيال علي النوري٬، يشري بذلك : مصدره يف احملاضرات اليت كان يلقيها علينا فأجاب
إىل املستدرك٬، وكذا كان شيخنا األعظم املريزا حممد تقي الشريازي٬، وغري هؤالء من 

  .)١() ة رمحه اهللالفطاحل مقر له بالعظم

                                                            
  .من القسم الثاني ١ج: آتاب أعالم الشيعة -آغا بزرك الطهراني  -١



  ٨٩........................................................ سقوط الصنم 

عالمة الفقهاء واحملدثني٬، جامع أخبار : (والذي قال فيه تلميذه الشيخ كاشف الغطاء
األئمة الطاهرين٬، حائز علوم األولني واآلخرين٬، حجة اهللا على اليقني٬، من عقمت النساء عن 

عجب أن تلد مثله٬، وتقاعست أساطني الفضالء فال يداين أحد فضله ونبله٬، التقي األواه امل
مالئكة السماء بتقواه٬، من لو جتلى اهللا خللقه لقال هذا نوري٬، موالنا ثقة اإلسالم احلاج 

  .)١() مريزا حسني النوري٬، أدام اهللا تعاىل وجوده الشريف

روضات (٬، الذي وصف من صاحب )هـ ١١١٢   هـ١٠٥٠(ونعمة اهللا اجلزائري   
وأفاخم فضالئنا املتبحرين٬، واحد عصره كان من أعاظم علمائنا املتأخرين٬، : (بأنه) اجلنات

  .)٢() يف العربية واألدب والفقه واحلديث

  .٬، صاحب الوسائل الغين عن التعريف)هـ ١١٠٤   هـ ١٠٣٣(واحلر العاملي   

  !هل هؤالء باطل وكلهم يقولون ببطالن التقليد ؟. وغريهم

  :٢اإلشكال : ٧    ٢

  !؟ Xبل جميء اإلمام اليماين ما حكم الذين كانوا يعتقدون بوجوب التقليد ق

أما اإلشكال الثاين الذي يلجأ إليه املنادون ببدعة عقيدة وجوب تقليد غري املعصوم بعد أن 
عدم وجود الدليل على  Xأنصار اإلمام أمحد احلسن  Xيبي�ن هلم أنصار اإلمام املهدي 

ل جميء اإلمام ما حكم الذين كانوا يعتقدون بوجوب التقليد قب: بدعتهم هو هذا السؤال
  !؟ Xاليماين 

  

  

  

                                                            
  .٢٤٥ص: في مقدمة قصيدته المطبوع في آخر آتاب آشف األستار -١
وذآره البروجردي في طرائف المقال والحر . ١٥٠ص ٨ج: السيد محمد باقر الخونساري -روضات الجنات  -٢

  .لي في أمل اآلملالعام



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...........................................  ٩٠

  :اجلواب: ٧   ٢    ١

ووجود باطل يف العقيدة ال يعين  ٬،القول بوجوب تقليد غري املعصوم هو قولٌ باطل 
وعموم"ا حنن لسنا مكلفني مبعرفة حال الناس السابقني وإىل أين . اإلخراج مطلقًا من الوالية

   !مآهلم واهللا حياسب كل إنسان حبسب عمله 

هو كالزمن الذي سبق بعث موسى  Xزمن الذي سبق بعث اإلمام أمحد احلسن  ال اًأيض
X  ٬، فهو زمن فترة واهللا قد سكت عن حكم الفتراتوالذي سبق بعث حممد.  

على    )١(﴾مºا بºالُ الْقُر¶ونÀ الْأُولَى﴿ملا سأل نفس السؤال    قال تعاىل يف جواب فرعون 
يعين ال  )٢(﴾عÀلْم¶هºا عÀندº رºبِّي﴿: قال   ألن موسى أجابه بأمر اهللا   Xلسان موسى 

أي موضوع   وهو (تسأل عنها؛ ألن السؤال عنها ال عالقة له مبوضوع البحث اآلن 
  ).رسالة موسى عن اهللا  البحث 

ما حكم الذين كانوا يعتقدون بوجوب التقليد قبل جميء : (فجوابنا على سؤال الفقهاء
لفرعون٬، وهو جواب اهللا سبحانه  Xموسى  هو نفس جواب!) ؟ Xاإلمام اليماين 

  .علمها عند ريب: وتعاىل

فباإلضافة إىل أننا لسنا مكلفني ال مبعرفة حكم الفترات وال مبعرفة أحوال الناس وما 
مصريهم فالسؤال ال عالقة له مبوضوع البحث وهو عقيدة تقليد غري املعصوم اليت تبني أنه ال 

  .دليل عليها

  .واحلمد هللا وحده

  

  

  
                                                            

  .٥١: طه -١
  .٥٢: طه -٢
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