


 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

 .بني الطاهرينحممد وآله الطيِّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ  ،العاملني احلمد هللا ربِّ 

 سـدِّ  ة، التي تعمل عىلٰ س القرآن الكريم العديد من الضوابط املعرفيَّ ؤسِّ يُ 

متامسكًا يغلق  ال بمجموعها منهجًا علمي� ثِّ اإلنسان، والتي متُ  لدٰى النقص املعريف 

 .منافذ اجلهل بالقدر املستطاع

 :ومن تلك الضوابط

: حيـث يقـول تعـاىلٰ   ام هي للرسول األعظـمة إنَّ ينيَّ املرجعية الدِّ  نَّ أ
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َهوٰى   ست عٰىل كونـهة تأسَّ ينيَّ الدِّ   ة النبيِّ مرجعيَّ  علًام أنَّ 
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 . الذي حيكي عن عصمته) ٤و ٣: النجم( �إِن

 مـا ثبـت للنبـيِّ   ه ثبـت ألهـل البيـتة أنَّـة القطعيَّ وقد ثبت باألدلَّ 

  أتباع أهـل البيـت هذا بنٰى  ة، وعىلٰ ينيَّ ة الدِّ يَّ من جهة املرجع  األعظم

 .مور دينهم ودنياهم، مل خيتلف يف ذلك مؤمنانق بأُ أمرهم فيام يتعلَّ 

السـتقاء  املعصـوم مبـارشةً  يرجعوا إىلٰ  هذا وقد اعتاد املؤمنون آنذاك أنْ 

ة مـن هـذه نـة معيَّ ة، وما كانوا يواجهـون إشـكاليَّ بل والدنيويَّ  ،ةينيَّ املعارف الدِّ 

 .الناحية

نـون مـن احلضـور بـني خرٰى، مل يكن مجيـع املـؤمنني يتمكَّ ولكن من ناحية أُ 

 .صال كام هي اليومر وسائل االتِّ عد املسافات بينهم وعدم توفُّ يدي املعصوم، لبُ 
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زمن ظهور املعصوم مل يسـتمر،  املؤمنني يوقنون بأنَّ  ، فإنَّ خرٰى من جهة أُ 

 .نحو الرضورة عة عىلٰ ست للغيبة املتوقَّ سِّ أُ وأحاديث املعصومني يف ذلك 

يتساءل عن الطريقـة املمكنـة التـي يسـتطيع مـن  للمؤمن أنْ  حينئٍذ حيقُّ 

خالهلا معرفة حكمه الرشعي يف احلوادث الواقعة، بحيث تكون هـذه الطريقـة 

 .اءنه من العقوبة وترسم له طريق العمل وفق الرشيعة الغرّ ؤمِّ رشعية، تُ 

ليغفلوا هذه احلاجة، فجـاء قولـه   آن الكريم وال املعصومونوما كان القر
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ليميضـ قاعـدة ) ٤٣: النحـل( �ف

 .صاهتمة للمسلمني يف رضورة الرجوع إٰىل ذوي االختصاص يف ختصُّ عقالئيَّ 

صني يف املجـال ح مصاديق املتخصِّ وضِّ لتُ   كام وجاءت أحاديث أهل البيت

 :صني، وقد كان توضيح املصاديق عٰىل نحوينيني، لريجع إليهم غري املتخصِّ الدِّ 

 توضيح ذلك بالتعيني الشخيص املبارش، مـن قبيـل اإلرجـاع إىلٰ  ة تمَّ فمرَّ 

أمثال زرارة وأيب بصري ويونس بن عبد الرمحن وزكريا بن آدم والسفراء األربعة 

 .يبة الصغرٰى يف زمن الغ

صـف هبـا ة التي متنح مـن يتَّ ة كان من خالل إعطاء الضوابط املنهجيَّ ومرَّ 

ــ ــإمكانيَّ ــة الدِّ ة املرجعيَّ ــةً ينيَّ ، وذلــك كــام يف حــديث اإلمــام  عــنهم ة نياب

ا من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدينـه، خمالفـًا فأمَّ «:  العسكري

 .)١(»دوهقلِّ يُ  أنْ  فللعوامِّ هواه، مطيعًا ألمر مواله،  عىلٰ 

ـ«: ¨ومنه أيضًا مـا ورد عـن اإلمـام املهـدي  ا احلـوادث الواقعـة وأمَّ

 .)٢(»ة اهللاتي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ رواة حديثنا، فإهنَّ  فارجعوا فيها إىلٰ 

كني، ومـن ه مل يسـلم مـن املنـاوئني واملشـكِّ  أنَّ ورغم وضوح املنهج، إالَّ 

ك شكِّ ظهرت أمس واليوم العديد من احلركات التي تُ يبغون يف األرض فسادًا، ف
                                                        

 .)٢٦٣ص / ٢ ج(االحتجاج  )١(

 .)٢٨٣ ص/ ٢ج (االحتجاج  )٢(
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بل واختالق األحاديـث  ،هاتبُ املؤمنني هبذا املنهج العلمي، وأخذت بإلقاء الشُّ 

ووضعها وتزويرها ليرصفوا املؤمنني عن الفقهاء الذين محلوا أعباء املذهب منذ 

 .¨غاب اإلمام املهدي 

فـه ض فيـه مؤلِّ ة، إذ تعـرَّ يَّـبني يديك عزيزي القارئ كتاب غاية يف األمهّ 

سـه بيان هذا املنهج العلمـي الـذي أسَّ  سامحة الشيخ الفاضل جاسم الوائيل إىلٰ 

 .رهنكِ يُ  ، وبالدليل الذي ال يمكن ملنصف أنْ  أهل البيت

سلوب وأجاب عنها بأُ ) التقليد(هات املطروحة حول بُ الشُّ  ض إىلٰ تعرَّ  ثمّ 

ض أثناء ذلـك ة واضحة، وتعرَّ ارة علميَّ علمي رصني، وبالدليل املنضبط، وبعب

 .كون وبنيَّ مواطن املغالطة فيهابيان املغالطات التي اعتمد عليها املشكِّ  إىلٰ 

يف ذكـر  ة التقليد يف زمن الغيبة الكـربٰى وهكذا اسرتسل لتثبيت مرشوعيَّ 

ريها من م قالوا ببطالن التقليد، وغكون أهنَّ املشكِّ  عٰى ن ادَّ كلامت كبار علامئنا، ممَّ 

 .ْفرة التي ستجدها يف ثنايا هذا السِّ املفردات املهمَّ 

ل منّـا ومـن يتقبَّـ أنْ  م هذا الكتاب للمؤمنني نبتهل إليه قدِّ ونحن إذ نُ 

علينـا  يمنَّ  جيعل ذلك ذخرًا لنا وله يوم القيامة، وأنْ  ف أعاملنا، وأنْ سامحة املؤلِّ 

 .¨املنتظر  بنظرة عطف ورمحة من املوىلٰ 

 -اليـوم  - تهم األُمِّ رضورة االهتامم الزائد يف قضيَّ  ندعو املؤمنني إىلٰ كام و

 ةالثقـا فيهـا مـن خـالل الرجـوع إىلٰ  جهدهم ملعرفة احلـقِّ  يبذلوا قصارٰى  وأنْ 

 .صني يف هذا املجالاملتخصِّ 

ـ ة، وأنْ البهيَّـ ¨علينا بطلعته  يمنَّ  أنْ  نسأله تعاىلٰ  دين جيعلنـا مـن املمهِّ

 .سالمة من ديننا ك ظهوره عىلٰ درِ نُ  لدولته، وأنْ 

 .بني الطاهريند وآله الطيِّ حممّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ  ،العاملني واحلمد هللا ربِّ 

 صيَّةمركز الدراسات التخصُّ 

 ¨يف اإلمام املهدي 





 

 

 

 

 

 

 

 نظٌر فاحٌص وبحٌث حافٌل 

 التقليد نوٌع من التعلُّم بني ما يراه العقل والرشع من أنَّ 

 ة ترك التقليد من كونه تقييدًا للعقلوما يراه دعا

 عنه الرشع املبني ىٰ أو من قبيل تقليد اآلباء والكرباء الذي هن

 وقد ُروعي يف لغة الطرح

 ما يليق بالبحث الفقهيِّ مهام أمكن

 فهم الوسط اجلامعي ىٰ ومستو

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

  ااء

 ..ج األوصياءَج ل، وورثة األنبياء، وُح ُس مناء الرُّ إٰىل أُ 

عونصول، فكانوا عليها يُ الذين كانوا ُيلُقون إليهم األُ   ..فرِّ

لني واآلخرينإٰىل أُ  ّبانيِّني من األوَّ  ..ولئك العلامء الفقهاء الرَّ

 ..)١()صلوات اهللا عليه وآله أمجعني(د إٰىل املُتَولِّني كفالَة أيتاِم آل حممّ 

تـامهم لواجـب  نزٌر يسري من أداء واحٍد من أيوما هذا اإلهداء إالَّ 

 ..الوفاء

 

 

 

ـت عـىلٰ  شاء اهللا تعاىلٰ  سيأيت إنْ ) ١( وايات التي نصَّ ض للرِّ منـاُء الفقهـاء أُ  أنَّ  التعرُّ

ـُسـالرُّ  ـل، وأهنَّ الفقهــاء  كــانوا ُيلقـون عـىلٰ   ةم ورثــة األنبيـاء، وأنَّ األئمَّ

عوا، فانتظريُ  الفقهاء أنْ  صول، وكان عىلٰ األُ   .فرِّ

 

 





 

 

 

 محن الرحيمبسم اهللا الر

ّ:  

لني خـاتم األنبيـاء واملرَسـ العاملني، والصالة والسالم عىلٰ  احلمد هللا ربِّ 

 .د وآله اهلداة املعصومنيحممّ 

يَّـة دور املرجعيَّـة الدِّ  ينيَّـة عنـد وبعد؛ فقد أدرك العدوُّ قبل الصـديق أمهِّ

يَّ  ة دورها يف مواطن الشيعة اإلماميَّة، ومكانتها العظيمة يف نفوسهم، وتتَّضح أمهِّ

عديدة، كوقوفها بوجه أعداء اإلسالم، وإفشاهلا ملخطَّطاهتم، ملـا تتمتَّـع بـه مـن 

ك اجلامهري بإشارة منها متُحت  سلطة روحيَّة بمقدورها أنْ  ما شاءت، وأين مـا  ٰى رِّ

 . شاءت

وقد ازداد األمر وضوحًا بعد احتالل األمريكان ألرض العراق، بذريعة 

وختليص الشعب منه، فقد أدركوا أنَّ  - صدام املقبور - الزماناإلطاحة بطاغية 

كلَّ ما بذلوه وما سيبذلونه يف مستقبل األّيام لتحقيق مصاحلهم سـيذهب أدراج 

وحيَّة لد لطة الرُّ ،  أتباع أهل البيت ٰى الرياح، وذلك بسبب وجود تلك السُّ

 .ينيَّةباملرجعيَّة الدِّ  ٰى سمَّ والتي تُ 

زحزحـة مراجـع  إىلٰ  - ٰى وما يـزال يسـع - العدوُّ  ٰى ومن أجل ذلك سع

ين عن مكانتهم التي هلم يف نفوس أتباعهم، وإسـقاط اهلالـة الُقدسـيَّة التـي الدِّ 

ساهتا لنرش اإلحلاد والدعوة إليـه  حتيط بمقامهم، فعمدت إىلٰ  حتريك بعض مؤسَّ

ب مـن ق، مع إتاحة مجيع اإلمكانات للتواصل مـع طبقـة الشـبارُ بمختلف الطُّ 

، فهيَّـأت هلـذا الغـرض ٰى خرخالل غرائزهم وشهواهتم وتطلُّعاهتم احلياتية األُ 
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ة، ة، من فضائيَّات متحلِّلة من مجيع الِقيَم، ومواقع إباحيَّ خمتلف األسلحة النفسيَّ 

وه هلذا الغرض ومراكز اختالط بني اجلنسني، ودوٍر للدعارة، وغري ذلك ممَّ  ا أعدُّ

، وغريمها ٰى خرأُ  ة تارًة، وحقوق اإلنسان تارةً احلّريَّ  ٰى بصورة مدروسة حتت مسمَّ 

ة، ينيَّـهم البساط من حتت املرجعيَّة الدِّ من خمتلف العناوين، وذلك ليسحبوا بظنِّ 

وحيَّة املهيمنة عىلٰ   ام الشباب منهمالسيّ  - نفوس املؤمنني هبا وتبديل سلطتها الرُّ

ة، ومناغاة تطلُّع -  .اهتم األنانيَّةبسلطة شهواهتم الغريزيَّ

وقد وقفت احلوزة العلميَّة بتوجيـه فقهائهـا وأسـاتذهتا بحـزٍم لتقصـف 

تها العلميَّة املسكتة، وُحجَ  جها العقليَّة املتقنـة، مواقع هذه احلركات بقذائف أدلَّ

فصانت وعصمت عقول كثٍري من الشباب املؤمنني هبا وغريهم، وحفظـت هلـم 

 .شياطني اإلنسليالت املُضلِّني من دينهم من تشكيكات املنحرفني، وتض

ة أيضـًا عمـد إىلٰ  العدوُّ أنَّ  ٰى ولـامَّ رأ  جهوده قد باءت بالفشل هـذه املـرَّ

ل واألرشس، أعني  هم األوَّ حتريك جنوٍد آخرين ليقودوا محلة مسعورة ضدَّ عدوِّ

رأسهم املرجعيَّـة العليـا، فظهـرت حركـة مـن  فقهاء اإلماميَّة يف العراق، وعىلٰ 

دي لنـدن وواشـنطن وبـاريس وغريهـا مـن عواصـم دا خل الطائفة مـن جمنـَّ

، ٰى خـراملؤامرات، لتهاجم ثوابت املذهب من جهة، وعموم الفقهاء من جهـة أُ 

 .ة العليا من جهة ثالثةواملرجعيَّ 

قهـا الشـعب ثمَّ ازداد نشاط تلك احلركة تزامنًا مع اال نتصارات التي حقَّ

متها  ة، والتشكيالت املقاتلة إىلٰ اته األمنيالعراقي بجيشه، وقوّ  جنـبهام، ويف مقـدِّ

عرشات اآلالف من جنود املرجعيَّة، من جماهدي احلشد الشـعبي الـذين هبُّـوا 

، والذي صدر يوَمَها من املرجع األعىلٰ  فاع الكفائيِّ  المتثال حكمها بوجوب الدِّ

يستاينِّ  ٰى آية اهللا العظم يد عيلِّ احلسينيِّ السِّ ، وذلك )دام ظلُّه الرشيف(سامحة السَّ

ة يف بتنظـيم الدولـة اإلسـالميَّ  ٰى سـمَّ ل مـا يُ ن العراق من ِقبَ دُ إبَّان غزو بعض مُ 

ام، واملعربَّ عنه خمترصًا باسم   ).داعش(العراق والشَّ
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د مجيع أبنـاء الشـعب حتـت يُ  بذلك احلكم أنْ  )دام ظلُّه(وقد استطاع  وحِّ

وهـو الـدفاع عـن العـراق أرضـًا  عنوان واحد، وحتريكهم نحو هـدف فـارد،

ساٍت، فزاد هذا األمُر من حنـق األعـداء واسـتيائهم مـن  وعرضًا وشعبًا ومقدَّ

ـياع، فَسـَعوا بكـلِّ جهـدهم  املرجعيَّة، كام زاد خوفهم عىلٰ  مصـاحلهم مـن الضَّ

ـبُ  ة، من خـالل إشـاعة بعـض الشُّ هات للفصل بني املرجعيَّة وقاعدهتا اجلامهرييَّ

لفقهاء عمومًا واملراجع خصوصًا، لزحزحة مكانتهم يف نفـوس لتشويه صورة ا

 ام بعض العوامِّ الذين ليست لدهيم القدرة عىلٰ أكرب عدد ممكن من املؤمنني، السيّ 

 .ريه العدوُّ من تشكيكات ودعاياتدفع ما يث

بهات روعيَّة ـمشـ ما زعموه من عدم وجود دليٍل عىلٰ : ومن بني تلك الشُّ

روعيَّة، ـاملشـ اولة التشكيك يف صالحيَّة مـا ُيسـتدلُّ بـه عـىلٰ تقليد الفقهاء، وحم

انيَّة بمقدورها أنْ  لينفرط بذلك ِعقد الشيعة بعد أنْ   كانوا جمتمعني خلف قيادة ربَّ

ني عمومًا سيادهتم، واستقالهلم، وتصون ة العراقيِّ لشيعة خصوصًا ولبقيَّ لحتمي 

هبم، ورغم هذا فقد أثَّرت حماولة كرامتهم، وحتفظ ثرواهتم من أيدي الغزاة وأذنا

ج، وبعٍض آخر من مـرٰىض السُّ العدوِّ يف صفوف بعٍض من اجلهلة و القلـوب  ذَّ

ام املراجع منهم، ين، السيّ تصديق كلِّ ما يثار حول رجال الدِّ  الذين يسارعون إىلٰ 

 ني، ولفيٍف ، كبعض الَعْلَامنيِّ ااملنحرفني فكري�  وانضمَّ إليهم فريق ثالث من بعض

ون أنفسهم باملدنيِّ َس ممَّا يُ  فني، ناهيك عن املناهضني ملراجـع مُّ ني، وكأنصاف املثقَّ

 .ين قبل ظهور هذه احلركةالدِّ 

ه اهللا(ومــن هنــا فقــد رغــب إيلَّ أحــد املــؤمنني   يف صــفحتي عــىلٰ  )أعــزَّ

ـ بوك أنْ  الفيس ض لبيان أدلَّة مرشـوعيَّة التقليـد، ودفـع الشُّ هات عنهـا، بُ أتعرَّ

ـة عـىلٰ لينت املنِكـر املغـرتِّ بـبعض  فع هبا املؤمن الصـادق يف إيامنـه، وتكـون حجَّ

سالحًا يدافع به املؤمنون أعداء  )سبحانه وتعاىلٰ (جيعلها اهللا  أنْ  ٰى مغالطاته، عس



 يف زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ..............................................................  ١٤

ن ال يُ الدِّ  ر هبم ممـَّ انيَّـين، وسببًا لنجاة املغرَّ قـون بـني حقَّ ة األقـوال ومجاهلـا، فرِّ

 :، وما هو مـن احلـقِّ يف يشٍء، كـام قـال تعـاىلٰ اقول حق� ال فيحسبون اجلميل من
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القـول (عنـوان إلجابة مسـؤوله يف سـبعني حلقـة ب وقد وفَّقني اهللا تعاىلٰ 

ديد يف مرشوعيَّة التقليد يكـون الئقـًا مهـام  الطـرح أنْ  ٰى مراعيًا يف مسـتو، )السَّ

الوسط اجلامعي من جهة  ٰى أمكن بطبيعته كبحث فقهيٍّ من جهة، ومالئًام ملستو

صٰى خرأُ  ختصـاص،  ذوو االي ال ينتفع منه إالَّ ـ، ألنَّ الطرح يف مستواه التخصُّ

 ٰى بتالء بشبهة حرمة التقليد أصالً، والطرح دون املستووهم ليسوا يف معرض اال

ي تطويـل البحـث أضـعافًا مضـاعفة بحسـب لغـة التواصـل ـاجلامعي يقتضـ

ة جملَّدات، وبالتايل سوف يعزف عن قراءته جتامعي، وحيتاج حتريره إىلٰ اال  - عدَّ

 .أغلب املحتاجني إليه - فضالً عن اقتنائه

نتفـاع هبـا تلك احللقات يف كتاب، ليـتمَّ اال أمجع ثمَّ رغب إيلَّ بعضهم أنْ 

 . طلبهمبنحو أوسع من خالل نرشها يف كتاب، فأجبتهم إىلٰ 

البحث مجلة من التعديالت يف صـياغته، واحلـذف،  ولكنِّي أجريت عىلٰ 

ب املختلف مع طبيعة عـامل النـت، ومـن تُ واإلضافة، ليتالئم مع طبيعة عامل الكُ 

 .)مرجعيَّة الفقهاء يف زمن الغيبة( :دون مساس باملضمون، وأسميته

ِصـيَّة يف اإلمـام املهـديِّ  ٰى وقد َتبنَّ  راسـات التخصُّ طباعـة  ¨ مركـُز الدِّ

ي وعـن سـائر  دنفقته خدمًة أليتام آل حممّ  الكتاب عىلٰ  ، فجـزاهم اهللا عنـِّ

 .املؤمنني خري جزاء املحسنني

 .هذا، ويقع الكتاب يف متهيٍد، وفصول ثالثة، وخامتة

 .التقليد، وأقسامه، وما جيوز منها، وما ال جيوز ٰى فيتناول معن ا التمهيدأمَّ 
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ل ا الفصل األوَّ ة مرشوعيَّة التقليد يف األحكام الفقهيَّة وأمَّ  .فيتناول أدلَّ

ا الفصل الثاين  .فيتناول تاريخ مرجعيَّة الفقهاء، ومكانتها وأمَّ

ا الفصل الثالث ص لإلجابة عىلٰ  وأمَّ هات منكـري بُ ة من ُشـمجل فقد ُخصِّ

 .البحث يف صفحة الفيس التقليد، وإشكاالت بعض املعلِّقني عىلٰ 

ا اخلامتة هات ومغالطات بُ نصيحٍة للمؤمنني املتأثِّرين بُش   فتشتمل عىلٰ  وأمَّ

 .منكري التقليد

ينفـع بـه  قني إلمتامه، وجيعله ذخرًا آلخريت، وأنْ وفِّ يُ  أنْ  وأسأل اهللا تعاىلٰ 

يغفر يل ولوالديَّ وولدي وأهيل ومجيع املؤمنني واملؤمنـات،  ة، وأنْ املؤمنني كافَّ 

 .كلِّ يشٍء قدير، وباإلجابة جدير إنَّه عىلٰ 

 جاسم الوائيل

 النجف األرشف
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عيَّة وغري التقليد بمعناه العامِّ  امل لباب األحكام الرشَّ متابعـة ( :ها هوالشَّ

يعرف مستنده يف اختياره لذلك الفعل  أو قوٍل من دون أنْ  شخٍص لغريه يف فعلٍ 

 .)أو القول

رب دواء ـمتابعة املريض لقول الطبيب فيام يأمره بفعله، كشـ: ومن أمثلته

، أو فيام يأمره برتكه، كرتك أكلة معيَّنٍة، فيتابعه يف كلِّ ما يقول له بخصوص  ٍ معنيَّ

 .ع أنَّه ال يعرف ما هو مستند الطبيب فيام قالهمرضه، م

يِّ للفقيه يف ُكلِّ ما يفتي بـه، فلـو قـال : ومن أمثلته الواضحة متابعة العامِّ

الفقيه بوجوب يشٍء فالعاميُّ يقول بوجوبه أيضًا متابعًة منه لـذلك الفقيـه فـيام 

 .ذلك الوجوب يعرف ما هو دليل الفقيه عىلٰ  قاله، ومن دون أنْ 

يُّ أنْ وكذ ٍ هل جيوز رشبـه أو ال؟  ا لو أراد العامِّ يعرف حكم رشاٍب معنيَّ

يَّ سوف يفهم من فعـل  ٰى فرأ اب، فإنَّ العامِّ مرجعه يرشب من نفس ذلك الرشَّ

 راب مـن دون أنْ ـاملرجع أنَّ رشبه جائز، فيتابعه يف فعله، ويرشب من ذلك الشَّ 

 .جواز رشبه يعرف ما هو دليل مرجعه عىلٰ 

أ ا:  

 :قسمني وينقسم التقليد إىلٰ 

ر - ١  .التقليد غري املربَّ

فيام ُروي عنه   ن أشار إليهم أمري املؤمننيوهذا كام يصنعه السفهاء ممَّ 
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ٌج َرَعاٌع، َأْتبَاُع ُكلِّ َناِعٍق، َيِميُلوَن َمَع ُكلِّ ِريٍح، َملْ َيْستَِضيئُوا بِنُوِر «: يف النهج َوَمهَ

 .، وما أكثر هؤالء يف كلِّ زمان)١(»ُرْكٍن َوثِيٍق  َملْ َيْلَجئُوا إَِىلٰ الِْعْلِم، وَ 

 ويستهجن هذا القسم مـن التقليـد، بـل إنَّ قبحـه مـن وما من عاقل إالَّ 

يه بـ تُ  دليل، ولك أنْ  الواضحات التي ال حتتاج إىلٰ   ).ىٰ التقليد األعم(سمِّ

ر - ٢  . التقليد املربَّ

، وُيعـربَّ عنـه برجـوع اجلاهـل إىلٰ  ىلٰ ختصِّ إوهو رجوع غري املُ   املُخـتصِّ

 .ءالعامل بذلك اليش العامل، أي رجوع اجلاهل يف يشٍء إىلٰ 

ا حكم العقل بحسنه، وأمـر  ، وهو ممَّ ٰىص دُّ وال ُحت وأمثلة هذا القسم ال ُتعَ 

يه بـ تُ  الرشع به، وجرت عليه سرية العقالء، ولك أنْ   ).التقليد الواعي(سمِّ

ـا  اهالً يف يشٍء عن الرجوع إىلٰ ج ٰى ومن هن ـا معتـوه، وإمَّ العامل به فهـو إمَّ

مريضًا  ٰى  فأيُّ عاقٍل ينهمغرض مفسد يبتغي من وراء هنيه حتقيَق هدٍف ما، وإالَّ 

 !؟ال يدري ما داؤه وما دواؤه عن مراجعة الطبيب املختصِّ 

ر وتقليد العوامِّ للفقهاء يف جمال األحكام الفرعيَّة هو من قبيل ا لتقليد املربَّ

 .والواعي، وقد حكم بمرشوعيَّته كافَّة مذاهب املسلمني

ا بقيَّة املـذاهب فقـد أغلقـت بـاب اال ا اإلماميَّة فواضح، وأمَّ ، جتهـادأمَّ

مالـك، وأبـو  :أربعة من فقهائهم، وهـم وأوجبت الرجوع يف أخذ األحكام إىلٰ 

افعي، وأمحد بن حنبل  .حنيفة، والشَّ

ا ا أا:  

 :قسمني وينقسم التقليد الواعي إىلٰ 

متابعـة غـري اخلبـري يف فعـٍل مـن (: مور العمليَّة، وهـوالتقليد يف األُ  - ١

 .)األفعال ملن هو خبٌري يف ذلك الفعل ثقًة بخربته
                                                        

 .)١٤٧احلكمة  /مكَ قصار احلِ ( هنج البالغة )١(
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ر هلذا التقليد  .املتبوع ٰى التابع، ووجوُدها لد ٰى فقداُن اخلربة لد: واملربِّ

العامل يتبع  ف والفنون، فإنَّ ن واِحلرَ هَ ب املِ ومن هذا القبيل تقليد أصحا

نعة، ويستفيد من خربته فيها، كام يف ِمهنة تقِ ستاذ يف تلك اِحلرفة ليُ فعل األُ  ن الصَّ

اخلياطة، والنِّجارة، واِحلدادة، والبناء، وإصـالح املكـائن واملركبـات، وكـذا يف 

، والرسـم، والنحـت، ة مـن اخلـطِّ رح، والفنـون التشـكيليَّ ـجمال السينام، واملس

 .ا مل نذكرهغري ذلك ممَّ  والتطريز، وغريها، وكذا يف خمتلف فنون األدب، إىلٰ 

العقالء يلقون  نها فإنَّ تقِ يُ  مهنة اخلياطة مثالً قبل أنْ  ٰى شخصًا تعاط ولو أنَّ 

 .أنَّه ضامن ملا يتلفه بسبب جهلهباللَّوم عليه، وحيكمون ب

يبارش العمل بنفسه  ستاذ أنْ األُ  طون عىلٰ كثريًا من العقالء يشرت ٰى ولذا تر

ون يف ُقُدرات عامله  .فيام لو كانوا يشكُّ

الرجوع  عىلٰ  - بمختلف أدياهنم ومعتقداهتم - وقد جرت سرية العقالء

ني  ختصاص يف مجيع تلك املجاالت، ومن رجع فيها إىلٰ ذوي اال إىلٰ  غري املختصِّ

 .النتيجة يف صاحله وكام يريد لو جاءت ٰى كان َملومًا عند العقالء، حتَّ 

متابعة اجلاهل بيشٍء لقول العامل به ( :مور العلميَّة، وهوالتقليد يف األُ  - ٢

 .)من دون معرفة مستنده ثقًة بعلمه

ُر هنا هو  .املتبوع ٰى التابع، ووجدانه لد ٰى فقدان العلم لد: واملربِّ

ـ لوا إليـه مـن ومن هذا القبيل متابعة العقالء ألصحاب العلوم فيام توصَّ

مـا يقولـون، باعتبـار  نتائج واألخذ بقوهلم فيها من دون مطالبتهم بالدليل عىلٰ 

م ذوو اختصاٍص يف تلك العل ـ اوم، وأمثلتـه كثـريٌة جـد� أهنَّ ر  ،رـيتعسَّ بـل يتعـذَّ

 .حرصها

ـلوا إليـه يف مسـائل هـذا : فمنها متابعة العقالء لعلامء الفيزيـاء فـيام توصَّ

ة وتعاكسه يف االل(: العلم، كقوهلم ُة فعٍل تساويه يف القوَّ ـكلِّ فعٍل َردَّ ، مـن )اهجتِّ
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هذه القاعـدة، لكـوهنم ذوي اختصـاص يف علـم  يطالبوهم بدليل عىلٰ  دون أنْ 

 .الفيزياء

رشب الشـاي بعـد األكـل  متابعتهم ملا قيل يف علم الطبِّ مـن أنَّ : ومنها

يطـالبوهم  ومـن دون أنْ  مبارشًة هو من أسباب قلَّة امتصاص املعدة للحديـد،

ة مقالتهم هذه بدليل عىلٰ   .صحَّ

وتقليد العوامِّ للفقهاء يندرج يف هذا القسم مـن التقليـد الـواعي، أعنـي 

ـم التقليد يف األُ  مور العلميَّة، حيث يأخذون األحكام الفقهيَّة من الفقهاء بـام أهنَّ

ها ما يتنـاول املسـائل ينيَّة منختصاص يف علم الفقه، فإنَّ العلوم الدِّ أصحاب اال

ة، ومنها ما يتناول املسائل األخالقيَّ  ة، ومنها ما يتناول املسـائل الفقهيَّـة، العقديَّ

ا حكم التقليـد يف  والعوامُّ إنَّام يتابعون الفقهاء يف خصوص املسائل الفقهيَّة، وأمَّ

 .بيِّنه يف البحث اآليت تفصيالً غريها فهذا ما سوف نُ 

ا  ا أا :  

 :ثالثة أقسام ينيَّة إىلٰ ينقسم التقليد يف املسائل الدِّ 

 .التقليد يف املسائل العقديَّة - ١

 .التقليد يف املسائل األخالقيَّة - ٢

 .التقليد يف املسائل الفقهيَّة - ٣

تفصيل، وبيـان كـلِّ  وبيان حكمه يف كلِّ قسم من هذه األقسام حيتاج إىلٰ 

 .ةدَ حِ  قسم عىلٰ 

 :التقليد يف املسائل الَعَقِديَّة

 جمموع القضايا التي ينبغي لإلنسان أنْ : ا املسائل العقدية فهي عبارة عنأمَّ 

 .يؤمن هبا، أو بخالفها
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وقد بحثها العلامء إلثبات ما هو حقٌّ منها، وإبطـال مـا لـيس بحـقٍّ مـن 

اءخالل الدليل، ال من خالل اآلراء واألهواء، ومن دون متابعة لآل  .باء والُكَربَ

ث فيها عـن وجـود اخلـالق هلـذا العـامل، بحَ رأس تلك املسائل ما يُ  وعىلٰ 

وأسامئه، وصفاته، وأفعاله، ولـزوم بعثـه لألنبيـاء، ونصـبه لألوصـياء، وبعثـه 

 .لألموات ليوم احلساب واجلزاء

ة نوعان  :واملسائل العقديَّ

ل عتقاد هبا، اال ين عىلٰ الدِّ  املسائل األساسيَّة، وهي التي يبتني: النوع األوَّ

عتقاد ، ولذا كان حتصيل اال)صولاألُ (بـ  ٰى سمَّ والتي يلزم من إنكارها الكفر، وتُ 

د هبا هبا واجبًا بحكم العقل، ألنَّ   .مصري اإلنسان يتحدَّ

ة، واإلمامة، واملعاد: صول مخسةواألُ   .التوحيد، والعدل، والنبوَّ

ين، ألنَّ اإلسالم يتوقَّف عىلٰ صول الثالثٌة منها ُيعربَّ عنها بأُ  عتقاد هبا،  االدِّ

ة، واملعاد، ولذا لو أنكر املسلم واحدًا منها فقد خرج عن  :وهي التوحيد، والنبوَّ

 .اإلسالم

وواحد منها مشَرتك بني فرقتني من املسلمني، ومهـا اإلماميَّـة واملعتزلـة، 

هـاتني الفـرقتني، وهو العدل اإلهلي، فمن اعتقد بام خيالفـه كـان خارجـًا عـن 

 .ه ال خيرج عن اإلسالمكاألشاعرة، ولكنَّ 

عتقـاد وواحد خمـتصٌّ بمـذهب اإلماميَّـة، وهـو أصـل اإلمامـة، أي اال

من خالل النصِّ عليه، وأنَّ منصب   بوجوب نصب الرشع لإلمام بعد النبيِّ 

هلـم عـيلُّ بـن أيب ، أوَّ  اإلمامة منحرص يف اثني عرش معصومًا من أهل بيتـه

ُة بـن احلسـن لٍب طا ، فمـن أنكـر إمـامتهم أو إمامـة ¨ ، وآخرهم احلجَّ

أو الصحابة أو غريمها فهو   بعضهم أو أضاف إليهم غريهم من أهل البيت

ة، وداخل يف أحد املذاهب األُ خارج عن مذهب اإلماميَّة اال  .ٰى خرثني عرشيَّ
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يامن بـبعض صول، كـاإلبالفروع، وهي ما عدا األُ  ٰى سمَّ ما يُ : النوع الثاين

راط، أو تفاصيل ـتفاصيل عامل الربزخ، أو النشور، أو البعث، أو احلرش، أو الص

 .عتقاد بالرجعةما يف اجلنَّة والنار، أو غري ذلك من القضايا اجلزئيَّة، ومنها اال

عتقاد هبا، ولكن لـو ومسائل هذا النوع ال جيب حتصيل الدليل ألجل اال

يعتقد هبا، ألنَّه لـو  من قام الدليل عنده أنْ  ىلٰ صادف قيام الدليل عليها فيجب ع

 ا، أو روايًة، فيكون إنكاره رد� أنكرها فيكون قد أنكر ذلك الدليل، كام لو كان آيةً 

واية عىلٰ   .تلك اآلية، أو الرِّ

يعتقـد بوجودمهـا، ألنَّ  كلِّ مسـلم أنْ  ا جيب عىلٰ أنَّ اجلنَّة والنار ممَّ  :مثاله

ين، وإنكاره موجب للخروج صول الدِّ املعاد، وهو من أُ  إنكارمها موجب إلنكار

اللَّـذين أخـربا بوجـود   من اإلسالم، وكذلك هو تكذيب للقرآن وللنبـيِّ 

ته  اجلنَّة والنار، وتكذيب القرآن والنبيِّ  ة  موجب إلنكار نبوَّ ، والنبـوَّ

 .إنكارها موجب للخروج من اإلسالمين، وصول الدِّ من أُ 

ة والنـار، هذا لو أنكر امل ـا تفاصـيل اجلنـَّ ار، وأمَّ ة والنـَّ سلم وجـود اجلنـَّ

ال جيـب حتصـيل العلـم هبـا، نعـم لـو  ٰى خروصفاهتام، وما فيهام فتلك قضايا أُ 

عتقاد به، كام لـو يشٍء منها وجب عليه اال قام الدليل عند مسلم عىلٰ  صادف أنْ 

ـة، فلـو  - مثالً  - بحث يف مسألة الرجعة تهـا تامَّ ذلـك  أنكرهـا بعـدووجد أدلَّ

فقد خرج من   كان الدليل آيًة أو روايًة عن النبيِّ  فيكون قد أنكر دليلها، فإنْ 

، وكـلٌّ مـنهام موجـب  ، أو قول رسولهاإلسالم، ألنَّه قد ردَّ قول اهللا تعاىلٰ 

ـ فردُّهـا   ةللخروج من اإلسالم، ولو كان الـدليل روايـًة عـن أحـد األئمَّ

 .يعة، ال من اإلسالمموجب للخروج من مذهب الش

ق اال ة مسألة عقديَّةوال يتحقَّ  إذا إالَّ  - صول أو الفروعمن األُ  - عتقاد بأيَّ

 مـن خـالل الـدليل املفيـد طمئنان هبا، وال حيصل ذلك إالَّ حصل اليقني أو اال

 .طمئنانللقطع، أو اال
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ا الدليل الظنيُّ فال يكفي لتحصيل القطع، وال اال ام يٍء، كـطمئنان بشوأمَّ

  :قال تعاىلٰ 
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ـ طمئنـان فـال يمكـن أنْ التقليد ال يفيد القطع وال اال نَّ إوحيث  ق يتحقَّ

ة من خالل التقليد مهام كانـت الرتبـة العلميَّـاال ة مسألة عقديَّ ة لـذلك عتقاد بأيَّ

 .العامل الذي ُيقلَّد فيها

ـٍة فرعيَّـٍة،  طمئنان ما لو اتَّفق مجيع العلامء عىلٰ ومن موارد اال مسألٍة عقديَّ

انيَّـة تلـك املسـألة، واتِّ طمئنافاق اجلميع يفيد عادًة االاتِّ  ألنَّ  ي ن بحقَّ بـاع العـامِّ

طمئنـان الـذي حصـل عنـده باع لالولئك العلامء ال لكوهنم علامء، بل هو اتِّ ألُ 

ـة، فيجـوز ملعلـوم أنَّ االلك املسألة، ومـن ات بسبب إمجاعهم عىلٰ  طمئنـان حجَّ

ي املطمئنِّ   .متابعة اطمئنانه للعامِّ

أنَّ الرجعـة  فقـني عـىلٰ ما لو وجد اإلماميُّ مجيع علامء اإلماميَّـة متَّ  :مثاله

مان، فال حيتاج إىلٰ  سألة بنفسه ما دام قد حصل لـه البحث يف امل ستقع يف آخر الزَّ

 .طمئنان لزيادٍة يف االإالَّ  مَّ هُ ميع عليها، اللَّ فاق اجلطمئنان بذلك من خالل اتِّ اال

ة ال حاجة فيها إىلٰ  أنَّ : واخلالصة التقليد، بل ال يصحُّ فيها  املسائل العقديَّ

وايات، وذمَّت الـذين صول، كام هنت عنه مجلة من اآليات والرِّ ام األُ ذلك، السيّ 

عنهم القـرآن  ٰى ائهم، كام حكذوا آهلًة من دون اهللا تقليدًا منهم آلبائهم أو كرباختَّ 
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 ).٢٢: الزخرف(

 :التقليد يف املسائل األخالقيَّة

جممـوع القضـايا التـي تتنـاول مـا ينبغـي : ا املسائل األخالقيَّة فهـيوأمَّ 

ٰ  أنْ  لإلنسان به مـن اخلصـال املمدوحـة، كـالعلم، واحللـم، والتواضـع،  يتحىلَّ

 .هبا مدح العقالء والسخاء، والصرب، وغريها من الصفات التي يستحقُّ 
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ٰ  كام تتناول ما ينبغي أنْ  ،  يتخىلَّ منه من اخلصال املذمومة، كاجلهل، والتكربُّ

ر، واحلسد، وغريها من الصفات التي يستح  .قُّ هبا ذمَّ العقالءوالبخل، والتهوُّ

ـة ال حيتـاج  - يف األعمِّ األغلب - واملسائل األخالقيَّة هـي قضـايا فطريَّ

أنَّ النصوص جـاءت  ٰى ة، بمعننَّ دليل يدلُّ عليها من الكتاب أو السُّ  العلم هبا إىلٰ 

د أكثرها، وليست يف مقام تأسيس أخالٍق ال يعرفها العقالء إالَّ ما ندرلتُ   .ؤكِّ

دون يف أسانيد روايات األخالق، العلامء قديًام وحديثًا ال يتشدَّ  ٰى ولذا تر

ـ ألنَّ  ة مضامينها غالبًا متطابقة مع الفطرة السليمة، ومع تعـاليم اإلسـالم العامَّ

ام إنَّـ«: هذه احلقيقة يف احلديث النبوي املعروف شري إىلٰ وخطوطه العريضة، كام أُ 

 .»متِّم مكارم األخالقُبعثت ألُ 

ـة،  جاز رجوع العوامِّ إىلٰ ومن هنا  وايات األخالقيَّـة والرتبويَّ كثري من الرِّ

صلوات (عن أمري املؤمنني  ليد الفقهاء فيها، كأكثر ما رويتق من دون حاجة إىلٰ 

َخالِطُوا النَّاَس ُخمَالَطَـًة إِْن ِمـتُّْم «:  يف هنج البالغة، من قبيل قوله )اهللا عليه

َك  إَِذا َقَدْرَت َعَىلٰ «:  ، وقوله»َوإِْن ِعْشتُْم َحنُّوا إِلَيُْكمْ  َمَعَها َبَكْوا َعَليُْكْم، َعُدوِّ

 .، وغريمها من النصوص الكثرية)١(»َفاْجَعِل الَْعْفَو َعنُْه ُشْكرًا لِْلُقْدَرِة َعَليْهِ 

ـ أنَّ  لتفات إىلٰ هذا، ولكن يلزم اال ام حدود بعـض اخلصـال املمدوحـة ربَّ

 .يف مثلها تلزم مالحظة ذلك احلكم، وتصطدم مع احلكم الرشعيِّ 

ة يف مواردها شجاعٌة، واحلـال أنَّ التقيَّـة يف ترك التقيَّ  ام ختيَّل بعٌض أنَّ فربَّ 

ر مـن  مواردها واجبٌة رشعًا، فرتكها يف تلك املوارد ليس شجاعًة، بـل هـو هتـوُّ

 .من الناحية الفقهيَّة الناحية األخالقيَّة، وحرام

ين، وأنَّ  ٰى تواضع خصلٌة ممدوحٌة حتَّ أو ختيَّل أنَّ ال التكربُّ عليهم  مع املتكربِّ

 .العكس هو الصحيح خصلٌة مذمومٌة، مع أنَّ 
                                                        

 .)١١و ١٠و ٢احلكمة  /مكَ قصار احلِ ( هنج البالغة )١(
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 :التقليد يف املسائل الفقهيَّة

لة لبيان األحكام الرشعيَّة املتعلِّقة وأمَّ  ا املسائل الفقهيَّة فهي القضايا املتكفِّ

لـة ألحكـام بـاب الصـالة، كبيـان بأفعال املكلَّفني وتـروكهم، كاملسـائل امل تكفِّ

املئات، وكذلك أحكـام  أجزائها، ورشائطها، ومبطالهتا، وهي أحكام تربو عىلٰ 

كـاة، واخلُُمـ ـوم، والزَّ ، واجلهـاد، واألمـر بقيَّة األبـواب، مـن الصَّ س، واحلَـجِّ

با، واِإلجـارة، والنِّكـاح، والطَّـالق،  باملعروف والنهي عن املنكر، والبيع، والرِّ

ا تبلـغ آالف  َيات، وغريهـا ممـَّ واملََواريث، والَوَصايا، والَوقف، والقضاء، والـدِّ

غ لعرشات السنني املسائل التي حيتاج استنباطها من مصادر الترشيع إىلٰ   .التفرُّ

هبا يف حياته،  يمتثل مجيع األحكام التي ُيبتىلٰ  كلِّ مسلٍم أنْ  والواجب عىلٰ 

الً، وحيث ال يمكن من الناحية  قَّف عىلٰ امتثاهلا يتو ومن البدهيي أنَّ  العلم هبا أوَّ

غوا لالعطِّل مجيع يُ  العمليَّة أنْ  شتغال باسـتنباطها، فتعـنيَّ املكلَّفني حياهتم ويتفرَّ

ة، وعىلٰ  أنْ  غ مجاعٌة هلذه املَهمَّ ذلـك قولـه  الباقني األخذ منها، كام أشـار إىلٰ  تتفرَّ
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 ).١٢٢: التوبة(

مرشوعيَّة التقليد  عىلٰ  افي لوحدها دليالً قطعي� كانت تك وهذه البداهة وإنْ 

لقيها اجلاهلون ومن قبلهم املغرضون قد وجدت طريقها هات التي يُ بُ  أنَّ الشُّ إالَّ 

، فكان ال بدَّ من التفصيل يف ذلك، وتأكيد تلك البداهـة  إىلٰ  أذهان بعض العوامِّ

ة، كهذه اآلية الكريمة، وغريها، وذلك زيادًة يف اال  حتجاج عـىلٰ بمختلف األدلَّ

هم اهللا(وتقويًة لقلب الضعيف من عوامِّ املؤمنني املعاند،   .)أعزَّ

الً متييز األحكـام الفقهيَّـة التـي  عىلٰ  ستداللوقبل اال املرشوعيَّة جيدر أوَّ

 .حكام التي ال يرشع فيها التقليديكون فيها التقليد مرشوعًا وفرزها عن األ
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ا ا أ:  

م ال بدَّ من اال الً إىلٰ ولتفصيل ما تقدَّ ٌر ـأنَّ جمال التقليـد منحصـ لتفات أوَّ

غ الستنباطها من قِ  ل مجيع املكلَّفني، كام نبَّهنا عليه بَ باألحكام التي ال يمكن التفرُّ

 :قسمني آنفًا، وهذا يعني أنَّ األحكام التي جيب تعلُّمها من أجل امتثاهلا عىلٰ 

نصطلح عليها اسم  أنْ ، ويمكن جتهاداال ما ال يتوقَّف العلم هبا عىلٰ  - ١

 ).األحكام الواضحة(

نصـطلح عليهـا اسـم  ، ويمكن أنْ جتهاداال ما يتوقَّف العلم هبا عىلٰ  - ٢

 ).يَّةجتهاداألحكام اال(

ا األحكام الواضحة  ال نسبًة ضئيلًة جد� شكِّ فتنحرص يف دائرٍة ضيِّقة، وتُ  أمَّ

ووجوب صوم شهر  من بني جمموع األحكام، كوجوب الصلوات اليوميَّة مثالً،

، واجلهاد، وغريها من األفعال التي وجوهبا س، واحلجِّ مُ رمضان، والزكاة، واخلُ 

 .ين، أو املذهبمن واضحات الدِّ 

قة، ورشب اخلمر، وكحرمة قتل النفس املحرتمة، والزِّ  نا، واللواط، والرسَّ

مات التي يتساو  .الفقهاُء والعوامُّ يف العلم بحرمتها  ٰى وغريها من املحرَّ

ني، لأليتـام أو املسـنِّ  ٰى وكاستحباب إعانة الفقراء واملساكني، وبنـاء مـأو

، أو تعبيد طريٍق، ٰى عن طريق املستطرقني، أو بناء مدرسٍة، أو مشف ٰى وإماطة األذ

 .أو غري ذلك ممَّا ال خيتلف مؤمنان يف استحبابه يف رشع اإلسالم، أو املذهب

تقليد الفقهـاء بعـد كونـه مـن  وهذا القسم من األحكام ال حاجة فيه إىلٰ 

 .ستنباطلواضحات املستغنية عن عمليَّة االا

ا األحكام اال ة، رعيَّ ـمن األحكـام الشـ ٰى ة العظمفهي الغالبيَّ  ةيَّ جتهادوأمَّ

ا تُ : بحيث لو قيل ل نسبة تسعة وتسعني باملائة من جمموع األحكام لكانت شكِّ إهنَّ

ا أكثر من ذلك قطعاً   .قليلًة، ألهنَّ
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 ة التي ُيبتىلٰ ه ال ُبدَّ من امتثال مجيع األحكام الرشعيَّ قد ذكرنا فيام سبق أنَّ و

ل الغالبيَّ ه يُ هبا املكلَّف طيلة عمره، ومنها هذا القسم الذي ذكرنا أنَّ   ٰى ة العظمشكِّ

الً  امتثاهلا يتوقَّف عىلٰ  من بني األحكام الرشعيَّة، وذكرنا أيضًا أنَّ   .العلم هبا أوَّ

طُق اا ل اد:  

ة يتوقَّف عـىلٰ جتهادذكرنا أنَّ امتثال األحكام اال الً، وهنـا  يَّ العلـم هبـا أوَّ

ـا  :طريقني ال ثالث هلام يتوقَّف عىلٰ  ٰى العلم هبا يف زمان الغيبة الكرب إنَّ : نقول إمَّ

ن جمتهـدًا كـاقلِّـد مـن ، أو التقليد للمجتهد، فلو مل جيتهد املكلَّف ومل يُ جتهاداال

ته منها إالَّ  فال  .حتياط فيها من خالل االيمكنه امتثال األحكام وتفريغ ذمَّ

ة ثالثة، ولذا ال بدَّ مـن ق االرُ أنَّ طُ : وهبذا يتَّضح متثال من الناحية النظريَّ

 .ق تفصيالً، وبام يتناسب مع الفهم العامِّ رُ بيان حقائق هذه الطُّ 

ل  :جتهاداال: الطريق األوَّ

رعيَّة مـن مصـادر ـاستنباط األحكـام الشـ(: فهو عبارة عن جتهاداالا أمَّ 

 .) الترشيع، كالكتاب، وروايات املعصومني

 .ستنباط املذكوراال واملجتهد هو من لديه القدرة عىلٰ 

سـتنباط يف  بعـد حتصـيل أدوات االستنباط ال حتصل إالَّ اال والقدرة عىلٰ 

 .خمتلف أبواب الفقه

قةٍ إتي يلزم وأدواته هي العلوم ال لٍة ومعمَّ  .تقاهنا من خالل دراسٍة مطوَّ

ق يف الغالب إالَّ   بعد مرور سـنوات طـوال قـد تصـل يف وإتقاهنا ال يتحقَّ

ط إىلٰ  غ لدراسة تلك العلوم  املتوسَّ ما ال يقلُّ عن ثالثني سنة من التحصيل والتفرُّ

 .أساتذة احلوزة العلميَّة عىلٰ 

نون من إتقاهنا يف كلِّ جيل بحيث يبلغون الذين يت ورغم هذا كلِّه فإنَّ  مكَّ

مخسة باملائة من جمموع طلبة العلـم، واخلمسـة  ال يزيدون عىلٰ  جتهادهبا رتبة اال
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احقة منهم ويف كلِّ حقبة وجيل يرحلون عن هـذه الـدنيا الغالبيَّ  كثري، فإنَّ  ة السَّ

 .هذه الرتبة يصلوا إىلٰ  من دون أنْ 

يبقـون  جتهاداال يف مجيع املراحل السابقة عىلٰ  طلبة احلوزة وهذا يعني أنَّ 

 .)١(يف رشحية املقلِّدين، بمن يف ذلك طلبة البحث اخلارج

حتياط يف بعض املسائل، فال يكـون فيهـا ام خيتار بعضهم طريق االنعم ربَّ 

 .من املجتهدين وال من املقلِّدين، ويف بعضها اآلخر يكون مقلِّدًا كبقيَّة العوامِّ 

 :التقليد: اينالطريق الث

رائط ـاملجتهد اجلامع لش ىٰ أخذ العاّمي بفتو(: ا التقليد فهو عبارة عنوأمَّ 

 .)من دون مطالبته بالدليل عليها ىٰ الفتو

من لـه تلـك  ستنباط إىلٰ اال رجوع من ال قدرة له عىلٰ : هو ٰى خروبعبارة أُ 

 .ها العدالةأمهّ  ٰى خرالقدرة، ولكن مع إضافة رشوط أُ 

 ، وعـىلٰ ٰى املعنـ ٰى مستو العقالء قاطبًة عىلٰ  ٰى لواضحات لدوالتقليد من ا

 .املرشوعيَّة ٰى مستو التطبيق اخلارجي، وعىلٰ  ٰى مستو

علـيهم،  ٰى فمعناه من الواضحات عندهم، ومصـاديقه اخلارجيَّـة ال ختفـ

 .ات يف أحكامهمومرشوعيَّته من البدهييّ 

وضوحًا ملن هو يف  بيان أزيد من هذا، وسوف يزداد ولذا فهو ال حيتاج إىلٰ 

ة مرشوعيَّتهشكٍّ منه خال ض ألدلَّ  .ل التعرُّ

 :حتياطاال: الطريق الثالث

 .)تهالعمل بحيث يقطع املكلَّف بفراغ ذمَّ (: وهو عبارة عن
                                                        

ــىلٰ  )١( ــو أع ــدريب  البحــث اخلــارج ه ــا ت ــتمُّ فيه ــث ي ــة، حي ــوزة العلميَّ ــة دراســية يف احل مرحل

ــىلٰ  ــب ع ــ الطال ــة االة االعمليَّ ــال رتب ــنوات جتهــادســتنباط، لين ــن عمــره س ، وهــي تأخــذ م

 .طوال يف الغالب
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ة تارةً  يتوقَّف  ٰى خرأُ  بالعمل، وتارةً  تياناإل يتوقَّف عىلٰ  والقطع بفراغ الذمَّ

 .هتكرار ف عىلٰ تركه، وثالثًة يتوقَّ  عىلٰ 

ل فقيـٌه آخـر  ٰى فقيٌه بوجوب اإلقامة للصالة، وأفتـ ٰى ما لو أفت: مثال األوَّ

ق اال  .هبا تيانحتياط بلحاظ اإلقامة إالَّ باإلبعدم وجوهبا، وال يتحقَّ

آخـر بجـوازه،  ٰى فقيـه بحرمـة التـدخني، وأفتـ ٰى ما لو أفتـ :ومثال الثاين

ق برتك التدخنيواال  .حتياط يف ذلك حيقَّ

 تيـانفقيٌه بأنَّ الصالة يف املكان الفالين جيب اإل ٰى ما لو أفت: ثومثال الثال

ق باإلهبا متامًا، واال تيانآخر بوجوب اإل ٰى هبا قرصًا، وأفت  تيانحتياط فيها يتحقَّ

ة متامًا، وأُ  تني، مرَّ  .قرصاً  ٰى خرهبا مرَّ

او  :  

 .مستحيل، وممكن: قسمني حتياط إىلٰ وينقسم اال

 ٰى فكام لو دار احلكم بني وجوب فعٍل وحرمته، كـام لـو أفتـ ا املستحيلأمَّ 

روعيَّة صـالة ـعدم مش ٰى فقيٌه بوجوب صالة اجلمعة تعيينًا يف زمن الغيبة، بمعن

فقيه آخر بعكسه، أي بوجوب صالة الظهر تعيينًا،  ٰى الظهر يف يوم اجلمعة، وأفت

حتياط بني هذين القولني أراد اال وعدم مرشوعيَّة صالة اجلمعة، فإنَّ العاميَّ لو

مًا، الحتامل أنَّ بصالة اجلمعة فيحتمل أنَّ  ٰى مل يمكنه ذلك، ألنَّه لو أت ه ارتكب حمرَّ

بصالة الظهر فيحتمـل  ٰى بحرمتها قد أصاب يف فتواه، ولو تركها وأت ٰى الذي أفت

 .ببوجوب صالة اجلمعة هو املصي ٰى ه ترك واجبًا، الحتامل أنَّ الذي أفتأنَّ 

ويف مثل هذه احلالة ينحرص امتثال العاميِّ بالتقليـد، وال بـديل لـه عنـه، 

يٌّ ال يقـدر عـىلٰ  جتهادالنسداد طريق اال سـتنباط، وانسـداد اال عليه، ألنَّه عامِّ

 .حتياط عليه أيضًا، ألنَّه مستحيلطريق اال
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ا املمكن مت أمثلته، ولكنَّ  وأمَّ هولة يف مجيعفقد تقدَّ املوارد،  ه ليس هبذه السُّ

ًا من الناحية ففي بعضها ال خيلو من تعقيد، ويف بعض آخر يكون صعبًا ومتعرسِّ 

ة جهات ، ويف بعض ثالث يكون االاة، وإن كان سهالً نظري� العمليَّ  حتياط من عدَّ

ة علـم أنَّ  ال من جهة واحدة، كام لو طلَّق زوجته بصيغة معيَّنٍة وبعد انتهاء العدَّ

فتـي ة تلك الصيغة التـي طلَّـق هبـا زوجتـه، فـبعٌض يُ صحَّ  الفقهاء خمتلفون يف

تها، وبعض يُ  ة جهاتفتي ببطالهنا، ويف هذه احلالة جيب االبصحَّ  : حتياط من عدَّ

ة الطـالق، : منها ة، الحـتامل صـحَّ عدم املجامعة بعد انقضاء تلـك العـدَّ

 .وصريورهتام أجنبيني عن بعضهام

ج من أُ  أنْ : ومنها  حـتامل بطـالن طالقهـا، وبقائهـا عـىلٰ ختها، الال يتزوَّ

 .ختني رشعاً ة، وال جيوز اجلمع بني األُ الزوجيَّ 

ة، الحتامل بطالن الطالق،  أنْ : ومنها ج من غريه بعد انقضاء الِعدَّ ال تتزوَّ

 .تهزوجيَّ  وبقائها عىلٰ 

من العوامِّ  ٰى ة العظمحتياط التي ال يمكن للغالبيَّ غريها من جهات اال إىلٰ 

 . من خالل التقليدمتثال فيها إالَّ اال توا إليها، فال يقدروا عىلٰ يلتف أنْ 

 عـىلٰ  ٰى كثٍري من املكلَّفني، بل حتَّ  عىلٰ  ٰى حتياط ختفٰى لالخروهناك صور أُ 

 .الفقيه طلبة البحث اخلارج، فيحتاجون يف بياهنا إىلٰ 

اصو  :  

، وخاصٍّ : حتياط املمكن ينقسم إىلٰ واال  .عامٍّ

ا العامُّ أ  .ةحتياط يف مجيع املسائل اخلالفيَّ فهو اال مَّ

وهذا القسم خيتصُّ بمن له إحاطة بجميع املسائل اخلالفيَّة، ولـه القـدرة 

 طلبـة املراحـل عىلٰ  ٰى تشخيص تلك املسائل، وهو أمر يف غاية الصعوبة حتَّ  عىلٰ 

 !؟بة احلوزةة، بل من فوقهم، فام بالك بغري طلطة يف احلوزة العلميَّ املتوسِّ 
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عي القدرة عىلٰ  ولذا فال جمال لغري الفقيه أنْ  حتياط، هذا القسم من اال يدَّ

ر ـيكون يف عقله لوثة، وبحثنـا هـذا معقـود للعقـالء فحسـب، فانحصـ  أنْ إالَّ 

 .ببعض املسائل حتياط اخلاصِّ حتياط املمكن لغري الفقيه يف االاال

ا اخلاصُّ   .دون بعض حتياط يف بعض املسائلفهو االوأمَّ

كـانوا  وهذا القسم هو يف متناول مجيـع املكلَّفـني مـن حيـث املبـدأ، وإنْ 

نون من اال ام حتياط فيهـا، فـبعٌض ربَّـخيتلفون من حيث عدد املسائل التي يتمكَّ

حيتاط يف عرش مسائل مثالً، وبعٌض يف عرشين، وبعٌض يف أقـلِّ مـن  يستطيع أنْ 

، غالبيَّة املسائ ٰى ذلك، أو أكثر، وتبق ل اخلالفيَّـة خارجـًة عـن اسـتطاعة العـوامِّ

 .ةلبتَّ االتقليد، وال بديل هلم عنه  فيحتاجون فيها إىلٰ 

اوم  :  

، ونسبيٍّ : حتياط بتقسيم آخر إىلٰ وينقسم اال  .حقيقيٍّ

ا اال حيتاط املكلَّف يف كلِّ مسألة رشعيَّـة يوجـد يف  فبأنْ  حتياط احلقيقيُّ أمَّ

دة، بام يف ذلك االحكمها اح حتامالت التي مل يذكرها الفقهاء، سواء تامالت متعدِّ

ا حيتمله العقل، أو التي وردت يف روايات مل يعمل هبـا الفقهـاء بسـبب كانت ممَّ 

م غريها عليها من الناحية العلميَّة  .تقدُّ

مجيع آراء  اطِّالع املكلَّف عىلٰ  حتياط احلقيقيَّ يتوقَّف عىلٰ اال وهذا يعني أنَّ 

ل اإلسالم إىلٰ  مجيـع النصـوص الفقهيَّـة مـن  يومنـا هـذا، وعـىلٰ  الفقهاء من أوَّ

وايات الفقهيَّة  .اآليات، والرِّ

عي القـدرة  أنْ  حتياط العامِّ ليس يف مقدور أحد من العوامِّ وهذا كاال يـدَّ

، حتياط العامِّ بكثري إذا كان يف عقله لوثة كام قلنا، بل هو أصعب من االعليه، إالَّ 

بلحـاظ الفقهـاء مل يكـن فيـه مبالغـة، فـام بالـك  ٰى بحيث لو قيل بصعوبته حتَّـ

 !؟بالعوامِّ 
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ا اال آراء الفقهـاء فقـط،  حيتاط املكلَّف بالنسبة إىلٰ  فبأنْ  حتياط النسبيُّ وأمَّ

 .ٰى الناشئة من العقل، أو النصوصخرحتامالت األُ من دون مالحظة اال

 .رصين فقط دون آراء املاضني منهمعاآراء الفقهاء امل أو بالنسبة إىلٰ 

آراء الفقهاء الذين تدور األعلميَّة بينهم يف عرصه، دون آراء  أو بالنسبة إىلٰ 

 .غريهم من الفقهاء اخلارجني عن دائرة األعلميَّة

مستويات خمتلفة، وختتلـف قـدرات  عىلٰ  - كام هو واضح - وهذا القسم

حتياط األخري، أعني اال ٰى درهتم يف املستوتنحرص ق املكلَّفني فيها، وأكثر العوامِّ 

ـا مـا عـدا ذلـك مـن املسـائل  ٰى فتاو بالنسبة إىلٰ  من تدور األعلميَّة بينهم، وأمَّ

 .التقليد ٰى اخلالفيَّة فال طريق هلم غالبًا سو

ـة مشــهذا آخر ما أردنا بيانه يف هذا التمهيد، ولنش روعيَّة ـرع يف بيان أدلَّ

 .التقليد

*   *   * 
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دليل أصـالً،  ته بحاجة إىلٰ مل تكن مرشوعيَّ  ةامَّ كان التقليد رضورًة حياتي� لـ

ون لذكر بعض النصوص التي تدلُّ هبا عىلٰ  املرشوعيَّة رعاية حلال  ولكنّا مضطرُّ

لني الذين ا  .هات املضلِّنيبُ نطلت عليهم ُش الغافلني، واملغفَّ
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ة نقاط ترتبط باآلية الرشيفة دَّ بُ  وال  :من بيان عدَّ

املقصود من النَّْفر هو ذهاب املؤمنني يف صدر  ظاهر اآلية الكريمة أنَّ  - ١

رة ألخذ تعاليم اإلسالم من النبيِّ  اإلسالم إىلٰ  ه يف الدِّ   املدينة املنوَّ ين والتفقُّ

ة لتحصـيل علـوم احلوزة العلميَّ  هب اليوم مجلة من املؤمنني إىلٰ يديه، كام يذ عىلٰ 

غني عن ا فقهاء، أو مبلِّ أيدي علامئها وأساتذهتا، ليصبحوا بعد ذلك إمَّ  الرشع عىلٰ 

 .الفقهاء يف أوساط املجتمع

ه يف الـدِّ  - ٢ ين ذكرت اآلية الكريمة أنَّ ذهاب مجيع املؤمنني ألجل التفقُّ

مجيعهم، بل يكـون  ية العمليَّة، وبالتايل فال يكون واجبًا عىلٰ ليس ممكنًا من الناح

  - نحو الوجوب الكفائي عىلٰ 
َ

ْو ال
َ
ل
َ
 ف

ٌ
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َ
ْم طائِف

ُ
ه
ْ
ٍة ِمن

َ
 فِْرق

� ُ
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ْ
َر ِمن

َ
ف

َ
�  -  ولـو

ة للمجتمع، حيث يلزم عىلٰ  كان واجبًا عىلٰ  اجلميـع  اجلميع لتعطَّلت احلياة العامَّ

وظائفهم، وكسبهم، فيـرتك املـزارع مزرعتـه، ترك شؤون حياهتم، وأعامهلم، و

اد ِحدادتــه،  ــاط خياطتــه، والنّجــار نجارتــه، واحلــدَّ ــانع مصــنعه، واخليّ والصَّ
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تـه، والطبيـب مشـفاه وعيادتـه، واملعلِّـم ـوالعسكريُّ ُثكنته، والشـ رطيُّ دوريَّ

كان ُدّكانـه، والتـاجر جتارتـه ، مدرسته، والسائق سيّارته أو دابَّته، وصاحب الدُّ

 .وهكذا

م، ألنَّ  نَّ أ - ٣ ه يعني التََّفهُّ ه مأخوذ مـن الفقـه، وهـو يعنـي الَفْهـم، التفقُّ

د استامع آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبيِّ  من دون   وليس املقصود جمرَّ

يفهموا ما اشتملت  ، بل الفقه أنْ  ورسوله فهٍم ملا هو املقصود منها هللا تعاىلٰ 

ة منها عن الفاسدة، عليه تلك اآليات واألحاد يث، من بياٍن للعقائد، ومتييز احلقَّ

ورشح ما انطوت عليـه مـن األخـالق احلميـدة، واآلداب الرفيعـة، يف مقابـل 

الذميمة والوضيعة، وتفصيل األحكـام الفرعيَّـة املتعلِّقـة بأفعـاهلم وتـروكهم، 

ل يف األهداف من وراء مواعظـه، وقَ  مـن  مثَالِـِه، وغـري ذلـكصصـه، وأوالتأمُّ

رة نَّة املطهَّ  .التعاليم املودعة يف خزائن الكتاب الكريم، والسُّ

،   كام ويتعلَّمون منه ما هو عامٌّ من تلك النصوص، وما هـو خـاصٌّ

وما هو مطلق، وما هـو مقيَّـد، ومتييـز حمكمـه مـن متشـاهبه، ومعرفـة ناسـخه 

اء التي  ات نصوص هذه الرشيعة الغرَّ طفحـت ومنسوخه، وغري ذلك من خمتصَّ

هبا الروايات الناهية عن التفسري من دون معرفتها، وسيأيت ذكر بعضـها خـالل 

لذلك من دون إحاطـة هبـذه  ٰى من تصدَّ  البحث، وقد أنكرت أشدَّ اإلنكار عىلٰ 

رة نَّة املطهَّ  .القواعد الدخيلة يف تفسري الكتاب العزيز، ورشح السُّ

َ :  خماطبًا نبيَّه األكرم ومن هنا قال تعاىلٰ  �
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ٍ لكتاب اهللا تعاىلٰ   اهللا ل مفرسِّ فرسِّ هلم ما يتلو عليهم من آياتـه، ، إذ كان يُ أوَّ

  :عـاىلٰ ذلك القرآن الكريم يف قولـه ت كام أشار إىلٰ 
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مهم ما اشتملت عليه آيات الكتاب من األحكام، علِّ يُ   فكان، )٢ :اجلمعة(

 .امويَّةوالعقائد، وغريها من التعاليم السَّ 

يسـتخرج كـلَّ تلـك التعـاليم مـن  فلو كان بإمكان كلِّ مسـلم عـريبٍّ أنْ 

ة أنَّ القـرآن نـزل بلغتـه - الكتاب بمفرده  تعلـيم النبـيِّ  ملـا احتـاج إىلٰ  - بحجَّ

ــم ــلم إىلٰ  األعظ ــة املس ــان يف حاج ــريمتني رصحيت ــني الك ــن اآليت  ، ولك

 .اعامَّ لو كان أعجمي�  ا، فضالً كان املسلم عربي�  وإنْ  ٰى حتَّ   تعليمه

هي   يدي النبيِّ  ه عىلٰ املعارف التي حيصل عليها املتفقِّ  وهذا يعني أنَّ 

ف عليها بنفسه وبمعزٍل عن تفسريه معارف ال يستطيع املسلم أنْ  ، كام  يتعرَّ

مـن  ايستنبط حكًام رشعي�  ة حينام يريد الفقيه أنْ هو احلال عندنا يف احلوزة العلميَّ 

استنباط ذلك احلكـم منهـا مـن دون  ه ال جيرؤ عىلٰ يات الكريمة، فإنَّ اآل ٰى إحد

، لينظـر مـا إذا كـان قـد ورد يف األخبـار مـا  مراجعة روايات املعصومني

ص عموم تلك اآلية، أو يُ ُخي  بـنيِّ جمملهـا، أو مـا إذا كانـت قيِّد إطالقها، أو يُ صِّ

 .املنسوخةليجب عليه العمل بالناسخة دون  ٰى خرمنسوخة بآيٍة أُ 

د اال -  ٤ سـتامع إٰىل النصـوص لو كانت وظيفة النـافرين إٰىل املدينـة جمـرَّ

ينِ  :ة ملا قالت اآليةة والنبويَّ القرآنيَّ  وا ِ� ا��
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
عـٰىل سـبيل  -  ، بل لقالتِ�َت

ليسـتمعوا إٰىل آياتــه، وأحاديـث رسـوله، لينقلوهــا كـام هـي إٰىل مــن : -  املثـال

  .وراءهم

وايـات  نَّ أ - ٥ د تالوته لآليـات والرِّ ق بمجرَّ ه لقومه ال يتحقَّ إنذار املتفقِّ

ن اختيـار الـنصِّ املناسـب ن ُحيِس يكون ممَّ  دَّ أنْ بُ  مسامعهم كيفام كان، بل ال عىلٰ 

 .لفقه واملعرفةا للمورد املناسب، وهذا يتوقَّف عىلٰ 

مـن اآليـات أحدهم مسألًة رشعيَّة ينطبق عليهـا مجلـٌة  َل ئِ ما لو ُس  :مثاله

وايات املشتملة عىلٰ  ته، وروايـاهتام،  - أحكام خمتلفة والرِّ كآيات الطالق، أو ِعدَّ
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التي يعجز طلبة العلم عـن اإلحاطـة  وآيات الصوم، ورواياته، وروايات احلجِّ 

دة من جهة أُ  فكيف  - ٰى خرهبا، وروايات باب املرياث الكثرية من جهة، واملعقَّ

د التالوة للنصوص الرشعيَّةيصنع املسؤول إذا كانت وظ  .يفته جمرَّ

فكيف يثق اآلخرون بفهمه   ولو كانت وظيفته نقل ما فهمه من النبيِّ 

 ؟ه قد اشتبه يف الفهممع وجود احتامل أنَّ 

اآلية الرشيفة حينام أمرهتم باإلنذار رتَّبت عليـه حصـول احلـذر مـن  إنَّ 

  - قومهم
َ
ُرون

َ
ذ

ْ َ
ْم �

ُ
ه
�
ل

َ
ع

َ
روعيَّة األخـذ مـنهم، وعـدم ـمشـ، وهذا يعني - ل

 .احتامل اشتباههم يف النقل، أو يف الفهم لتفات إىلٰ اال

ـُة ثمـرٍة مـن إنـذار  ومن املعلوم أنَّه لو مل يكن التقليد مرشوعًا ملا بقيت أيَّ

هني هلم، بل يكون أمر اهللا تعاىلٰ  مـن  هلم باإلنـذار لغـوًا، وحاشـا هللا تعـاىلٰ  املتفقِّ

سـعٍد وأنـذره  ذهب إىلٰ ا(: ع لزيٍد من الناسيقول املرشِّ  أنْ  ٰى معن  فاماللَّغو، وإالَّ 

ه إنَّ ! ؟)ال جيوز لك األخذ بقول زيدٍ ( :، ثم يقول لسعدٍ )بكذا ه لغٌو حمـٌض يتنـزَّ

 !؟عنه كلُّ خملوق عاقٍل، فام بالك باخلالق احلكيم

ه  وجوب التاآلية الرشيفة تدلُّ من جهة عىلٰ  أنَّ : ذلك والنتيجة من كلِّ  فقُّ

هني ألخـذ املتفقِّ  هني إىلٰ ة رجوع غري املتفقِّ مرشوعيَّ  عىلٰ  ٰى خر، ومن جهة أُ اكفائي� 

د املرشوعيَّ  ين منهم، بل تدلُّ عىلٰ تعاليم الدِّ   .ة واجلوازالوجوب، ال جمرَّ

 :تفسري آخر لآلية

ين، لكن اال  هبا عىلٰ  ستداللوهناك تفسري آخر لآلية ذكره مجلة من املفرسِّ

، وتبقمرشوعيَّ   .النتيجة كام هي ٰى ة التقليد ال يتغريَّ

ِفـُروا  :أنَّ املقصود من النفر يف فقرة: وحاصله
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�  ٰه، واملقصـود مـن  اجلهاد، وليس النفر إىلٰ  هو النفر إىل املدينة ألجل التَّفقُّ

ْو  :النفر يف فقرة
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تنا، أعني ما رواه عبد املـؤمن  وهذا التفسري خمالف لبعض ما جاء عن أئمَّ

  رسـول اهللا قومًا َيـْرُووَن أنَّ  إنَّ :  قلت أليب عبد اهللا: األنصاري، قال

تي رمحةٌ اختالُف أُ «: قال رمحـة كـان اخـتالفهم  إنْ : ، فقلت»صدقوا«: ، فقال»مَّ

َوما : اهللا  ام أراد قوَل ليس حيث تذهب وذهبوا، إنَّ «: فاجتامعهم عذاب، قال
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ينفروا  فأمرهم أنْ ، �ل

ــعلِّ قــومهم فيُ  يرجعــوا إىلٰ  مــوا، ثــمّ فيتعلَّ   رســول اهللا إىلٰ  ام أراد مــوهم، إنَّ

ين ام الـدِّ ين واحـد، إنَّـام الـدِّ اختالفهم من البلـدان، ال اختالفـاً يف ديـن اهللا، إنَّـ

 .)١(»واحد

 بالنفر إىلٰ  وىلٰ ري النفر يف الفقرة األُ أنَّ الِرواية رصحية يف تفس ٰى ها أنت ترف

ولكن لو غضضـنا النظـر ، ، وهو متطابق مع تفسرينا لآلية متاماً  رسول اهللا

طبق هذه الرواية، وأخذنا بـذلك التفسـري املخـالف هلـا  عن تفسرينا لآلية عىلٰ 

اد اجلهـ ينفروا كلُّهـم إىلٰ  ال جيوز أو ال ينبغي للمؤمنني أنْ : اآلية ٰى فسيكون معن

ه يف الدِّ   تنفر إىلٰ  جمموعة منهم أنْ  ين بأمجعهم، فيجب أو ينبغي عىلٰ ويرتكوا التفقُّ

ه يف الدِّ   .ينالتفقُّ

لو أخـذنا هبـذا التفسـري،  ٰى النتيجة الفقهيَّة ال تتغريَّ حتَّ  ومن الواضح أنَّ 

ه يف الدِّ  لداللته عىلٰ   لنـافرين إىلٰ ، ما يعني أنَّ وظيفـة ااين مطلوب ِكفائي� أنَّ التفقُّ

ه النافرين إىلٰ  اجلهاد هي الرجوع يف أخذ األحكام إىلٰ   .التفقَّ

مرشوعيَّة التقليد يف  هذا، وسيأيت مزيد توضيح لداللة اآلية الكريمة عىلٰ 

 . بعض اإلشكاالتالفصل الثالث عند اإلجابة عىلٰ 
                                                        

 .)١٠ح / ١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٠ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ما ا:  
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 :ي من ثالثة وجوهوجوب التقليد للعامِّ  باآلية عىلٰ  دلُّ ستَ وقد يُ 

ل  :وهو مركَّب من مخس نقاط: الوجه األوَّ

هم أهـل  - أكثرهمة أو رأي العامَّ  عىلٰ  - أنَّ املقصود من أهل الذكر - ١

ار قريش أنْ الكتاب، واآلية أمرت كُ  ل ُس يرجعوا إليهم ويسألوهم عن حال الرُّ  فَّ

 رون أنْ نكِ م كانوا يُ ، ألهنَّ هل كانوا برشًا أو مالئكةً :  درسلوا قبل حممّ الذين أُ 

 .الً من البرشُس يبعث اهللا رُ 

عوامٌّ جيهلون يعلمون حال األنبياء، و علامءٌ : أنَّ أهل الكتاب صنفان - ٢

للسؤال والرجوع  ٰى معن ، وال ٰى وعيس ٰى موس ٰى حاهلم من هذه الناحية سو

هم، فيختصُّ السؤال بعلامئهم إىلٰ   .عوامِّ

وأسلم، وفريـٌق   نافريٌق آمن بنبيِّ : أنَّ علامء أهل الكتاب فريقان - ٣

ته، وال سوف لـن  م، ألهنَّ  الذين كفروا به للرجوع إىلٰ  ٰى معن كفر وأنكر نبوَّ

ته  ام كـذبوا عـىلٰ فـربَّ   ، بل لو استشهد هبـم النبـيُّ  يشهدوا لصالح نبوَّ

، ولذلك  ناقريش وقالوا بأنَّ األنبياء مل يكونوا من البرش، لكي ال يؤمنوا بنبيِّ 

 .خيتصُّ الرجوع بالذين آمنوا من علامئهم

ـار بيأخـذ الكُ  أنَّ غرض القرآن من األمر بالسؤال هـو أنْ  - ٤ جـواب فَّ

د السـؤال مـن دون األخـذ  املؤمنني من علامء أهل الكتاب ويعملوا به، ال جمـرَّ

 .بقوهلم والعمل به

، بـل أمـر باألخـذ مـن بهم مبـارشةً تُ أنَّ القرآن مل يأمر باألخذ من كُ  - ٥

التوراة واإلنجيل، وهذا يعني  فارجعوا إىلٰ :  لقالبهم، وإالَّ تُ علامئهم العارفني بكُ 
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كوهنم من العلامء، أي من دون مطالبتهم  ام يكون اعتامدًا عىلٰ وهلم إنَّ األخذ بق أنَّ 

 .ما يقولون بالدليل عىلٰ 

بـه يف  وهذا هو عني التقليد الذي نقول به، فلو كان حرامًا ملا أمـر اهللا 

 .حمكم كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

 :إشكال وجواب

ة مـن  ناة نبيِّ اآلية واردة يف مسألة ترتبط بنبوَّ بأنَّ  :لقد ُيشكَ  ، والنبـوَّ

 .التقليد ال جيوز فيها صوهلا، وقد اعرتفَت بأنَّ املسائل العقدية، بل من أُ 

ار قريش، حيث أنكروا باطلة لكُ  ٰى اآلية جاءت لتدفع دعو أنَّ  :واجلواب فَّ

ةنكِ يبعث اهللا أنبياء من البرش، ومل يُ  أنْ  مـا وَ  :، ولذا قالـت اآليـةروا أصل النبوَّ

ِْهمْ  وِ� إِ�َ
ُ
 ن

ً
 رِجاال

�
 إِال

َ
لِك

ْ
ب
َ
� 

ْ
نا ِمن

ْ
ل

َ
ْرس

َ
 .، والرجال بٌرش، وليسوا مالئكة... أ

ت هـذه اآليـة هنـاك رَ كِ د ذلك ما جاء يف سورة األنبياء، حيث ذُ ؤكِّ ا يُ وممَّ 

ة األنبياء، قال تعاىلٰ ؤكِّ أيضًا، وجاء بعدها ما يُ   وَ  :د برشيَّ
َ
 ما ج

ً
ـدا

َ
س

َ
ْم ج

ُ
نـاه

ْ
ل

َ
ع

ـوا خـاِ�ِيَن  ال
ُ
 َومـا �ن

َ
عام

�
 الط

َ
ون

ُ
ل

ُ
�

ْ
أ
َ
مل نخلـق : ، أي)٨و ٧: األنبيـاء( �ي

األنبياء أجسادًا ال تأكل الطعام ويبقون خالدين، بـل خلقنـاهم أجسـادًا تأكـل 

ة األنبيـاء كبقيَّـ  دكسائر البرش، وحممّ  ،الطعام ويموتون وال يبقون خالدين

 .من هذه الناحية

ل من اال اإلشكال الذي  ، مع اجلواب عىلٰ ستداللهذا حاصل الوجه األوَّ

 .د عليهورَ يُ  يمكن أنْ 

ب من أربع نقاط :الوجه الثاين  :وهو مركَّ

 ، كـام دلَّ عـىلٰ  ة أهل البيـتأنَّ املقصود من أهل الذكر هم أئمَّ  - ١

ة روايات نقلها الكليني  .)١( ذلك عدَّ
                                                        

 ). ةأهل الذكر الذين أمر اهللاُ اخللَق بسؤاهلم هم األئمَّ  باب أنَّ  /٢١٠ ص/ ١ج (الكايف  )١(
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 أنَّ املقصود من  - ٢
�
رِ ا�

ْ
ا هو القرآن، فيكون معن ك أهل الذكر هو  ٰى إمَّ

ا أنْ  رِ  يكون املقصود  من أهل القرآن، وإمَّ
ْ
ك

�
 ٰى ، فيكون معن هو النبيُّ  ا�

 . أهل الذكر هم أهل النبيِّ 

ــدنا - ٣ ــرآن عن ــة - أنَّ أهــل الق ــن اإلماميَّ ــم  - نح ــات ه واي ــًا للرِّ تبع

رِ  كان املقصود من ، ال عموم املسلمني، فسواء تناأئمَّ 
ْ
ك

�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
: يف اآلية أ

لـزوم الرجـوع يف  ، فاآلية تدلُّ عىلٰ  هم أهل القرآن، أم املقصود أهل النبيِّ 

أكثر املسلمني يف صـدر اإلسـالم  ، رغم أنَّ  أهل البيت ين إىلٰ أخذ معامل الدِّ 

نَّ  د  أنَّ  ة، وهذا يعنـيهم من العرب األقحاح، ولغتهم هي لغة الكتاب والسُّ جمـرَّ

ال  ٰى خـرمعرفتهم بلغة القرآن واحلديث ال يكفي ما مل يكونوا عـارفني بعلـوم أُ 

، كمعرفتهم بعمـوم الكتـاب   أهل الذكر، الذين هم أهل البيتيعلمها إالَّ 

نهام، وحمكمهـام دمها، وجمملهـام ومبيَّـواحلديث وخصوصهام، ومطلقهـام ومقيَّـ

وغري ذلك من املعارف التي يتوقَّف عليها  ،)١(ومتشاهبهام، وناسخهام ومنسوخهام

، وهذا ما أشارت إليـه  فهم املراد من آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبيِّ 

هـا، إذ قالـت حتجاج عىلٰ يف خطبتها عند اال  موالتنا الزهراء : غاصبي حقِّ

 ، ومقصودها»ي؟أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أيب وابن عمِّ «

ٌة وشاملة لكلِّ أحد، فتكون شاملة للنبيِّ ملرياث يف الكتاب العزيز عامَّ أنَّ آيات ا

كام   من أبيها  ترث فاطمة أيضًا، فال ُبدَّ أنْ  )صلوات اهللا عليهام(وابنته 

من ذلك العموم،   ترث كلُّ ابنة من أبيها إذا مات، وال يوجد دليل يستثنيها
                                                        

ـم فيـه  بسنده عن أمري املؤمنني  الكليني ٰى رو )١( واة عـن   يف حـديث طويـل قسَّ الـرُّ

ن املنسـوخ مـن أحاديـث أربعة أقسام، وذكر أنَّ الرابع منهم هو ممَّن يعرف الناسخ م  النبيِّ 

، وُحمكـٌم   فإنَّ أمَر النبيِّ «: ، ثمَّ قال النبيِّ  مثُل القرآن، ناسٌخ ومنسوٌخ، وخـاصٌّ وعـامٌّ

 .)١ ح/ باب اختالف احلديث /كتاب فضل العلم /٦٢ص  /١ ج: الكايف( »ومتشابهٌ 
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نَّة ا رة، فيكون ما ُنِس ال يف الكتاب العزيز، وال يف السُّ أنَّـه   النبـيِّ  إىلٰ  َب ملطهَّ

ث ما تركناه صدقةنحن معارش األنبياء ال نُ «: قال  . كذبًا وافرتاًء عليه »ورِّ

الكتــاب وأحاديــث  لــو جــاز للعــوامِّ اليــوم الرجــوع بأنفســهم إىلٰ  - ٤

ل أنْ  من دون رجوع إىلٰ   املعصومني  الفقهاء جلاز للمسلمني يف الصدر األوَّ

نَّة بأنفسهم من دون الرجوع إىلٰ  رجعوا إىلٰ ي مـن   أهل البيـت الكتاب والسُّ

سلوب ومفردات وتراكيـب ألفـاظ القـرآن م أعرف منَّا بلغة وأُ ، ألهنَّ باب أوىلٰ 

 .ةة القطعيَّ ، فإذا مل جيز هلم ذلك مل جيز لنا باألولويَّ  وأحاديث النبيِّ 

 :إشكال وجواب

 ين وأحكامـه إىلٰ يرجعوا يف أخذ معامل الـدِّ  م أنْ اهللا أمره إنَّ  :لعلَّك تقول

عيـه منكـرو   أحاديث أهل البيت مبارشًة ال بواسطة الفقهاء، وهـذا مـا يدَّ

نرجع بأنفسنا  الفقهاء، فيجوز لنا أيضًا كام جاز هلم أنْ  التقليد من عدم احلاجة إىلٰ 

 .من دون تقليٍد ألحد  أحاديثهم إىلٰ 

كحال املسلمني جتاه آيات الكتاب   أحاديثهمأنَّ حالنا جتاه  :وجوابه

ــم كـانوا بحاجــة إىلٰ  وأحاديـث النبــيِّ    رشح أهــل البيــت ، فكــام أهنَّ

رشح الفقهاء آليات  ة كذلك أهل هذا الزمان بحاجة إىلٰ نَّ لنصوص الكتاب والسُّ 

وروايات األحكام، وذلك الختالف لغتنا عـن لغـتهم، واخـتالف أسـاليبنا يف 

 ساليبهم، وتفاوت تراكيب كالمنا عن تراكيب كالمهم، مضـافًا إىلٰ احلوار عن أ

ة من قـواميس ت علوم العربيَّ عَ ِض  فلامذا وُ جهلنا بمعاين كثري من مفرداهتم، وإالَّ 

اللغة، والنحو، والرصف، واملعاين، والبيان، واآلدب بنظمه ونثره، وكذا العلوم 

كالم، ومجلة من علوم احلديث، صول، وعلم ال، كعلم املنطق، وعلم األُ ٰى خراألُ 

 !وغريها من العلوم التي يتوقَّف عليها تفسري القرآن الكريم وفهمه؟

كفيلة   مطالعة عاجلة ألحاديث املعصومني ما ذكرنا أنَّ  والشاهد عىلٰ 
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بإقناع كلِّ منصٍف بأنَّ التعاطي معها من دون حتصيل تلك العلـوم ال يمكـن يف 

 .ث الفقهيَّةام األحاديكثري منها، السيّ 

اختبارًا لإلخوة املنكرين للتقليـد يف  - شاء اهللا تعاىلٰ  إنْ  - وسوف نجري

حكم  م عاجزون عن استنباط أيِّ مناسب، ليحصل هلم ولغريهم اليقني بأهنَّ  حملٍّ 

قٍة لتلك العلوم  من أحاديثهم فرعيٍّ   .من دون دراسٍة معمَّ

ب من نقطتني: الوجه الثالث  :وهو مركَّ

سواء كان املقصود هبم علامء  - ع النظر عن املقصود بأهل الذكربقط - ١

ة أهل البيت اآليـة جعلـت وجـوب الرجـوع  فـإنَّ  -  أهل الكتاب، أم أئمَّ

ْم  :إليهم مقيَّدًا بحالة عدم العلم، إذ قالت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
 ال

َ
ون

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
�ٰى ، فيكون معنـ 

ي كـون ـي تعلموا، وهذا يقتضكنتم ال تعلمون فاسألوا أهل الذكر لك إنْ : اآلية

 .باجلاهلني فحسب، وال َيُعمُّ العاملني ااخلطاب يف اآلية خمتص� 

ـكلَّ عاقل يفهم من ا أنَّ  - ٢ يشـمل مجيـع  التقييد يف هذه اآلية حكًام عام�

، بل يأيت هذا احلكم يف كلِّ مورد فيه أمر )١(ميادين العلم، وال خيتصُّ بمورد اآلية

 .اجلاهل بذلك األمر مراجعُة العامل به آلخر، فعىلٰ  معلوم لشخص وجمهول

ط يف فصال قامش أو خياطتـه مـثالً  ولذا فمن ال خربة له باخلياطة لو تورَّ

أهل  تعرف اخلياطة فارجع إىلٰ  إذا أردت أنْ : الم من ِقبَل العقالء، ويقال لهفإنَّه يُ 

 .اخلربة يف هذا املجال

مريضًا وتناول الـدواء اخلطـأ، فإنَّـه  لو كان وكذا من ال معرفة له بالطبِّ 

 .ة امليادينالم ويقال له مثل ذلك، وهكذا يف بقيَّ يُ 

نَّ اآلية ال ختتصُّ بموردها، بل تعمُّ مجيع املوارد املتَّحدة معـه أ :واحلاصل
                                                        

وليسوا مالئكة، وأنَّ مـن  األنبياء بٌرش، املرشكني بأنَّ  حتجاج عىلٰ هو اال - كام عرفت - وموردها )١(

 .يسأل من له علم هبا ال يعلم هبذه احلقيقة فعليه أنْ 
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كام ورد  -القرآن   أنَّ ة التي ذكرناها إالَّ يف القضيَّ  ةكانت وارد يف الِعلَّة، فاآلية وإنْ 

جيري يف املوارد املشاهبة ملورد النزول، وأنَّه لـو اخـتصَّ  -  البيت عن أهل

 عنـه يف علـم بمورده ملات القرآن بموت تلك املوارد وزواهلـا، وهـذا مـا ُيعـربَّ 

ص الواردخصوص املورد ال ُخي (: صول يف مقولتهم املشهورةاألُ   .)١()صِّ

ين، ومنهـا  الـدِّ مسلم ال معرفـة لـه بمعـامل كلِّ  فاآلية تنطبق عىلٰ  :وعليه

ا تأمر بالرجوع إىلٰ  أهل اخلربة يف هـذا  األحكام الرشعيَّة، ويف مجيع األزمنة، فإهنَّ

 .التقليد ٰى ، وهو معنٰى املجال، وهم خصوص الفقهاء اجلامعني لرشائط الفتو

م ُل من كلِّ ما تقدَّ دلُّ بأحد الوجوه الثالثـة يف اآليـة ستَ أنَّه قد يُ  :واملتحصِّ

مرشوعيَّة تقليد من ال خربة له ألهل اخلربة يف مجيع املجاالت التي  الكريمة عىلٰ 

فريق ذي خربٍة، وفريق غـري ذي خـربٍة، فتشـمل : فريقني ينقسم فيها الناس إىلٰ 

تقليد من ال خربة له باألحكام الفرعيَّـة ملـن لـه اخلـربة فيهـا، وهـم خصـوص 

 .الفقهاء

هـذه  أنَّ  ٰى ني يـرني أو األخبـاريِّ صـوليِّ بعض العلامء من األُ  إنَّ  :قلتم فإنْ 

 .وجوب التقليد اآلية ال تصلح دليالً عىلٰ 
                                                        

ـام عنـد : ايش بسنده عن عبد الرحيم القصري، قالد بن مسعود العيّ حممّ  ٰى رو )١( كنت يومًا مـن األيَّ

ـِذرٌ  :قول اهللا«: يك، قاللبَّ : ، قلت»ميا عبد الرحي«: ، فقال أيب جعفر
ْ
ن
ُ
 م

َ
ـت

ْ
ن
َ
ما أ

�
  إِن

� ُ
َولِـ�

ْوٍم هاٍد 
َ
: ، قال»أنا املنذر وعيلٌّ اهلاد، ومن اهلاد اليوم؟:  إذ قال رسول اهللا ،]٧: الرعد[ �ق

 ٰى هي فيكم َتَواَرُثوَهنـا رجـٌل فرجـٌل حتَّـ ،ُجعلت فداك: فسكتُّ طويًال، ثمَّ رفعت رأيس فقلت

، إنَّ القرآن حـيٌّ ال يمـوت، صدقت يا عبد الرحيم«: انتهت إليك، فأنت ُجعلُت فداك اهلاد، قال

واآلية حيٌَّة ال متوت، فلو كانت اآليُة إذا نزلت يف األقوام ماتوا فامتت اآليُة ملـات القـرآن، ولكـن 

إنَّ القرآن «:  قال أبو عبد اهللا: وقال عبد الرحيم. »هي جارية يف الباقني كام جرت يف املاضني

آخرنـا  عـىلٰ  يالشمس والقمر، وجير يالنهار، وكام جترالليل و يكام جيري حيٌّ مل يمت، وإنَّه جير

 .)٦ ح/ ٢٠٣ ص/ ٢ج : ايشتفسري العيّ ( »لناأوَّ  عىلٰ  يكام جير
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أخذكم برأي هذا البعض ال ينفعكم، ألنَّ األخذ بقوله تقليٌد له،  إنْ  :قلنا

 .والتقليد عندكم ال جيوز

ا نحن املقلِّدون فال يض ـة ـوأمَّ نا رأي هذا الـبعض، وذلـك لوجـود أدلَّ رُّ

 .ة التقليد مرشوعيَّ عىلٰ  ٰى خرأُ 

ة باألئمَّ  :لشكَ وقد يُ  حسبام دلَّت عليـه بعـض   ةبأنَّ هذه اآلية خمتصَّ

ًة هبم وايات، فتكون خمتصَّ هبا  ستداللوال تشمل الفقهاء، فال يصحُّ اال  الرِّ

 .الفقهاء وجوب الرجوع إىلٰ  عىلٰ 

يعة كافَّة الش أنَّه جيب عىلٰ   ةأنَّ الالزم من حرص اآلية باألئمَّ  :وجوابه

 .الفقهاء ، وال جيوز هلم الرجوع إىلٰ  يرجعوا إليهم أنْ   ةيف زمن األئمَّ 

به أمرانوهذا يُ   :كذِّ
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 الواقع اخلارجي، فإنَّ كثريًا من الشيعة مل يكن بإمكاهنم الرجـوع إىلٰ  - ٢

رة مـثالً، أو قريبـًا مـن إالَّ   ماماإل  من كان يعيش معه يف بلده، كاملدينة املنوَّ

 .بلده، كالذين كانوا يعيشون يف األطراف خارج املدينة

ا مثل شيعة مكَّ  رة وغريهـا مـن احلـوارض ـة واليمن والكوفة والبصـوأمَّ

ألحكام، يف أخذ مجيع ا  املعصوم ة فلم يكن بإمكاهنم الرجوع إىلٰ اإلسالميَّ 

، بل كان الواقع التـارخيي  فقهاء أصحاهبم فانحرص األمر بالرجوع فيها إىلٰ 

ت ذلـك وباألرقـام يف ثبِـذلـك، كـام سـوف نُ  والنصوص املعصوميَّة تنصُّ عىلٰ 

صناه للبحث يف تاريخ املرجعيَّة إنْ   .شاء اهللا تعاىلٰ  الفصل الثاين الذي خصَّ

الفقهاء يف تلـك العصـور لعـدم  إىلٰ  ولئك الرجوعإنَّام جاز ألُ  :وقد تقول

نهم من الرجوع إىلٰ    ا اليـوم فـالرجوع إلـيهممبارشًة، وأمَّ   ةاألئمَّ  متكُّ

هـو األخـذ بأقوالـه،   اإلمـام ممكٌن، وذلك ألنَّ اهلـدف مـن الرجـوع إىلٰ 
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مـن خـالل  صيل أقواهلم يف زمن الغيبـة ممكـننَّ حتإملالقاة شخصه، وحيث  ال

 .الفقهاء يثهم فوجب الرجوع إليها، ال إىلٰ أحاد الرجوع إىلٰ 

 :من وجهني :وجوابه

جوامعنا احلديثيَّة، وإالَّ  الع عىلٰ اطِّ  ٰى إنَّ هذا كالم من ليس له أدن :أحدمها

فمن يطالعها حيصل له اليقني بأنَّـه لـيس بمقـدور العـوامِّ اسـتخراج األحكـام 

اسـتخراج  لَّمنا قدرته عـىلٰ ة منها مهام كانت ألفاظها واضحة، ولو سستنباطيَّ اال

 .استخراجها من األحاديث القدر األكرب منها ال قدرة له عىلٰ  ٰى بعضها فيبق

 وأنْ   تأخذ الرواية مشـافهًة مـن اإلمـام هناك فرق كبري بني أنْ  - ٢

 ب احلديث، وذلك ألنَّ الفقيه اليوم ورغم خربته ال يسـتطيع أنْ تُ تأخذها من كُ 

ة جهات يعجز العوامُّ يدرسها من عدَّ   بعد أنْ ة رواية إالَّ يستفيد أيَّ حكم من أيَّ 

 .عن مثلها

يدرس حـال كـلِّ راٍو ورد ذكـره يف سـند تلـك الروايـة، ألنَّ  أنْ  :فمنها

، بـل هـي  بنا ليست هي نفس أحاديـث املعصـومنيتُ األحاديث التي يف كُ 

 .أه يف كتابهحكايٌة ألحاديثهم، فكلُّ راٍو ينقل ما سمعه من الذي قبله، أو قر

ثني عيلُّ بن إبراهيم، عن أبيه، : أنَّ الكلينيَّ مثالً حينام يقول :توضيحه حدَّ

ه قال كذا وكذا، إنَّام أنَّ   عن ابن أيب عمري، عن عمر بن ُأذينة، عن أيب عبد اهللا

مبارشًة، وعـيلٌّ ينقـل قـول   ينقل لنا قول عيلِّ بن إبراهيم، ال قول الصادق

د بن أيب عمـري، وابـن أيب ينقل قول حممّ  - هو إبراهيم بن هاشمو - أبيه، وأبوه

، وهذا يعنـي  ذينة ينقل قول الصادقذينة، وابن أُ عمري ينقل قول عمر بن أُ 

واة مل يثبــت أنَّ احلــديث حــديث  ــه لــو ثبــت كــذب واحــد مــن هــؤالء الــرُّ أنَّ

ـند كلَّهـم مـن الثقـا الصادق الـذين  ة، ولذا لو وجـد الفقيـه أنَّ رواة السَّ

جون من الكذب فآنذاك يأخذ بتلك الروايـة، وكأنَّـ ه سـمعها بنفسـه مـن يتحرَّ

 . اإلمام
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ا لو وجدهم أو وجد بعضهم من الضعفاء مل يأخـذ هبـا، الحـتامل أنَّ  وأمَّ

واية  .ذلك الضعيف قد كذب يف نقله لتلك الرِّ

وايـة، ألجـل قيـاموربَّ   ام جيد فيهم من هو ضعيف ورغم ذلك يعمل بالرِّ

واية عىلٰ  ا صادرة من اإلمام دليل من خارج الرِّ  .بالفعل  أهنَّ

دراسة مجلـة مـن علـوم  ف عىلٰ ه بدقائقه وتعقيداته يتوقَّ ومعرفة ذلك كلِّ 

راية، وعلم الرجال، ومن يطَّلع عىلٰ : رأسها احلديث، وعىلٰ  مسائل هذه  علم الدِّ

يق الفقيه عند بحثه العلوم سيجد الكثري من العوائق والعقبات التي تعرتض طر

واة، لتمييز الثقة منهم عن غريه، ولـيس بمقـدور العـامّ   يِّ وحتقيقه يف أحوال الرُّ

مسألة من تلك املسائل، فكيف بعد هـذا يسـتطيع التمييـز بـني  ٰى اإلحاطة بأدن

 !؟األحاديث املعتربة من جهة رواهتا، واألحاديث الضعيفة من هذه اجلهة

،  املعصـوم ة، أعني الكالم املنسوب إىلٰ يدرس متن الرواي أنْ  :ومنها

دراسـة  ماذا يمكن استفادته من األحكام الرشعيَّة، وهو أمر يتوقَّف عـىلٰ  ٰى لري

رف، وعلم املعـاين، وعلـم ـعلوم عديدة، كعلم اللُّغة، وعلم النحو، وعلم الص

صول، وعلم املنطق، وعلم الكالم، وغريها من العلوم الدخيلة البيان، وعلم األُ 

 .ة استفادة األحكام الرشعيَّةيف كيفيَّ 

وايـة، لـئالَّ مراجعة بقيَّ  :ومنها وايات التي تتناول نفس موضـوع الرِّ  ة الرِّ

واية، فكثريًا ما جيد الفقيه تعارضًا بني األحاديث،  يكون فيها ما يعارض تلك الرِّ

ز فعالً، ورواية أُ بَّ رواية ُجت فرُ  م نفس ذلـك الفعـل، ويفُحت  ٰى خروِّ مثـل هـذه  رِّ

ة معاجلـة ذلـك التعـارض، ودفـع احلالة يقع الفقهاء يف خالف شـديد يف كيفيَّـ

 .اإلشكاالت التي تصادفهم يف معاجلته

د ما هـي الوظيفـة ُحي  دَّ أنْ بُ  ويف حال مل جيد الفقيه أيَّ حلٍّ للتعارض فال دِّ

 .ة التي يأخذ هبا يف تلك احلالةالرشعيَّ 



ل  ٥١  ....................................  يف أدلَّة مرشوعيَّة التقليد يف األحكام الفقهيَّة: الفصل األوَّ

 الفقهاء، ة إالَّ ة وحتديد الوظيفة الرشعيَّ وال أحد يستطيع عالج تلك احلال

، وال يكاد خيلو منها امع تلك الظاهرة وهي كثرية جد�  يِّ فكيف يكون حال العامّ 

 !؟باب من أبواب الفقه

سـلِّم ويعـرتف يُ   أنْ ما لو فتحنا بابه ملا كان أليِّ شيعيٍّ إمـاميٍّ إالَّ  :ومنها

وايـات مبـارشًة ألخـذ أحكـامهم الرِّ  بعجز العوامِّ عـن الرجـوع بأنفسـهم إىلٰ 

 .وتكاليفهم الرشعيَّة منها

ب احلديث، والتصـحيفات تُ باختالف ُنَسخ كُ  ٰى وذلك الباب هو ما ُيسمَّ 

 .الواقعة فيها، والتي يتأثَّر حتديد الوظيفة الرشعيَّة بسببها

 :وإليك بعض األمثلة

اوي حينام ينقل احلديث عن غريه ف إنَّ  :لاملثال األوَّ  ـالرَّ عـربِّ بـبعض ه يُ إنَّ

ة عىلٰ  الَّ ثني فالن(: ذلك، كام لو قال التعابري الدَّ عـن (أو  )سمعت فالناً (أو  )حدَّ

 . )١(رة يف درجة النقل وقيمته، أو غريها من التعابري املختلفة واملؤثِّ )فالن

ويف بعض احلاالت حيصل لناسخ الكتاب اشتباٌه يف بعض هـذه التعـابري 

بسبب تقارب شكلهام يف بعض أنـواع  )و(من احلرف  بدالً  )عن(فيكتب كلمة 

بـدالً مـن  )و(شتباه بالعكس، فيكتب احلرف يكون اال ة، وتارةً اخلطوط العربيَّ 

ام جيعل الرواية الضعيفة صحيحًة يف بعض املوارد، شتباه ربَّ ، وهذا اال)عن(كلمة 

 .ٰى خرام جيعل الصحيحَة ضعيفًة يف موارد أُ وربَّ 

م، أو حتريم حملَّل، ه ربَّ اخلطورة، ألنَّ  وهذا أمر يف غاية ام تسبَّب يف حتليل حمرَّ

 .أو إسقاط وجوب ما هو واجب
                                                        

ثني(فالتعبري بلفظ  )١(  يف أخـذه احلـديث مـن سـابقه مبـارشةً  )عـن(أوضح من التعبري بلفظ  )حدَّ

ـند أو ال، اتِّ  عـىلٰ ه يدلُّ هل أنَّ  )عن(واسطة، وهلذا وقع خالف يف التحديث بلفظ  وبال صـال السَّ

 .بالعنعنة )عن(النقل بلفظ  لح عىلٰ صطَ ويُ 
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بن إبراهيم، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن  عيلُّ (: ند مثالً فلو جاء يف السَّ 

) سهل بن زياد( فكثري من الفقهاء حيكمون بضعف احلديث، ألنَّ  )لخا ...دحممّ 

فه علامء رجال، ورمـوه  )دأمحد بن حممّ (و )براهيمبن إ عيلِّ (الواقع بني  ممَّن ضعَّ

الواقعة  )عن(بالغلوِّ والكذب، ولكن لو ثبت بعد التحقيق وقوع اشتباه يف كلمة 

بـن  عـيلُّ (: الصحيح هو الواو هكذا وأنَّ  )دأمحد بن حممّ (و )سهل بن زياد(بني 

بـن إبـراهيم مل ينقـل  نَّ عـيلَّ أ، أي )دإبراهيم، عن سهل بن زياد وأمحد بن حمّمـ

واية عن سهٍل وحده، وسهٌل ينقلها عن أمحد، بل ينقلها عن سهل وأمحد معًا،  الرِّ

منهام، أو نقلها من كتاب سهل، وكتاب أمحـد،  أنَّه سمعها من كلِّ واحدٍ  ٰى بمعن

ذلك تكون الرواية صحيحة السند وليسـت ضـعيفة، ألنَّ ضـعف سـهل  وعىلٰ 

تها ما دام ال  ةجنبه أمحد الذي هو من أعـالم الطَّائفـة، ومـن ثقـا إىلٰ  يرضُّ بصحَّ

واة و ئهمأالرُّ  .جالَّ

خـتالف بـني نسـختني لكتـاب واحـد يف اسـتفادة فانظر ماذا يفعـل اال

 .ة والتأثري عليهااألحكام الرشعيَّ 

 بعد عمٍر طويـل يقضـيه يف يلتفت إليه إالَّ  أنْ  وهذا ما ال يمكن أليِّ أحدٍ 

 .بتُ ثنايا الكُ البحث والتحقيق بني 

معجـم رجـال (أمثلٍة ملا ذكرنا فـدونك كتـاب  وإذا أحببت الوقوف عىلٰ 

) خَس اختالف النُّ (حتت عنوان   ، فطالع فيام كتبه د اخلوئيللسيِّ  )احلديث

حجـم اخلدمـة  جتعلك تقف عـىلٰ  ا كفيلة بأنْ يف مواضع كثرية من معجمه، فإهنَّ 

، بحيث ال يسـتكثر املنصـُف  دآل حممّ  مها الفقهاء أليتامقدِّ العظيمة التي يُ 

ُسـلِ «: فــيهم  هقوَلـ الُعَلـَامُء َوَرَثــُة «:  ، أو قولــه)١(»الُفَقَهـاُء ُأَمنَــاُء الرُّ
                                                        

 .)٥ح / باب اُملستأكِل بعلمه واُملباهي به /كتاب فضل العلم /٤٦ ص/ ١ج (الكايف  )١(
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َها إَِذا َماَت املُْؤِمُن الَفِقيُْه ُثلَِم ِيفْ اْإلِ «:  ، أو قوله)١(»ْنبِيَاءِ اْألَ  ْسَالِم َثْلَمٌة َال َيُسدُّ

ءٌ  ض لـذكرها يف   ن أقواهلم، وغريها م)٢(»َيشْ يف حقِّ الفقهاء، والتي سنتعرَّ

 .شاء اهللا تعاىلٰ  النصوص اآلتية إنْ 

أو  ،بسبب من الناسخ )بن(بكلمة  )عن(ما لو اشتبهت كلمة  :املثال الثاين

ب املسلمني تُ الرطوبة، أو دودة األََرَضة، أو غريها من األسباب التي ابتُِليَت هبا كُ 

: فيشتبه الناسخ ويكتبه )د بن أمحدحممّ (اوي مثالً هو سم الرَّ وغريهم، فلو كان ا

م القار)د عن أمحدحممّ ( اوي  أنَّ  ُئ ، فيتوهَّ واية عن راٍو آخـر  )دحممّ (الرَّ ينقل الرِّ

،  )د بـن أمحـدحمّمـ(، واألمر ليس كذلك، بل هو راٍو واحد اسمه )أمحد(اسمه 

 .وليس راويني

يروي  )دحممّ (ام ال جيد راويًا باسم رجال ربَّ ب التُ كُ  وحينام يرجع الفقيه إىلٰ 

واية )أمحد(عن آخر باسم  ، فيكون السند عنده جمهوالً، وبالتايل حيكم بضعف الرِّ

ند، لكنَّ  مـن  ٰى خـرنسـخة أُ  ام يعثر عـىلٰ ه بعد الفحص والتدقيق ربَّ من جهة السَّ

اوي واحد، وهو حممّ  شتباه، وأنَّ الكتاب ليس فيه ذلك اال أمحـد، وهـو د بن الرَّ

ندةمن الثقا ة الرواية من ناحية السَّ  .، فيحكم بصحَّ

ـا د وشــكٌّ أّي  وأمَّ  ؟النسـختني هــي الصــحيحة لــو حصــل للفقيـه تــردُّ

 .واية آنذاكة الرِّ يمكنه احلكم بصحَّ  فال

م َكـالصور يف هكذا حالـة ثـالٌث، يف صـورتني منهـا ُحي  وهبذا يتَّضح أنَّ 

 .تهام بصحَّ كَ بضعف الرواية، ويف صورة واحدة ُحي 

ٍة يف جملس الدرس جاء يف سند رواية هذه العبـارة عـيلٌّ (: وأذكر ذات مرَّ
                                                        

، )٢ح / باب صفة العلم وفضـله وفضـل العلـامء /كتاب فضل العلم /٣٢ ص/ ١ج (الكايف  )١(

 .)١ح / علِّمباب ثواب العامل واملت /٣٤ص (و

 .)٢ح / باب فقد العلامء /كتاب فضل العلم /٣٨ ص/ ١ج (الكايف  )٢(
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ب الرجـال مل جيـد توثيقـًا هلـذين تُـستاذ كُ ، وحينام راجع الشيخ األُ )َعن احلََكم

اويني، فصارا جمهولني من هذه الناحية، لكنَّ  يف العبارة  ه بعد التحقيق وجد أنَّ الرَّ

، فتكـون ة، وهو مـن رواتنـا الثقـا)مكَ عيلُّ بُن احلَ (: لصحيح هوا اشتباهًا، وأنَّ 

واية صحيحة  .الرِّ

يِّ من هذه العلوم الدقيقة واخلطرية، وكيف وال أدري ما هو نصيب العامّ 

ل شخص مسؤوليَّ  يستطيع أنْ  ة نفسه رشعًا من هذه الناحيـة، فضـالً عـن يتحمَّ

ل مسؤوليَّ   .ة املاليني من عوامِّ املؤمننيحتمُّ

وايات ال يلتفت إليها إالَّ  ت طينته بعلـوم نَ  من ُعجِ وأمثال هذا كثري يف الرِّ

ـل هبـا إىلٰ ق واألسانيد التـي يُ رُ ، ونظر عمرًا طويالً يف الطُّ  أهل البيت  توصَّ

أخبار العرتة الطاهرة، والتي تستغرق من الفقيه أكثر من نصف عمره، ثّم يأتيك 

ـُدُه؟(: رٍ ال تدبُّ وبعد هذا من يقول بال عقل  ، )!للفقيه عقٌل ويل عقٌل، فلـامذا أَُقلِّ

د، ومـن دون أنْ  هاب إىلٰ ه حينام يمرض يسارع بالذِّ لكنَّ  د ُيـ الطبيب بـال تـردُّ ردِّ

 .)!للطبيب عقٌل ويل عقٌل، فلامذا ُأَراِجُعُه؟(: عبارًة كتلك العبارة املضحكة

ا ا:  

ُسِل :  اهللا قال رسول«: ، قال ما عن أيب عبد اهللا الُفَقَهاُء ُأَمنَاُء الرُّ

ْنيَا بَـاُع : يا رسول اهللا؛ ومـا دخـوهلم يف الـدنيا؟ قـال: قيل. َما َملْ َيْدُخُلْوا ِيفْ الدُّ اتِّ

ْلطَاِن، َفإَِذا َفَعُلْوا َذلَِك َفاْحَذُرْوُهْم َعَىلٰ   .)١(»ِدْينُِكمْ  السُّ

 :ة نقاطوهنا عدَّ 

عطـي للفقهـاء مقـام رشيـف وعظـيم كـام هـو نَّ هذا املقام الذي أُ أ - ١

األنبياء  واضح، فيكون يف احلديث من املدح للفقهاء ما جيعلهم أقرب رشحية إىلٰ 

ة  . بعد األئمَّ
                                                        

 .)٥ح / باب اُملستأكِل بعلمه واُملباهي به /كتاب فضل العلم /٤٦ ص/ ١ج (الكايف  )١(
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دليـل، ومل  نَّ هذا املقام خاصٌّ بالفقهاء، ألنَّ ثبوته لغريهم حيتاج إىلٰ أ - ٢

 .ذلك يف غري الفقهاء يقم أيُّ دليل عىلٰ 

لطان، ولذا يُ نَّ هذا املأ - ٣ باع الفقهاء للسُّ ط يف شـَرت قام مرشوٌط بعدم اتِّ

يكون عادالً، وال جيوز تقليد جمهول احلـال فضـالً عـن  مرجع التقليد عندنا أنْ 

ا اال الفاسق، ومن مصاديق الفاسق أنْ  بتعـاد عـن يكون من أتباع السلطان، وأمَّ

ـات مراجـع ا - بحمد اهللا - أبواب السالطني فهو طـول  لشـيعة عـىلٰ من خمتصَّ

 .التاريخ كام اعرتف هلم بذلك خمالفوهم

ُسل(نَّ استحقاق الفقهاء لعنوان أ - ٤ يكون له سبٌب،  ال ُبدَّ أنْ  )ُأَمنَاُء الرُّ

ُس  بب هو نرشهم لتعاليم الرُّ ن من ذلك السَّ  رسـلوا هبـا إىلٰ التـي أُ  لوالقدر املتيقَّ

 .هي حملُّ بحثنا الناس، والتي من بينها األحكام الرشعيَّة التي

ين الفقهاء العدول ألخذ معامل الدِّ  وهذا يقتيض جواز رجوع املسلمني إىلٰ 

النـاس، ومنهـا األحكـام  َل به األنبيـاُء إىلٰ ما ُأرِس  م األمناء عىلٰ منهم بعنوان أهنَّ 

 .الفرعيَّة يف خمتلف أبواب الفقه

نوا هـم املرجـع يكو ي أنْ ـل يقتضُس مناء الرُّ كون الفقهاء أُ  أنَّ  :واحلاصل

 .للناس يف عرص الغيبة، حيث ال نبيَّ فيه وال إمامًا ظاهرًا يرجعون إليه

ر جـوازه نِكـيُ  الفقهاء فـال يمكنـه أنْ  ولو أنكر منكٌر وجوب الرجوع إىلٰ 

السمع وهـو شـهيد،  ٰى ومرشوعيَّته، وهذا لعمري كاٍف ملن كان له قلب، أو ألق

 .ولكنَّنا ُبِلينا بُأناٍس ال يفقهون

اا ا:  

مـن سـلك طريقـاً :  قال رسول اهللا«: ، قال ما عن أيب عبد اهللا

اجلنَّة، وإنَّ املالئكة لَتََضُع أجنحتها لطالب  يطلب فيه علًام سلك اهللا به طريقاً إىلٰ 

 ىٰ يف األرض، حتَّـ يف السامء وَمـنْ  العلم ِرَضاً به، وإنَّه يستغفر لطالب العلم َمنْ 
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سائر النجـوم ليلـَة  العابد كفضل القمر عىلٰ  ، وفضُل العاِملِ عىلٰ احلوُت يف البحر

ثوا دينـارًا وال درمهـاً، ولكـن  البدر، وإنَّ العلامَء ورثُة األنبياِء، إنَّ األنبياَء مل ُيَورِّ

ثوا العلَم، فمن أخذ منه أخذ   .)١(»رٍ بحظٍّ وافورَّ

 :ة نقاطإنَّ يف هذا احلديث عدَّ 

، مقام العامل بني الناس هو مقام وارث علم األنبيـاء نَّه رصيح يف أنَّ أ - ١

ويف هذا من املدح والتفضيل لرشحية العلامء ما ليس لغـريهم مـن بقيَّـة رشائـح 

 . املسلمني بعد األوصياء

نَّ احلديث رصيح يف أنَّ الذي ورثه العلامء من األنبياء إنِّام هو العلم أ - ٢

ثه النفحسب دون غريه ممَّ  اس لـورثتهم مـن األمـوال وشـبهها، واألنبيـاء ا ُيَورِّ

ثون األموال كسائر الناس، بل يُ بصفتهم كأنبياء ال يُ  ا ورِّ ثون العلم اإلهلي، وأمَّ ورِّ

م يُ  ثوهنـا بصـفتهم كآبـاء، أو أبنـاء، أو أمواهلم التي كانت هلم يف حياهتم فإهنَّ ورِّ

ثون أمواهلم كـام ورِّ يث، فيُ ر يف كتاب املوارذكَ ا يُ أزواج، أو إخوة، أو غري ذلك ممَّ 

 .ث الناس أمواهلم ألرحامهم بصفتهم كفالن وفالن، ال بصفتهم كأنبياءورِّ يُ 

هذا املقام الثابت للعلامء ال يشـمل غـريهم،  أنَّ  نَّ احلديث يدلُّ عىلٰ أ - ٣

 لصار العاِملُ وغريه يف مرتبة واحدة، وهو قبيح عقالً، ويكون معه احلـديث وإالَّ 

 .من اللَّغو  شا لرسول اهللالغوًا، وحا

، فيشمل نبيَّنـا )األنبياء(نَّ لفظ أ - ٤ أنَّ  ، فيـدلُّ احلـديث عـىلٰ  عامٌّ

 . علامءنا ورثٌة خلاتم األنبياء

 :نَّ احلديث ال يشمل صنفني من املسلمنيأ - ٥

ة :أحدمها  .ق رشحية العلامء بمراتب ال تقاسم فو، ألهنَّ  األئمَّ

رغم إطالق صـفة العلـامء   هذا احلديث هلموالوجه يف عدم شمول 
                                                        

 .)١ح  /باب ثواب العامل واملتعلِّم /كتاب فضل العلم /٣٤ ص/ ١ج ( الكايف )١(
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واية واردٌة يف احلـثِّ عـىلٰ : عليهم يف بعض الروايات طلـب العلـم،  أنَّ هذه الرِّ

ق عليهم عنوان طالب العلم، ومن طلَ ال يُ   ةومدحت طالب العلم، واألئمَّ 

ـام إسـاءٍة، وذلـك ألنَّ علمهـم يف عقيـدة   أطلقه عليهم فقد أساء إليهم أيَّ

التي يأتون  وىلٰ ، بحيث يكون معهم منذ اللحظة األُ اميَّة هو من عند اهللا تعاىلٰ اإلم

 .)صلوات اهللا عليهم(من راجع مناقبهم  عىلٰ  ٰى هذه الدنيا، كام ال خيف فيها إىلٰ 

ة الضاللة ممَّ  :ثانيهام ـ ن خالف النبيَّ أئمَّ ،  ة، وانحرف عن األئمَّ

خـذين مـن علمهـم لطواغيـت، واملتَّ وكذلك فسقة العلامء، وأعوان الظلمـة وا

بعـض علـوم  ن حصلوا عـىلٰ الناس، وأشباه هؤالء ممَّ  وسيلًة يستطيلون هبا عىلٰ 

 .دين طمعًا يف حطام الدنياهم خالفوه متعمِّ ، ولكنَّ  أو أهل بيته  النبيِّ 

منحٌرص بالعلامء العدول من  )َوَرَثُة األَْنبِيَاءِ (وهبذا وذاك يتَّضح أنَّ عنوان 

ة فحسبال  .طائفة احلقَّ

ـ :ام يشكلوربَّ  دون   ةبأنَّ املراد من العلامء يف هذا احلديث هـم األئمَّ

 .غريهم، فال يشمل الفقهاء

وايات جاء عىلٰ  )الُعَلَامءُ (أنَّ عنوان  :وجوابه ة معانٍ يف الرِّ  : عدَّ

 . خصوص املعصومني :فمنها

 .خصوص العلامء من شيعتهم :ومنها

 .ولعلامء شيعتهم  الشامل هلم ٰى امء باملعنعموم العل :ومنها

 .خصوص املذمومني من العلامء :ومنها

ا املعن ة روايات، كاملروي عن أيب عبد اهللاألوَّ  ٰى أمَّ ،  ل فقد جاء يف عدَّ

فـنحن العلـامء،  .م، وغثـاءعـامل، ومـتعلِّ : ثالثة أصناف يغدو الناُس عىلٰ «: قال

 .)١(»ُغثاءمون، وسائر الناس وشيعتنا املتعلِّ 
                                                        

 .)٤ح / باب أصناف الناس /فضل العلمكتاب  /٣٤ ص/ ١ج (الكايف  )١(



 يف زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ..............................................................  ٥٨

ا املعن ة روايات أيضًا، كرواية أيب محزة الـثاميل، الثاين فقد جاء يف عدَّ  ٰى وأمَّ

 ُْغـُد عاملـاً، أو ُمـتَعلًِّام، أو َأِحـبَّ أهـل العلـم، ا«:  قال يل أبو عبد اهللا: قال

 .)١(»تكن رابعاً فتهلك ببغضهم وال

 املخـتصِّ  ٰى بـاملعن يصري أبو محزة عاملـاً  ه ليس املقصود أنْ ومن الواضح أنَّ 

 . ة املعصومنيباألئمَّ 

طلبوا العلم، ا«: أيضًا، قال  ومن هذا القبيل ما روي عن أيب عبد اهللا

مونه العلَم، وتواضعوا ملن طلبتم وتزيَّنوا معه باحللم والوقار، وتواضعوا ملن ُتعلِّ 

 .)٢(»كممنه العلَم، وال تكونوا علامَء جبَّارين، فيذهب باطلكم بحقِّ 

يطلبـوا  كان مـع أصـحابه، حيـث أمـرهم بـأنْ   خطابه وواضح أنَّ 

نهم بالعلم، وأنْ  العلم، وأنْ  نوا معه باحللم والوقار مع تزيُّ ال يكونـوا علـامء  يتزيَّ

يريد منهم   هين بعيدين عن احللم والوقار، وهذا يفهم منه أنَّ جبَّارين متكربِّ 

 .علامء حلامء متواضعني ذوي وقار يكونوا أنْ 

علامء : صنفني الذي ينطبق عىلٰ  ٰى لفظ العلامء هنا جاء باملعن وهذا يعني أنَّ 

يكونوا من الصنف  أراد ألصحابه أنْ   متواضعني، وعلامء جبَّارين، واإلمام

ل دون الثاين  .األوَّ

ة فقد ورد يف عدَّ  - ولعلامء شيعتهم  الشامل هلم - الثالث ٰى ا املعنوأمَّ 

 ِعباِدهِ  :يف قوله تعاىلٰ   يب عبد اهللاأخبار، كاملرويِّ عن أ
ْ
 ِمن

َ
ٰ اهللا َ

�
ْ َ
ما �

�
إِن

ماءُ 
َ
ل
ُ
ع

ْ
ق «: قال، ]٢٨: فاطر[ ال َق فِعُلُه قولَُه، ومن مل ُيصدِّ يعني بالعلامء من َصدَّ

 .)٣(»فعُلُه قولَه فليس بعامل
                                                        

 .)٣ح / باب أصناف الناس /كتاب فضل العلم /٣٤ ص/ ١ج (الكايف  )١(

 .)١ح  /باب صفة العلامء /كتاب فضل العلم /٣٦ ص/ ١ج (الكايف  )٢(

 .)٢ح / باب صفة العلامء /كتاب فضل العلم /٣٦ ص/ ١ ج( الكايف )٣(
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َق فعُلـه قولَـهُ (عنوان  ومن املعلوم أنَّ  ـة )من َصدَّ   كـام يشـمل األئمَّ

 .ك يشمل العلامء العاملني الورعني األتقياء بال شكٍّ كذل

ة روايات أيضًا، كام روي عـن أيب عبـد الرابع فقد جاء يف عدَّ  ٰى ا املعنوأمَّ 

إنَّ العامل إذا مل يعمل بعلمه زلَّت موعظته عن القلوب كـام يـزلُّ «: ، قال اهللا

فا  .)١(»املطُر عن الصَّ

العلامء  لون بعلمهم، وهو ال ينطبق عىلٰ وهذا خمتصٌّ بالعلامء الذين ال يعم

 . العاملني، فضالً عن املعصومني

يكون فقيهًا ما مل  فقهاءنا ال يكتفون يف مرجع التقليد بأنْ  ٰى وهلذا وذاك تر

يكن عادالً، ويفتون بعدم جواز تقليد غري العادل ولو كـان أعلـم الفقهـاء مـن 

 .األحياء واألموات

ا ا :ر اا: 

ة عٰىل مش م من األدلَّ ـٌة يف هـذا املجـال، ـما تقدَّ ـة عامَّ روعيَّة التقليـد هـي أدلَّ

ة، وقد دلَّت عٰىل مش روعيَّة التقليـد يف تلـك ـوهناك نصوص وردت يف موارد خاصَّ

ـ وايات الواردة يف حقِّ بعض الفقهـاء مـن أصـحاب األئمَّ ،  ةاملوارد، وهي الرِّ

هيم للمرجعيَّة يف ، وهي نصوص عديـدة سـنذكرها تفصـيًال يف   حياهتموتصدِّ

الفصل الثاين الذي أعددناه للحـديث عـن تـاريخ املرجعيَّـة، وإثبـات ِقـَدم تقليـد 

ةالشيعة للفقهاء حتَّ   . ، بل ويف زمن النبيِّ  ٰى يف زمن األئمَّ

 :هبا، فنقول ستداللة االبذكر كيفيَّ  - جتنُّبًا للتكرار - ا هنا فنكتفيوأمَّ 

الشـيعة لفقهـائهم كـان  تقليد عـوامِّ  أنَّ  لقد دلَّت مجلة من النصوص عىلٰ 

ة   مع إمكـان الرجـوع إلـيهم ٰى ، حتَّ  موجودًا وُمتعاَرفًا يف زمان األئمَّ
                                                        

 .)٣ح / باب استعامل العلم /مكتاب فضل العل /٤٤ ص/ ١ج (الكايف  )١(
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  ةذلك كان بإذٍن من األئمَّ  أنَّ  وأخذ احلكم منهم مبارشًة، بل دلَّ بعضها عىلٰ 

 .أنفسهم

مجة أبان بن تغلب، ونحن نقتطف مـن يف تر  ما ذكره النجايشُّ  :فمنها

 :مرجعيَّته رصحيًا وظاهراً  ترمجته بعض الفقرات التي تلقي الضوء عىلٰ 

فِت الناَس، فإّين اجلس يف مسجد املدينة وا«:  وقال له أبو جعفر - ١

 .»يف شيعتي مثُلك ىٰ ُير بُّ أنْ حِ أُ 

اء، فق( - ٢  .)ايهًا، لغوي� وكان قارئًا من وجوه الُقرَّ

مًا يف كـلِّ فـنٍّ مـن العلـم يف القـرآن، والفقـه،  وكان أبان ( - ٣ ُمقدَّ

 .)واحلديث، واألدب، واللُّغة، والنحو

ضت إليه احلََلق، وُأخِليَت لـه سـاريُة وكان أبان إذا قَ ( - ٤ ِدَم املدينة تقوَّ

 .)١() النبيِّ 

، خراإلفتاء يشٌء ورواية الروايات للناس يشٌء آ ومن الواضح واجليل أنَّ 

ي لإلفتـاء يسـتلزم جـواز رجـوع عـوامِّ   وأمر اإلمام الباقر  ألبان بالتصـدِّ

، ورغم )صلوات اهللا عليه(لني واآلخرين الشيعة إليه رغم وجود باقر علوم األوَّ 

ن شيعة أهل امل  .دينة من مراجعة إمامهم املعصوممتكُّ

ء اهللا شـا غري ذلك من النصوص العديدة وبمضامني خمتلفة سـتأيت إنْ  إىلٰ 

 .يف الفصل الثاين، فانتظر تعاىلٰ 

والنتيجة التي خيرج هبا كلُّ عاقل من هذه الفقرات ومن النصوص التـي 

تقليد الفقهاء إذا كان جائزًا يف الزمان الذي يمكن فيه أخذ احلكم  أنَّ : ستأيت هي

 .ة القطعيَّةفيجوز يف الزمان الذي ال يمكن فيه ذلك باألولويَّ   من املعصوم

 .ة القطعيَّة أيضاً ي هذا الدليل بدليل األولويَّ سمّ تُ  ك أنْ ول
                                                        

 .)١٢ - ١٠  ص( لنجايشارجال  :راجع )١(
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 :ة اء اة: ا ادس

ة التي يستند إليها الفقهاء يف بعض املسائل إذا مل يرد فيها نصٌّ  إنَّ من األدلَّ

 .ء، أي عادهتم التي جيرون عليهامن آيٍة أو روايٍة هو سرية العقال

 :رشوط ثالثة يتوقَّف عىلٰ  هبا ستداللولكنَّ اال

 .تكون السرية جارية يف زمان املعصوم أنْ  - ١

 .عنها ٰى يسكت املعصوم عن تلك السرية، وال ينه أنْ  - ٢

رضاه هبا، وإالَّ فلو كـان سـكوته يف  عىلٰ  يكون سكوته عنها داال�  أنْ  - ٣

 يكـن يرتضـيها، رضاه هبا، الحتامل أنَّـه مل عىلٰ  التقيَّة مثالً فال يكون داال�  ظرف

 .ولكن منعته التقيَّة من النهي عنها

ـًة،  فإذا اجتمعت الرشائط املذكورة يف سريٍة من ِسَريِ العقـالء كانـت ُحجَّ

 .يستكشف املرشوعيَّة منها ويمكن للفقيه أنْ 

 ، وتارةً )عدم الردع(بـ  عن السرية ُيعربَّ عنه تارةً   وسكوت املعصوم

 ع عنها، أو سريٌة ُممضاة، وهـو يـدلُّ عـىلٰ ٌة مل ُيردَ هذه سري: ، فيقال)اإلمضاء(بـ 

 .جوازها رشعاً 

أكل السـمك  لو جرت سرية العقالء يف زمن املعصوم عىلٰ  :مثال تعليميٌّ 

ع عن أكله نيِّئًا ففي مثله َنيِّئًا من دون ِشواٍء أو طبٍخ، فلو سكت املعصوم ومل يردَ 

م بجـواز أكـل السـمك َنيِّئـًا، إذا أحرز الفقيه اجتامع تلك الرشوط فسوف حيك

 .ةلتلك السرية العقالئيَّ   إمضاء املعصوم استنادًا إىلٰ 

 لقد جرت سرية العقالء بـام هـم عقـالء عـىلٰ : إذا اتَّضح لك هذا فنقول

ٍ إىلٰ  ني يف جماٍل معنيَّ ،  رجوع غري املُختصِّ املختصِّ يف ذلك املجال، كـام يف الطـبِّ

 .ة، وغريهاواهلندسة، والصناعة، والزراع

 جاهٌل، أو مغـرٌض، وهذا من أوضح الواضحات التي ال يناقش فيها إالَّ 

 .أو معانٌد، أو خمتلُّ العقل
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اإلسالم بقرون، ولـو  ة، فهي سابقة عىلٰ م البرشيَّ دَ وهذه السرية قديمة بقِ 

لردع عنها، وحيث كانت مرفوضة رشعًا يف جمال أخذ األحكام الرشعيَّة لوجب ا

، وانتهـاًء  ابتداًء من رسول اهللا  عنها من املعصومني عٍ ردمل يصدر أيُّ 

تقليد الفقهـاء  فتكون سرية ممضاًة، وبإمضائها يثبت أنَّ   باحلسن العسكريِّ 

، والوسوايسُّ  ٰى العدول أمر جائز بال أدن ، ومن شكَّ يف ذلك فهو وسوايسٌّ شكٍّ

ه ٰى ال ُيعتن  .بوسوسته وشكِّ

هـذه  حثَّـت عـىلٰ  - أيت يف الفصـل الثـاينكالتي سـت - بل هناك روايات

ا مل تردَ   .ع عنها فقطالسرية، ال أهنَّ

مبل إنَّ الدليل األوَّ    :أعنـي قولـه تعـاىلٰ  - ل املتقدِّ
َ
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طريقـة  نبِّهنـا إىلٰ دنا وتُ رِش نَّ نفس اآلية الكريمة تُ إتلك السرية، أي  إرشاديٌّ إىلٰ 

صيَّةالعقالء يف ميدان حتصيل العلو العقالء يف أمثال ذلك، فإنَّ  يف أيِّ  - م التخصُّ

غـوا لتحصـيل  حيكمون بأنَّه ال يمكن جلميع أفراد املجتمـع أنْ  - كان جمالٍ  يتفرَّ

 هـو أنَّ  اندسة مثالً، بـل الصـحيح عقالئي�ـختصاص، كام يف الطبِّ واهلذلك اال

ٍص بعض األفراد ممَّ  غ لكلِّ ختصُّ  ن تكون هبم الكفاية، وينرصف اآلخرون إىلٰ يتفرَّ

صنيأُ  ، وعند احلاجة يرجع الناس إىلٰ ٰى خرياهتم األُ شؤون ح  .ولئك املتخصِّ

الكالم فيه  وَلَعمري إنَّ هذا ملن أوضح الواضحات، لكنَّ الذي أجلَأنا إىلٰ 

 .بني إنقاذ املخدوعني من املؤمنني الطيِّ ما  هو إالَّ 

ا ا :ة ا: 

د وأوضـحها مـن الناحيـة العمليَّـة هـو ة التقلية مرشوعيَّ إنَّ من أبرز أدلَّ 

عة عىلٰ   .يَّةجتهادتقليد العوامِّ للمجتهدين يف األحكام اال جريان سرية املترشِّ
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عة من املسلمني :ببيان ل  - نني منهمأي املتديِّ  - أنَّ املترشِّ ومنذ الصدر األوَّ

يَّة منهم، الفقهاء ألخذ األحكام الرشع يومنا هذا كانوا يرجعون إىلٰ  لإلسالم إىلٰ 

رتبة الفقاهة،  بقطع النظر عامَّ كان حيتاج إليه الفقهاء يف ذلك الزمان للوصول إىلٰ 

ول ألخـذ الفقهـاء العـد جواز الرجوع إىلٰ  وهذا بنفسه يدلُّ داللة واضحة عىلٰ 

 .األحكام الرشعيَّة منهم

عة خصوصـاملرشوعيَّة هو أنَّ املقصود من املتش والوجه يف داللتها عىلٰ   رِّ

م كـانوا إ، وحيث  املؤمنني امللتزمني بأخذ األحكام الرشعيَّة من املعصوم هنَّ

قلِّـدوهنم رعيَّة ويُ ـألخذ األحكام الش  ةالفقهاء يف زمان األئمَّ  يرجعون إىلٰ 

ال مـن بنـات   فيكشف ذلك عن أخذهم جواز التقليد من املعصـوم ،فيها

نأفكارهم، وإالَّ  عة ومتديِّ  .ني مل يكونوا مترشِّ

عة ختتلف عن سـرية العقـالء، فهـي ال حتتـاج إٰىل  ومنه يتَّضح أنَّ سرية املترشِّ

، ألنَّ مصدر سرية العقالء نفس العقالء، فكانـت بحاجـة  إمضاء من املعصوم

ا سرية املتش امء، وأمَّ عة فمصدرها نفس املعصومـإٰىل إمضاء من السَّ ، بمعنـٰى  رِّ

نستكشف حكمهـم، فتكـون سـرية   ةخطِّ األئمَّ أنَّنا من خالل سرية امللتزمني ب

عة أحد الطُّ   .ق الستكشاف األحكام الرشعيَّةرُ املترشِّ

لنا جدالً وقلنا كسـرية   إمضـائهم إنَّ هذه السرية بحاجة إىلٰ  :ولو تنزَّ

اإلمضاء موجود أيضًا، إذ مل ينقل لنا التاريخ وال يف واقعٍة واحدٍة أنَّ  العقالء فإنَّ 

العكس، أعني اإلمضاء،  قد هنوا عنها، بل الوقائع التارخييَّة تدلُّ عىلٰ   ةاألئمَّ 

ة روايات تدلُّ عىلٰ  فقهـاء  الرجـوع إىلٰ  شيعتهم عىلٰ   ةَحثِّ األئمَّ  فهناك عدَّ

د بـن مسـلم، وأبـان بـن أصحاهبم العدول من أمثال زرارة، وأيب بصري، وحممّ 

م دَ لثاين الذي عقدناه إلثبات ِقـن وعدنا بذكرهم يف الفصل اتغلب، وغريهم ممَّ 

ة  . مرجعيَّة الفقهاء، ومعارصهتا لزمن األئمَّ
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ولئك املتديِّنني من املؤمنني، إذ صواب فعل أُ  وهذا يدلُّ داللة واضحة عىلٰ 

ينتشلهم  ني يف مجيع تلك القرون من دون أنْ يكونوا بأمجعهم ضالِّ  من املحال أنْ 

هم الذين جعلهم اهللا هداًة للنـاس، ، و من ضاللتهم واحد من املعصومني

 .ام يف أخذ األحكام الرشعيَّةالسيّ 

تذمُّ التقليد، فكيف ادَّعيـت   هناك روايات وردت عنهم :وقد تقول

 ؟عدم صدور ردٍع عنه

وايات نقلها الشيخ الكلينـي :وجوابه  )الكـايف(يف كتابـه   أنَّ تلك الرِّ

عن تقليد الفقهاء العدول من أصحاب بذلك، لكنَّها أجنبيَّة  خاصٍّ  حتت عنوانٍ 

ة موا احلالل، والـذين  األئمَّ ة بتقليد غريهم ممَّن حلَّلوا احلرام وحرَّ ، وخمتصَّ

 .ٰى كانوا كمثل األحبار والرهبان يف ديانتي اليهود والنصار

لكنَّ كالمنا ليس يف أمثال هؤالء، بل كالمنا يف الفقهـاء العـدول الـذين 

لني، وأحنـوا ظهـورهم وأتعبـوا رشيعـة سـيِّد املرَسـ أفنوا أعامرهـم يف خدمـة

تهم أبصارهم الستخراج الكنوز من روايـات أهـل بيتـه الطـاهرين، ممـَّ ن سـمَّ

، ٰى خرأُ  )ورثة األنبياء(تارًة، و )لُس مناء الرُّ أُ (الروايات يف نفس كتاب الكايف بـ 

 ية، وإالَّ ثالثًة، وغري ذلك من األوصاف ذات املضامني العال )حصون اإلسالم(و

فقهاءنـا  ٰى حرمـة تقليـد املنحـرفني مـن الفقهـاء، ولـذا تـر ٌق عىلٰ فجميعنا متَّفِ 

 .يكون عادالً، وال يكفي كونه جمتهداً  يشرتطون يف مرجع التقليد أنْ 

، وسيأيت )١(مزيد تفصيل يف جواب هذا اإلشكال شاء اهللا تعاىلٰ  وسيأيت إنْ 

ــىلٰ  ــوص املعصــوميَّة ع ــن النص ــدلُّ م ــا ي ــا روعيَّ ـمشــ أيضــًا م ــد فقهائن ة تقلي

 .)٢(باخلصوص
                                                        

 .الفصل الثالث، اإلشكال الثاين :عراج )١(

 .  ةة ومعارصهتا لزمن األئمَّ م املرجعيَّ الفصل الثاين الذي عقدناه إلثبات ِقدَ  :راجع )٢(
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ا ا :اا: 

ي للفقيه قضيَّ إنَّ مرشوعيَّ   .إقامة دليل ة ال حتتاج إىلٰ ة بدهييَّ ة تقليد العامِّ

عي - ة بدهييَّةته قضيَّ لو كانت مرشوعيَّ  :قلَت  إنْ  فِلـَم كـلُّ هـذه  - كام تدَّ

 !؟ت إذنستدالالاال

غفل أحيانًا عن بعض البدهييَّات لسبٍب من األسباب، إنَّ اإلنسان ي :قلُت 

 .صيل ذلك سيأيت بعد قليل، فانتظرًة، وتفا ليست بدهييَّ فيتخيَّل أهنَّ 

إقامة دليل عليهـا، بخـالف  القضايا البدهييَّة ال حتتاج إىلٰ  نَّ أومن املعلوم 

ة بالقضايا الكسبيَّة، أي التي القضايا غري البدهييَّ  يكتسبها العقل من ة، وهي املسامَّ

 .ستداللخالل البحث والفكر واال

إنَّ (: ، فمن قـال)الكلُّ أكرب من جزئه(: ومن أمثلة القضايا البدهييَّة قولنا

 .)إنَّ اليد أكرب من إصبعها(: يقول بدَّ أنْ  ال )اإلصبع جزء من اليد

د أنْ  وهذا أمر ال حيتاج إثباته إىلٰ  نا بمجرَّ ر معنـ تفكري، فإنَّ الكـلِّ  ٰى نتصـوَّ

ل وال تفكري بأنَّ  ٰى ومعن ل أكرب من الثاين اجلزء سوف ُنذِعُن وُنسلِّم بال تأمُّ  .األوَّ

أليِّ  جتهادثبوت اال ، ألنَّ )زيد جمتهد(: ومن أمثلة القضايا الكسبيَّة قولنا

ِعيَُه له من مل يكـن  دليل، وال يكفي أنْ  شخٍص حيتاج إىلٰ  ِعيَُه هو لنفسه، أو يدَّ يدَّ

عون املرجعيَّـمن أه ة ل اخلربة يف هذا املجال، كالذين ُيطبِّلـون لـبعض مـن يـدَّ

اخلربة، أهل  ةهم أحٌد من ثقااجتهادألنفسهم يف زماننا هذا، واحلال أنَّه مل يشهد ب

 .قطعيٍّ  لٍ بل نفاها عنهم أهلها بشك

عيـَت  لو مل تكن القضايا البدهييَّة بحاجـة إىلٰ  :ولعلَّك تقول دليـل كـام ادَّ

شكِّك يف بعض البـدهييَّات، كـام هـو حـال امللحـدين ذا نجد بعض الناس يُ فلام

عون أنَّ رون اخلالق نكِ الذين يُ   م يعرتفون بأنَّ ُصدفًة، مع أهنَّ  دَ جِ الكون وُ  ، ويدَّ

ة الكون حادٌث، وبذلك يكونون قد أنكروا بدهييًَّة من البدهييَّات، وهـي القضـيَّ 

 ؟)إنَّ لكلِّ حادٍث سبباً (: القائلة
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ة أسباٍب  :فجوابه  :أنَّ إنكار البدهييِّ له عدَّ

 .ر يف أصل اِخللقة، كالبَُلَهاءوجود ضعٍف يف عقل املنكِ  :فمنها

الغفلـة جتعـل الواضـح غامضـًا أحيانـًا،  ة، فإنَّ الغفلة عن القضيَّ  :ومنها

ٍة صادفنا وصادفتم أُ  والغافل ال حيتاج إىلٰ  هبـم  ناسًا متـرُّ أكثر من التنبيه، وكم مرَّ

 .ذلك أسامئهم، وأسامء أبنائهم، وما إىلٰ  ٰى بعض احلاالت ينسون فيها حتَّ 

رين لتحقيقه، كبعض املنكِ  ٰى يكون إلنكاره هدٌف وغرٌض يسع أنْ  :ومنها

م يعتقدون بوجوده يف قرارة أنفسهم، وإنَّـام يُ لوجود اخلالق  رونـه نكِ ، مع أهنَّ

ضوا تعاليم الدِّ بألسنتهم فقط، لكي يُ  ـم يريـدون قوِّ ين واألحكـام اإلهليَّـة، ألهنَّ

ة مطلقة، متحلِّلني من قيود األحكام الرشعيَّة، ليفعلوا يف هذه الدنيا يَّ رّ العيش بحُ 

ة، وغـري كلَّ ما يرغبون يف فعله، من الشهوات، والفواحش، واجلرائم األخالقيَّ 

مها عليهمذلك من األفعال التي يقف الرشع يف وجهها، وُحي   .رِّ

ـام وأعـواهنم يف صـدارة الـذين الطُّغاة واجلائرين من احلُ  أنَّ  ٰى ترولذا  كَّ

ُس  م يعتقدون يف قرارة أنفسهم يقفون يف وجه األنبياء والرُّ ل واملصلحني، رغم أهنَّ

ـو�ا :بصدقهم، كام قال تعاىلٰ 
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ل احلـديث، فـإنَّ  يتَّضح اجلـواب عـىلٰ  ومن هنا اإلشـكال السـابق يف أوَّ

ة هي يف الواقع من قبيل املنبِّهات، وليست أدلَّة، ألنَّ مش ما مناه من أدلَّ روعيَّة ـقدَّ

توضـيح (: التقليد أمر واضح، بل هي من أوضح الواضحات، لكن وكـام قيـل

 .)الواضحات من أشكل املشكاالت

ات فال أقلَّ هي قريبـٌة منهـا، ألنَّ التقليد من البدهييَّ  ولو مل تكن مرشوعيَّة

ل الكتـاب ال ُبـدَّ أنْ  مناها يف أوَّ حيصـل لـه القطـع  من نظر يف املقّدمات التي قدَّ

صهاباملرشوعيَّ   :ة، وملخَّ
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 .ستنباطعمليَّة اال أنَّ أكثر األحكام يتوقَّف العلم هبا عىلٰ  - ١

 .استنباطها عىلٰ أنَّ العوامَّ ليس هلم القدرة  - ٢

ا أنْ  - ٣ حيتاطوا فيهـا، أو  أنَّ امتثال العوامِّ لألحكام ينحرص بطريقني، إمَّ

 .استنباطها، أعني املجتهد، وال طريق ثالث أمامهم قلِّدوا من له القدرة عىلٰ يُ 

ٌ غالبًا عىلٰ أنَّ اال - ٤  .، بل ومستحيٌل أحياناً  العوامِّ حتياط ُمتعرسِّ

ها من املسلَّامت والواضحات، وما من عاقل يلتفت هذه مقّدمات أربع كلُّ 

 .يِّ العامّ   و حيكم بعدها بلزوم التقليد عىلٰ إليها إالَّ 

لـيس  نظـرٍ  تنبيٍه وإلفـات ا الغافل عنها أو عن بعضها فهو بحاجة إىلٰ وأمَّ 

 .دك يف ذلكقلِّ أكثر، وبعد تنبيهك له سيحكم بنفسه بوجوب التقليد، ومل يُ 

 لتنبيه الغافلني عن هذه البدهييَّة، وهي أنَّ ذا البحث إالَّ وما كان طرحنا هل

 .ستنباطيَّة منحرص بالتقليدلألحكام اال امتثال العوامِّ 

سـتنباطيَّة لـيس يِّ يف األحكـام االأنَّ تقليد العـامّ  :ويتَّضح من هذا كلِّه

ُك شـكِّ أمرًا مرشوعًا فحسب، بل هو واجب قطعًا، وبال أدنٰى تردُّد، وأنَّ من يُ 

ا فاسُد العقل، أو غافـٌل، أو معانـُد، أو مغـرٌض، أو مكـابٌر،  يف وجوبه فهو إمَّ

فإنَّ كثريًا من الناس حينام خيطئون الطريق ثمَّ يكتشفون أنَّـه الطريـق اخلطـأ ال 

يعرتفــوا بخطــأهم، ولــذا تــراهم يكــابرون،  يكــون مــن الســهل علــيهم أنْ 

، وال عجــب بعــد ذلــ ة بــاإلثمِّ ــيُ  ك أنْ وتأخــذهم العــزَّ روا الواضــحات، نكِ

 .اتويناقشوا يف البدهييَّ 

هـذه  رين للتقليد إىلٰ ال يصل بعض املنكِ  أنْ  ونحن بدورنا نسأل اهللا تعاىلٰ 

عودة والعياذ باهللا، وعليهم أنْ النقطة، فربَّ  روا قـول سـيِّ  ام كانت نقطة الالَّ د يتذكَّ

َ أحدنا يف الـدنيا بعـد )١(»ِمْن ُدُخْوِل النَّارِ  الَعاُر َأْوَىلٰ «:  الشهداء ، فلئن ُيعريَّ
                                                        

 .)٤ح  /١٩١ ص/ ٤٤ج (نوار بحار األ )١(



 يف زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ..............................................................  ٦٨

 اخلطـأ، فيسـتحقُّ  رَّ عىلٰ ـُيِص  له من أنْ  أوىلٰ  )خطأ قد كنت عىلٰ (: توبته ويقال له

 .بذلك العقوبة يوم القيامة

ا ل: اا وا: 

عي منكرو التقليد أنَّ العـامّ  وايـات وأخـذ  يَّ بإمكانـه الرجـوع إىلٰ يدَّ الرِّ

 . مراجعة الفقيهة منها بنفسه، بال حاجة إىلٰ عيَّ األحكام الرش

د اال دِّعاء يبتني عىلٰ وهذا اال م خياٍل يزول بمجرَّ صـطدام بـالواقع، فـإهنَّ

وايات أمٌر متيسِّ  ختيَّلوا أنَّ  ٌر لكـلِّ أحـد، وأنَّ مـن أراد ـحتصيل األحكام من الرِّ

ف عىلٰ  وايـات،   أنْ الَّ وظيفته الرشعيَّة يف أيِّ مسألٍة فـام عليـه إ التعرُّ ينظـر يف الرِّ

وسوف جيد احلكم ماثالً أمام عينيه بشكل واضح، ولكن الواقع بخالف ذلـك 

 :متامًا، وذلك من جهتني

وايـات، وإنَّـام ـأنَّ كثريًا من األحكام غُري مص :وىلٰ اجلهة األُ  ٍح هبـا يف الرِّ رَّ

ة خطوات جيرهيا، كام سنُ  ل إليها الفقيه بعد عدَّ  .بعد قليل حهوضِّ يتوصَّ

وايـات يصـعب عـىلٰ  :اجلهة الثانية العـوامُّ فهمهـا مـن  أنَّ كثريًا مـن الرِّ

مفردات وتراكيب ُمجٍَل كانت متداولة يف تلك األزمنـة،  األساس، الشتامهلا عىلٰ 

ح إنْ وقد هجرها العرب يف العصور الالحقة، كام سنُ   .شاء اهللا تعاىلٰ  وضِّ

 :وىلٰ توضيح اجلهة األُ 

رعيَّة كحكـم صـالة ـقيه البحث عن حكم من األحكـام الشـلو أراد الف

ي إلقامتها أو عدم وجوبه  .اجلمعة يف زمن الغيبة مثالً من جهة وجوب التصدِّ

ة ُخطوات للوصول إىلٰ ويف هذا املثال ال بُ   :حكمها دَّ له من إجراء عدَّ

أو   الكتاب العزيز وروايات املعصومني يرجع إىلٰ  أنْ  :وىلٰ اخلطوة األُ 

 .غريمها من مصادر الترشيع، كاإلمجاع وغريه
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ي إلقامتهـا هـو الوجـوب، وأنَّ  ام يتبادر إىلٰ وربَّ  الذهن أنَّ حكم التصـدِّ

ـْوِم  :الدليل عليه هو قوله تعاىلٰ 
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مـا ُنـودي لصـالة  ٰى أنَّه متـ: إالَّ أنَّ مجلة من الفقهاء يرون أنَّ ظاهر اآلية

ا إذا مل ُيناَد هلـا فـال داللـة املسلمني السعي ألدائها، وأمَّ  اجلمعة فآنذاك جيب عىلٰ 

ي إل لآلية عىلٰ   .النداء يف املسلمني ألجل ذلك قامتها، ثمّ وجوب التصدِّ

يطلب الفقيه احلكم من دليـل آخـر،  كان األمر كام يقولون فال ُبدَّ أنْ  فإنْ 

وايات، أو اإلمجاع إنْ   . الوجوب، أو عدمهكان هناك إمجاٌع عىلٰ  وهو الرِّ

وايـات، أو  ويف هذه املرحلة حيتاج الفقيه إىلٰ  ة خطوات ترتبط بعامل الرِّ عدَّ

 .امل اإلمجاع، وسنشري إليها الحقًا إشارة عابرةع

خطابـات القـرآن ال ختـتصُّ  يثبت يف مرحلة سابقة أنْ  أنْ  :اخلطوة الثانية

 .بزمان نزوله، بل تعمُّ مجيع األزمنة، بام يف ذلك زمان الغيبة

ختصـاص بزمـان صول لـدفع شـبهة االث يف علم األُ بحَ وهذه اخلطوة تُ 

 .مستواه أذهان العوامِّ  إىلٰ  ٰى نزوله، وهو مبحث ال يرق

ـ يثبت يف مرحلة سابقة أيضًا أنَّ  أنْ  :اخلطوة الثالثة ٌة، ظواهر القـرآن حجَّ

عي أنَّ  ة باملعصومني فيجوز لنا العمل هبا، خالفًا ملن يدَّ ه  ظواهره خمتصَّ ، وأنَّ

وايات الش ال جيوز لنا التعامل معها بشكل مبارش، وأنَّه جيب الرجوع إىلٰ  ارحة الرِّ

ا إنْ   .مل توجد مل جيز لنا العمل باآلية الكريمة لتلك الظواهر، وأهنَّ

ة ظـواهره بالنسـبة إلينـا ت حّجيَّـثبِـل الفقيـه هـذا القـول ويُ بطِـوما مل يُ 

 .احلكم املذكور بظاهر اآلية عىلٰ  ستدالليمكنه اال فال

وايات الواردة يف صالة اجلمعة لينظـ أنْ  :اخلطوة الرابعة ر هـل يراجع الرِّ
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املستفاد من بعـض  ، أو تعمُّ زمان الغيبة أيضًا، ألنَّ  ةفيها تقييد بزمان األئمَّ 

ة باملعصوم ا خمتصَّ وايات أهنَّ  . بإذنه، فال جيوز لغريه إقامتها إالَّ  الرِّ

حكم الفقيه بعدم وجوهبـا يف زمـن   ثبت اختصاصها باملعصوم فإنْ 

 .بعضهم بحرمتها ٰى ذلك بعضهم، بل وأفت الغيبة، كام ذهب إىلٰ 

 .بوجوهبا يف زمن الغيبة ٰى ثبت عمومها جلميع األزمنة أفت وإنْ 

ينظر يف مجيع روايات صالة اجلمعة هل يوجد بينهـا  أنْ  :اخلطوة اخلامسة

 ؟فكيف حيلُّه ويرفعه دَ تعارٌض أو ال ؟ ولو ُوجِ 

صول وأصعبها، ومنها ومن أمثاهلا وهذه اخلطوة من أخطر فنون علم األُ 

زوا بني املجتهـد وغـري املجتهـد، ميِّ يُ  البحوث العالية يمكن ألهل اخلربة أنْ من 

 .وبني األعلم وغري األعلم

 الفقيه جواز إقامتها يف زمن الغيبة فعليه أنْ  ٰى لو ثبت لد :اخلطوة السادسة

، بمعن الواجب يف ظهر يوم اجلمعة هو صالة  أنَّ  ٰى يبحث هل أنَّ وجوهبا تعيينيٌّ

ون بينها وبني صالة الظهراجلمعة ال صال  ؟ة الظهر، أو أنَّنا خمريَّ

يراجع كلامت الفقهاء الذين سبقوه، لينظر هل هنـاك  أنْ  :اخلطوة السابعة

ل إليها، أو ال يوجد يشٌء من  إمجاع منهم أو شهرة عىلٰ  خالف النتيجة التي توصَّ

 ؟ذلك

الرأي الـذي  عىلٰ أنَّ آراء الفقهاء السابقني هلا تأثري كبري : والوجه يف ذلك

ـل إليـه فهـو يـدلُّ عـىلٰ  م لو أمجعوا عىلٰ يتبنَّاه الفقيه، ألهنَّ   حكم خيالف ما توصَّ

 .ا يف استدالله أو يف استدالهلموجود خلٍل إمَّ 

مون البحـث يف هـذه اخلطـوة قبـل غريهـا مـن ولذا جتـد الفقهـاء يُ  قـدِّ

مني تُ  ـه اخلطوات السابقة، وكـأنَّ معرفـة آراء املتقـدِّ بوصـلة البحـث نحـو وجِّ

  .اه الصحيحجتِّ اال
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ل، وهو عمل ُجمهٌد وهذه اخلطوة تتطلَّب مراجعة املصادر الفقهيَّة بالتفصي

م بعض الناساا وعضلي� ومتعٌب عقلي�   .، وليس باألمر السهل كام قد يتوهَّ

، وهـي مرحلـة دقيقـة فتاء بام استقرَّ عليه دليلهمرحلة اإل :اخلطوة الثامنة

اسة جد�  ل إليها الفقيه ليست عـىلٰ اوحسَّ نحـٍو  ، وذلك ألنَّ األحكام التي يتوصَّ

، ألنَّ  واحد، فمنها ما ال يمكن له الترصيح هبا ولو إىلٰ  أمٍد حمدود، أو ظرٍف معنيَّ

ـ مـن   ة األطهـارفقهاءنا ويف مجيع العصور قد ابتُلوا بمثل ما ابتُِيلَ بـه األئمَّ

ام أوجبـت بعـض ألحكام الرشعيَّة، بل ربَّ املوانع التي متنعهم من البوح ببعض ا

 .ة عليهم يف ذلكالعناوين التقيَّ 

هدايـة النـاس وال يف  يف حرصه عىلٰ  الذي ال شكَّ   وإذا كان اإلمام

 ؟التقيَّة يف بيان احلكم أحيانًا فام بالك بالفقيه شجاعته يلجأ إىلٰ 

ة مواقـف لعـدد مـن  ٰى وقد رو الفقهـاء لنا التاريخ القديم واملعارص عدَّ

 .  ة األطهارسوًة باألئمَّ كتم بعض األحكام الرشعيَّة أُ  اضطرهتم التقيَّة إىلٰ 

ة معرفة دقيقة بالزمـان وأهلـه، ومعرفـة كيفيَّـ وتشخيص ذلك حيتاج إىلٰ 

ـام اجلـور، والنواصـب،  التعامل مع أعـداء أتبـاع أهـل البيـت ، مـن ُحكَّ

نَّ إ ٰى م واملسـلمني، حتَّـوغريهم، كلُّ ذلك بحسب ما تقتضيه مصـلحة اإلسـال

ام اجلََهَلة له بشتَّ الفقيه ربَّ   ٰى ام يدفع ألجل ذلك ثمنًا باهضًا من سمعته، بسبب اهتِّ

 . تهه يصرب عليها كام صرب أئمَّ فرتاءات، ولكنَّ أنواع التُّهم واال

 يسلكها ألجل الوصول إىلٰ  الفقيه أنْ  هذه بعض اخلطوات التي يلزم عىلٰ 

 .احلكم الرشعيِّ 

 يطـول بـذكرها الكـالم، أعرضنا عن ذكرها لئالَّ  ٰى خروهناك خطوات أُ 

ة، أعنـي اللغـة واملفـردات، والنحـو، ة علوم، كـالعلوم األدبيَّـوهي ترتبط بعدَّ 

ة كبـرية يف فهـم آيـات هلـذه العلـوم مدخليَّـ والرصف، واملعاين، والبيان، فـإنَّ 

 .األحكام، والروايات املعصوميَّة
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ب تُـخ كُ علم الرجال، وكذا مـا يـرتبط بـاختالف ُنَسـوكعلم الدراية، و

وايات املعتربة من غري املعتربة،  احلديث، فإنَّ هلذه العلوم مدخليَّة يف تشخيص الرِّ

 .ة التعامل معهاة وكيفيَّ ب احلديثيَّ تُ خ الكُ َس ومعرفة اختالف نُ 

ن الفقيه من االوكعلم الفقه املقارن، حيث يُ  لفني فقه املخـا الع عىلٰ طِّ مكِّ

وايات املخالفة هلا،  ألهل البيت وايات املوافقة ملذاهبهم والرِّ ، لتشخيص الرِّ

وايات ألجل التقيَّ  ة عامَّ صدر لبيان احلكم الواقعي، فبذلك يتميَّز ما صدر من الرِّ

ذ باملخالفة عند تعارضهام، عمالً منهم بـام أمـرهم بـه ؤَخ لتُطَرَح املوافقة هلم، ويُ 

باألخذ بـام   ج هلذا النوع من التعارض، حيث أمرواكعال  أهل البيت

وايات، وطرح ما وافقهم منها ة من الرِّ  .خالف العامَّ

ا يستهلك سنوات طـوال مـن عمـر الفقيـه، غري ذلك من البحوث ممَّ  إىلٰ 

نه من الوصـول إىلٰ ، وبلوغ درجٍة من الفقاهة متُ جتهادألجل حتصيل ملكة اال  كِّ

 .ستنباطة االعمليَّ  وصول إليها عىلٰ األحكام التي يتوقَّف ال

 :توضيح اجلهة الثانية

ولتوضيح هذه اجلهة نستعرض مجلة من األمثلـة الواقعيَّـة، ليتَّضـح هبـا 

 املقصود من هذا الدليل، والـذي أسـميناه بواقـع احلـال، وتلـك األمثلـة عـىلٰ 

 :نحوين

 .عة يف الرواياتبتالئيَّة املودَ مجلة من املسائل اال - ١

 .لة من املسائل املستحدثةمج - ٢

ب عىلٰ  كـلِّ  يبوا عليها، مع ذكر الـدليل عـىلٰ ُجي  منكري التقليد أنْ  ويتوجَّ

الفقهي لعلامئنـا، وال برسـائلهم  ستداللب االتُ يستعينوا بكُ  جواب من دون أنْ 

عون أو ال عقوهلم فقط، لننظر هل أنَّ  العمليَّة، وليعتمدوا عىلٰ   ؟األمر كام يدَّ
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 :عة يف الرواياتبتالئيَّة املودَ مجلة من املسائل اال: لالنحو األوَّ 

 :وقد اخرتنا هلم من املسائل املشار إليها مخسة أمثلة

قـال «: ، قـال بسنده عن أيب عبد اهللا  الكليني ٰى رو :لاملثال األوَّ 

 .)١(»يطهروال  يطهراملاء :  رسول اهللا

ة مسائل ترتبط بالرواية الرشيفة نقترص  :بعضها عىلٰ  وهنا عدَّ

 ؟والتي وردت هكذا بال حتريـك )يطهر وال يطهر( :أ مجلةقرَ كيف تُ  - ١

ة قراءتك وما هو الدليل عىلٰ   ؟صحَّ

 ؟ستفاد من هذه الروايةما هو احلكم الرشعيُّ الذي يُ  - ٢

واية - ٣ وايات املعارضة هلذه الرِّ  ؟كيف نعالج الرِّ

ر، قالالكلينيُّ أيضًا بسنده  ٰى رو :املثال الثاين سمعت  :عن معاوية بن عامَّ

سه يشءٌ إذا كان املاُء قدَر ُكرٍّ مل يُ «: يقول  أبا عبد اهللا  .)٢(»نجِّ

 :ة مسائل نذكر بعضهاوهنا عدَّ 

 ؟ما املقصود من الُكرِّ  - ١

ُسـُه كـلُّ نجاسـة تصـيبه، أو اما حكم املاء الذي مل يبلغ ُكر�  - ٢ ، هل ُينجِّ

 ؟بعض النجاسات دون بعض

س هبا أو أنَّ  - ٣ لو نقص الكرُّ قطرًة واحدًة، ثمَّ أصابته نجاسٌة، فهل يتنجَّ

 ؟حكم الُكرِّ سارياً  ٰى القطرة والقطرتني ممَّا يتسامح الرشع فيها، ويبق

، ويف اآلخر نصـف ُكـرٍّ  - ٤ لو كان لدينا حوضان؛ يف أحدمها نصف ُكرٍّ

حقيقًة، أو يصرياِن  ااِن ُكر� نبوب رفيع، فهل يصريأيضًا، وقمنا بالتوصيل بينهام بأُ 

، أو ال يصرياِن ُكر� بح  ؟وال بحكمه اكم الُكرِّ
                                                        

 .)١ح / باب طهور املاء /الطهارةكتاب  /١ ص/ ٣ج (الكايف  )١(

سه يشءٌ باب املاء الذي ال يُ  /كتاب الطهارة /٢ ص/ ٣ج (الكايف  )٢(  .)١ح / نجِّ
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املرتبطة بعنوان الُكرِّ بني الُكـرِّ  ٰى خرما الفرق من ناحية األحكام األُ  - ٥

 ؟احلقيقيِّ وما كان بحكمه

ل من النجاسات ما ال يتحلَّل يف املاء كعظم الكلب، ومنها مـا يتحلَّـ - ٦

وايُة كال القسمني، أو ختتصُّ بام ال يتحلَّل منهام فيه كلعابه،  ؟فهل تشمل الرِّ

، أو هو  - ٧ هل املاء املوجود يف األنابيب يف زماننا هذا من مصاديق الُكرِّ

، أو ليس منه وال بحكمه  ؟بحكم الُكرِّ

ان العلـوي،  - ٨ لو كان لدينا نصُف ُكرٍّ يف حوٍض، ونصُف ُكـرٍّ يف اخلـزَّ

ان العلـوي عـىلٰ وأخذ املاء ين املـاء الـذي يف احلـوض، ويف حـال  صبُّ من اخلزَّ

ان العلوّي، فهل يتـنجَّ تِّ اال ان ومـا يف صال وقعت نجاسة يف اخلزَّ س مـا يف اخلـزَّ

ان فقط، أو ما يف احلوض فقط، أو يكونان بحكم احلوض، أو يتنجَّ  س ما يف اخلزَّ

 ؟الُكرٍّ فال يتنجس أيٌّ منهام

ابقة، ولكن نفرتض وقوع النجاسة يف احلوض ال يف نفس املسألة الس - ٩

ان، فهل احلكم يف هذه احلالة نفس احلكم يف احلالة السابقة، أو خيتلف عنه  ؟اخلزَّ

وايات عن األئمَّ  ٰى رو :املثال الثالث يف حتديد   ةالكليني مجلًة من الرِّ

ة روايات ، فجاءت األجوبة بتحديداٍت خمتلفٍة يف عدِّ  :املاء الُكرِّ

 .أنَّه ثالثُة أشبار ونصف ُعمُقُه، يف ثالثة أشبار ونصف ُعرُضهُ : فمنها

 .الثة أشبار ونصف يف عمقهأنَّه ثالثُة أشبار ونصف، يف ث: ومنها

 .ثالثة أشبار، يف ثالثة أشبار أنَّ الُكرَّ : ومنها

 .أنَّه ألٌف وِماَئتا ِرْطلٍ : ومنها

 .أنَّه أكثر من راوية: ومنها

 .)١( بٍّ من اِحلباب التي كانت يف املدينة يف زمنهمبمقدار حِ أنَّه : ومنها
                                                        

سه يشءٌ  /كتاب الطهارة /٢ ص/ ٣ج (الكايف  )١(  ).٣و ٨و ٦و ٧و ٥و ٤ح / باب املاء الذي ال ينجِّ
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د يف ثـالٍث منهـا  ة حتديدات للكرِّ جاءت يف رواياهتمهذه ستَّ  ، ُحـدِّ

 .باملساحة أعني احلجم، ويف الرابعة بالوزن، ويف اخلامسة والسادسة باملثال

ا ترتبط بطهـارة املـاء يَّة، ألهنَّ ة يف غاية األمهّ أنَّ حتديد الُكرِّ قضيَّ  ٰى وال خيف

ة الصـالة وغريهـا مـن العبـادات معرفته احلكم بصحَّ  ونجاسته، ويتوقَّف عىلٰ 

 .واألفعال املرشوطة بالطهارة

ـلوا  م إٰىل منكري التقليد بمسألٍة واحدة ليس أكثـر، ليتفضَّ ومن هنا نتقدَّ

مـا هـو حـدُّ الكـرِّ رشعـًا حسـب هـذه الروايـات : باإلجابة عليهـا، فنقـول

 ؟ملختلفةا

وايات يف أحكام الشكِّ يف ركعات  ٰى رو: املثال الرابع الكلينيُّ مجلة من الرِّ

 :ذكر ثالث روايات الصالة، ونقترص عىلٰ 

صـيلِّ عن الرجل يُ   سألت أبا عبد اهللا: د بن مسلم، قالعن حممّ  - ١

 ٰ ، ويف ه قـد أتـمَّ يستيقن أنَّـ ىٰ يستقبل حتَّ «: أم ثنتني؟ قال وال يدري واحدًة صىلَّ

 .)١(»اجلمعة، ويف املغرب، ويف الصالة يف السفر

ٰ : عن أيب بصري، قال - ٢ فلم يدِر أيف الثالثة هو أم يف  سألته عن رجل صىلَّ

ه يف الثالثة ويف قلبه من الرابعة يشٌء أنَّ  ىٰ رأ فام ذهب ومهه إليه، إنْ « :الرابعة، قال

 .)٢(»فيهام بفاحتة الكتاب صيلِّ ركعتني يقرأسلَّم بينه وبني نفسه، ثمَّ يُ 

من مل يدِر يف أربع هو أم : قلت له: ، قال عن زرارة، عن أحدمها - ٣

يركع ركعتني وأربع سجدات وهو قائم بفاحتة «: يف ثنتني وقد أحرز الثنتني؟ قال

د، وال يشء عليه، وإذا مل يدِر يف ثالٍث هو أو يف أربٍع وقد أحرز  الكتاب، ويتشهَّ

، ىٰ خراف إليها أُ الثالث قام فأض ، وال يشء عليـه، وال يـنقض اليقـَني بالشـكِّ
                                                        

 ).٢ح / رب واجلمعةباب السهو يف الفجر واملغ /كتاب الصالة /٣٥١ص / ٣ج (الكايف  )١(

 ).١ح (املصدر السابق  )٢(
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ه يـنقض الشـكَّ ل الشكَّ يف اليقني، وال خيلط أحدمها بـاآلخر، ولكنَّـُيدِخ  وال

 .)١(»اليقني فيبني عليه، وال يعتدَّ بالشكِّ يف حال من احلاالت باليقِني، وُيتمَّ عىلٰ 

ذكر  املسافر، ونقترص عىلٰ وهو خمتصٌّ ببعض أحكام صالة  :املثال اخلامس

 :ثالث روايات أيضاً 

ميَّة بينا نحن جلوٌس وأيب عند واٍل لبني أُ «: ، قال عن أيب عبد اهللا - ١

كنت عند هذا قبيل فسأهلم عن التقصري، : فقال ،املدينة، إذ جاء أيب فجلس عىلٰ 

روحة،  :يوم وليلة، وقال قائل منهم: يف ثالٍث، وقال قائل منهم: فقال قائل منهم

 نزل عليه جربئيـل بالتقصـري قـال لـه امَّ ـل  رسول اهللا إنَّ : فسألني فقلت له

ما بني َعْريٍ : وأيُّ يشٍء الربيد؟ قال: يف بريٍد، قال: يف كم ذاك؟ فقال:  النبيُّ 

، قال إىلٰ  ِء َوِعْريٍ  ة يعملـون أعالمـاً عـىلٰ ميَّـبنـو أُ  )٢(يَ أرُ  عربنا زماناً، ثـمّ  ثمّ : َيفْ

ِء  فذرعوا ما بني ظلِّ َعْريٍ إىلٰ   م به أبو جعفرم ذكروا ما تكلَّ ، وأهنَّ الطريق َيفْ

، ثمّ  وُه إىلٰ  َوِعْريٍ اثني عرش ميالً، فكان ثالثَة آالٍف ومخسامئَة ذراٍع كـلُّ ميـٍل،  َجزَّ

وا أمر بنـي أُ فوضعوا األعالَم، فلامَّ  ًة، ألنَّ احلـديث ميَّـ ظهر بنو هاشم غريَّ ة ِغـَريَ

 . )٣(»امً لَ م عَ لَ جنب كلِّ عَ  ، فوضعوا إىلٰ هاشميٌّ 

أتينـا  ٰى حتَّـ  خرجـت مـع أيب عبـد اهللا: عن بشري النبَّال، قـال - ٢

 ه مل جيب عىلٰ إنَّ «: لبَّيك، قال: ، قلت»يا نبَّال«:  الشجرة، فقال يل أبو عبد اهللا

وقـت  صّيل أربعاً غريي وغريك، وذلك أنَّه دخليُ  أحد من أهل هذا العسكر أنْ 

 .)٤(»نخرج الصالة قبل أنْ 
                                                        

 ).٣ح (املصدر السابق  )١(

 .َي ئِ رُ : كذا، والصحيح )٢(

 ).٣ح /  فيه الصالةقَرص باب حدُّ املسري الذي تُ  /كتاب الصالة /٤٣٢ ص/ ٣ج (الكايف  )٣(

عليـه جيب  ٰى باب من يريد السفر أو يقدم من سفر مت /كتاب الصالة /٤٣٤ ص/ ٣ج (الكايف  )٤(

 ).٣ح / التقصري أو التامم
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عن رجل يـدخل   سألت أبا عبد اهللا: د بن مسلم، قالعن حممّ  - ٣

سفر وقد  صيلِّ ركعتني، فإذا خرج إىلٰ يُ «: من سفره وقد دخل وقت الصالة، قال

 .)١(»صلِّ أربعاً دخل وقت الصالة فليُ 

ع منها مسائل أُ  منكـري  وعـىلٰ  ،ٰى خرهذه مخسة أمثلة ملسائل ابتالئيَّة يتفرَّ

مُجي  التقليد أنْ   .يبوا عليها بالرشط املتقدِّ

 :مجلة من املسائل املستحدثة: النحو الثاين

نَّ من أهمِّ وظائف الفقيـه أ لتفات إىلٰ وقبل رسد أمثلة هذا النحو جيدر اال

يف عرص الغيبة حتديد احلكم الرشعيِّ بلحاظ املسائل التي حدثت يف زمن الغيبة 

ألخذ أحكامها منه كـام كانـت  ¨ اإلمام  يمكن الوصول إىلٰ ، حيث الٰى الكرب

 . ذ أحكام احلوادث من آبائهؤَخ تُ 

اهللا  أعـىلٰ (عاتق فقهائنـا  ومنه يتَّضح حجم املسؤوليَّة الرشعيَّة امللقاة عىلٰ 

 .يف هذه األزمنة )مقامهم

يستخرجوا أحكامها من الكتاب  ونحن بدورنا نطالب منكري التقليد أنْ 

وايات املعصوميَّة، من غري استعانة بكُ العزيز ة، أو يَّ ستداللب فقهائنا االتُ ، أو الرِّ

 . كانوا مقلِّدين هلمة، وإالَّ رسائلهم العمليَّ 

ة كالتايل  :ولنجعل املسائل حتت عناوين عامَّ

 .مسائل طبيَّة - ١

 .ةمسائل اقتصاديَّ  - ٢

 .ةمسائل اجتامعيَّ  - ٣

 .ةمسائل سياسيَّ  - ٤

 .ةعسكريَّ  مسائل - ٥
                                                        

 ).٤ح (السابق  املصدر )١(
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 .ةمسائل علميَّ  - ٦

 .قةمسائل متفرِّ  - ٧

بتالِء ومورٌد ئل لكلِّ قسٍم ممَّا هو حملٌّ لالذكر عرش مسا وسوف نقترص عىلٰ 

هم اهللا(لسؤال املؤمنني   .، وبالرتتيب املذكور)أعزَّ

ّط :  

 هل جيوز تلقيح بويضة الزوجة بنطفـة زوجهـا خـارج الـرحم، ثـمّ  - ١

 ؟التلقيح يف رمحها زرعها بعد

إذا جاز التلقيح بنطفة الزوج فهل جيوز تلقيحها بنطفة أجنبيٍّ خارج  - ٢

 ؟زرعها يف رمحها رمحها، ثمّ 

إذا تمَّ تلقيحها بنطفة األجنبيِّ وُزرعت يف رمحها فهل ينتسب الولـد  - ٣

، أو إىلٰ  الزوجني، أو إىلٰ  إىلٰ  نبـيِّ األج الزوجـة فقـط، أو إىلٰ  الزوجة واألجنبـيِّ

 ؟فقط

 ؟ةٍ إذا تمَّ تلقيحها بنطفة زوجها فهل جيوز زرعها يف رحم امرأٍة أجنبيَّ  - ٤

صـاحبة  إذا تمَّ زرعها يف رحم امرأٍة أجنبيَّة فهـل ينتسـب الولـد إىلٰ  - ٥

 ؟ة التي محلتهااألجنبيَّ  البويضة، أو إىلٰ 

 ؟هل جيوز للزوجة رشب دواٍء يمنع من احلمل - ٦

 ؟احلياة ٰى ترفع املبيض كي ال حتبل مد أنْ  هل جيوز للزوجة - ٧

 ؟إذا جاز رفع املبيض فهل جيوز هلا رفع الرحم بكامله - ٨

يع أنواعـه، أو خيـتصُّ اجلـواز هل جيوز للزوجة وضع اللَّولب بجم - ٩

 ؟منه، أو ال جيوز مطلقاً  خاصٍّ  عٍ بنو

كشف عورهتا فهـل جيـوز هلـا ذلـك  إذا توقَّف وضع اللَّولب عىلٰ  - ١٠
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مطلقًا، سواء كان الكشف أمام طبيب أو طبيبة، أو خيتصُّ اجلـواز بالطبيبـة، أو 

 ؟جيوز مطلقاً  ال

بيـان أحكامهـا  يَّـة التـي حتتـاج إىلٰ هذا غيٌض من فيٍض من املسائل الطبّ 

يٍّ أنْ الرشعيَّ  ـ ة، فهل يمكن لعامِّ نَّة، يستخرج تلك األحكام من الكتاب، أو السُّ

 ؟ةون دراسة حوزويَّ ولو بعد مخسني سنة من د

دا :  

لفة املتعارفة اليوم بني املؤمنني ما هي حقيقتهـا حسـب روايـات  - ١ السُّ

، فهل هي إباحة مرشوطة، أو هبة مرشوطة، أو قرٌض، أو هـي  أهل البيت

 ؟عقد خاصٌّ ال يدخل حتت العناوين املذكورة

لفة التي تُ  - ٢ مها الدوائر احلكوميَّة السُّ ملوظَّفيها مع فرضها ملقداٍر من قدِّ

م، أو قرٌض ربويٌّ جائز، أو خدمة تُ : الربح عليها مها هل هي قرٌض ربويٌّ حمرَّ قدِّ

ة، ولو كانت قرضًا ربوي� الدائرة يف مقابل مقداٍر من الربح، فتكون معامل  اة خاصَّ

بافهل هناك طريقة رشعيَّ   ؟ة للتخلُّص هبا من الرِّ

من البنك احلكومي، أو األهيل، أو املشـرتك، أو قرتاض هل جيوز اال - ٣

ل بني البنوك اإلسالميَّة وغريها، أو ال جيوز مطلقاً يُ   ؟فصَّ

ة يف وظيفٍة جـائزٍة يف حـدِّ نفسـها،  - ٤ هل جيوز العمل يف البنوك الربويَّ

 ؟كمحاسٍب، أو حارٍس، أو سائٍق، أو منظٍِّف، أو غري ذلك

ق اإل - ٥ ؟ ولـو جـاز فهـل أحكامـه كأحكـام لكـرتوينهل جيوز التسوُّ

ة به ق املتعارف، أو له أحكامه اخلاصَّ  ؟التسوُّ

هل هناك إشكال رشعيٌّ يف احلواالت املرصفيَّة، أو خيتصُّ اإلشكال  - ٦

 ؟باملصارف احلكوميَّة، أو األهليَّة، أو املشرتكة
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 ؟هل جيوز رشاء أسهم الرشكات، وما هي رشوط اجلواز - ٧

املال املقبوض من مكاتب البطاقة الذكيَّـة بـدالً عـن  ب عىلٰ هل يرتتَّ  - ٨

 ؟ٰى خراملرتَّب الشهري أحكاُم املرتَّب نفسه، أو هو يشء آخر له أحكام أُ 

اهنيار العملة يف بلٍد حكومته تعادي  هل جيوز العمل فيام يساعد عىلٰ  - ٩

رون من ذلك، أو أنَّ  ز، أو أنَّ يف ه ال جيواملسلمني إذا كان يف البلد مسلمون يترضَّ

 ؟املسألة تفصيالً 

ا :  

 ؟نرتنتهل يصحُّ عقد الزواج عرب اإل - ١

ــ - ٢ ة مــن دون صــورة، هــل جتــوز الدردشــة بــني األجنبــي واألجنبيَّ

 ؟صوت، ومن دون معرفة أحدمها لآلخر وال

يف مثـل القضـايا  ٰى إذا جازت الدردشة بينهام فهل جتوز مطلقـًا حتَّـ - ٣

 ؟إذا مل تكن مثرية للشهوة اجلنسيَّة

الصـداقة بـني اجلنسـني يف مواقـع التواصـل  هل جتوز املوافقة عـىلٰ  - ٤

 ؟كالفيس بوك وغريه من دون دردشة

سـتيذان مـن ة مـن دون االهل جيوز تنزيل الصور من صفحة خاصَّ  - ٥

 ؟صاحبها

 ؟ستئذان منهصفحة شخص من دون اال هل جيوز النرش عىلٰ  - ٦

يشارك منشورًا متداوالً بني الصفحات حيتمل  ف أنْ كلَّ هل جيوز للم - ٧

 ؟ه يتسبَّب يف مشكلة بني طرفنيأنَّ 

علِّـق هل جيب النهي عن املنشورات غري اجلائزة رشعًا بحيث إذا مل يُ  - ٨

 ؟املكلَّف عليها كان آثامً 
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خيرج مع خطيبته لرشاء جهاز العرس إذا كان  هل جيوز للمكلَّف أنْ  - ٩

 ؟ور متعارفًا يف املجتمع، وكان بإذن أهلهااخلروج املذك

ة بعد أنْ  - ١٠  هل جيوز للنساء حضور حفالت الزفاف يف القاعات املعدَّ

 ؟صار ذلك متعارفًا يف بعض البلدان يف هذا العرص

 :  

هل جيوز لبلد مسلم إقامة عالقة مع بلد معاٍد لبلـٍد مسـلم آخـر، أو  - ١

ة من العالقات الدبلوماسيَّ خيتصُّ اجلواز بدرجة خ  ؟ة، أو ال جيوز مطلقاً اصَّ

هل جيوز رشعًا الكذب وخلـف الوعـد ومـا شـاكل ذلـك يف عـامل  - ٢

ار دون املسلمني، أو مع املعـادين السياسة مطلقًا، أو خيتصُّ جواز ذلك مع الكُ  فَّ

ار دون املعاهدين منهم، أو ال جيوز مطلقاً من الكُ   ؟فَّ

بتسليم كـلٍّ مـن الـدولتني  ٰى خرقيَّة األمنيَّة مع دولة أُ فاتِّ ما حكم اال - ٣

ولة األُ   ؟ٰى خراملعارضني السياسيني للدَّ

م مَ املـنظَّامت العامليَّـة كـاألُ  نضـامم إىلٰ هل جيـوز للدولـة املسـلمة اال - ٤

سـات مـن  املتَّحدة، وجملس األمن الدويل وغريمها مع ما تساهم فيه هـذه املؤسَّ

 ؟رشط عدم اإلسهام يف الظلم، أو بعامليٍّ  مٍ ظل

حدة أو جملس األمن يف م املتَّ مَ تشارك األُ  هل جيوز للدول املسلمة أنْ  - ٥

ل يف الشؤون الداخليَّة لبلٍد حكومته ظاملة، أو خيتصُّ اجلواز بام إذا كانـت  التدخُّ

تلك الدولة كافرة، أو يالحظ احلكم الرشعيُّ املتناسب مع املواثيـق التـي بينهـا 

 ؟تلك الدولة، أو ال جيوز مطلقاً وبني 

هل جيوز تغيري األنظمة احلاكمة يف البلـدان اإلسـالميَّة مـن خـالل  - ٦

 ؟ة، أو الثورات الشعبيَّة، أو جيب الصُرب عليهانقالبات العسكريَّ اال
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شرتاك يف حكومة الظـامل هبـدف مسـاعدة املـؤمنني مـن ما حكم اال - ٧

أمثال عيلِّ بن يقطني، أو  قياس ذلك عىلٰ داخل احلكومة مهام أمكن، وهل يصحُّ 

 ؟ عنه أهل البيت ٰى يندرج حتت القياس الذي هن

هل جيوز تشكيل حزب سيايس لتحكيم رشع اإلسالم بعد الوصول  - ٨

ر الوسيلةالغاية ال تُ (ذلك يندرج حتت عنوان  احلكم، أو أنَّ  إىلٰ   ؟)ربِّ

بأوامر رئيس احلزب  لتزاملو جاز تشكيل حزٍب سيايسٍّ فام حكم اال - ٩

 ؟يقطع بذلك فيام لو احتمل العضو خمالفتها للرشع من دون أنْ 

األحزاب املنافسة للحـزب الـذي  فرتاء عىلٰ هل جيوز الكذب واال - ١٠

املناصـب  نتخابات، أو حصـوله عـىلٰ املكلَّف بصالحه هبدف فوزه يف االيعتقد 

ن احل  ؟زب من خدمة شعبهالعليا يف البلد، كمنصب رئيس الوزراء، ليتمكَّ

 :  

 :عرش مسائل أيضاً  ونقترص فيها عىلٰ 

ـهل جتوز صناعة األسلحة النوويَّ  - ١ ة مطلقـًا، أو خيـتصُّ ة والكيمياويَّ

، أو ال جيوز مطلقًا، أو أنَّ احلكم يـدور مـدار هتديـد وىلٰ اجلواز بالثانية دون األُ 

 ؟األمن العامليِّ 

مباغتة وكانت األوامر تقيض بعدم فتح النـار لو هجم العدوُّ بصورة  - ٢

اهـه وخمالفـة اه العدوِّ مهام كانت الظروف فهل جيوز للمقاتل فتح النار باجتِّ باجتِّ 

 ؟يف املسألة تفصيالً  األوامر، أو أنَّ 

ـار فيـه، أو جيـب ما حكم الدخول يف سباق التسلُّح إذا تسابق الكُ  - ٣ فَّ

 ؟هناك تفصيالً يف املسألة أنَّ إهنائه مهام أمكن، أو  العمل عىلٰ 

ـس، ستفادة من أقامر املراقبة اجلوّ هل جتوز اال - ٤ ـة، وطـائرات التجسُّ يَّ

 ؟بيوت املسلمني طِّالع عىلٰ لتحديد مواقع األعداء مع ما يلزم من اال
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، كـاألحالف  - ٥ هل جيوز الدخول مـع بلـد آخـر يف حلـف عسـكريٍّ

 ؟واحللف األطليس، أو فيه تفصيٌل  ة املعروفة اليوم بحلف الناتوالعسكريَّ 

 ؟ة السالح للعدوِّ يف حال السلم واهلدنة معهما حكم بيع تقنيَّ  - ٦

ب يف بلدان الكافرين، أو استخدام  هل جيوز جليش املسلمني أنْ  - ٧ يتدرَّ

ار يف بلد املسلمنيبني من الكُ مدرِّ   ؟فَّ

دة صـغرية آهلـٍة تدمري بلـ إذا توقَّف حتقيق السلم وإهناء احلرب عىلٰ  - ٨

كان املدنيِّني مع احتامل أهنَّ   ، هل جيوز ذلك أم ال؟م متعاونون مع العدوِّ بالسُّ

هل جيوز للعسكريِّ حلُق حليتـه إذا ألزمتـه وحدتـه بحلقهـا وكـان  - ٩

 ؟م حلقهارِّ مرجع تقليده ُحي 

ة اإللزاميَّـة، أو  - ١٠ هل جيوز للمكلَّف التخلُّف عن اخلدمـة العسـكريَّ

 ؟اجلواز بام إذا كان نظام احلكم ظاملًا، أو ال جيوز مطلقاً  خيتصُّ 

 :  

 :واخرتنا منها كام يف السابقة عرش مسائل

 ؟نرتنتما حكم حتصيل الشهادات من خالل الدراسة عرب اإل - ١

لو أثبت العلم احلديث وجود فائدة عظيمة يف لبس الرجال للذهب  - ٢

ة عىلٰ  أو احلرير فهل جيوز اإلفتاء الَّ وكذا  ؟احلرمة باجلواز، وتأويل النصوص الدَّ

ب فهـل اإلنسـان حيـنام ُجينِـ لو ثبت وبشكل قطعي عدم حدوث أيِّ تغريُّ عـىلٰ 

ـيسقط عنه وجوب الغُ  الَّ  ؟وجوبـه ة عـىلٰ سل من اجلنابة، وتأويل النصوص الدَّ

اإلفتـاء  وكذا لو ثبت وجود رضر كبري يف بعض املستحبَّات الرشعيَّة، فهل جيوز

الَّ بانتفاء اال  ؟استحباهبا ة عىلٰ ستحباب، وتأويل النصوص الدَّ

 ستفادة من أفكار اآلخرين من دون تنبيٍه عـىلٰ ف االهل جيوز للمؤلِّ  - ٣

 ؟ا من أفكارهمأهنَّ 
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لغريه يف حقٍل من حقول العلـم  امسلًام رسق إنجازًا علمي�  لوثبت أنَّ  - ٤

ذا كان املرسوق منه مسلًام مثله، أو فيام إذا كان فهل جيوز فضحه مطلقًا، أو فيام إ

 ؟مؤمنًا غري خمالف، أو ال جيوز مطلقاً 

د االتُ هل جتوز دراسة كُ  - ٥ أراء امللحـدين  الع عـىلٰ طِّـب اإلحلـاد ملجـرَّ

 ؟وليس ألجل الردِّ عليها، أو ال جتوز، أو فيها تفصيٌل 

بلـد غـري مسـلم، أو هل جيوز للعامل املسلم تقديم خدماته العلميَّـة ل - ٦

 ؟خيتصُّ اجلواز بحالة عدم اهتامم بلدان املسلمني به، أو ال جيوز مطلقاً 

مع ظاهر القرآن  هل جيوز نرش األبحاث العلميَّة اجلديدة التي تتناىفٰ  - ٧

البحـت، ال للتشـكيك يف عقيـدة  ذا كان النرش هبدف البحث العلميِّ الكريم، إ

األبحاث العلميَّة املتوافقة مع ظاهر القـرآن املسلمني، وكذا العكس، أعني نرش 

د ما جاء يف القرآن الكريم، مـع احـتامل انكشـاف العلم يُ  الكريم، إلثبات أنَّ  ؤيِّ

 ؟خطأ الكشف العلمي

ن حيقُّ له قانونًا إكامل الدراسات العليا، لكن احلـقَّ لو كان املكلَّف ممَّ  - ٨

املحـاكم، مـع  إىلٰ  ٰى وز له رفـع شـكون مل يكن أهالً لذلك فهل جيلغريه ممَّ  َح نِ مُ 

 ؟كبٍري للامنح واملمنوح له ٰى ا سوف تتسبَّب يف أذعلمه بأهنَّ 

ـناعيَّة الكـربـالش ٰى هل جيوز العمل لد - ٩ هبـدف رسقـة  ٰى ركات الصِّ

لت إليها، لتوظيفها يف صالح بلدان املسلمني  ؟التكنولوجيا التي توصَّ

لدراسيَّة يف مدارس املسلمني لو املناهج ا عرتاض عىلٰ هل جيب اال - ١٠

تعاليم خمالفة لتعاليم اإلسالم، أو ال جيب، أو فيه تفصيٌل بني  كانت تشتمل عىلٰ 

 ؟عرتاض، وما لو كان جائرًا فال جيبما لو كان احلاكم عادالً فيجب اال

 :  

شارة ه لن يتسبَّب يف أيِّ حادث لو خالف اإلارة أنَّ إذا علم سائق السيّ  - ١
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حام فهل جيوز له خمالفتها، أو خيتصُّ اجلواز بام إذا كان الشـارع خاليـًا املروريَّ  ة رغم الزِّ

 ؟ٰى لو كان لوحده يف الشارعبحيث ال توجد فائدة من توقُّفه، أو ال جيوز مطلقًا حتَّ 

املكلَّـف عـرب صـفحات التواصـل  هل جيب ردُّ السالم الواصل إىلٰ  - ٢

الوجوب بالتواصل الفوري دون القـديم الـذي مضـت  جتامعي، أو خيتصُّ اال

دِّ  ة، أو خيتُص وجوب الرَّ الم بالكتابة، أو بالسالم الصويت وال يشمل الس عليه مدَّ

ل، أو ال جيب الردُّ عـىلٰ   خيتصُّ بالسالم الصويت املبارش فقط دون الصويت املسجَّ

 ؟السالم يف تلك الصفحات مطلقاً 

ت يف تبديل طفلها بطفل آخر،  ٰى ستشفإذا أنجبت الزوجة يف امل - ٣ وشكَّ

مت بشكو القضاء، وبعد إجراء الفحص من خـالل حتليـل احلمـض  إىلٰ  ٰى فتقدَّ

ه ليس ابنهـا الطفل الذي عندها ليس طفلها، فحكم القايض بأنَّ  النووي تبنيَّ أنَّ 

 نفـي ة اعتامد هذه الطريقة يفمن الناحية القانونيَّة، فهل جيوز من الناحية الرشعيَّ 

ق هبام من جهة النسب، وال يف املرياث، الطفل عنها وعن زوجها، بحيث ال ُيلحَ 

 ؟ٰى خروحيلُّ البنتهام الزواج منه، أو يكون املرجع يف ذلك قاعدة أُ 

عت احلكومة قانونًا خمالفًا للرشع وكانت خمالفة ذلك القانون  - ٤ إذا رشَّ

حاهلـا  تلك احلرمة الرشعيَّة عىلٰ  ٰى قللبلد، فهل تب موجبًة لإلخالل بالنظام العامِّ 

 ؟فتجب خمالفة القانون، أو ترتفع احلرمة وجيب تطبيق القانون

ة يقتيض توزيع املرياث بـني الورثـة إذا كان قانون األحوال الشخصيَّ  - ٥

 ٰى خـرالقانون بطريقة أو أُ  حيتالوا عىلٰ  بشكل خمالف للرشع فهل جيوز للورثة أنْ 

ع املرياث علكي يُ   ؟طبق الرشع ىلٰ وزَّ

إذا كان يف قوانني املحاكامت اجلزائيَّة ثغرات قانونيَّة يستطيع املحامي  - ٦

له املتَّهم، ومل يكن له علم بـرباءة موكِّ  لـه واقعـًا، بـل كـان من خالهلا تربئة موكِّ

حيتمل الرباءة، وحيتمل عدمها أيضـًا، فهـل جيـوز لـه الرتافـع عنـه مـن خـالل 

ن براءتهاستغالل تلك الثغرات إل  ؟ثبات براءته، أو خيتصُّ اجلواز بام إذا تيقَّ
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 ؟هل جيوز للمسلم تويلِّ مهنة القضاء، أو فيه تفصيل - ٧

هل جيوز دفع رشوة ملسؤوٍل يف الدولة إذا كان يف دفعها نجاة ملـؤمن  - ٨

ةٌ  ل السجن مشقَّ  ؟من السجن ظلًام، أو خيتصُّ اجلواز بام إذا كان يف حتمُّ

صـال بحكـم األمـوال تِّ ركات االـالدفع املسبق لش كارترب عتَ هل يُ  - ٩

ة بحيث يرتتَّب عليه أحكامها، أو هو يشء آخر خمتلف عنهـا، ولـو كـان النقديَّ 

 ؟خمتلفًا فام هي حقيقته رشعاً 

ة، وتمَّ تفعيل الرقم الكارت ليس بحكم األموال النقديَّ  إذا قلنا بأنَّ  - ١٠

صـال، فهـل يكـون تِّ رشكة اال ٰى رصيد لد ي الذي فيه، وأصبح للمكلَّفالّرس 

س فيـه، ومـن حيـث ُمـة من حيـث وجـوب اخلُ الرصيد بحكم األموال النقديَّ 

 ؟الصدقة مثالً  مالكه فال يستحقُّ  عىلٰ  انطباق عنوان الغنيِّ 

هذه مجلة مسائل ترتبط بعنـاوين مسـتحدثة ال بـدَّ مـن حتديـد الوظيفـة 

ة أو اإلمجاع، وهو نَّ الترشيع من الكتاب أو السُّ مصادر  الرشعيَّة جتاهها استنادًا إىلٰ 

ر ـأمر يتطلَّب تضلُّعًا يف الفقه، ونحن بدورنا نمنح العوامَّ سنة كاملـة، بـل عشـ

سنني، بل عرشين سنة، بل ثالثني، بل مخسني، ليأتونا بأجوبة هذه املسائل، مـع 

تها من الكتاب العزيز، أو الرِّ   .اإلمجاعوايات املعصوميَّة، أو ذكر أدلَّ

احليـاة مـا مل ينخرطـوا يف  ٰى ولن يأتونا بيشٍء ولو منحناهم الفرصـة ملـد

ة لسنوات طوال  .الدراسات احلوزيَّ

ل من الكتاب، والذي عقدناه لبيان  وهبذا نكون قد فرغنا من الفصل األوَّ

ة مرشوعيَّة التقليد يف األحكام الفرعيَّة اال  .ستنباطيَّةأدلَّ

لشكَّ والرتديد مرشوعيَّته، بل وجوبه، وال أقـلَّ يف وقد ثبت بام ال يقبل ا

 .، واحلمد هللا وحدهٰى زمن الغيبة الكرب

*   *   * 
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ة التقليد يف مرشوعيَّ  عىلٰ  ستداللمن اال - بحمد اهللا تعاىلٰ  - فرغنا بعد أنْ 

ض يف هذا الفصل إلثبات قِ األحكام الفرعيَّة ن ، اة الفقهـاء تارخيي�ـم مرجعيَّ دَ تعرَّ

ة  .، وببيان ذلك تتبنيَّ مكانتها ومعارصهتا ملرجعيَّة األئمَّ

 :ويقع البحث يف توطئة، ومقامني

ا التوطئة  .ذلك بشكل جممل ففي تسليط الضوء عىلٰ  أمَّ

ا املقام األوَّ   . ةايات األئمَّ ففي إثبات ِقَدم املرجعيَّة حسب رو لوأمَّ

ا املقام الثاين جالففي إثبات ِقَدم املرجعيَّ  وأمَّ  .ة حسب كلامت علامء الرِّ

طا: 

مل  إنْ   عهد أمري املؤمنني ترجع يف أقلِّ التقادير إىلٰ  اة تارخيي� املرجعيَّ  إنَّ 

، إذ ال شكَّ أنَّ بعض التابعني كانوا يتولَّون منصب  نقل يف عهد رسول اهللا

قضاء، كرشيٍح القايض، وهو أمٌر قد تواتر ثبوته، وال كالم يف أنَّ القضاء ورفع ال

ــف عــىلٰ  اخلصــومة عــىلٰ  ــنَّة يتوقَّ  الفقاهــة والقــدرة عــىلٰ  ضــوء الكتــاب والسُّ

 .)١(ستنباطاال

ولو تمَّ التشـكيك يف ذلـك فـال جمـال للتشـكيك يف وجـود فقهـاء بـني 

ة ام يف عهد اإلمـامني اهلُاممـني أيب يرجع الناس إليهم، السيّ   أصحاب األئمَّ

ادق  . جعفر الباقر وولده أيب عبد اهللا الصَّ
                                                        

ـَة الطائفـة : يدلُّ عٰىل ذلك(: عٰىل جواز التقليد ستداللقال الشيخ الطويس يف مقام اال )١( أينِّ وجـدُت عامَّ

إٰىل زماننا هذا يرجعون إٰىل علامئهـا، ويسـتفتوهنم يف األحكـام والعبـادات،   من عهد أمري املؤمنني

غون هلم العمل بام يفتوهنم بهويفتو ة يف أُ ( )هنم العلامء فيها، وُيسوِّ  ).٧٢٩ ص :صول الفقهالعدَّ
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مات اال ر أنَّ نكِ نعم، نحن ال نُ  ستنباط يومذاك مل تكن بالصعوبة التي مقدِّ

ه يف ذاك العرص مل يكن بحاجة إىلٰ  عليها اليوم، ألنَّ  بينه وبني املعصوم،  سندٍ  املتفقِّ

ل من األساس، وهو علم يأخـذ اليـوم مـن الفقيـه عن علم الرجا نٍ فهو ُمستغ

 .شطرًا كبريًا من عمره، وحتصيله ودراسته

تها، والتي تُ  أنْ  كام ال حيتاج إىلٰ  ث يف علـم بحَ يدرس مباحث األلفاظ برمَّ

ل شـغِ صول يف هذه العصور، وتأخذ سنوات عديدة من عمر فقهاء اليوم، وتُ األُ 

 .ٰى آخر حلظة من حياهتماكري دراستهم حتَّ زًا كبريًا من تفكريهم من لدن بوحيِّ 

اين، رف، واملعــة، من علم اللغة، والنحو، والصـناهيك عن علوم العربيَّ 

وافرًا مـن واة عن دراستها يومذاك، بينام تأخذ شطرًا والبيان، واستغناء أكثر الر

 .زًا كبريًا من تفكريهل حيِّ شغِ عمر الفقيه اليوم، وتُ  سني

ا أحوجنا إليه اليوَم غياُب مل يكن الصحابة بحاجة إليه، ممَّ  اغري ذلك ممَّ  إىلٰ 

، وما فقدناه من ٰى خرعدنا عن تلك األزمنة من جهة أُ من جهة، وبُ   املعصوم

 .ةم يف ضوئها من جهة ثالثفهَ القرائن التي كانت النصوص تُ 

ه اليوم ا حتتاج إليكثٍري ممَّ  ة مل تكن يوم ذاك بحاجة إىلٰ أنَّ املرجعيَّ  :واحلاصل

قٍة، وحتصيٍل علميٍّ لسنوات طويلة، لكن هذا ال يُ  ل فارقًا يف من دراسٍة معمَّ شكِّ

، شاء اهللا تعـاىلٰ  حقيقة املرجعيَّة، بل هو فارق يف متطلَّباهتا، كام سيتبنيَّ الحقًا إنْ 

ر من حيث سعة التحصيل العلمـي، والدِّ   ة يف النظـر، والقـدرة عـىلٰ قَّـيف التطوُّ

 ٰى خـرأكثر فأكثر، شأهنا يف ذلك شأن أصحاب الفنون والعلـوم األُ ستنباط، اال

ر دائـم واتِّسـاع وارتقـاء إىلٰ   التي ال خالف بني عاقَلِني من جهة كوهنـا يف تطـوُّ

 .مراتب مل تكن قد وصلتها يف أوائل عهدها وبواكري تدوينها

، إذ كان  ذلك ما وقع يف زمن اإلمامني الباقَرين وأصدق شاهد عىلٰ 

ل صورةً  مر من هذه اجلهة أكثر وضوحًا وأجىلٰ األ ، حيـث أخـذا يف تأسـيس أوَّ
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 ،بل املئات ،راتـفيها العش ٰى ة للمسلمني ال للشيعة فقط، حيث تربَّ حوزة علميَّ 

ين، لتكون مجاعـة مـنهم يدهيام يف خمتلف علوم الدِّ  بل األلوف من املسلمني عىلٰ 

هتم، والتي ليس بمقدور أهلها مراجَع للمسلمني يف أمصارهم ونواحيهم وقصبا

ين، ليسألوه عن خمتلف مسائل الدِّ   بلد املعصوم يأتوا إىلٰ  بحسب العادة أنْ 

 .األحكام، ويف كلِّ صغرية وكبريةسواء يف جمال العقيدة أم يف جمال 

ـ - كـام سـننقله - ولذا كان بعضهم ح لـبعض األئمَّ ـ  ةقـد رصَّ ه بأنَّ

 يرجـع إىلٰ  له مسألة، فسأله عامَّ إذا كان جيوز له أنْ  يلقاه كلَّام عرضت يقدر أنْ  ال

 .ذلك  ليأخذ منه معامل دينه، فأجاز له اإلمام  فالن من أصحابه

 ة كانـت موجـودة إىلٰ املرجعيَّ  أنَّ  ويف بعض النصوص ما يدلُّ رصحيًا عىلٰ 

ام ميأمره اإل - كام نقلنا يف الدليل اخلامس - جنب اإلمامة، فهذا أبان بن تغلب

 بُّ أنْ فتي الناس، بل أخـربه بأنَّـه ُحيِـجيلس يف مسجد املدينة ويُ  بأنْ   الباقر

 .ٰى الناس يف شيعته مثلهير

أبـا حنيفـة كـان إذا استعصـت عليـه مسـألة  كام جاء يف بعض النصوص أنَّ 

د بـن مسـلم الطـائفي الـذي هـو مـن أصـحاب واستغلقت بعث من يستفتي حممّ 

ه مبعـوث مه املستفتي بأنَّـعلِ يُ  جواب املسألة، من دون أنْ ، ليأتيه منه ب الباقَرين

يًا للفتوٰى يف حياهتمحممّ  من ِقَبل أيب حنيفة، وهذا يعني أنَّ   . دًا كان متصدِّ

يه لإلفتاء يف زماهنم ،  وكذا ما ورد يف ترمجة معاذ بن مسلم، من تصدِّ

ه الصادق  .ذلك عىلٰ   وقد أقرَّ

دهويُ   ام علينا أنْ إنَّ «: ، قال سامل، عن أيب عبد اهللا ما رواه هشام بن :ؤيِّ

 .)١(»عوافرِّ تُ  صول، وعليكم أنْ لقي إليكم األُ نُ 

                                                        

 ).٥١ح  /٦الباب  /أبواب صفات القايض /٦١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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علينـا « :، قـال د بن أيب نرص، عن الرضاومثله ما رواه أمحد بن حممّ 

 . )١(»صول، وعليكم التفريعإلقاُء األُ 

كـة لَ فقاهـة ومَ وجـود ال ف عىلٰ التفريع تتوقَّ  القدرة عىلٰ  إذ من املعلوم أنَّ 

 .مراتبها املناسبة مع تلك العصورستنباط، ولو يف بعض اال

، حيث كانت مدرسة قم  ثمَّ صار األمر أكثر وضوحًا يف زمن الرضا

 ٰى د بـن عيسـعامرة برجاالت الطائفة وفقهائها ومراجعها، أمثال أمحد بن حمّمـ

سلطان، أي الفقيـه ال ٰى ه كان الرئيس الذي يلقاألشعري الذي جاء يف ترمجته أنَّ 

الذي يلقاه سلطان ذلك الزمان كرئيٍس للشـيعة، كـام نشـاهد اليـوم ذلـك مـن 

ة العليـا للطائفـة مسؤويل الدولة، بل املسؤولني الدوليِّني حينام يلتقون املرجعيَّـ

مـن كـان   عـىلٰ مثل هذا العنوان ال ينطبق إالَّ  أنَّ  ٰى رشعيٍّ عنها، وال خيف لٍ كممثِّ 

 .أو أحد مراجعها وفق مصطلحنا اليوم مرجعًا للطائفة،

ل ـهذا ما أردنا تسليط الضوء عليه يف هذا التمهيد، ولنش رع يف املقام األوَّ

ة عىلٰ   الذي عقدناه لنقل نصوص املعصومني الَّ ِقَدم مرجعيَّـة الفقهـاء،  الدَّ

ـص بِ ُنت ، ثمّ  ومعارصهتا لزمان ظهورهم عه بالكالم يف املقـام الثـاين املخصَّ

العـون  نسـتمدُّ  مها، ومـن اهللا تعـاىلٰ دَ ِقـ ل كلامت األعـالم التـي تـدلُّ عـىلٰ لنق

 .والتوفيق

وا لا :ا َِص ام   : 

روايات كثرية حيصل بمالحظة جمموعها القطُع   نقل صاحب الوسائل

 .  ، ومعارصهتم للمعصومنياِقَدم مرجعيَّة الفقهاء تارخيي� ب

وايات نكتفي بذكر بعضـها، مـع حـذف لكي ال يطول الكالم بذكر الرِّ و

 :النظر فيها بعد حصول التواتر يف إثبات املطلوب أسانيدها، لعدم احلاجة إىلٰ 
                                                        

 ).٥٢ح (املصدر السابق  )١(
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، قال - ١ ام احتجنا ربَّ :  قلت أليب عبد اهللا: ما رواه شعيُب الَعقرُقويفُّ

 .، يعني أبا بصري)١(»عليك باألسدي«: نسأل عن اليشء، فمن نسأل؟ قال أنْ 

واة الثقا بعضهم  فرق يستوجب ختصيص الرجوع إىلٰ  ةفلو مل يكن بني الرُّ

ي، ومل خيـصَّ اإلرجـاع  ةعليك بالثقا:  دون بعض لقال اوين عنـِّ مـن الـرَّ

واة أيضـًا، فلـامذا  - العقرقويف - نفس السائل ام وأنَّ باألسدي، السيّ  هو من الرُّ

 ؟ ما يرويان معًا عنهراٍو مثله ما دا عه إىلٰ رجِ يُ 

وايـات،  هذا، مضافًا إىلٰ  أنَّ املقصود من اليشِء املسؤول عنه ليس هـو الرِّ

تطبيـق  فقاهة وقـدرة عـىلٰ  ينيَّة، ومنها األحكام، وهذا حيتاج إىلٰ بل املعارف الدِّ 

وايات عىلٰ  ؤال، وإالَّ  الرِّ ب احلديثيَّة بني أيدينا، فهل يمكن تُ  فها هي الكُ مورد السُّ

يٍّ أنْ   ؟ما يعرض له من مسائل ابتالئيَّة طبِّق حديثًا منها عىلٰ يرجع إليها ليُ  لعامِّ

ُل بن عمر، من أنَّ  - ٢ قـال للفـيض بـن   أبا عبـد اهللا ما رواه املَُفضَّ

رجل من  ، وَأْوَمَأ إىلٰ »فإذا َأَردَت حديثنا فعليك هبذا اجلالس«: املختار يف حديث

 .)٢(زرارة بن أعني: ، فقالواأصحابه، فسألت أصحابنا عنه

ٌة علينا يف بيان مقاصد النصوص  وفيه داللة عىلٰ  واة الذين هم حجَّ أنَّ الرُّ

د بن مسلم، وأيب بصـري، وأمثـاهلم، هم خصوص الفقهاء منهم، كزرارة، وحممّ 

واة عن الصادقوإالَّ  أربعـة  يزيـدون عـىلٰ  - كام قلنا آنفاً  - وحده   فإنَّ الرُّ

إرجاع الفيض بزرارة مع   ، فِلَم خصَّ امنهم كثريون جد�  ةالثقاآالف راٍو، و

 ؟وجود ُرواٍة كثريين غريه

يرجع إليه غري  ال يوجد أيُّ راٍو ثقٍة يمكن للفيض أنْ  أنْ  اومن البعيد جد� 

هذا أظهر من داللـة روايـة  زرارة، ويف حديث سليامن بن خالد اآليت داللٌة عىلٰ 

ل هذه  .املفضَّ
                                                        

 ).١٥ح / ١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).١٩ح / ١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٣ ص/ ٢٧ج (الشيعة وسائل  )٢(
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: يقـول  سـمعت أبـا عبـد اهللا: ه سليامن بن خالد، قـالما روا - ٣

 زرارة، وأبو بصـري ليـث املـرادي، ذكرنا وأحاديَث أيب إالَّ  ىٰ َأِجُد َأَحَدًا أحي ما«

د بن مسلم، وبريد بن معاوية العجيل، ولوال هؤالء ما كان أحـٌد يسـتنبط وحممّ 

اظ الدِّ  ابقون إلينا حالل اهللا  مناء أيب عىلٰ ين، وأُ هذا، هؤالء ُحفَّ وحرامه، وهم السَّ

 .(١)»يف الدنيا، والسابقون إلينا يف اآلخرة

د روايتها عنهم مل تكـن للمـذكورين   فلو كان إحياء أحاديثهم بمجرَّ

ُة خصوصيٍَّة من هذه اجلهة، بل لكان غريهم ممَّ  ن هو أكثر مـنهم روايـًة أجـدَر أيَّ

 .منهم بذلك التوصيف

لت مـا وصـفهم  مـا كـان أحـٌد «:  خصوصـًا قولـه - بـهوأنت إذا تأمَّ

نــت أنَّ  - »يســتنبط هــذا ــ تيقَّ واة الــذين هــم حجَّ ٌة عــٰىل العبــاد املقصــود مــن الــرُّ

ـ ،  ةخصوص من كـان مـنهم فقيهـًا لـه القـدرة عـٰىل اسـتنباط مقاصـد األئمَّ

ين اوي مقـام حفـظ الـدِّ  فهـل يسـتحقُّ الـرَّ صـول، وإالَّ واستخراج الفروع من األُ 

يف الـدنيا واآلخـرة   ٰىل حالل اهللا وحرامه وكونه من السابقني إليهمواألمانة ع

د روايته ألحاديثهم، ومن دون محلها عٰىل حماملها املقصودة هلم  ؟ بمجرَّ

 .من الباب، فراجع )٢٦(و )٢٢(وقريب من هذا املضمون احلديثان 

ه ليس إنَّ :  قلت أليب عبد اهللا: ما رواه عبد اهللا بن أيب يعفور، قال - ٤

أصحابنا فيسألني، وليس  كلَّ ساعة ألقاك، وال يمكن القدوم، وجييُء الرجل من

ه فإنَّـ ؟د بن مسـلم الثقفـيما يمنعك من حممّ «: ما يسألني عنه، فقال عندي كلَّ 

 .(٢)»سمع من أيب، وكان عنده وجيهاً 

د الوصول إىلٰ ومن الواضح أنَّ   ٰى لكف  أحاديثهم ه لو كان املقصود جمرَّ
                                                        

 .)٢١ ح /١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٤ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٢٣ح (املصدر السابق  )٢(
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واة، وال وجه لتخصـيص الرجـوع بـابن مسـلم  ةأيِّ ثقة من ثقا رجوع إىلٰ ال الرُّ

ــف ذلــك عــىلٰ )عليــه رضـوان اهللا تعــاىلٰ ( اوي وجيهــًا  ، كــام ال يتوقَّ كــون الــرَّ

سبب وجاهته  أنَّ  وصف ابن مسلم بذلك دليل عىلٰ  وهبذا يظهر أنَّ   عندهم

د صدقه ووثاقته، بل هو أمر فوق ذلك، و   الفقاهـة، وإالَّ مـا هـو إالَّ مل يكن ملجرَّ

، ومل تكـن البـن مسـلم وأمثالـه  وجهاء عند أهـل البيـت ةكان مجيع الثقا

 .ة مطلقاً خصوصيَّ 

د ذلك قول ابن أيب يعفورويُ  أصـحابنا فيسـألني،  وجييُء الرجل من(: ؤكِّ

، فإنَّ الناس إنَّام يسـألون عـن مثـل األحكـام )ما يسألني عنه وليس عندي كلَّ 

اوي القدرة عىلٰ الرشعيَّ  وايات، وما مل يكن للرَّ إرجاع املورد املسؤول  ة، ال عن الرِّ

جـوع  عنه إىلٰ  ائل فرق، إذ يمكن له الرُّ واية أو تلك مل يكن بينه وبني السَّ هذه الرِّ

جوع إىلٰ تُ كُ  إىلٰ   .ابن مسلم ب احلديث بنفسه، وال حاجة به للرُّ

: ، فقـال د أيب عبـد اهللاكنَّا عنـ: ما رواه يونس بن يعقوب، قال - ٥

اٍح تسرتحيون إليه؟ ما يمنعكم من احلارث ٍع؟ أمَ زا لكم من َمفأمَ « ا لكم من ُمسَرتَ

 .(١)»بن املغرية النرصي؟ا

 ال يوجـد أيُّ راٍو ثقـةٍ  أنْ  اما قلنا واضحة، إذ من البعيد جد�  وداللته عىلٰ 

ريِّ خصوصيًة هبـا ـلنصغري النرصي يف ناحية املخاَطبني وبلدهتم، ما يعني أنَّ ل

اح، وإالَّ  اوي مهام كـان ثقـةً استحقَّ اسم املفَزع واملسَرتَ ـه   فالرَّ ال يصـدق يف حقِّ

بيـان مقاصـد  إذا مل يكن قـادرًا عـىلٰ  - املفزع و املسرتاح - العنوانان املذكوران

للناس، واستنباط أحكام ووظائف من يفزعـون ويسـرتحيون   املعصومني

 . عنهما يرويه إليه ممَّ 

بذلك هو راوي هذا   أنَّ من مجلة من خاطبهم اإلمام هذا مضافًا إىلٰ 
                                                        

 ).٢٤ح  /١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٥ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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واة الثقا أيضـًا، بـل وكـان مـن  ةاحلديث، أعني يونس بن يعقوب، وهو من الرُّ

ضا  ء أصحاب الصادق والكاظم والرِّ ، فِلَم مل يأمرهم )صلوات اهللا عليهم(أجالَّ

، ولِ  واة الثقـاَم شمله ـبالرجوع إليه مع النَّرصيِّ  ةباخلطاب معهـم إذا كـان الـرُّ

 ؟ين منهممتساوين يف جواز رجوع الناس إليهم ألخذ معامل الدِّ 

أنَّـه ذمَّ  - يف حديث -  اج، عن أيب عبد اهللاما رواه مجيل بن درّ  - ٦

س مثلـه، إنَّـ«: رجالً، فقال س اهللا روحه، وال قـدَّ ه ذكـر أقوامـاً كـان أيب ال قدَّ

اهللا وحرامه، وكانوا َعيْبََة علمه، وكـذلك اليـوم هـم عنـدي  حالل ائتمنهم عىلٰ 

ي، وأصحاُب أيب حق� مُ  ، إذا أراد اهللا بأهل األرض سوءًا رصف هبـم استوَدُع رسِّ

عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياًء وأمواتاً، هم الذين أحيَـوا ذكـر أيب، هبـم 

 ، ثمّ »طلني، وتأويل الغالنيين انتحال املبيكشف اهللا كلَّ بدعة، ينفون عن هذا الدِّ 

من علـيهم صـلوات اهللا وعلـيهم رمحتـه أحيـاء « :من هم؟ فقال: ، فقلتٰى بك

 .)١(»د بن مسلموأمواتاً، بريد العجيل، وأبو بصري، وزرارة، وحممّ 

ع دَ كشـف البِـ السابق، ولكنَّا نزيد هنـا أنَّ  والكالم فيه كالكالم يف النصِّ 

 إذا كان له من مر السهل واملتيرسِّ لكلِّ راٍو، إالَّ ونفي انتحال املنتحلني ليس باأل

حيُ  الفقاهة ما يكفي يف ذلك، كام هو أوضح من أنْ   .وضَّ

اوي غري الفقيه  وقد دلَّ عىلٰ  اوي الفقيه والرَّ ما رواه داود بن الفرق بني الرَّ

أنتم أفقُه الناس إذا عـرفتم معـاين «: يقول  سمعت أبا عبد اهللا: فرقد، قال

وجوٍه، فلو شاء إنساٌن لرصف كالمه كيف شاء  الكلمة لتنرصف عىلٰ  نا، إنَّ كالم

از عــن أيب عبــد اهللا»وال يكــذب قــال أبــو : ، قــال ، ومــا رواه بريــد الــرزَّ

 قدر روايـتهم ومعـرفتهم، فـإنَّ  اعرف منازَل الشيعة عىلٰ  ،يا ُبنيَّ «:  جعفر

رايات لل وايِة، وبالدِّ رايُة للرِّ وايات يعلو املؤمُن إىلٰ املعرفة هي الدِّ درجات  أقٰىص  رِّ
                                                        

 ).٢٥ح (املصدر السابق  )١(
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قيمَة ُكلِّ امريٍء  ، فوجدُت يف الكتاب أنَّ  نظرت يف كتاٍب لعيلٍّ اإليامن، إّين 

قدر ما آتاهم من العقول  حياسب الناس عىلٰ  اهللا تبارك وتعاىلٰ  وقدَرُه معرفتُُه، إنَّ 

يث تدريه خٌري مـن حد« :أنَّه قال  عن أيب عبد اهللاوما روي ، »يف دار الدنيا

ٰى يعـرف معـاريض كالمنـا، ألف حديٍث ترويه، وال يكون الرجل منكم فقيهًا حتَّـ

مـا ، و)١(»وإنَّ الكلمة من كالمنا لتنرصُف عٰىل سبعني وجهًا، لنا من مجيعها املخـرج

خطـب النـاس يف   رسـول اهللا نَّ إ«:  رواه ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللا

غهـا مـن مل نَ : مسجد اخليف فقال َ اهللاُ عبدًا َسِمَع مقالتي فوعاها، وحفظهـا، وبلَّ رضَّ

 .)٢(»حامل فقٍه إٰىل من هو أفقه منه حامل فقٍه غُري فقيٍه، وُربَّ  يسمعها، َفُربَّ 

جوع إىلٰ  جوع إىلٰ  ومن هنا يظهر الفرق بني الرُّ اوي الفقيه والرُّ اوي  الرَّ الرَّ

ل له القدرة عىلٰ غري الفقيه، فلو سألتهام عن مسألة رشع حتديد  يَّة ما حكمها فاألوَّ

واية التي ينبغي أخذ حكم املسألة منها، دون الثـاين، ألنَّ إرجـاع املسـألة إىلٰ   الرِّ

واية أو تلك حيتاج إىلٰ  وايات  هذه الرِّ د حفظ الرِّ فقاهة كام قلنا آنفًا، وال يكفي جمرَّ

ابيَّـة اليـوم، كـام الوهّ ام عن ظهر قلب كام هو حال اخلـوارج والنواصـب السـيّ 

واية دون تلك  ال اوي عارفًا بانطباق هذه الرِّ يكفي حفظها يف كتاب ما مل يكن الرَّ

 .مورد السؤال عىلٰ 

تي :  قلـت للرضـا: ما رواه عيلُّ بن املسيَّب اهلمداين، قـال - ٧ ُشـقَّ

ن آخذ معامل ديني؟ قال ا من زكري«: بعيدة، ولسُت أصل إليك يف كلِّ وقت، فممَّ

ي املأمون عىلٰ ا رفُت ـفلـامَّ انصـ: ، قال عيلُّ بن املسيَّب»ين والدنياالدِّ  بن آدم الُقمِّ

 .)٣(زكريا بن آدم، فسألته عامَّ احتجت إليه منا عىلٰ دِ قَ 
                                                        

ل الكتاب ٣ - ١ األحاديث /خبارمعاين األ )١(  .من أوَّ

 ).٤٣ح  /٨الباب  /أبواب صفات القايض /٨٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

 ).٢٧ح  /١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٦ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٣(
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 - ين والـدنياالـدِّ  املأمون عـىلٰ  - صدق العنوان املذكور اومن البعيد جد� 

وايات عن ن إالَّ ِس من ال ُحي  عىلٰ  ظهر قلٍب، أو يف أصٍل، أو يف كتاٍب ممَّا  حفظ الرِّ

ن منه كثٌري من الثِّقا ين دُّ مـن حفـظ الـدِّ  فهل ُيعَ املوجودين يومذاك، وإالَّ  ةيتمكَّ

وايات بغري املقصود منها والذي حتتاج معرفته إىلٰ  إحاطٍة ودرايٍة وفقٍه  تفسري الرِّ

 !؟ جلملٍة ُمعتَدٍّ هبا من رواياهتم

ق العنوان املذكور مـن اال، بل ال بدَّ كالَّ  ا لـه تِّ يف حتقُّ صـاف بـام ذكرنـا ممـَّ

 .ة يف الفقاهة، والفهم باملقدار املعتدِّ بهمدخليَّ 

د هذا املعنا يُ وممَّ  زكريا  منا عىلٰ دِ فلامَّ انرصفُت قَ (: قول عيلِّ بن املسيَّب ٰى ؤكِّ

أله عـن ، إذ مـن الواضـح أنَّـه مل يكـن يسـ)بن آدم، فسألته عـامَّ احتجـت إليـها

وايات، بل عامَّ حيتاج إليه من األحكام وغريها، وكان زكريا بن آدم ُجي   يبه عىلٰ الرِّ

وايات، وهذا حيتاج إىلٰ  راً  طبق الرِّ  .فقه كام أوضحناه مكرَّ

رفوا منـازل عا«: اآليت  يشري حديث اإلمام الصادق ٰى هذا املعن وإىلٰ 

ٰى نَّا ال َنُعدُّ الفقيـَه مـنهم فقيهـاً حتَّـنون من رواياهتم عنَّا، فإِ ِس شيعتنا بقدر ما ُحي 

ثًا؟ قال: ، فقيل له»ثاً يكون ُحمَدَّ  ُم «:  َأَو يكون املؤمن حمدَّ ًام، واملَُفهَّ يكون ُمَفهَّ

ث واية عىلٰ )١(»املحدَّ اوي الفقيه وغريه ، وسيأيت كيف تدلُّ هذه الرِّ  .الفرق بني الرَّ

بن يقطني مجيعًا، عن  حلسُن بن عيلِّ ما رواه عبُد العزيز بن املهتدي وا - ٨

ال أكاُد أصل إليك أسأُلك عن كلِّ ما أحتاج إليـه مـن : قلت: ، قال الرضا

معامل ديني، َأَفيُوُنُس بُن عبد الرمحن ثقٌة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديني ؟ 

 .)٢(»نعم« :فقال

و اوي مل يسأل عن أخذ نصوص الرِّ د وها أنت تالحظ أنَّ الرَّ ايـات وجمـرَّ
                                                        

 ).٣٨ح / ١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٩ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٣٣ح / ١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٧ ص/ ٢٧ ج(وسائل الشيعة  )٢(
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مجـُع : ين منـه، واملعـاملألفاظها من يونس كام هي، بل سأل عن أخذ معـامل الـدِّ 

َمْعَلم، وهو األمر البارز، كمعامل الطريق، وهي عالماته، وكمعامل املدينة، وهـي 

ـة  أبنيتها املرتفعة وما كان بـارزًا منهـا، وكمعـامل التـاريخ، وهـي أحداثـه املهمَّ

مـن  ين ُكلُّ مـا كـان مهـام� يكون املراد من معامل الدِّ  ال بدَّ أنْ هذا  والبارزة، وعىلٰ 

مسائله، ال خصوص األحكام الفرعيَّة، وهذا ما ال يمكن لغري الفقيه استخراجه 

وايات  .من الرِّ

 .من نفس الباب، فالحظ )٣٥(و )٣٤(منواله احلديثان  وعىلٰ 

َبَلَغنِي «: قال ، ما رواه معاذ بن مسلم النحوي، عن أيب عبد اهللا - ٩

أسألك عن ذلك قبل  نعم، وأردُت أنْ : ، قلت»أنَّك تقعد يف اجلامع فتفتي الناس

يِء، فإذا عرفتـه ـأخرج، إينِّ أقعد يف املسجد فيجيُء الرجُل فيسألني عن الش أنْ 

باخلالف لكم أخربته بام يفعلـون، وجيـيُء الرجـُل أعرفـه بمـودَّتكم وُحـبِّكم، 

جـاء : م، وجييُء الرجُل ال أعرفه وال أدري من هو، فـأقولخربه بام جاء عنكفأُ 

 :عن فالن كذا، وجاء عن فالن كذا، فُأدِخـُل قـوَلكم فـيام بـني ذلـك، فقـال يل

 .)١(»صنع كذا، فإّين كذا أصنعا«

الـذي يريدونـه مـع   يعرف حكم أهل البيت وكيف أمكن ملعاٍذ أنْ 

 !؟ةعضها صدر للتقيَّ ب نَّ إ، حيث  وجود اختالف وتعارض يف رواياهتم

 ه أمر ال يمكن لغري الفقيه معرفته واخلوض فيه، وإقرار اإلمام لـه عـىلٰ إنَّ 

واة الذين بلغوا رتبة الفقاهة، بحيث جيوز له  أنَّ  ذلك دليٌل عىلٰ  معاذًا كان من الرُّ

ي لإلفتاء  .التصدِّ

قال : عه، قالد بن أمحد بن محَّاد املَْرَوِزيُّ املحموديُّ يرفما رواه حممّ  - ١٠

ـا ِس عرفوا منازل شيعتنا بقدر ما ُحي ا«:  الصادق نون مـن روايـاهتم عنَّـا، فإنَّ
                                                        

 ).٣٦ح / ١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٨ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ثاً  ىٰ َنُعدُّ الفقيه منهم فقيهاً حتَّ  ال ثًا؟ : ، فقيل له»يكون ُحمَدَّ َأَو يكون املـؤمن حمـدَّ

ث« :قال ُم الـُمحدَّ ًام، واملـَُفهَّ  .)١(»يكون ُمَفهَّ

توضـيح،  حتتـاج إىلٰ  ذكرنا آنفًا أوضح من أنْ  ما وداللة هذا احلديث عىلٰ 

القول ما  َلَقَطعَت أنَّ  »نون من روايتهم عنَّاِس بقدر ما ُحي «:  فلو الحظت قوله

، فـإنَّ »نونِسـبقـدر مـا ُحي «: بقدر ما َيرُوون، بـل قـال:  قلنا، حيث مل يقل

وايِة يشٌء آخر، فام كلُّ من يروي ُحي  وايَة يشٌء، وحسَن الرِّ يروي، وهذا  ن أنْ ِس الرِّ

واياتأمر واضح لد  .ٰى من عاش عامل الرِّ

م، ولـيس كـلُّ   وكذلك لو الحظت تفسريه ث بـاملُفهَّ لعنوان املحدَّ

م مـن  من يروي يفهم ما يروي، كام دلَّ عليه بشـكل رصيـح وواضـح مـا تقـدَّ

خطب النـاس   رسول اهللا نَّ إ«:  رواية ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهللا

َر اهللاُ عبدًا َسِمَع مقالتي فوعاها، وحفظها، وبلَّغهـا ـَنضَّ : سجد اخليف فقاليف م

حامـل فقـٍه إٰىل مـن هـو أفقـه  حامل فقٍه غُري فقيـٍه، وُربَّ  من مل يسمعها، َفُربَّ 

  .)٢(»منه

د ذلك ما روي عن أمري املؤمننيا يُ وممَّ  عقلوا اخلَرب إذا ا«: من قوله  ؤكِّ

 .)٣(»، فإنَّ رواة العلم كثٌري، وُرعاته قليلعقل روايةٍ  سمعتموه عقل درايٍة ال

د أيضًا ما ذكرنا يف مثل ابن مسلم، وأنَّ إرجاع اإلمـاموهو يُ  إليـه ال   ؤكِّ

واية له دَّ أنْ بُ  د الرِّ راية ملا يروي، ال جمرَّ  .يكون لوجود خصوصيَّة فيه، وهي الدِّ

  علينـا أنْ امإنَّـ«: قال ، ما رواه هشام بن سامل، عن أيب عبد اهللا - ١١
                                                        

 ).٣٨ح / ١١الباب  /أبواب صفات القايض /١٤٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٤٣ح / ٨الباب  /أبواب صفات القايض /٨٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

ط دار / ٩٨ احلكمـة /م أمري املـؤمنني كَ باب املختار من حِ  /٢٢ ص/ ٤ج (لبالغة هنج ا )٣(

 ).املعرفة
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عواتُ  صول، وعليكم أنْ لقي إليكم األُ نُ  د بن أيب ، ومثله ما رواه أمحد بن حممّ )١(»فرِّ

 .)٢(»صول، وعليكم التفريععلينا إلقاُء األُ «: ، قال نرص، عن الرضا

صول يشٌء، وتفريـُع األُ  املشتملة عىلٰ   فمن املعلوم أنَّ نقل أحاديثهم

التفريع هـي عـني القـدرة  صول يشٌء آخر، فإنَّ القدرة عىلٰ ألُ تلك ا الفروع عىلٰ 

ة عندنا بالفقاهة واالاال عىلٰ   .جتهادستنباط، وليست شيئًا آخر، وهي املسامَّ

م يف التمهيد ممَّ  - ١٢ ا رواه النجايش يف ترمجة أبان بن تغلـب، مـن ما تقدَّ

 فـإينِّ ُأِحـبُّ أنْ  إجلس يف مسجد املدينة وَأفِت الناَس،« :له  قول أيب جعفر

 .)٣(»يف شيعتي ِمثُلك ىٰ ُيرَ 

 هذا احلديث الباقريِّ الرشيف، فإنَّه أوضح من أنْ  وأترك لك التعليق عىلٰ 

 .قلبه ال ينفع معه ألف حديث بيان، ومن طبع اهللا عىلٰ  حيتاج إىلٰ 

ـة بمجموعهـا هذه النصوص التي ذكرناها وغريهـا ممـَّ إنَّ  ا مل نـذكره دالَّ

ـة يٍّ عىلٰ وبشكل قطع ، ال يرتـاب  ِقَدَم مرجعيَّة الفقهاء، ومعارصهتم لألئمَّ

 .طِّالع عليها عاقٌل بعد اال

 .ولذا نكتفي هبذا القدر من النصوص املعصوميَّة إلثبات ذلك

ما ا :ت ا  ا َُِ:  

جال يف حقِّ مج ض ملا قاله علامء الرِّ واة، يف هذا املقام نتعرَّ اعة من فقهاء الرُّ

 . ةم كانوا مراجع للشيعة يف عصور األئمَّ أهنَّ  ا يدلُّ عىلٰ ممَّ 

 :ختصارن ذكر ما سواه طلبًا لالغني ذكره عوننقل من كالمهم ما يُ 

تسمية الفقهاء من أصحاب أيب جعفـر ( حتت عنوان ما ذكره الكّيش  - ١
                                                        

 .)٥١ ح /٦الباب  /أبواب صفات القايض /٦١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٥٢ح / ٦الباب  /أبواب صفات القايض /٦٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

 ).٧الرقم / ١٠ ص( رجال النجايش )٣(
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لـني  أمجعت العصابة عىلٰ (: ، حيث قال) وأيب عبد اهللا تصديق هـؤالء األوَّ

أفقـُه : ، وانقادوا هلـم بالفقـه، فقـالوا من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهللا

لني ِسـتَّةٌ  بـوذ، وبريـد، وأبـو بصـري األسـدي، زرارُة، ومعـروف بـن خرَّ : األوَّ

تَِّة زرارُة، وقـال : قالوا. د بن مسلم الطائفيوالفضيل بن يسار، وحممّ  وأفقه السِّ

 .)١()أبو بصري املرادي، وهو ليث بن البخرتي: بصٍري األسدي بعضهم مكاَن أيب

)  تسـمية الفقهـاء مـن أصـحاب أيب عبـد اهللا(ما ذكره حتت عنـوان  - ٢

أمجعت العصـابة عـٰىل تصـحيح مـا يصـحُّ عـن هـؤالء، وتصـديقهم ملـا (: حيث قال

وا هلم بالفقه، من دون أُ  دناهم وسـمَّ يقولون، وأقرُّ ُة يناهم، سـتَّ ولئك الستَّة الـذين عـدَّ

اج، وعبد اهللا بن ُمسـكان، وعبـد اهللا بـن بكـري، ومحَّـاد بـن عيسـٰى، : نفرٍ  مجيُل بن درَّ

ثعلبـة بـن ي يعنـ - وزعم أبو إسـحاق الفقيـه: قالوا. ومحَّاد بن عثامن، وأبان بن عثامن

 . )٢() اج، وهم أحداث أصحاب أيب عبد اهللاأنَّ أفقه هؤالء مجيل بن درَّ  - ميمون

 تسـمية الفقهـاء مـن أصـحاب أيب إبـراهيم وأيب(ما ذكره حتت عنـوان  - ٣

أمجع أصحابنا عٰىل تصحيح ما يصحُّ عن هـؤالء، (: حيث قال)  احلسن الرضا

وا هلم بالفقه والعلم، وهم ستَّ  ُة َنَفـٍر ُأَخـُر دون السـتَّة نفـٍر الـذين وتصديقهم، وأقرُّ

س بـن عبـد الـرمحن، وصـفوان يون: ، منهم ذكرناهم يف أصحاب أيب عبد اهللا

ابريِّ  د بـن أيب عمـري، وعبـد اهللا بـن املغـرية، واحلسـن بـن ، وحممّ بن حييٰى بيَّاع السَّ

: وقـال بعضـهم مكـان احلسـن بـن حمبـوب. رـد بن أيب نصحمبوب، وأمحد بن حممّ 

ال، وُفضالة بـن أيُّـوب احلسن بن عيلِّ  ـال. بن فضَّ : وقـال بعضـهم مكـان ابـن فضَّ

 .)٣()وأفقه هؤالء يونس بن عبد الرمحن، وصفوان بن حييٰى . سٰى عثامن بن عي
                                                        

 .) سة آل البيتمؤسَّ  ط/٥٠٧ ص/ ٢ج (ار معرفة الرجال اختي )١(

 .)٦٧٣ ص/ ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٢(

 .)٨٣٠ ص/ ٢ج (اختيار معرفة الرجال  )٣(
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ومن املعلوم أنَّ هؤالء املذكورين يف العبارات الثالث لو مل يكونوا مراجع 

األصحاب  لقول املجمعني بأنَّ  ٰى فال معن  ةتفزع الشيعة إليهم يف زمن األئمَّ 

وا هلم بالعلم، إذ لو كان ا  من ذان إالَّ ؤَخ لعلم والفقه ال يُ انقادوا هلم يف الفقه وأقرُّ

 النقياد األصـحاب إلـيهم يف ذلـك، فـإنَّ  ٰى ملا كان أيُّ معن مبارشةً   ةاألئمَّ 

، فـام يفهمـه  نقياد هو التسليم ملا يفهمونه من روايات املعصومنياال ٰى معن

د بن مسلم منها لو تعارض مع ما يفهمه راٍو آخر فـإنَّ فهمهـام مثل زرارة وحممّ 

اوي، وهـذا ال ُيعَقـ ٌم عىلٰ مقدَّ  ر لـو كانـت روايـات فهم ذلك الرَّ ل وال ُيتَصـوَّ

من  ٰى لع عليها بنفس املستومن حيث الداللة واضحًة جلميع من يطَّ   ةاألئمَّ 

ستنباط، وَلَكاَن ما يستنبطه مثل  زرارة الوضوح، وَلَكاَن اجلميع متساوين يف اال

ر أفقـَه ـلكون هـؤالء الثامنيـَة عشـ ٰى عنم ٰى هو نفس ما يستنبطه غريه، بل ال يبق

لكون زرارة أفقـَه السـتَّة  ٰى معن ٰى اإلطالق، كام ال يبق عىلٰ   ةأصحاب األئمَّ 

 .، ومجيل أفقه الستَّة الثانية، ويونس أفقه الستَّة الثالثةوىلٰ األُ 

هؤالء قيمة رشعًا وال عقالً،  ٰى الفقهاء ملا كان لفتاو ولو مل جيز الرجوع إىلٰ 

ة عىلٰ وبا الذين يستفتوهنم، ولو مل تكن حجًة عليهم فكيف يأذن  لتايل مل تكن حجَّ

ة  .يف اإلفتاء  هلم األئمَّ

مت اإلشارة إليه يف التوطئة من هذا الفصـل بحـقِّ  - ٥ أمحـد بـن  ما تقدَّ

يِّني، ووجههم، وفقيههم غُري (: ، حيث جاء يف ترمجتهٰى د بن عيسحممّ  شيخ القمِّ

لطاَن هبا، ولقي الرضا ٰى يضًا الرئيَس الذي يلقُمداَفٍع، وكان أ  .)١() السُّ

ني يِّـالفقهاء فام هو الفرق بني كون أمحد شـيَخ القمِّ  فلو مل جيز الرجوع إىلٰ 

 ؟وفقيههم وعدم كونه كذلك
                                                        

 ).١٩٨الرقم / ٨١ص ( رجال النجايش )١(
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إذا   قيمة لفقاهته إذا كان معارصًا للرضا واجلواد واهلادي ٰى وهل تبق

البعيـدين عـن  ام بالنسـبة إىلٰ كام منه، السيّ مل جيز رجوع الشيعة إليه ألخذ األح

 !؟ موطن املعصومني

م نظريه يف حقِّ معاذ بن مسلم النحوي، فالحظه، وتدبَّر فيه  .وقد تقدَّ

ي - ٦ شـيخ (: ما قاله النجايش يف ترمجة سعد بن عبد اهللا األشعري القمِّ

 .)١()هاهذه الطائفة، وفقيهها، ووجه

،  د العسـكريمعارصًا إلمامنا أيب حممّ وكان سعد بن عبد اهللا : أقول

يِّني وفقيههم، وما يكون سعٌد شيخ القمِّ  الفقهاء فام قيمة أنْ  فلو مل جيز الرجوع إىلٰ 

 ؟فقط  اإلمام العسكري قيمة فقهه إذا كان الواجب هو الرجوع إىلٰ 

كان وجهـًا يف أصـحابنا، قارئـًا، (: ما قاله يف ترمجة ثعلبة بن ميمون - ٧

 .)٢()، راويةً اا، لغوي� ، نحوي� فقيهاً 

،  فام قيمة كونه فقيهـًا وهـو معـارص لإلمـامني الصـادق والكـاظم

 ؟ويروي عنهام إذا مل جيز الرجوع إليه

ة(يف   ما ذكره الشيخ الطويس - ٨  ه عـىلٰ اسـتدالليف معـرض ) الُعـدَّ

زمـان  ة الفقهاء كانـت موجـودة يفمرشوعيَّة التقليد، وهو رصيح يف أنَّ مرجعيَّ 

ه ةاألئمَّ  َة الطائفة مـن أّين : ذلك يدلُّ عىلٰ (: ، حيث قال ما نصُّ  وجدُت عامَّ

علامئهـا، ويسـتفتوهنم يف  زماننـا هـذا يرجعـون إىلٰ  إىلٰ   عهد أمري املؤمنني

غون هلم العمل بام يفتوهنم به،  األحكام والعبادات، ويفتوهنم العلامء فيها، وُيسوِّ

ستفتاء، وال العمل بـه، بـل ال جيوز لك اال: ل ملُستَْفٍت وما سمعنا أحدًا منهم قا

تنظر كام نظرُت، وتعلم كام َعِلمُت، وال أنكر عليه العمل بام يفتـوهنم،  ينبغي أنْ 
                                                        

 ).٤٦٧الرقم / ١٧٧ص ( رجال النجايش )١(

 ).٣٠٢الرقم / ١١٧ ص( رجال النجايش )٢(
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ـ، ومل ُحيْ  ةوقد كان اخلَلُق العظيُم عارصوا األئمَّ  ة َك عـن واحـٍد مـن األئمَّ

بوهنم يف أحد من هؤالء، وال إجياب القول بخالفه،  النكري عىلٰ  بـل كـانوا ُيَصـوِّ

 .)١()ذلك، فمن خالفه يف ذلك كان خمالفًا ملا هو املعلوم خالفه

مزيد توضيح، وبـه نخـتم الكـالم حـول  األمر ال حيتاج إىلٰ  ولعمري إنَّ 

 .مها، ومكانتها، ويف هذا كفاية لطالبي احلقِّ دَ ة، وقِ تاريخ املرجعيَّ 

*   *   * 

                                                        

ة يف أُ العُ  )١(  ).٧٣٠و ٧٢٩ص ( ول الفقهصدَّ
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بُ  منكرو قد احتجَّ  ة، بل التقليد بجملة من الشُّ هات، وألبسوها لباس األدلَّ

العـوامِّ  عـىلٰ  ٰى كان بعضها حمض أكاذيب، ومنها ما هو مفضوح، ومنها ما خيفـ

روا هبم  .الذين غرَّ

صنا هذا الفصل لكشف زيفهـا، واجلـواب عليهـا تفصـيالً بـام  وقد خصَّ

ر هبم، بل وغريهمُيعرِّ   .هيا أمام املغرَّ

وعند نرش هذه البحوث جاءتنا تعليقات من بعض املتـابعني، بعضـها يف 

 .هات منكري التقليدبُ هات كُش بُ صيغة تساؤالت وإشكاالت، وبعضها ُش 

هات منكري التقليد يف هـذا بُ نجمع إشكاالهتم مع ُش  ولذا فقد ارتأينا أنْ 

 :مبحث خاصٍّ به، فيقع الكالم يف مقصدينالفصل، مع ختصيص كلٍّ منهام ب

 .هات منكري التقليدبُ أجوبة ُش  - ١

 .أجوبة إشكاالت املعلِّقني - ٢

  ا اول

ُ أ ُي ا ت 

هم اهللا(لقد تداول بني املؤمنني  ة عدد من املنشورات مشتملًة  )أعزَّ منذ مدَّ

 .والتقليد جتهادحرمة اال ا تدلُّ عىلٰ نصوص زعم ناقلها أهنَّ  عىلٰ 

ٍت ، وكلـام وكانت تلك النصوص ما بني رواياٍت عـن أهـل البيـت

ة  .لبعض أعالم الطائفة احلقَّ

 :مخسة أصناف ويمكن تصنيف تلك النصوص إىلٰ 
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 .ستحسان، والرأي، والقياس، واالجتهادما دلَّ عٰىل حرمة العمل باال - ١

 .حرمة التقليد ما دلَّ عىلٰ  - ٢

 .ةالفقيه إذا أخطأ فقد كفر، وحكم بحكم اجلاهليَّ  أنَّ  دلَّ عىلٰ  ما - ٣

 .¨ ين ولإلمام القائمدهيم أعداء للدِّ الفقهاء ومقلِّ  أنَّ  ما دلَّ عىلٰ  - ٤

 .حرمة العمل بالظنِّ  ما دلَّ عىلٰ  - ٥

ة وفيام ييل نستعرض النصوص بحسب هـذا التصـنيف، مـع بيـان كيفيَّـ

عهبا عىلٰ  ستداللاال  .نجيب عليها تفصيالً، ومن اهللا التوفيق اهم، ثمّ  ُمدَّ

  :ا اول

 :ستحسانأي، والقياس، واال، والرَّ جتهادما دلَّ عىل حرمة العمل باال

ـ احتجَّ منكرو التقليد عىلٰ  ،  ةحرمة املذكورات بروايـات عـن األئمَّ

 :وبكلامت بعض أعالم الطائفة، فالكالم يقع يف حمطَّتني

واياتيف احتجاج - ١  .هم بالرِّ

 .يف احتجاجهم بكلامت بعض األعالم - ٢

واياتيف اال: وىلٰ املحطَّة األُ   :حتجاج بالرِّ

ة روايات وا بعدَّ  :وقد احتجُّ

ُد علينا َترِ :  قلت أليب عبد اهللا: ما رواه أبو بصري، قال :وىلٰ الرواية األُ 

 ال، َأَمـا إِنَّـك إنْ « :النَّته، فننظُر فيهـا؟ قـأشياء ليس نعرفها يف كتاب اهللا وال ُس 

 .)١(»اهللا أخطأَت كذبَت عىلٰ  أصبَت مل ُتؤَجر، وإنْ 

فأبو بصري يسأل عن القضايا التي ال جيدون ألحكامها ذكـرًا يف الكتـاب 

رة هل جيوز هلم أنْ نَّ العزيز وال يف السُّ  ؤدِّي إليه نظرهم يف ما يُ  يرجعوا إىلٰ  ة املطهَّ

 ؟تلك القضايا، أو ال جيوز
                                                        

 ).٦ح / ٦الباب  /أبواب صفات القايض /٤٠ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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أي، ألنَّ  ٰى قصود من النظر هو النظر العقيل، وهو مرادف يف املعنوامل  للـرَّ

أي هي الرؤية العقليَّ  ري يرادفـه الرؤيـة ـالنظر البصـ ة، فكام أنَّ املقصود من الرَّ

ة كذلك النظر العقيل يرادفه الرؤية العقليَّ  ة، فتكون الرواية من الروايات البرصيَّ

أي  .الناهية عن العمل بالرَّ

حرمة تقليد الفقهاء من خالل  رو التقليد يستدلُّون هبذه الرواية عىلٰ ومنك

أنَّ الفقهـاء يفتـون بحسـب آرائهـم، واإلفتـاء  ٰى إثبات حرمة فتاواهم، بـدعو

ٌم كام دلَّت عليه هذه الرِّ  نَّ تقليد العوامِّ للفقهـاء إواية، وحيث بحسب اآلراء حمرَّ

مة في مـًا أيضـًا، ألنَّ هو عبارة عن العمل بفتاواهم املحرَّ كون تقليدهم فيهـا حمرَّ

ٌم، وهذا أمر بدهييٌّ  ِم حمرَّ  .العمل باملحرَّ

بوا به االيُ  هذا أفضل ما يمكن هلم أنْ  هبذه الرواية، ومـا كـان  ستداللقرِّ

 .بنفس مضموهنا بالشكل الذي يرومونه

حتجاج علينـا هبـذه الروايـة وغريهـا مـن روايـات هـذا اال أنَّ  :وجوابه

أي هو من معامل مذاهب الصنف هل و من أعجب العجائب، ذلك ألنَّ العمل بالرَّ

،  ، بينام حرمة العمل به هو من معـامل أتبـاعهم املخالفني ألهل البيت

تهموحرمته ممَّ   ٰى ، حتَّ  ا أمجع عليها فقهاء اإلماميَّة يف مجيع العصور تبعًا ألئمَّ

 .باتت حرمة العمل به من رضوريَّات فقه املذهب

حرمته هم  رأس املجمعني عىلٰ  واألعجب من ذلك جهُل هؤالء بأنَّ عىلٰ 

مـت  م هم الذين نقلوا لنا تلـك الروايـات التـي حرَّ فقهاء الطائفة أنفسهم، فإهنَّ

أي، وهم الذين نقلوا اإلمجاع عـىلٰ  ل  العمل بالرَّ حرمتـه مـن لـدن الصـدر األوَّ

يعمـل  ذهـن عاقـل أنْ  إىلٰ يوم الناس هذا، فكيف بعد هـذا خيطـر  لإلسالم إىلٰ 

تهم الفقهاء بام أمجعوا عىلٰ   !؟ حرمته تبعًا ملا نقلوه بأنفسهم عن أئمَّ

 .اه ألمٌر عجيب حق� إنَّ 
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حرمة التقليد  املستدلِّني هبذه الرواية وشبهها عىلٰ  أنَّ : ومن هنا يتَّضح لك

 :ال خيلو حاهلم من أحد احتامالت ثالثة

ا أنْ  شيعة الذين ال يفقهون من الروايات شيئًا، وإالَّ يكونوا من جهلة ال فإمَّ

اتـه  كيف فاهتم أنَّ  ث عامَّ هو من َمَعـامل املـذهب البـارزة ورضوريَّ الرواية تتحدَّ

 !؟عامَّ هو من معامل املخالفني ٰى ا تنهوواضحاته، وأهنَّ 

ا أنْ  املذهب ال يعرفون كثريًا من معامله وقضـاياه،  يكونوا دخالء عىلٰ  وإمَّ

 !؟ كيف جهلوا هذا األمر الذي هو من رضورّياتهوإالَّ 

ا أنْ  يكونوا عارفني بذلك، ولكنَّهم يبتغون من وراء ذلك تشـتيت أتبـاع  وإمَّ

وتفريق مجعهم، وإضعافهم، من خالل إسقاط مرجعيَّـة الفقهـاء،   أهل البيت

ـة بعـد ذلـك لقمـة سـائغًة أمـام احلركـات املنحرفـة التـي اللتكون األُ  يسـتطيع  مَّ

 العلـامء الفقهـاء، وقـد انطلـت هـذه اخلدعـة عـٰىل كثـري مـن الوقوف بوجههـا إالَّ 

، السيّ  ـًة، ومـن العوامِّ ام مرٰىض القلوب الذين هلم مواقف مسـبقة مـن الفقهـاء عامَّ

س ًة، خصوصًا بعد النجاح الباهر لفتوٰى الدفاع املقدَّ  .املراجع منهم خاصَّ

واية نفسه أنَّ : والعجيب يف األمر ا قد فرض فيها السائل أنَّ النظر كان الرِّ

ة نَّ ما ال يوجدونه يف الكتاب والسُّ  ة، ألنَّ من الواضح أنَّ نَّ يف مقابل الكتاب والسُّ 

عاقل، وبالتايل يكون املقصود من  عىلٰ  ٰى يكون منهام، وهذا ما ال خيف ال يمكن أنْ 

واية حيكـم  نَّة ال جيوز لـه أنْ سُّ الفقيه إذا مل جيد احلكم يف الكتاب وال يف ال أنَّ : الرِّ

ريعة ـبحسب رأيه هو، بل جيب عليه العمل بالوظيفة الرشعيَّة التي رسمتها الش

 .له يف مثل تلك احلاالت

وهو من املسائل احلادثة  - الفقيه عن حكم التدخني مثالً  َل ما لو ُسئِ  :مثاله

  ومنيعمومات الكتاب وأخبـار املعصـ فعليه الرجوع إىلٰ  - يف زمن الغيبة

 ؟لينظر هل يوجد فيها ما يشمل التدخني، أو ال يوجد
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ريعة ـالقواعد التي رسمتها له الش احلرمة رجع إىلٰ  مل جيد ما يدلُّ عىلٰ  فإنْ 

يَّة املشـ عة لكـلِّ مـا ـوأوجبت عليه العمل هبا يف مثل هذه احلالة، كقاعدة اِحللِّ رَّ

يَّته وحرمته، كام يف حديث إمامنُيَش  كلُّ يشٍء هو لك «:  ا الصادقكُّ يف ِحلِّ

مهـام بحـث  - ، وحيـث ال علـم للفقيـه)١(»...ه حرام بعينهتعلم أنَّ  ىٰ حالل حتَّ 

فتي آنـذاك بجـوازه نَّة فيُ بحرمة التدخني بعينه يف الكتاب وال يف السُّ  - وفحص

 .ة املستفادة من هذا احلديث الرشيف، ال بحسب رأيه هوبحسب قاعدة احلّليَّ 

الفقيه شيئًا جاء به من بنات أفكاره وبحسب نظره  ٰى يست فتووبالتايل فل

 .ره منكرو التقليد لعوامِّ الشيعةصوِّ وآرائه ومشتهياته كام يُ 

ـ َل ئِ ما لو ُس  :مثاٌل آخر ه الفقيه عن يشٍء مشتبٍه بني الطاهر والـنجس، فإنَّ

عها املعصوم يرجع إىلٰ  هارتـه كُّ يف طلكلِّ مـا ُيَشـ  قاعدة الطهارة التي رشَّ

ه تعلـم أنَّـ ىٰ كلُّ يشٍء نظيٌف حتَّـ«:  ونجاسته، كام يف حديث آخر للصادق

فتي استنادًا ام يُ فتي بطهارة يشٍء مشكوك الطهارة إنَّ ، فإنَّ الفقيه حينام يُ )٢(»...قذر

 .رأيه ونظره هو هذه القاعدة املعصوميَّة، ال إىلٰ  إىلٰ 

 اسـتدالله الرواية وشبهها هـو هبذ ستداللأنَّ اال: وممَّا ذكرنا يتَّضح لك

ـتهم  عـىلٰ   من ال علم له بمذهب اإلماميَّة الذين أمجعوا تبعـًا لروايـات أئمَّ

أي  .حرمة العمل بالرَّ

من ال يفقه من روايات أهل  استداللم هبا هو استدالهلأنَّ : كام يتَّضح لك

 .نا أصالً لفقهائ ستداللب االتُ كُ  اطِّالع عىلٰ  ٰى شيئًا، وليس له أدن  البيت

عقله الناقص وفكره القـارص  هناك فرق كبري بني من يرجع إىلٰ  :والنتيجة

كام يصنع خمالفونا يف كثـري مـن  - ة لترشيع حكم من عند نفسهوآرائه الشخصيَّ 
                                                        

 ).٤ح  /٤الباب  /سب بهكتَ أبواب ما يُ  /٨٩ ص/ ١٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٤ح / ٣٧الباب  /أبواب النجاسات /٤٦٧ ص/ ٣ج (وسائل الشيعة  )٢(
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ما  وبني من يرجع إىلٰ ، -ستحسان الرأي، أو القياس، أو اال فتاواهم املستندة إىلٰ 

بـه، ليسـتنبط بـه ومنـه مـا تُ له يف مصـنَّفاته وكُ نَّة وسجَّ استقاه من الكتاب والسُّ 

نته نصوص الكتاب والسُّ  ة من أحكام رشعيَّة، فـأين هنـج فقهائنـا الـذي نَّ تضمَّ

نَّة من هنج املخالفني املتَّبعني لنهج غاصبي اخلالفة  !؟استقوه من الكتاب والسُّ

من «:  وقال أبو جعفر: ما رواه مسعدة بن صدقة، قال: الرواية الثانية

الناس برأيه فقد دان اهللا بام ال يعلم، ومن دان اهللا بام ال يعلم فقـد ضـادَّ اهللا  ىٰ أفت

م فيام ال يعلم  .)١(»حيث أحلَّ وحرَّ

أي، فهـي كالروايـة األُ  وٰىل مـن وهذه الرواية رصحيـة يف حرمـة اإلفتـاء بـالرَّ

ة املخـالفني حيث املضمون، وكلتامها من مجلة الروايات الواردة يف النهي عن طريقـ

ن يعتمـدون يف حتديـد ة، وشـبههم ممـَّ، كاألحناف، واملالكيَّـ لنهج أهل البيت

ونه َسـ، وما يُ ستحسانق باطلة، كالقياس، واالرُ الوظائف الرشعيَّة عٰىل قواعد وطُ  مُّ

أي، وهي طُ دِّ الذرائع، واملصالح املرَس عهم بَس دَ من بِ  ق تـواتر عـن رُ لة، واجتهاد الرَّ

ـحت  ةاألئمَّ  ، فكيـف بعـد  ةريمها، وأمجع فقهاؤنا عٰىل حرمتهـا تبعـًا لألئمَّ

أي؟هذا ُيتَّهمون بأهنَّ   .إنَّه َلْلَعَجُب الُعَجاب! م يعملون بالرَّ

املستدلِّني هبذه الرواية وأشباهها يف حتريم  أنَّ  وهذا يدلُّ داللة قاطعة عىلٰ 

عرفة هلم بيشٍء من طريقة تقليد فقهائنا ال يفهمون شيئًا من هذه الروايات، وال م

مـا  ستنباط، وهم الذين أفنوا أعامرهم الرشيفة وبذلوا كـلَّ الفقهاء يف عملية اال

لـوا خمـاطَر الطريـق يف ضـلِّ  لدهيم من جهد علِميٍّ وراحـِة جسـٍد وبـاٍل وحتمَّ

ة، كلُّ ذلك يف سبيل اسـتخراج الظنَّ  حكومات جائرة وُحّكاٍم ظلمة يقتلون عىلٰ 

ـة ، هلدايـة األُ  لكريم، وحتصيل جواهر روايات املعصومنيكنوز الكتاب ا مَّ

 . ضوء هداية الثقلني، كتاب اهللا، وعرتة رسوله عىلٰ 
                                                        

 ).١٢ح / ٦الباب  /القايضأبواب صفات  /٤١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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م اسـتدالهل يـب عـىلٰ ُجت  هذه الرواية وسابقتها تستطيع أنْ  وباإلجابة عىلٰ 

ة عىلٰ ببقيَّ  الَّ  املقصود منها هـو حرمـة مـا حرمة اإلفتاء بالرأي بأنَّ  ة الروايات الدَّ

، من العمل بمثل القياس، والرأي،  عليه املخالفون لنهج أهل البيت ٰى جر

 .، وغري ذلك من القواعد الباطلةستحسانواال

 ر إمامـًا بعـد النبـيِّ ـعليهم باثني عش ا فقهاء الشيعة فقد منَّ اهللا تعاىلٰ وأمَّ 

ي خمتلـف منـاحي احليـاة غّطـتُ  أنْ   ، وقد استطاعت أحاديثهم األكرم

بتالء، ومل يرتكوا شـيعتهم بـال دليـل يرجعـون إليـه يف زمـن الغيبـة اال وموارد

مهـم   م، ومن اعتقد أهنَّ ٰى ، وال الكربٰى الصغر تركونـا بـال دليـل فقـد اهتَّ

حاشاهم بالتقصري يف واجبهم اإلهلي جتاه عباد اهللا، وهم الذين نصبهم اهللا هلداية 

يـوم القيامـة، فقـد بيَّنـوا لفقهـاء  ام شيعتهم املوالني هلم إىلٰ الناس أمجعني، السيّ 

صول لريجعوا إليها يف املسائل التي ال جيدون الشيعة مجلة كبرية من القواعد واألُ 

 .لكريم، وال يف الروايات الرشيفةحكمها يف الكتاب ا

لقـي نُ  ام علينـا أنْ إنَّ «:  يشري ما روي عن أيب عبد اهللا ٰى هذا املعن وإىلٰ 

عواتُ  نْ صول، وعليكم أإليكم األُ  علينا إلقاء «:  ، وما روي عن الرضا)١(»فرِّ

صول ، فإنَّ وظيفة فقهائنا هي التفريع من تلك األُ )٢(»صول، وعليكم التفريعاألُ 

، كام مثَّلنا فيام سبق بمسألة التدخني  .للموارد التي مل يرد فيها نصٌّ خاصٌّ

  مري املؤمننيأ ما نسبه منكرو التقليد يف منشورهم إىلٰ  :الرواية الثالثة

منا ذكره من  جتهادام ننفي القول باالنحن إنَّ «: من أنَّه قال ألنَّ احلقَّ عندنا فيام قدَّ

ة، واإلمام نَّ والدالئل التي أقامها لنا كالكتاب، والسُّ  مور التي نصبها اهللا تعاىلٰ األُ 

 .»طلة، ولن خيلو اخللق من هذه الوجوه التي ذكرناها، وما خالفها فهو بااحلجَّ 
                                                        

 ).٥١ح / ٦الباب  /أبواب صفات القايض /٦١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٥٢ح / ٦الباب  /أبواب صفات القايض /٦٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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دِّ عـىلٰ   ذكـر ثمّ : التقليد قال منكرو مـن قـال  كالمـًا طـويالً يف الـرَّ

 .)١(جتهادباال

، وبالتـايل بطـالن تقليـد جتهـادبطالن اال هكذا نقلوا الرواية كدليل عىلٰ 

 .للمجتهدين العوامِّ 

أنَّ هذه الرواية هي مقطـع مـن روايـة برتوهـا مـن الطـرفني  :واجلواب

 .هم من النواصبة ونظرائابيَّ واهنم من الوهّ لتحقيق غايتهم، كفعل إخ

، ا معناها تأثريًا سـلبي� ر تقطيعها عىلٰ ؤثِّ ام جيوز تقطيع الرواية فيام إذا مل يُ وإنَّ 

 .أحسن التقادير  كان ذلك تدليسًا، أو غفلًة عىلٰ وإالَّ 

هو جزء صغري من رواية طويلة  هذا املقطع ل فألنَّ ا مبتورٌة من األوَّ ا أهنَّ أمَّ 

نقلها صاحب الوسائل يف ستِّ صفحات تقريبـًا، وهـذه الروايـة الطويلـة  اجد� 

املحكم (اقتطعها صاحب الوسائل من رواية أطول منها بكثري وكثري من رسالة 

د بـن د نقلها بدوره من تفسري النعامين حممّ ، والسيِّ  د املرتٰىض للسيِّ  )واملتشابه

، وهو بدوره نقـل كالمـًا  لكلينيإبراهيم املعروف بأيب زينب تلميذ الشيخ ا

 عىلٰ   ميِّزه عن كالم اإلمامه خلطه بكالمه، ومل يُ ، لكنَّ  عن أمري املؤمنني

م صـاحب الوسـائل أنَّ تُ طريقة القدماء، كالشيخ الصدوق يف بعض كُ  به، فتـوهَّ

 .، وليس هو كذلك الكالم بطوله ألمري املؤمنني

ل قسم منه يتحدَّ  ث عن بعض علوم القرآن، ويف قسـم وكان الكالم يف أوَّ

آخر عن عقائدنا يف مقابل عقائد املخالفني، ويف قسم ثالث عن فقهنـا يف مقابـل 

له  فقههم، وصاحب الوسائل نقل من القسم الثالث فقط، فيكون الكالم من أوَّ

ث عن طريقة أهل البيت إىلٰ  من تلك اجلهات يف مقابل طريقة   آخره يتحدَّ
                                                        

 ).٣٨ح / ٦الباب  /أبواب صفات القايض /٥٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ـق غرضـهم، فتعـالوا ولكن املنكرين للتقليد اقتطعوا مـا ُحي  املذاهب املنحرفة، قِّ

 .ذلك املقطعلننظر فيام نقله صاحب الوسائل، لننظر من أين اقتطعوا 

النظـر يف  نَّ ما نقله صاحب الوسائل رواية طويلة فسنقترص عىلٰ إوحيث 

هلا، ثّم وسطها، ثمَّ آخرها  .أوَّ

ــ - ١ ــهأمَّ هلــا فقول ــ«: ا أوَّ دُّ وأمَّ ــرَّ ــاس  عــىلٰ  ا ال ــالرأي والقي ــال ب مــن ق

 .)١(إلخ »...جتهادواال ستحسانواال

ومن هنا بدأ صاحب الوسائل يف نقل احلديث، وهو مبدوء بواو العطف، 

ا نقلـه الـنعامين يف تفسـريه، ومل ينقلـه صـاحب كالم قبلـه ممـَّ ه معطوف عىلٰ ألنَّ 

 .لهٰى الذي أورد الرواية ألجالوسائل، لعدم حاجته إليه يف املعن

ق املخالفني يف رُ بعض طُ  الوارد هنا مقروٌن إىلٰ  جتهاداال أنَّ  ٰى وها أنت تر

، ما يعني ستحسانة عندهم، وهي الرأي، والقياس، واالتعيني الوظائف الرشعيَّ 

الذي عند املخـالفني، والـذي  جتهاداملقصود يف هذا الكالم هو اال جتهاداال أنَّ 

ام هنـت روايـات ، وإنَّـادنا اختالفًا جوهري� ٰى الذي عنباملعن جتهادخيتلف عن اال

ة نَّ امَّ انحرفوا عن ورثة الكتاب والسُّ ـم لق املخالفني ألهنَّ رُ عن طُ   أهل البيت

عيَّ  ة عىلٰ أعوزهتم األدلَّ  ق الباطلة، رُ تلك الطُّ  ة، فلجأوا إىلٰ كثري من األحكام الرشَّ

يه باالنُ الذي عندهم، ومنه ما  ٰى باملعن جتهادوالتي منها اال يف مقابـل  جتهـادسمِّ

، ومنه ما يُ  أي، وكالمها منهـيٌّ عنـه يف رواياتنـا، وأمجـع  اجتهادب ٰى سمَّ النصِّ الرَّ

 .  تنابطالهنام تبعًا ألئمَّ  فقهاؤنا عىلٰ 

ة فهو عبارة عن بذل الفقيه الذي عندنا نحن اإلماميَّ  ٰى باملعن جتهادا االوأمَّ 

مـن الكتـاب، وروايـات العـرتة   تعـاىلٰ حكـم اهللا جلهده من أجل الوصول إىلٰ 

 .، أو غريها من القواعد الباطلةستحسانالطاهرة، ال بالرأي، أو القياس، أو اال
                                                        

 .)٥٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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دُّ عىلٰ وأمَّ «: ا وسطها فقولهوأمَّ  - ٢ م يزعمون فإهنَّ  جتهادمن قال باال ا الرَّ

 .)١(لخإ »...كلَّ جمتهد مصيٌب  أنَّ 

 ٰى ، ألنَّ مـن املعلـوم حتَّـ البيـتوهذا أيضًا خمتصٌّ باملخالفني ألهل 

إنَّ الفقيـه : كلَّ جمتهد مصيب، بل يقولـون اإلماميَّة ال يقولون بأنَّ  للنواصب أنَّ 

مـن الكتـاب  رعيِّ ـجهده يف سبيل حتصـيل احلكـم الشـ ٰى يبذل قصار عليه أنْ 

أخطأ كان معـذورًا،  أصاب فبها، وإنْ  ، فإنْ  العزيز، أو روايات املعصومني

حون بأنَّ املجتهد ُخي ولذلك ف املجتهـد  صـيب، وال يقولـون بـأنَّ ويُ  ئطهم ُيرصِّ

َي اإلماميَّـحالٍ  كلِّ  مصيب عىلٰ  ُة باملَُخطِّئـة، يف مقابـل مـن ذكـرهتم ، ولذا ُسـمِّ

بة، وهم غري اإلماميَّة وَن باملصوِّ  .الرواية، والذين ُيسمَّ

، وهو  دم آل حممّ أيتا ا آخرها فهو املقطع الذي دلَّسوا به عىلٰ وأمَّ  - ٣

منا ذكـره مـن  ألنَّ  جتهادام ننفي القول باالونحن إنَّ «: قوله احلقَّ عندنا فـيام قـدَّ

ـ مور التي نصبها اهللا تعـاىلٰ األُ  ة، نَّ والـدالئل التـي أقامهـا لنـا، كالكتـاب، والسُّ

ة، ولن خيلو اخللق من هذه الوجوه التي ذكرناها، وما خالفها فهو واإلمام احلجَّ 

 .)٢(»باطل

يف هذه الروايـة هـو  جتهاداملقصود من اال وهذا رصيح فيام ذكرنا من أنَّ 

، ستحساناملعمول به عند املخالفني الذين يعملون بمثل الرأي، والقياس، واال

احلـقَّ  ألنَّ «: ، بدليل قولـه يف مقابل العمل بالكتاب، وروايات املعصومني

منا ذكره من األُ  م ذكـره مـن  أنَّ  :، يعني»مورعندنا فيام قدَّ احلقَّ منحرص فيام قـدَّ

أي وأشباهه، ة، واإلمام احلجَّ نَّ مور، وهي الكتاب، والسُّ األُ  ة، وليس احلقُّ يف الرَّ

التي نصـبها اهللا «: مور التي هي املرجع ألخذ األحكام بقولهثمَّ وصف تلك األُ 
                                                        

 .)٥٦ ص/ ٢٧ج (ائل الشيعة وس )١(

 .)٥٨ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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ـكالكتـاب«: ، ثمَّ بيَّنها بقوله»، والدالئل التي أقامها لناتعاىلٰ  ة، واإلمـام نَّ ، والسُّ

، وهذه الثالثة هي التي يرجع إليها فقهاء اإلماميَّة، يف مقابل مـا يرجـع »ةاحلجَّ 

 .إليه املخالفون من القياس، وشبهه

جهـده يف البحـث عـن األحكـام يف اآليـات  ٰى والفقيه إذا بـذل قصـار

وايات فسيجد أهنَّ  ولـن «: شار قولههذا أ غطِّيان مجيع مناحي احلياة، وإىلٰ ام تُ والرِّ

ـ: ، يعني»َخيُلَو اخللُق من هذه الوجوه التي ذكرناها ة، واإلمـام نَّ الكتـاب، والسُّ

، أو ستحسـانغريها، كـالرأي، أو القيـاس، أو اال ة، فال جيوز الرجوع إىلٰ احلجَّ 

 .الذي عندهم ٰى باملعن جتهادق املخالفني التي منها االرُ غريها من طُ 

ة أهل البيتقَص يُ  »ةواإلمام احلجَّ «: أنَّ قوله هذا مضافًا إىلٰ  ،  د به أئمَّ

ًة، وعىلٰ  ٌة عىلٰ وهم حجَّ  ًة، وهـذا يـدلُّ عـىلٰ  املسلمني عامَّ أنَّ هـذا  الشيعة خاصَّ

، ألنَّ عنـوان اإلمـام  الكالم البن أيب زينب النعامين، وليس ألمري املؤمنني

ة ينطبق عليه، وبالتايل يكون  . لناأقامها اهللا تعاىلٰ من الدالئل التي   احلجَّ

املقطع األخري وبرتوه عامَّ قبله وعامَّ بعده،  واملنكرون للتقليد اقترصوا عىلٰ 

ي أنَّه ينه الذي هو عنـد اإلماميَّـة  ٰى باملعن ٰى حتَّ  جتهادعن اال ٰى لكي ُيومهوا املتلقِّ

هم اهللا( ل الرواية حذفوا واو الع ، وألجل التمويه عىلٰ )أعزَّ طف من البرت من أوَّ

بـال واو، لكـي ال يلتفـت  »نحن«: ، وجعلوا بداية املنقول هكذا»ونحن«: قوله

 .البرت املذكور الذين ال خربة هلم يف جمال دراية احلديث إىلٰ   دأيتام آل حممّ 

ا برتها من آخرها فقد وقفوا عند عبارة كالمًا طـويالً   ذكر ثمّ (: وأمَّ

دِّ عىلٰ   .)جتهادمن قال باال يف الرَّ

كالمـًا   ذكـر ثـمّ (: الوسائل لوجدنا العبـارة كالتـايل لو رجعنا إىلٰ و

دِّ عىلٰ   يف القبلـة، وحاصـله الرجـوع فيهـا إىلٰ  جتهـادمن قـال باال طويالً يف الرَّ

 .)ةالعالمات الرشعيَّ 
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لكي يوهم العوامَّ  )جتهادباال(املستدلَّ وقف عند عبارة  أنَّ  ٰى وها أنت تر

الذي عندنا، مع أنَّ الكالم يف  ٰى باملعن جتهادث عن االكان يتحدَّ   اإلمام بأنَّ 

ع ـيف مسألة القبلة، وترك العالمات التي نصبها املش جتهادهذه العبارة عن اال رِّ

كام يصـنع  - لريجع إليها املسلمون يف حتديد جهتها، لكنَّ منكري التقليد أرادوا

عـن العمـل  ٰى التـي تنهـ جيعلوا العبارة األخـرية مـن النصـوص أنْ  - ةابيَّ الوهّ 

ا نصٌّ يف وما بعدها، لكي تبدو للناظر أهنَّ  )يف القبلة(: ، فحذفوا عبارةجتهادباال

 .ٰى الذي عند اإلماميَّةباملعن ٰى بجميع معانيه، حتَّ  جتهادالنهي عن اال

يف مسألة حتديد القبلة فيثبت النهي  جتهادإذا ثبت النهي عن اال :ولو قالوا

 .ةائل الفقهيَّ عنه يف مجيع املس

 :فجوابه من وجهني

أنَّ هذا من أوضح مصاديق القياس التي هنت عنـه الروايـات، فـإنَّ  - ١

يف مسألٍة ال يستلزم النهـي عنـه يف كـلِّ املسـائل، الحـتامل  جتهادالنهي عن اال

يف تلـك املسـألة كـام سيتَّضـح مـن  جتهاداال وجود سبب مانٍع من الرجوع إىلٰ 

 .الوجه الثاين

يف القبلة خمتصٌّ بحالة وجود العالمات التـي  جتهادأنَّ النهي عن اال - ٢

باجلـدي الـوارد ذكـره  ٰى نصبتها الرشيعة ملعرفة جهتها، كالنجم الشـاميل املسـمَّ 

سـألته عـن القبلـة، : ، قـال د بن مسلم، عن أحـدمهاكعالمة يف رواية حممّ 

 .)١(»ضع اجلدي يف قفاك وصلِّ «: فقال

أهل العراق، فتكون العالمة املذكورة عالمًة ألهـل  د بن مسلم منوحممّ 

 .د بن مسلمالعراق، أو ال أقلَّ تكون عالمة ألهل الكوفة التي منها حممّ 

كام لو تاه يف صحراء  - ا لو فقد املكلَّف مجيع العالمات لسبب أو آخروأمَّ 
                                                        

 ).١ح / ٥الباب  /أبواب القبلة/ ٣٠٦ص / ٤ج (وسائل الشيعة  )١(
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فقـد وردت  - يف ليٍل غائم ال يعرف فيه شامالً من جنـوب ورشقـًا مـن غـرب

 .وبهجيف القبلة، بل يف و جتهادرصحية يف جواز اال  عنهم ٰى خرات أُ رواي

عـن  -  يعنـي اإلمـام الصـادق - سـألته: رواية سامعة، قـال :منها

جتهـد ا«: الصالة باللَّيل والنهار إذا مل يَر الشمس، وال القمر، وال النجوم، قـال

د القبلَة ُجهَدكَ   .)١(»رأيَك، وتعمَّ

الرجـل :  قلـت أليب عبـد اهللا: ن خالد، قـالرواية سليامن ب :ومنها

ه فـيعلم أنَّـ ٰى صيلِّ لغري القبلة، ثمَّ يصحيكون يف قفٍر من األرض يف يوم غيٍم، فيُ 

 ٰ كـان  كان يف وقٍت فليُِعد صـالته، وإنْ  إنْ «: لغري القبلة، كيف يصنع؟ قال صىلَّ

 ٰى جهة القبلة حتَّ ه يف معرفة اجتهادزيه ُجي : ، يعني)٢(»هاجتهادالوقت فحسبه  مٰىض 

 .هاجتهادلو تبنيَّ أنَّه كان خمطئًا يف 

ة عىلٰ  الَّ وايات الدَّ يف حتديـد القبلـة يف  جتهـادجواز اال وغري ذلك من الرِّ

 .لو تبنيَّ خطأه ٰى ه حتَّ اجتهادإجزاء  صورة فقد عالماهتا الرشعيَّة، بل وتدلُّ عىلٰ 

ة يف أنَّ منكري التقليد ارتكب: والنتيجة من كلِّ هذا تني؛ مرَّ وا التدليس مرَّ

ة يف برته من آخره، وهدفهم من ذلك أنْ  له، ومرَّ يبـدو الكـالم  برت الكالم من أوَّ

الـذي هـو عنـد  ٰى بـاملعن ٰى بجميع معانيه حتَّ  جتهاده وارد يف النهي عن االوكأنَّ 

رعيَّة، ـاإلماميَّة، وهو بذل اجلهد ألجل استنباط احلكم الفقهي من مصادره الش

 . الكتاب، وروايات املعصومني: نيأع

    را ا :  

بالفعل، ولـيس مـن كـالم   املقطع املذكور لعيلٍّ  هذا كلُّه لو ثبت أنَّ 

م صاحب الوسائل ،د املرتٰىض النعامين، أو السيِّ   .ه ليس كذلك، لكنَّ  كام توهَّ
                                                        

 ).٢ح / ٥الباب  /أبواب القبلة/ ٣٠٨ص / ٤ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٦ح (املصدر السابق  )٢(
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م التطابق مع لغـة العلـامء، أنَّ املقطع املذكور متطابق متا: والوجه يف ذلك

ام حيصل ، وإنَّ  أهل احلديث الفرق بني لغتهم ولغة املعصومني عىلٰ  ٰى وال خيف

اوي كالمًا قليالً منه مع كالم املعصوماال ، كام حصـل  شتباه حينام خيلط الرَّ

 .)من ال حيرضه الفقيه(يف مواضع من  كتاب   ذلك مع الصدوق

ٍص من جهٍة، وكـالٍم طويـل مـن جهـة  وحتقيق هذا األمر حيتاج إىلٰ  ختصُّ

 .ال يتناسب مع بحثنا هذا مستقلٍّ  بحٍث  ، وكلٌّ منهام حيتاج إىلٰ ٰى خرأُ 

لنا وفرضنا أنَّ  فقـد عرفـت   ه مـن كـالم أمـري املـؤمننيولكن لو تنزَّ

الذي  ٰى باملعن جتهادالكالم يف هذا املقطع كان بصدد النهي عن اال اجلواب، وأنَّ 

 .جتهاد، ال عن مطلق االعند املخالفني

 :ثالثة أنواع يف املسائل الرشعيَّة عىلٰ  جتهاداال إنَّ  :قلَت  شئَت  وإنْ 

ل ، ك جتهاداال :النوع األوَّ ات عمـر بـن اخلطَّـاب اجتهاديف مقابل النصِّ

نَّة، كام يف حتريمه ملتعة النساء، ومتعة احلجِّ   .العديدة يف مقابل نصِّ الكتاب أو السُّ

أي، بمعن جتهاداال :النوع الثاين رأيه الشخيصِّ  يرجع الفقيه إىلٰ  أنْ  ٰى يف الرَّ

مصادر الترشيع اإلسالمي، كـام  يف حتديد الوظيفة الرشعيَّة، من دون استناٍد إىلٰ 

مة  .مرَّ عليك يف بعض الروايات املتقدِّ

مراد الرشيعة مـن خـالل قواعـد  يف الوصول إىلٰ  جتهاداال :النوع الثالث

تها بالدليل، ليستعني هبا الفقيه يف عمليَّة استنباط احلكم من  وضوابط ثبتت صحَّ

،  مصادر الترشيع اإلسالمي، أعني الكتاب العزيز، وروايـات املعصـومني

 .واإلمجاع، والقطع العقيل

ل والثـاين، دون  جتهادواال املنهي عنه يف روايتنا مـا كـان مـن قبيـل األوَّ

يسـتخرج  الثالـث ال يمكـن ألحـد أنْ  ٰى ملعنبـا جتهاده من دون االالثالث، ألنَّ 

 .األحكام الرشعيَّة من مصادر الترشيع
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هـم  - نيأعني بعـض األخبـاريِّ  -جتهاد املنكرون ملرشوعيَّة اال ٰى بل حتَّ 

 العمـل رغـم إنكـارهم لـه عـىلٰ  ٰى مستو الثالث عىلٰ  ٰى باملعن جتهاديامرسون اال

روهنـا نكِ روعيَّة التقيَّـة حيـنام يُ ـالقول، نظري موقف املخالفني لنا يف مش ٰى مستو

موهنا عىلٰ وُحي  ام املسلمني هم يامرسوهنا مع الظلمة من ُح القول، ولكنَّ  ٰى مستو رِّ كَّ

قاعـدة ( وهـو يعمـل بمثـل العمل، وال يوجد أخباريٌّ واحـد إالَّ  ٰى مستو عىلٰ 

قاعـدة سـوق (و) قاعدة اليـد(و) قاعدة الفراغ(و) قاعدة التجاوز(و) الطهارة

ة التي يستدلُّ هبا الفقيه يف حتديد الوظيفـة وغريها من القواعد الفقهيَّ ) سلمنيامل

 .الرشعيَّة لنفسه وملقلِّديه

) اإلطالق والتقييد( وهو يراعي ما يقتضيه مثل قانون وما من أخباريٍّ إالَّ 

ة يَّـحجّ (و) املجمـل واملبـنيَّ (و) الناسـخ واملنسـوخ(و) العموم واخلصوص(و

نَّ  ة اإلمجـاع الكاشـف عـن حكـم يَّـحجّ (و) ة خـرب الثقـةيَّ حجّ (و) ةظواهر السُّ

ـ، وجريـان األُ ) املعصـوم عهـا األئمَّ للمكلَّفــني يف   ةصـول التــي رشَّ

، من قبيل  أصـالة (و) أصـالة الـرباءة(و) ستصـحابأصالة اال(حاالت الشكِّ

عليهـا ة التـي تتوقَّـف صوليَّ ة، أو األُ ، وغري ذلك من القواعد اللفظيَّ )حتياطاال

 .يَّةجتهادستنباط يف مجيع مسائل الفقه االعملية اال

 عبارة عن استعانة الفقهاء هبذه القواعـد وشـبهها يف إالَّ  جتهادوليس اال

أثبتـوا يف  دهيم، وذلـك بعـد أنْ رعيَّة ألنفسهم وملقلِّــجمال حتديد الوظائف الش

ة علوم رشعيَّة تلك  - صول الفقهكعلم الكالم، وعلم أُ  - مرحلة سابقة ويف عدِّ

مثـل اسـتحباب تقلـيم  ٰى حتَّـ - القواعد، بل وأثبتوا عدم جواز نسبة أيِّ حكم

ـ ، أو إىلٰ  رسوله ، أو إىلٰ اهللا تعاىلٰ  إىلٰ  - األظفار مـن   ةواحد من األئمَّ

 .دون مراعاٍة لتلك القواعد والضوابط

ة الواضحة بطالن قواعد أُ  موا العم ٰى خركام أثبتوا باألدلَّ ل هبـا تبعـًا وحرَّ
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لـني  جتهـاد، واالستحسان، كالقياس، والرأي، واال ةلألئمَّ  بـاملعنيني األوَّ

لة، وغري ذلـك مـن القواعـد السابقني، وكقاعديت سدِّ الذرائع، واملصالح املرَس 

 . التي اعتمدها املخالفون ألهل البيت

 .هذا متام الكالم يف الرواية الثالثة

ا ليست رواية ع :وخالصته أمـري  ، وأنَّ نسـبتها إىلٰ  ن املعصومنيأهنَّ

ٌم من صاحب الوسـائل، وهـو معـذور يف ذلـك، كـام أنَّـه مل   املؤمنني توهُّ

هلا وآخرها  .يرتكب التدليس كام فعل منكرو التقليد عندما برتوها من أوَّ

ا من كالم أمري املؤمنني وعىلٰ  فهي بصدد النهي عن نحوين   تقدير أهنَّ

 :جتهادمن اال

، ال  الذي هـو عنـد املخـالفني ألهـل البيـت ٰى باملعن جتهاداال - ١

 .الذي عندنا نحن اإلماميَّة ٰى باملعن

يف حتديد القبلة يف حـال وجـود العالمـات املجعولـة مـن  جتهاداال - ٢

ع لتحديدها، دون اال ه جـائٌز، بـل يف حال فقد تلك العالمات، فإنَّـ جتهادالرشَّ

 .واجٌب 

ــة ــة الرابع ــا : الرواي ــورهم إىلٰ م ــد يف منش ــرو التقلي ــبه منك ــا  نس إمامن

ـه الصادق وهـو يعنـي اإلمـام  -  قـال الصـادق: ، حيث جاء ما نصُّ

ومل يرونه حيكم  جتهادين مقلِّدة الفقهاء أهل االأعداء الدِّ «: - بام قاله ¨ املهدي

تُهم إذا «: يقول أنْ  ثمَّ يواصل الكالم بعد ذلك إىلٰ  ،»...بخالف ما ذهب إليه أئمَّ

 .»خوانِ أة، وهو والسيف  الفقهاء خاصَّ مبني إالَّ  خرج فليس له عدوٌّ 

عوها عىلٰ  ما فيه من تالعب  الناس عىلٰ  هكذا نقلوا يف منشوراهتم التي وزَّ

 .ٰى خرمن جهة، وأخطاء من جهة أُ 

، )إلـزام الناصـب(كتـاب  :وقد ذكروا هلذا احلديث املزعـوم مصـدرين
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نرتنـت اإل ذكروا يف بعض مـواقعهم املشـبوهة عـىلٰ  ، كام)ةينابيع املودَّ (وكتاب 

 .)بشارة اإلسالم(من بينها كتاب  ٰى خرمصادر أُ 

 :مقطعني يشتمل عىلٰ   إمامنا الصادق وهذا الكالم املنسوب إىلٰ 

هلام ومل يرونه حيكم بخالف  جتهادين مقلِّدة الفقهاء أهل االأعداء الدِّ « :أوَّ

تُهم  .»ما ذهب إليه أئمَّ

ة، وهـو والسـيف مبني إالَّ  إذا خرج فليس له عدوٌّ « :ثانيهام  الفقهاء خاصَّ

 .»أخوانِ 

 :واجلواب عليه من ثالثة وجوه

، فـإنَّ كـال  اإلمام الصـادق أنَّ احلديث بمقطعيه مكذوٌب عىلٰ  - ١

 .)الفتوحات(املقطعني البن عريب الصويف املعروف ذكرمها يف كتاب 

ل فقد ذكره ضمن كالٍم أمَّ  لها األوَّ ـدنا اهللا - علما(: له طويل جاء يف أوَّ  أيَّ

 .)هللا خليفة خيرج وقد امتألت األرض جورًا وظلامً  أنَّ  -

يرفـع : (¨ قال بعد كالم له طويل فيام يقـوم بـه اإلمـام املهـدي أنْ  إىلٰ 

 ).ين اخلالصإالَّ الدِّ  ٰى املذاهب من األرض، فال يبق

َدُة الُعلامِء َأهِل اال َأعداُؤهُ (: ل قائالً ذكر املقطع األوَّ  ثمّ  ، ملا يرونه جتهادمقلِّ

تُهم  .)من احلكم بخالف ما ذهبت إليه أئمَّ

فيدخلون كرهًا حتت حكمه خوفًا من سيفه وسطوته ورغبًة فيام (: قال ثمّ 

هم، يبايعه العارفون باهللا من أهـل  ُة املسلمني أكثُر من خواصِّ لديه، يفرح به عامَّ

 .)١(آخر كالمه إىلٰ  ...)تعريٍف إهلياحلقائق عن شهوٍد وكشٍف ب

ا املقطع الثاين فقد ذكره أيضًا ضـمن كـالم طويـل انتقـد فيـه فقهـاء وأمَّ 
                                                        

 .)دار صادر/ هـ١٤٢٤/ ١طبعة /٣٦٦الباب  /٤٠ ص/ ٦ج (الفتوحات املّكيَّة  )١(
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وإذا (: مسلكه، وقال ة والعرفاء ممَّن كانوا عىلٰ ، ومدح الصوفيَّ ٰى خراملذاهب األُ 

ةً خرج هذا اإلمام املهدي فليس له عدوٌّ مبٌني إالَّ   ....) الفقهاء خاصَّ

الفقهاء بقتله، ولكـن اهللا  ٰى ولوال أنَّ السيف بيد املهدي ألفت(: قال أنْ  إىلٰ 

ره بالسيف والكرم، فيطمعون وخيافون، فيقبلون حكمه من غري إيامٍن، بـل ظهِ يُ 

افعيُّون فيام اختلفوا فيه  ....)يضمرون خالفه كام يفعل احلنفيُّون والشَّ

ام املهدي بالسيف مـا فمثل هؤالء لوال قهر اإلم(: قال يف وصفهم أنْ  إىلٰ 

م ال يطيعونه بقلوهبم، بـل يعتقـدون سمعوا له، وال أطاعوه بظواهرهم، كام أهنَّ 

ـ ه عـىلٰ ه إذا حكم فيهم بغري مـذهبهم أنَّـفيه أنَّ  م ضـاللٍة يف ذلـك احلكـم، ألهنَّ

اهللا ال  قد انقطع، وما بقي جمتهٌد يف العـامل، وأنَّ  جتهادزمان أهل اال يعتقدون أنَّ 

تهم أحدًا له درجة االُيوِجد   .)١(آخر كالمه إىلٰ  ...) جتهادبعد أئمَّ

 . أنَّ الكالم بمقطعيه البن عريب، وليس إلمامنا الصادق :واحلاصل

قد اتَّضح لك من كالمه األخري الذي مل ينقله منكرو التقليد للتدليس  - ٢

نَّة املقلِّـهم عوامُّ أ جتهاداملقصود باملقلِّدين ألهل اال املؤمنني أنَّ  عىلٰ  دين هل السُّ

افعي، وابن حنبـل( :ألحد األربعة الـذين هـم أهـل ) مالك، وأيب حنيفة، والشَّ

لـن  هبـم، وأنَّ اهللا تعـاىلٰ  مَ قد ُختِ  جتهاداال الذين يعتقد مقلِّدوهم بأنَّ  جتهاداال

 .خيلق جمتهدًا بعدهم

مــام أنَّ مــن املقطــوع بــه والبــدهيي أنَّ األحكــام التــي يــأيت هبــا اإل - ٣

ة، بنا احلديثيَّ تُ املودوع أكثُرها يف كُ   طبق أحكام آبائه ستكون عىلٰ  ¨ املهديُّ 

تهم األربعة، ولذا ات أئمَّ اجتهادوهي أحكاٌم خمالفة ألحكام املخالفني التي هي 

ـ  حينام يأيت بأحكام آبائه  م يـرون أنَّ سوف يعاديه أتباع تلك املذاهب، ألهنَّ
                                                        

 .)٤٩  ص( املصدر السابق )١(
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: تهم األربعة، كام علَّل بذلك ابن عـريب يف قولـهأئمَّ  خمالفٌة ألحكام ¨ أحكامه

تهم(  .)ملا يرونه من احلكم بخالف ما ذهبت إليه أئمَّ

قد اتَّضح أنَّ احلديث املذكور هو من كالم ابـن عـريبٍّ يف حـقِّ : والنتيجة

افرتاًء عليه، وتدليسًا   إمامنا الصادق املخالفني، وقد نسبه منكرو التقليد إىلٰ 

أ الكاذب مقعده من النار، وكذلك من علم به منهم وسكت ا عىلٰ  ملؤمنني، فليتبوَّ

  كذوبةعنه ومل يردعهم، بل ساعده يف نرش هذه األُ 
ٌ

ِيط
ُ

 َورائِِهْم �
ْ
 ِمن

ُ
 �َواهللا

 ).٢٠: الربوج(

إلـزام (ما نقله منكرو التقليد يف منشوراهتم عـن كتـاب : الرواية اخلامسة

إذا «: وهـو مغضـب ٰى يومًا أهـل الفتـو  ادقذكر الص: من قوله )الناصب

 .»بام ال يعلمون، فتعسًا هلم وألتباعهم ٰى خرج القائم ينتقم من أهل الفتو

ين ملـا ال يف الـدِّ  ٰى وينتقم من أهل الفتـو«: ويف الطبعة التي عندي هكذا

 .)١(»يعلمون، فتعسًا هلم وألتباعهم

 :وجوابه يف نقاط

، وليست  عيلٍّ  خطبة البيان املنسوبة إىلٰ أنَّ هذه الرواية قطعة من  - ١

يومـًا وهـو  ٰى ذكر أهل الفتـو(: ا خالية من فقرة، كام أهنَّ  من كالم الصادق

يف هذه الرواية أيضًا، كام كذبوا   الصادق ، فيكونون قد كذبوا عىلٰ )مغضب

ًة يمكـن أنْ  عليه يف الرواية السابقة، ومن يكذب عىلٰ  دًا مرَّ ذب يكـ اإلمام متعمِّ

ة  .عليه ألف مرَّ

، النحصاره بسند واحد رواته ُكلُّهم من اأنَّ سند اخلطبة ضعيٌف جد�  - ٢

، ومل يروها أعالمنا من أمثال الكليني، والصـدوق،  املخالفني ألهل البيت

د تقـي ن تأخر عنهم، كالشيخ حمّمـ، والطويس، وال غريهم ممَّ واملفيد، واملرتٰىض 
                                                        

 .)٢٣٥ص / ٢ج (إلزام الناصب  )١(
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ح ولده الع  )مـرآة العقـول(ي يف كتابه ـد باقر املجلسمة حممّ الَّ املجليس، بل رصَّ

، ولذا فقد حكم )١(بكذهبا، وكذب أمثاهلا، وجعلها من روايات الُغالة وأشباههم

قني قديًام وحديثًا، فكيف جيوز بعـد هـذا  بضعف سندها مجلة من األعالم املحقِّ

عي التشيُّع أنْ  ةاالإمامه رواية ساقطة عن  ينسب إىلٰ  كلِّه ملن يدَّ  !؟عتبار باملرَّ

ـ  املعصـوم وما الفرق بني من يكذب عىلٰ  دًا ومـن يسـند إليـه متعمِّ

 - بل توجد يف نفس اخلطبة قرائن ،حديثًا مل يكن سنده يف غاية الضعف فحسب

، وال عـن واحـد مـن  عدم صدورها عنـه تدلُّ عىلٰ  - كام يأيت بيان بعضها

 . أوالده

واضحة جيـلُّ عـن مثلهـا أمـري  طبة ركاكةيف كثٍري من فقرات اخل أنَّ  - ٣

 . هوالبالغة والبيان، والذي ما َسنَّ الفصاحة لقريش إالَّ 

 . أنَّ كثريًا من مضامينها باطلة يف مذهب أهل البيت - ٤

 ؟أمل يرد بعض مضامينها يف رواياتنا :ولو قال قائل

ـوا أُ  أنَّ بعض املنحـرفني حيـنام يريـدون أنْ  :فجوابه اطلـة يف مـورًا بيدسُّ

ون فيهـا مـا  يعمدون إىلٰ  مفإهنَّ   روايات املعصومني روايات صحيحة فيدسُّ

ه، كام كان يصنع املغرية بن سعيد وأبو اخلطَّاب  ، )لعنـة اهللا علـيهام(يريدون دسَّ

ل يدسُّ يف أحاديث إمامنا الباقر ، والثاين يدسُّ يف أحاديث  حيث كان األوَّ

 . الصادق

ان األمر كذلك فلامذا ينقل علامؤنا هذه الروايات عن إذا ك :ولو قال قائل

 ؟بناتُ املخالفني يف كُ 

ام هو من باب إلزامهم بام ينقلون، فإنَّ نقل أمثاهلا عنهم إنَّ  :فجوابه واضح

، ليفحم بـام نقلـوه مـن أنكـر )إلزام الناصب(كام صنع الشيخ احلائري يف كتابه 
                                                        

 .)٦١٩ ص/ ١ج (مرآة العقول  )١(
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إلـزام (ٰى كتابـه ذا َسـمَّ مـن النواصـب وغـريهم، ولـ ¨ منهم وجود املهدي

عليهم بمثل كتاب البخـاري،  ، وهو ما نصنعه نحن اليوم حينام نحتجُّ )اصبالن

وكتاب مسلم، وأمثاهلام، ونستدلُّ عليهم بام نقله رواهتم، كأيب هريرة، وأرضابـه 

 .بهمتُ ن ُعرفوا عندنا بالكذب، وذلك من باب إلزامهم بام نقلوه يف كُ ممَّ 

خ منهـا، َسـ، ونقـل ثـالث نُ )١(خًا خمتلفـةً َس للخطبة نُ  نَّ ف أذكر املؤلِّ  - ٥

ا هي الصادرة عن أمـري واملقطع املذكور ورد يف واحدة منها فقط، وال مثبت أهنَّ 

واة الـذين هـم مـن بَ ا موضوعة من قِ ، بل حيتمل أهنَّ  املؤمنني ل بعـض الـرُّ

املتـابع عـداؤهم  ىلٰ ع ٰى ة الذين ال خيفام وأنَّ بعضهم من الصوفيَّ املخالفني، السيّ 

مة - رواية ابن عريب للفقهاء، وهذا اإلشكال يرد أيضًا عىلٰ   الرواية الرابعة املتقدِّ

، فإنَّه كان من أشدِّ الناس عداوًة للفقهاء، ولئن قصد فقهاء مذاهبهم فال شأن -

كـام ورد يف األحاديـث  )ورثـة األنبيـاء(و )لُسـمنـاء الرُّ أُ (لنا هبم، ألنَّ فقهائنا 

 .سابقةال

م فقـد اتَّفقـت روايـات أئمَّ  - ٦   تنـالو غضضنا النظر عن كلِّ مـا تقـدَّ

ٰى بات هذا احلكم مـن رضوريَّـات وفتاوٰى فقهائنا عٰىل حرمة اإلفتاء بغري علم، حتَّ 

ين ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني، وغايـة مـا تـدلُّ عليـه هـذه الروايـة هـو أنَّ الدِّ 

فتون بغري علم، ال من مجيع أهل الفتوٰى بمن فـيهم الـذين ن يُ سينتقم ممَّ  ¨ املهدي

 .»بام ال يعلمون«: نتقام بذلك يف مجلةاخلطبة قيَّدت اال يفتون بعلم، ألنَّ 

وال أدري ما عالقة هذا بمراجعنا الـذين بلغـوا مـن العلـم يف األحكـام 

 !؟والفقاهة جتهادرتبة فيه، وهي رتبة اال الرشعيَّة أعىلٰ 
                                                        

، والثانيـة )٢١٣ ص( إىلٰ  )١٧٩ ص(تبدأ من  وىلٰ النسخة األُ  ،)١٧٨ص / ٢ج (إلزام الناصب  )١(

رُّ اُملنَظَّ (، والثالثة نقلها عن كتاب )٢٣٢ ص( إىلٰ  )٢١٣ ص(من  ِّ الدُّ د ملحّمـ ) األعظـمم يف الرسِّ

 .)٢٤١ ص( إىلٰ  )٢٣٢ ص(ة، وتبدأ من بن طلحة أحد علامء الشافعيَّ ا
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ث عـن أهـل  لو الحظنا - ٧ تكملة املقطع لوجـدنا فيهـا مقـاطع تتحـدَّ

 . اوأمثاهلم من الذين خالفوا علي�  من املخالفني، كبعض الصحابة ٰى الفتو

ُمـوه، أم كـان بـه ِعـَوٌج أكان الدِّ «: قوله ومن تلك املقاطع ين ناقصـًا فتمَّ

موه وحـقٍّ فكم مـن ويلٍّ جحـدوه، وكـم ويصٍّ ضـيَّعوه، «: قال أنْ  إىلٰ  »...فَقوَّ

دوه، وكم من حديٍث باطٍل عن الرسول وأهـل بيتـه   أنكروه، ومؤمٍن رشَّ

لوه زوه، وخٍرب عن رأهيم تأوَّ  إنَّ أَال «: قال أنْ  إىلٰ  »...نقلوه، وكم من قبيٍح منَّا جوَّ

ين، يف قائمنا أهل البيت كفاية للمستبرصين، وعربة للمعتربين، وحمنة للمتكـربِّ 

ذِ  :لقوله تعاىلٰ 
ْ
ن
َ
 وَأ

ُ
ذاب

َ
ع

ْ
�ِيِهُم ال

ْ
أ
َ
 ي

َ
ْوم

َ
 ي

َ
، هـو ظهـور )٤٤: إبـراهيم( رِ ا��اس

 .إلخ »...الكافرين، وشفاء ورمحة للمؤمنني ه عذاٌب عىلٰ قائمنا املُغيَّب، ألنَّ 

ا الشيعيُّ بعني فطرتك العلويَّ  ة هل جتد هذا ة وعقيدتك الصادقيَّ فانظر أهيُّ

الفقهاء الذين أفنـوا حيـاهتم يف رأسهم  وعىلٰ   شيعة أهل البيت منطبقًا عىلٰ 

تراثهم، ونقلوه ألتباعهم  ، وحافظوا عىلٰ  وأهل بيته  الدفاع عن النبيِّ 

 !؟، واستنبطوا مقاصدهم، وبيَّنوا للناس أحكامهمومكانٍ  يف كلِّ زمانٍ 

، فهي ساقطة عن أنَّ خطبة البيان ضعيفة سندًا، ومتنًا، وداللةً : واخلالصة

ة ما تدلُّ عليه الفقرة املقتطعة منها هـو حرمـة اإلفتـاء بغـري ، وغاياعتبار جد� اال

من كال الفريقني، ومل يأِت منكرو  ٰى ا اتَّفقت عليه النصوص والفتاوعلم، وهو ممَّ 

 .التقليد بيشٍء جديٍد، وال ربط له بحرمة تقليد مراجعنا من قريب وال من بعيد

سمعت أبا عبـد : الما روي عن أيب شيبة اخلراساين، ق: الرواية السادسة

إنَّ أصحاب املقـائيس طلبـوا العلـم باملقـائيس، فلـم تـزدهم « :يقول  اهللا

 .)١(»دين اهللا ال ُيصاب باملقائيس  ُبعدًا، وإنَّ املقائيس من احلقِّ إالَّ 
                                                        

 ).١٨ح / ٦الباب  /أبواب صفات القايض /٤٣ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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واية تدلُّ عىلٰ  ال يمكـن  - رعيَّةـومنـه األحكـام الشـ - ينأنَّ الـدِّ  إن الرِّ

ل إليه بالقياس، وأنَّ   .من طلبه بالقياس فسوف يزداد عن احلقِّ ُبعداً  التوصُّ

حرمة العمل بالقياس، وسـوف نكتفـي  دلَّت عىلٰ  ٰى خروهناك روايات أُ 

واحد، وهـو النهـي عـن العمـل  ٰى معن هبذه الرواية، لداللة مجيع الروايات عىلٰ 

 .ينيَّة، ومنها األحكام الرشعيَّةبالقياس يف املسائل الدِّ 

روعيَّة تقليـد ـعـدم مشـ لتقليد هبذه الروايـات عـىلٰ منكرو ا وقد استدلَّ 

ة، رعيَّ ـم يعملون بالقياس يف استنباط كثري مـن األحكـام الشـفقهائنا، بزعم أهنَّ 

ٌم وباطل  .والزمه أنَّ تقليد العوامِّ للفقهاء يف تلك األحكام حمرَّ

ـ :وجوابه  - اخلـوارج والنواصـب ٰى بـل حتَّـ - ةً أنَّ علامء املسـلمني كافَّ

اته حتريمهم للعمل بالقياس، يع لمون أنَّ من أبجديَّات مذهب اإلماميَّة ورضوريَّ

عون أنَّ  - وبكلِّ جرأةٍ  - فكيف بعد هذا يفرتون فقهـاء اإلماميَّـة يعملـون  ويدَّ

 !؟بالقياس

ترك  الذين يقفون وراء الدعوة إىلٰ  أنَّ  ام يدلُّ عىلٰ يشٍء فإنَّ  دلَّ عىلٰ  وهذا إنْ 

ناس أجنبيُّون عن اإلسالم واملسلمني، أو ال أقلَّ هم أجنبيُّون أُ  تقليد الفقهاء هم

جون هلم من بسطاء الشـيعة يف هكـذا عن مذهب اإلماميَّة، وإالَّ   كيف يقع املروِّ

 !خطأ فضيع ال تقوم هلم بعده قائمة؟

ة ال يعتقدون ـثني عشاإلماميَّة اال أشبه بام لو ادُّعي أنَّ  ٰى هذه الدعو إنَّ  ريَّ

 .مثالً   ة الصادقبإمام

م نقلوا عباراٍت ألعـالم الطائفـة رصحيـٍة يف حرمـة واملضحك املبكي أهنَّ 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  العمل بالقياس كام سوف يأيت إنْ 

ة  ا أمجع فقهاء الطائفة عىلٰ أنَّ العمل بالقياس ممَّ  :واحلاصل حرمته تبعاً ألئمَّ

 !؟، فكيف بعد هذا يتَّهموهنم بالعمل به ٰى اهلد
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  : واب

فقهاءنا يعملون ببعض أنواع القيـاس،  بنا أو سمع أنَّ تُ ام قرأ بعض يف كُ ربَّ 

 .م يعملون بام هنت الروايات عنهفتخيَّل أهنَّ 

ة معاٍن، والـذي هنـت عنـه  أنَّ القياس يأيت عىلٰ  :وجواب هذه الشبهة عدَّ

 :هاالروايات هو القياس بأحد معانيه ال بجميعها، وهي عديدة نذكر بعض

 .القياس املُستَنبَط العلَّة ):فمنها(

ة ):ومنها(  .قياس األولويَّ

 .قياس املساواة ):ومنها(

 .كتاب اهللا تعاىلٰ  القياس عىلٰ ): ومنها(

ل دون البقيَّة وايات هو األوَّ  .واملنهي عنه يف الرِّ

 :توضيح ذلك

ا القياس املستنبط العلَّة كٍم يف مورد يرد نصٌّ من الرشع لبيان ح أنْ : فهو أمَّ

، وحياول الفقيه أنْ  ٍ ته يف ذلك  معنيَّ ، وحجَّ يستفيد منه يف مورد آخر مل يرد فيه نصٌّ

ون  ، ويسـمُّ وجود شبٍه بني املورد املنصـوص عليـه واملـورد اخلـايل مـن الـنصِّ

ينقـل الفقيـه  ، ثـمّ )الفـرع: (، وغري املنصوص عليه)األصل: (املنصوص عليه

 .ألجل الشبه الذي بينهام الفرع احلكم من األصل إىلٰ 

واقعي، رعايًة لعمـوم القـارئني،  ولتقريب الفكرة ُنمثِّل بمثال تعليمي ال

ٰ  قد نصَّ الكتاب الكريم عىلٰ : فنقول ة املتوىفَّ رُة ـزوُجها أربعُة أشهٍر وعش أنَّ عدَّ

  :اٍم، قال تعاىلٰ أيّ 
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ف عىلٰ )٢٣٤: البقرة( أ ة املفقـود  ، فلو أراد الفقيه التعرُّ عدَّ

هتا فربَّ  امل جيد نص�  قها احلاكم فإنْ طلِّ يُ  زوجها مثالً بعد أنْ   ام قاسـها عـىلٰ لبيان عدَّ

 ٰ ة وفاةٍ  بأنَّ  ٰى زوجها وأفت املتوىفَّ هتا عدَّ ة طالق، والتي هي ثالثة قروٍء، عدَّ ، ال عدَّ

 .أو ثالثة أشهرٍ 
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حرمته تبعًا ملا تواتر  ا أمجع فقهاؤنا عىلٰ واستفادة هذا احلكم من القياس ممَّ 

 .ةٌ ة حجَّ نَّ ة كان مقبوالً، ألنَّ السُّ نَّ ، ولو جاءت به السُّ  تناعن أئمَّ 

قني هلـذه  أنَّ  ل عىلٰ دلي ٰى ام فقهائنا بذلك هلو أقواهتِّ  أنَّ  :ومنه يتَّضح املسوِّ

ا أنْ  ا أنْ  التهمة إمَّ  .ال يكونوا من الشيعة أصالً  يكونوا من اجلهلة، وإمَّ

ا قياس األولويَّة رع لبيـان حكـٍم يف مـورٍد ـيرد نصٌّ من الش أنْ : فهو وأمَّ

، وكانت علَّة احلكم مقطوعًا هبا، فإذا وجد الفقيه تلك العلَّة يف مورٍد آخر  ٍ معنيَّ

 .وأشدَّ فيحكم بنفس ذلك احلكم بال إشكال ٰى رجٍة أقووبد

َي بقياس األولويَّة، ألنَّ احلكم إذا كان ثابتًا يف املـورد األوَّ  ل ومن هنا ُسمِّ

ٍة معيَّنٍة فباألوىلٰ   .ٰى يثبت يف مورد تكون تلك العلَّة فيه أقو أنْ  لعلَّ

م شتم الوالدين مـثلو مل يرد نصٌّ ُحي  :ومثاله التعليمي الً فـيمكن للفقيـه رِّ

  :استفادة احلرمة من مثل قوله تعاىلٰ 
َ
 ف

َ
 ال

�
ف
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ُ
ه
َ
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ْ
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ُ
ق

َ
� )الذي  ،)٢٣: اإلرساء

ر منهام،  )فٍّ أُ (: حرمة قول كلمة يدلُّ عىلٰ  د إبراٍز للتضجُّ للوالدين، والتي هي جمرَّ

 ؟فام بالك لو شتمهام

يف  )فٍّ أُ (: حرمة كلمة إذا كانت اآلية تدلُّ عىلٰ : ولذا حيتجُّ املستدلُّ ويقول

ة القطعيَّة، حتَّ  حقِّ الوالدين فهي تدلُّ عىلٰ  لو مل يرد نصٌّ  ٰى حرمة شتمهام باألولويَّ

 .خاصٌّ يف حتريم شتمهام

ق إالَّ  ة الأنَّ قياس األولويَّ : ومن هذا يتَّضح لك ق رشطـني يتحقَّ  بعد حتقُّ

 :قد أرشنا إليهام

يف املورد املنصوص عليه، كام هو احلال يف  يقطع الفقيه بعلَّة احلكم أنْ  - ١

هـي إيـذاء  )فٍّ أُ (علَّـة حتـريم كلمـة  اآلية الرشيفة، فإنَّ كلَّ عاقـل يقطـع بـأنَّ 

م إيذاءمها حتَّ  الوالدين، واهللا تعاىلٰ   .هبذا املقدار القليل ٰى حرَّ

 يقطع الفقيه أيضًا بأنَّ هذه العلَّة املوجودة يف هذه الكلمة موجودة أنْ  - ٢
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، كإطالق الكلامت البذيئة يف  ٰى خريف كلامت أُ  مؤذية للوالدين بشكل أكرب وأشدَّ

هام وتعيريمها بصفٍة ما، كالفقر، أو اجلهل، أو غري ذلك مـن الكـالم اجلـارح حقِّ 

 إذا كان حيرم عىلٰ : لقلبيهام، فإذا قطع الفقيه من هاتني اجلهتني خرج هبذه النتيجة

يقول هلام ما هـو  تأكيد حيرم عليه أنْ  فقطعًا وبكلِّ  )فٍّ أُ (: يقول لوالديه الولد أنْ 

 .أشدُّ عليهام من هذه الكلمة، وأكثر إيذاًء هلام منها

ق هذين القطعني للفقيه ال ينقـل حكـم املـورد  جيوز له أنْ  ومن دون حتقُّ

لو حصل له ظنٌّ بذلك، ألنَّـه  ٰى نصَّ فيه، حتَّ  املورد الذي ال املنصوص عليه إىلٰ 

 .آنذاك من مصاديق القياس املستنبط العلَّة املنهي عنه سيكون

ة، فاملستنبط  وهبذا يتَّضح الفرق بني القياس املستنبط العلَّة وقياس األولويَّ

يته، بل قام الدليل كتابـًا وُسـ دليل عىلٰ  ا ال، وهو ممَّ  الظنِّ ة يعتمد عىلٰ العلَّ  ًة نَّ حجِّ

ا قياس األول متواترًة عىلٰ  القطع واليقـني الـذي هـو  ة فيعتمد عىلٰ ويَّ بطالنه، وأمَّ

ة احلُجَ   .جحجَّ

ا قياس املساواة رع لبيـان حكـٍم يف مـورد ـيرد نصٌّ من الشـ أنْ : فهو وأمَّ

، وحياول الفقيه أنْ  ٍ ته يف ذلك  معنيَّ ، وحجَّ يستفيد منه يف مورد آخر مل يرد فيه نصٌّ

ة من  عدم وجود أيَّة خصوصيَّة للمورد املنصوص عليه، بل جيد بينهام مساواًة تامَّ

 .ناحية ذلك احلكم

ما لو حكم الرشع بوجوب تطهري الثوب من البول مثالً، فإنَّ  :ومن أمثلته

ة خصوصيَّة للثـوب يف احلكـم  الُعرف املخاَطب هبذا احلكم يفهم عدم وجود أيَّ

ون باحلكم إىلٰ  ـ املذكور، فيتعدَّ ـاـمثـل العبـاءة، والسِّ ل، روال، والعاممـة، والشَّ

 .من األقمشة عَ ا ُصنِ ا يرتديه اإلنسان، ممَّ واِخلامر، واجلَوَرب، وما شابه ذلك ممَّ 

ون باحلكم املذكور إىلٰ  ادة، والسـتائر، واألغطيـة،  بل ويتعدَّ ـجَّ مثـل السَّ

 .و مل يرد نصٌّ يف هذه املذكوراتل ٰى وغريها، حتَّ 
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ه بعدم وجـود يقطع الفقي أنْ : ط يف جواز العمل هبذا القياسشَرت ولكن يُ 

، فلو احتمل وجود اخلصوصيَّة ملورده مل جيـز لـه تعديـة  خصوصيَّة ملورد النصِّ

 .املوارد غري املنصوص عليها احلكم إىلٰ 

 ،)ستداللحتامل بطل االإذا جاء اال(: ني املعروفةصوليِّ وهنا تأيت مقالة األُ 

 .النصِّ  ع بشمول احلكم لغري مورديَّة هذا القياس حصول القطرشط حجّ  ألنَّ 

للفقهاء عن هذا القياس صارت مصـطلحات يف  ٰى خروهناك تعبريات أُ 

وحدة (و )ةاخلصوصيَّ  - أو نزع - طرح(و )تنقيح املناط(علم الفقه، كمصطلح 

 .، أو غريها)املثاليَّة احلمل عىلٰ (و )املالك

 عىلٰ  رَ كِ الُعرف يفهم من كالم الرشع أنَّ الثوب ذُ  أنَّ : واملقصود من األخري

العباءة، واجلورب، وغريها  إىلٰ  ٰى بيل املثال ال احلرص، وألجل ذلك تراه يتعدَّ س

 .من املذكورات

م فـيام إذا قيَّـده يف الفقه كثرية، كام هو احلال يف موارد وجـوب التـيمُّ  وأمثلته

نتقـال إٰىل وظيفـة رشط اال أنَّ : العـرف يفهـم منـه الرشع بحالة فقـدان املـاء، فـإنَّ 

م هو وجو ٰى لو مل يكـن املـاء مفقـودًا، كـام لـو كـان د مانع من استعامل املاء حتَّ التيمُّ

ريعة بارتفـاع ـرُّ بـاملكلَّف، أو يوقعـه يف احلـرج، وقـد حكمـت الشــاستعامله يضـ

ال رضر وال «: ب يف رضر املكلَّف، أو احلرج، كـام يف قولـهاألحكام التي تتسبَّ 

  :، وقوله تعاىلٰ )١(»رضار
ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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وكـان   يأيت اخلرب عـن املعصـوم فهو أنْ  كتاب اهللا ا القياس عىلٰ وأمَّ 

لكن مضمونه مشكل، كام لو كان فيـه شـبهة املخالفـة للكتـاب  ةرواته من الثقا

ة  الكريم، فيقع الفقيه يف حرية، فمن جهة ينبغي عليه أنْ  يأخـذ بـه ألجـل صـحَّ

ومن جهة ينبغي له التثبُّت والرتيُّث يف العمل بـه لوجـود شـبهة خمالفتـه سنده، 
                                                        

 ).٣ح / ١٢الباب  /كتاب إحياء املوات /٤٢٨ص  /٢٥ج (وسائل الشيعة  )١(
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ة أسـئلٍة إىلٰ  هـت عـدَّ ـ لكتاب اهللا، وألجـل هـذا وأمثالـه توجَّ مـن   ةاألئمَّ

 ؟ه ماذا نصنع يف مثل هذا احلالأصحاهبم، وأنَّ 

فلـم  ما جاء خمالفـًا لقـول اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  تنصُّ عىلٰ   فجاءت تعليامهتم

 .)٣(، أي باطل، وما شابه هذا املضمون)٢(أنَّه زخرف ٰى خر، ويف رواية أُ )١(هيقولو

الكتـاب الكـريم  ا جاء يف هذا املجـال هـو لـزوم قيـاس اخلـرب عـىلٰ وممَّ 

املقطوع بصدورها عنهم، وهو ما رواه احلسـن بـن   وأحاديث املعصومني

م جتيئنـا األحاديـث عـنك:  قلـت للرضـا: ه قـالأنَّ   جهم عن الرضا

كان يشبههام  وأحاديثنا، فإنْ  كتاب اهللا  ما جاءك عنَّا فقسه عىلٰ «: خمتلفة، قال

 . )٤(آخر الرواية إىلٰ  »...امل يشبههام فليس منّ  فهو منَّا، وإنْ 

 صول بروايات العـرض عـىلٰ وهذه الرواية وأمثاهلا ُيعربَّ عنها يف علم األُ 

خلرب الـذي ال يشـبه مضـموُنُه مضـامني ا أنَّ : نَّة القطعيَّة، ومفادهاالكتاب والسُّ 

ةنَّة القطعيَّة ليس بحجَّ الكتاب العزيز والسُّ   .ة، وما كان يشبههام فهو حجَّ

ة ضويَّ ة هلذه القاعدة الرَّ اخلرب الضعيف سندًا إذا كان  أنَّ : ومن اآلثار املهمَّ

صدوره  نَّة القطعيَّة فال ينبغي طرحه، الحتاملمتطابقًا مع مضامني الكتاب والسُّ 

ستفاد منه يف  من الطريق الضعيف، وقد يُ ومل يصل إلينا إالَّ   من املعصومني

بعض املوارد، ويف املقابل جيب طرح احلـديث املخـالف يف مضـمونه للكتـاب 

نَّة حتَّ   .لو كان سنده صحيحاً  ٰى والسُّ

مًا، بل جائٌز، بل واجٌب   .ومن الواضح أنَّ العمل هبذا القياس ليس حمرَّ
                                                        

نَّة وشواهد الكتابباب األخذ ب /٦٩ ص/ ١ج ( الكايف )١(  ).٥ح / السُّ

 .)٤و ٣احلديثان (السابق  املصدر )٢(

 .)٢و ١احلديثان (السابق  املصدر )٣(

 .)٢٢٤ ص/ ٢ج (نوار بحار األ )٤(



ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ١٣٧ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

أنواع، واملنهي عنه هو القياس املستنبط العلَّة،  أنَّ القياس عىلٰ  :صةواخلال

 ما خرج بالدليل، والقياس الرشع عن اتِّباع الظنِّ إالَّ  ٰى ، وقد هنه يعتمد الظنَّ ألنَّ 

 .باعهالنهي عن اتِّ   املستنبط العلَّة مل خيرج بدليل، بل تواتر عن أهل البيت

ة، وقياس املساواة، وقياس اخلـرب عـىلٰ قياس  - ا بقيَّة األقيسةوأمَّ   األولويَّ

ا تعتمد  - ةة القطعيَّ نَّ الكتاب والسُّ  فهي خارجة عن باب الظنِّ من األساس، ألهنَّ

رع هنـٌي عنهـا، فتكـون ـالقطع، فهي قطوع وليست ظنونًا، ومل يرد من الش عىلٰ 

ة بال إشكال، بل األخري  .منها قد ورد األمر به كام عرفت حجَّ

سمعت بفقيه من الشيعة يعمل بالقياس فاملقصود هو القياس بأحد  ولئن

 .املعاين اجلائزة، أعني الثالثة األخرية

فقيهًا عمل بالقياس املنهي عنه محلوا عليه محلة واحدًة زيادًة  ولو بلغهم أنَّ 

ي الدِّ  اجتنابه، ومحالً لآلخرين عىلٰ  يف احلرص عىلٰ   .قَّة من هذه الناحيةحترِّ

نتقـاص مـن املـؤمن إذا فقهاؤنا بجواز اال ٰى لذي ذكرناه أخريًا أفتوهلذا ا

نتقـاص بقلَّـة التـدبُّر، أو املؤمنني منها، كاال صدرت منه مقالة باطلة خياف عىلٰ 

نتقاص من املقول فيـه، بقرص النظر، أو ما شابه ذلك من العبائر التي تستلزم اال

عنها، من باب  ت املنهيِّ دالالستأحكام الرشع من اال  للحرص عىلٰ وما ذلك إالَّ 

 .التزاحم بني حفظ الرشع، وحفظ حرمة ذلك املستدلِّ هبا

ـا ألنَّـ - ثمَّ بعد هذا كلِّه يأيت الغريب عن أجواء فقهائنـا ومدرسـتهم ه إمَّ

ا ألنَّ  فينسـب إلـيهم العمـل  - ه مـن أتبـاع مـذهب آخـرليس من الفقهاء، وإمَّ

كان ملتفتاً فهو  ما ذكرناه فهو جاهل، وإنْ  إىلٰ  مل يكن ملتفتاً  بالقياس الباطل، فإنْ 

 ٰى كاذب ومدلِّس يريد تضليل عوامِّ الشيعة وفصلهم عن مـراجعهم، كـام يسـع

ام، السيّ   ٰى بفضـل فتـو )داعش(ام بعد هزيمة لذلك أكثر من طرف يف هذه األيَّ

 .املرجعيَّة بوجوب الدفاع الكفائي، وإفشاهلا ملُخطَّطات األعداء
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ميَّـة، ومـا عنه ال يعمل بـه اإلما املنهيَّ  يف القياس، وقد عرفنا أنَّ هذا كلُّه 

 .عنه ايعملون به ليس منهي� 

عن العمل بالرأي، وليس شـيئًا آخـر  ٰى خرفهو عبارة أُ  ستحسانا االوأمَّ 

دليل نقـيلٍّ وال عقـيلٍّ فقـد  فتي بحكم غري مستند إىلٰ خيتلف عنه، فالفقيه حينام يُ 

فتي بام يراه َحَسنًا بحسـب ه يُ نَّ إمناسبًا من وجهة نظره هو، أي ما يراه  يستند إىلٰ 

 .ه وجده حسنًا من وجهة نظرهأنَّ : يعني )فالن استحسن كذا(: نظره، فقولك

، كحرمـة ستحسـانومن رضوريَّات مذهب اإلماميَّة حرمـة العمـل باال

منهم ولو  العمل بالقياس املستنبط العلَّة، وال يتساحمون فيه فيام لو وقع من أحدٍ 

 . حيصل منه هتاوٌن من هذه اجلهةعن غفلٍة، لئالَّ 

دِّ عىلٰ  وىلٰ املحطَّة األُ  وهبذا نختم الكالم عىلٰ  صناها للرَّ احتجاج  التي خصَّ

ـة عــىلٰ  الَّ ، والــرأي، جتهــادحرمــة العمـل باال منكـري التقليــد بالروايــات الدَّ

 .لثانية، ويقع الكالم اآلن يف املحطَّة استحسانوالقياس، واال

 :حتجاج بكلامت بعض األعالميف اال: املحطَّة الثانية

ـم  لقد نسب منكرو التقليد يف منشورهم إىلٰ  مجلة من أعالمنا القـدماء أهنَّ

أي، واالستحسانيقولون بحرمة القياس، واال  .، والتقليد جتهاد، والرَّ

 :يف نقاط ثالث: وجوابه

ا حتريم العمل بالقياس واال - ١ أي فقد ذكرنا سابقًا أنَّه و ستحسانأمَّ الرَّ

ة اهلد صار حتريمها من معامل  ٰى ، حتَّ  ٰى ممَّا أمجع عليه اإلماميَّة قاطبًة تبعًا ألئمَّ

مذهبنا، وال يوجد فقيه منَّا يقول بمرشوعيَّة يشٍء من الثالثة، كي حيـتجَّ منكـرو 

 .التقليد علينا بتحريم األعالم هلا

ا مقصود األعالم من  - ٢ مـوه فهـو اال جتهـاداالوأمَّ  جتهـادالـذي حرَّ

وايات، وهو مغاير متامًا لال ٰى باملعن مته الرِّ الذي يقـول اإلماميَّـة  جتهادالذي حرَّ
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وايات  وىلٰ بمرشوعيَّته، كام أوضحناه يف املحطَّة األُ  مته الرِّ بشكل تفصييل، فام حرَّ

تنا مـه يَّته مل ُحت روعـ، ومـا نقـول بمشـ نحن نقول بتحريمه أيضًا تبعًا ألئمَّ رِّ

وايات مطلقاً   .الرِّ

ا التقليد فله معنيان - ٣  :وأمَّ

مته، وهو ما سوف يأيت : أحدمها وايات التي حرَّ ما هو املقصود منه يف الرِّ

نف الثاين من الرِّ   .وايات، فانتظراجلواب عنه يف الصِّ

 .تهما هو املقصود يف بحثنا هذا، والذي يقول اإلماميَّة بمرشوعيَّ  :ثانيهام

مه األعالم هو ما كان باملعنوالتقليد الذي ُحي  وايـات،  ٰى رِّ مته الرِّ الذي حرَّ

ا التقليد باملعن حوا بمرشوعيَّته، الذي نقول بمرشوعيَّته فلم ُحي  ٰى وأمَّ موه، بل رصَّ رِّ

ا أْ  ن يكون عن جهل مطبق، أو عـن فام نسبه إليهم منكرو التقليد من التحريم إمَّ

عظيمة، كام سيتَّضح ذلك بعد نقـل كلـامت األعـالم الـذين  تعاىلٰ  اهللا ُجرأٍة عىلٰ 

 .نسبوا إليهم القول بحرمة التقليد، واجلواب عليها

واألعالم املنسوب إليهم حتريمه مخسة، ونحن ننقل هنا كالم ثالثٍة منهم، 

س اهللا أرساهم( احلّيلِّ  قوهم املفيد، والطويس، واملحقِّ  ـا كـالم السـيِّ )قدَّ د ، وأمَّ

هات بُ ُشـ فسيأيت اجلواب عليهام ضمن األجوبة عـىلٰ  رِّ العاميلِّ اخلوئيِّ واحلُ 

 .)١(شاء اهللا تعاىلٰ  املعلِّقني إنْ 

ا ا :  

 : قـال الصـادق: - حسب منشور منكري التقليد -  قال الشيخ املفيد

اكم والتقليد، فإنَّه من قلَّد يف دينه هلك، إنَّ « ْم  :يقول اهللا تعاىلٰ  إيَّ
ُ
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ْ
، فال واهللا ما صلُّوا هلـم ومـا صـاموا، ولكـنَّهم َوُره

                                                        

 .اإلشكال السابع /يف أجوبة املعلِّقني: املقام الثاين /الفصل الثالث :راجع )١(
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موا عليهم حالالً، فقلَّدوهم يف ذلك، فعبـدوهم وهـم ال  أحلُّوا هلم حراماً وحرَّ

 .»يشعرون

 اهللا تعـاىلٰ  كان النـاطق عـن من أجاب ناطقاً فقد عبده، فإنْ «:  وقال

 .»كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان فقد عبد اهللا، وإنْ 

ولو كان التقليد صحيحًا : فصٌل : ثمَّ علَّق الشيخ املفيد قائالً : وقال النارش

، وكـان كـلُّ ضـالٍّ ٰى خرمن التقليد ألُ  والنظُر باطالً مل يكن التقليد لطائفٍة أوىلٰ 

بـام  مَ ملُبدٍع غَري موزوٍر، وهذا ما ال يقوله أحد، فُعلِ  بالتقليد معذورًا، وكلُّ مقلِّدٍ 

، واملناظرة باحلقِّ صحيحةٌ  ذكرناه أنَّ   .)١(النظر هو احلقُّ

 . هذا ما نقله منكرو التقليد يف منشوراهتم عن الشيخ املفيد

 :يف أربع نقاط: وجوابه

 اتتصـحيح اعتقـاد(ذكر هذا الكالم يف كتابـه   أنَّ الشيخ املفيد - ١

فه للردِّ ) اإلماميَّة يف بعـض مـا ذهـب إليـه يف   الشيخ الصدوق عىلٰ  الذي ألَّ

، فـردَّ ، ومن ذلك حتريمه اجلدال يف اهللا تعـاىلٰ )اإلماميَّة ات يف ديناعتقاد(كتابه 

ا اجلدال باحلقِّ فهو مأمور  عليه املفيد بأنَّ املنهيَّ عنه هو اجلدال بالباطل فقط، وأمَّ

ة نصوص، منها احلديثان اللذان اقتصـ ىلٰ به، واستدلَّ ع نقلهـام  ر عـىلٰ ـذلك بعدَّ

منكرو التقليد، وال عالقة للكتابني وال لكالم الشيخني بباب األحكام الفرعيَّـة 

 !أصالً 

، وهـذا دليـل )...فصل: ثمَّ علَّق الشيخ املفيد قائالً (: أنَّ النارش قال - ٢

 - ام القديمـة منهـاالسـيّ  - بتُـالكُ عمل يف سـتَ تُ  )فصل( كلمة جهله، ألنَّ  عىلٰ 

ك بالدليل النقيل ختم  بعد أنْ   للفصل بني كالم وآخر خمتلٍف عنه، واملفيد متسَّ

، وفصله عن النصوص ليكون دليالً مستقال�   . برأسهاملبحث بدليل عقيلٍّ
                                                        

 .)٧٣و ٧٢ص (اعتقادات اإلماميَّة تصحيح  )١(
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، فلو ٰى خرالتقليد لو جاز لطائفٍة جلاز لطائفٍة أُ  أنَّ : وقد بنيَّ يف هذا الدليل

زنا له تقليد آباءه يف دين اإلسالم  - مثالً  - املسلم منا عىلٰ حرَّ  اجلدال يف اهللا وجوَّ

ز للملحد أنْ نُ  للزم أنْ  نَّ هذا قبيح عقالً إقلِّد آباءه يف اإلحلاد أيضًا، وحيث يُ  جوِّ

 .، ال من خالل التقليدستداللعتقاد من خالل الفكر وااليكون اال فيلزم أنْ 

م، وهو ما كان يف أُ هذا هو مقصوده من الت عتقاد، وأين صول االقليد املحرَّ

 !؟هذا من التقليد يف األحكام الفرعيَّة

،  بام ذكرنـاه أنَّ  مَ فُعلِ (: قال بعد ذلك  أنَّ املفيد - ٣ النظـر هـو احلـقُّ

وأنَّ األخبار التي رواهـا أبـو (: ، ثمَّ عطف عليه قوله)واملناظرة باحلقِّ صحيحةٌ 

 ما ذكرناه، وليس األمر يف معانيها عىلٰ ) َجَواُهبا: ويف نسخة(ُوُجوُهها  جعفر 

 .)١()ما ختيَّله فيها

نَّ ما ذكره هو من جواز اجلدال باحلقِّ هو الصحيح، وأنَّ األخبار أ: يعني

ا تدلُّ   التي نقلها الصدوق لو  ٰى حرمة اجلدال يف اهللا مطلقًا حتَّ  عىلٰ  قد ختيَّل أهنَّ

، و ا ناظرة إىلٰ كان جداالً باحلقِّ  .اجلدال بالباطل فقط احلال أهنَّ

هذا ما أراد بيانه الشيخ املفيد، ولكن النارش حذف هذه اجلملة من املقطع 

ا تُ إبجهٍل أو تدليس منه، حيث  له إىلٰ  د أنَّ ؤكِّ هنَّ آخره كان يف بـاب  الكالم من أوَّ

ض فيه لباب التقليد يف األحكام الفقهيَّة اال  !أصالً عتقادات، وال تعرُّ

ن يقول بمرشوعيَّة التقليد يف الفروع قطعًا، هو ممَّ   أنَّ الشيخ املفيد - ٤

ة مؤلَّفات، منها كتابه  فإنَّه من مشاهري املفتني يف تاريخ املسلمني، وله يف ذلك عدَّ

ة، وله رسـائل عديـدة يف أجوبـة وهو رسالته العمليَّ ) املقنعة(بـ  ٰى الشهري املسمَّ 

 .ديهستفتاءات ملقلِّ اال
                                                        

 . صدر السابقامل )١(
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ا ا :  

ريد به قبول أُ  التقليد إنْ (: - حسب نقل النارش -  قال الشيخ الطويس

ة وهو حقيقة التقليد فـذلك قبـيح يف العقـول، ألنَّ فيـه  قول الغري من غري حجَّ

يـه مـن الـدليل،  إقدامًا عىلٰ  ما ال يأمُن كوَن ما يعتقده عند التقليـد جهـالً، لِتَعرِّ

ِد أوىلٰ ذلك قبيٌح يف العقول، وألنَّ  ىلٰ واإلقداُم ع من  ه ليس يف العقول تقليُد املوحِّ

احلـقُّ  ٰى يتسـاو تقليد امللحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا، وال جيوز أنْ 

 .)١()والباطل

 :من وجوه ثالثة: وجوابه

هلـام: وهو قسـامن) قتصاداال(قال ذلك يف كتابه   أنَّ الشيخ - ١ يف : أوَّ

يف العبادات الرشعيَّة، واملقطع املذكور منقول من : وثانيهامة، عتقاديَّ صول االاألُ 

ل، فهو ناظر إىلٰ  نَّه بعد حرصه العلم بـاهللا إالتقليد يف العقائد، حيث  القسم األوَّ

ه ستداللبطريق اال أين أنتم عـن تقليـد اآلبـاء : قيل فإنْ (: ذكر إشكاالً هذا نصُّ

مني؟ ه، وأجاب ع)واملتقدِّ ريد به قبول قـول الغـري أُ  التقليد إنْ : قلنا(: ليه بام نصُّ

آخر عبارته التي  إىلٰ  )...ة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح يف العقولمن غري حجَّ 

 ستداللنقلها منكرو التقليد، والتي هي واردة يف باب العقائد، كام هو رصيح اال

دِ وألنَّ ( :يف قوله  .)من تقليد امللحد أوىلٰ  ه ليس يف العقول تقليُد املوحِّ

لتم قليالً فهو عني الدليل العقيل الذي ذكره أُ  ستاذه الشـيخ املفيـد ولو تأمَّ

زنا لشخٍص أنْ : حاصلها ٰى خره صاغه بصياغة أُ آنفًا، ولكنَّ  قلِّد أهله يُ  أنَّه لو جوَّ

دين يف عقيدة التوحيـد لوجـب أنْ  ز لشـخص آخـر أنْ نُ  املوحِّ قلِّـد أهلـه يُ  جـوِّ

 .دين يف اإلحلاد، وهو قبيح عقالً امللح
                                                        

 . )١١و ١٠ ص( طريق الرشاد قتصاد اهلادي إىلٰ اال )١(
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ب تُـمن مشاهري املفتني عند مجيع املسـلمني، ولـه كُ   أنَّ الطويس - ٢

ة عديدة ألَّفها لرجوع املؤمنني إليها، ومن بينها الكتاب املـذكور يف قسـمه فتوائيَّ 

 .، وغريها)النهاية(، وكتاب )املبسوط(الثاين، وكتاب 

ح بمرشيُ   أنَّ الطويس - ٣ ةالُعـ(وعيَّة التقليد يف كتابـه رصِّ ، حيـث )دَّ

يِّ الذي ال يقدر عىلٰ والذي نذهب إليه أنَّ (: قال البحث والتفتـيش  ه جيوز للعامِّ

 ).تقليد العاملِ 

ه ثمَّ استدلَّ عىلٰ  َة الطائفـة أّين : ذلك يدلُّ عىلٰ (: اجلواز بام نصُّ  وجدُت عامَّ

علامئها، ويسـتفتوهنم يف  ون إىلٰ زماننا هذا يرجع إىلٰ   من عهد أمري املؤمنني

غون هلم العمل بام يفتوهنم به،  األحكام والعبادات، ويفتوهنم العلامء فيها، وُيسوِّ

العمل بـه، بـل  ستفتاء، والال جيوز لك اال: وما سمعنا أحدًا منهم قال ملُستَْفٍت 

فتـوهنم، تنظر كام نظرُت، وتعلم كام َعِلمُت، وال أنكر عليه العمل بام ي ينبغي أنْ 

ـ ةوقد كان اخلَلُق العظيُم عارصوا األئمَّ  ة ، ومل ُحيَك عـن واحـٍد مـن األئمَّ

بوهنم يف  النكري عىلٰ  أحد من هؤالء، وال إجياب القول بخالفه، بـل كـانوا ُيَصـوِّ

 .)١()ذلك، فمن خالفه يف ذلك كان خمالفًا ملا هو املعلوم خالفه

الفًا ملا هو املعلـوم مـن املخالف للجواز خم  كيف جعل ٰى وها أنت تر

اإلمجـاع العمـيل بـني  جواز التقليد، وكالمه ظاهر يف أنَّـه يسـتند يف اجلـواز إىلٰ 

 .جوازه اإلماميَّة عىلٰ 

ا ا :  

ق احليلِّ  ـة، فيكـون ( : قال املحقِّ التقليد قبول قول الغري مـن غـري حجَّ

 .)٢()جزمًا يف غري موضعه، وهو قبيح عقالً 
                                                        

ة يف أُ العُ  )١(  .)٧٣٠و ٧٢٩ص ( صول الفقهدَّ

 ).٢٧٨ ص( صولمعارج األُ  )٢(
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 :من وجهني: وجوابه

ق - ١ ص ألُ   أنَّ املحقِّ صول العقائد من إنَّام ذكر ذلك يف القسم املخصَّ

ال جيوز تقليد العلـامء : املسألة الثانية(: ، حيث قال يف موضع منه)املعارج(كتابه 

ة وجوه، منها قوله ، ثم استدلَّ عىلٰ )١()صول العقائديف أُ  : الثاين(: عدم اجلواز بعدَّ

ٍة، فيكون جزمًا يف غري موضـعه، وهـو : تقليدأنَّ ال قبوُل قوِل الغري من غري ُحجَّ

 .)٢()قبيح عقالً 

املـؤمنني، حيـث مل  وهذه هي العبارة التي دلَّس هبا منكـرو التقليـد عـىلٰ 

التي ذكرها يف موضـع آخـر مـن نفـس الكتـاب، وهـي  ٰى خرينقلوا عبارته األُ 

ـهرصحية يف جواز التقليد يف الفروع، حيث ق جيـوز : وىلٰ املسـألة األُ (: ال مـا نصُّ

يِّ العمل بفتو  .)العامل يف األحكام الرشعيَّة ٰى للعامِّ

 وقـال - نقل قول املخالفني كاملعتزلة بعد أنْ  - اجلواز عىلٰ   ثمَّ استدلَّ 

ه العلامء من  ٰى اإلذن للعوامِّ يف العمل بفتو اتِّفاق علامء األعصار عىلٰ : لنا( :ما نصُّ

 .)غري نكري

ل، ثمَّ استدلَّ بدليل ثاٍن وقال  لو َوَجَب عىلٰ : الثاين( :وكان هذا دليله األوَّ

ا قبل وقوع احلادثة أو عندها، والقسامن  ة الفقه لكان ذلك إمَّ ي النظر يف أدلَّ العامِّ

ا قبلها فمنفيٌّ باإلمجاع، وألنَّه ُيـ اسـتيعاب وقتـه بـالنظر يف  ؤدِّي إىلٰ باطالن، أمَّ

ا بعد نزول احلادثة فـذلك  ي إىلٰ ؤدِّ ذلك، فيُ  ر بأمر املعاش املضطرِّ إليه، وأمَّ الرضَّ

يٍّ عند نزول احلادثة بصفة املجتهدين ر، الستحالة اتِّصاف كلِّ عامِّ  .)٣()متعذِّ

ل يف دليله الثاين أنَّه يدلُّ عىلٰ  عىلٰ  ٰى وال خيف  وجوب التقليـد عـىلٰ  من يتأمَّ

د جوازه ، ال جمرَّ  .العوامِّ
                                                        

 ).٢٧٧ص ( املصدر السابق )١(

 ).٢٧٨ص ( ابقاملصدر الس )٢(

 .)٢٧٥ ص( ابقاملصدر الس )٣(
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  بآيـة النفـر سـتداللمـا ذكرنـاه عنـد اال أنَّ فيه إشارة إىلٰ  كام
َ
َومـا �ن

 
ً
ة

�
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وجوب النفر بنحو الكفاية،  ، من أنَّ اآلية تدلُّ عىلٰ ... ا�

 .ألنَّ نفر اجلميع يوجب اختالل نظام املعاش

ق احليلِّ هو من أكابر املفتني بني علام - ٢ ء املسلمني، وله مجلـة رسـائل أنَّ املحقِّ

رشائـع اإلسـالم (ة الشـهرية باسـم ستفتاءات، ناهيك عن رسالته العمليَّ يف أجوبة اال

، وهلذا الكتـاب شـهرة واسـعة ) يف مسائل احلالل واحلرام التي ألَّفها ليعمل هبا العوامُّ

 !ٰى عند علامء املخالفني، فكيف يقول بعد كلِّ هذا بتحريم التقليد؟حتَّ 

هـؤالء األعـالم مـن  إىلٰ  َب ِسـقد اتَّضح من كلِّ ذلك أنَّ مـا نُ : نتيجةوال

 .حتريمهم للتقليد كذٌب فاضح، أو جهل مطبق

ما ا:  

 :ما دلَّ عىل حرمة التقليد

حرمـة التقليـد، فـال بـدَّ مـن  وقد استدلُّوا بروايات زعموا داللتها عـىلٰ 

 .م هبااستدالهل استعراضها، ثمَّ اجلواب عىلٰ 

رُّ العـاميل صـاحب وسـائل الشـيعة بابـًا كتب احلُ (: قالوا :وىلٰ الرواية األُ 

ذكر فيه عددًا  )... عدم جواز تقليد غري املعصوم: باب(كامالً حتت عنوان 

 .)عن تقليد غري املعصوم ٰى كبريًا من الروايات التي جاءت تنه

ه : عن أخيه، قـالد بن خالد، عن حممّ : ثمَّ نقلوا هذه الرواية وقالوا ما نصُّ

اك والرئاسة، فام طلبها أحـد إالَّ «:  قال أبو عبد اهللا قـد : فقلـت ،» هلـكإيَّ

: ُد، وُيؤَخـَذ عنـه، فقـالُيذَكَر، وُيقَص  بُّ أنْ  وهو ُحيِ هلكنا إذًا، ليس أحد منّا إالَّ 

ة، فتُ  ام ذلك أنْ ليس حيث تذهب، إنَّ « قه يف كـلِّ مـا صدِّ تنصب رجالً دون احلجَّ

 .)١(»قوله عو الناس إىلٰ قال، وتد
                                                        

 ).١٥ح / ١٠الباب  /القايضأبواب صفات  /١٢٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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 :واجلواب من وجهني

م لو أكملوا عنوان الباب املذكور النكشف تدليسهم، وهذا متـام  - ١ أهنَّ

فـيام يقـول برأيـه، وفـيام  عدم جواز تقليد غـري املعصـوم : باب(: العنوان

 .)١()يعمل فيه بنصٍّ عنهم  ال

فـيام يقـول ( :عرفت ما حذفوه عرفت ما أخفوه، فقد أخفـوا عبـارة فإنْ 

 .)برأيه، وفيام ال يعمل فيه بنصٍّ عنهم 

يستند فيهـا  ٰى عدم جواز تقليد شخص غري معصوم يف فتاو: وهذا يعني

قلِّده فيام ، وكذلك يُ  أحاديث املعصومني الكتاب وال إىلٰ  رأيه هو، ال إىلٰ  إىلٰ 

 .وال يعمل به  يرتك فيه نصَّ املعصوم

حرمـة العمـل  ن بفقهائنا الذين أمجعوا عىلٰ وال أدري ما عالقة هذا العنوا

أي تبعًا ألئمَّ   !؟كام أوضحناه يف احللقات السابقة  ة أهل البيتبالرَّ

  وجوب العمل بنصوص املعصـومني وأين هذا من قوٍم أمجعوا عىلٰ 

 !؟وحرمة خمالفتها

ونحن عوامُّ الشيعة أيضًا نرفض تقليد كلِّ من يعمل برأيه تاركـًا العمـل 

، كام نرفض تقليد كلِّ مـن يـرتك العمـل  اب وأحاديث أهل العصمةبالكت

 . بنصِّ املعصوم

واية ال عالقة هلا بفقهاء الشيعة ومقلِّدهيم ال من قريب وال من  - ٢ أنَّ الرِّ

 إذا تركنا عقولنا جانبًا وقرأناها بعقول منكري التقليد التي تقـرأ إالَّ  مَّ بعيد، اللَّهُ 

وايات بعقول من  .كوسةالرِّ

ة فتُ  أنْ «: قال  أنَّ اإلمام :توضيح ذلك قه تنصب رجالً دون اُحلجَّ صدِّ

 :ثالثة عنارص  ، فذكر»قوله ما قال، وتدعو الناس إىلٰ  يف كلِّ 
                                                        

 .)١٠ الباب /أبواب صفات القايض /١٢٤ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ل ينصب املكلَّف من عند نفسه رجالً ويتَّخذه مرجعًا يف  أنْ : العنرص األوَّ

 . ، أو اإلمامُ  سوُلهُ ، أو ركلِّ ما يقول، وال يتَّخذ من نصبه اهللا تعاىلٰ 

مرفوٌض عنـد املقلِّـدين مـن  ٰى ومن البدهييَّات والواضحات أنَّ هذا املعن

 !؟قوا احلديث عليهمعوامِّ الشيعة، فكيف طبَّ 

ة، أي ليس هـو : العنرص الثاين واية من كان دون احلجَّ أنَّ املنصوب يف الرِّ

 . ومأو املعص معصومًا، وال منصوبًا من ِقبَل اهللا تعاىلٰ 

الفقهـاء، ألنَّ الرجـوع  عوامِّ الشيعة يف رجـوعهم إىلٰ  وهذا ال ينطبق عىلٰ 

ا قام الدليل الرشعي عليه كام أثبتناه يف مباحث سابقة، ومن الواضح أنَّ إليهم ممَّ 

ة، وكان اتِّباع املقلِّد له داخـالً يف  كلَّ من قام الدليل عىلٰ  جواز تقليده فقوله ُحجَّ

ة، وأين هذا من مدلول الرواية الرشيفةن باب األخذ ممَّ   !؟هو ُحجَّ

ع عىلٰ  أنَّ : العنرص الثالث ًة هو تصديقه يف كون الرجل املنصوب حجَّ  املتفرِّ

نصَب رجـٍل بمثابـة اإلمـام، كـأيب : يكون املقصود كلِّ ما يقول، وهذا يعني أنْ 

قه أتباعه يف كلِّ حنيفة وأشباهه، بحيث يُ   .فتي بهما يقول ويُ  صدِّ

الفقيه  مع فقهائنا ليس كذلك، ألنَّ  - نحن العوامِّ  - من املعلوم أنَّ حالناو

واية عن املعصوم تارةً  ام نأخـذ عنـه ، ويف هـذه احلـال إنَّـ يكون يف مقام الرِّ

، كام كان يصنع زرارة بن أعني،  باعتباره راويًا ثقًة ينقل لنا احلكم عن إمامنا

 .ةم من رواتنا الثقابصري، وأمثاهل د بن مسلم، وأبووحممّ 

، ويف هـذه  وبيان ما فهمه من أحاديثهم ٰى يكون يف مقام الفتو وتارةً 

، ٰى بـالرجوع إليـه يف الفتـاو  ةن أمرنا األئمَّ ام نأخذ عنه باعتباره ممَّ احلال إنَّ 

 . تناامتثاالً ملا أمرنا به أئمَّ  ٰى فيكون رجوعنا إليه يف باب الفتاو

نا مأمورون من فإنَّ   زرارة حديثًا عن الباقر ٰى وما لو ر :مثال احلالتني

ام هو بتصديقه، ووجوب أخذ احلديث عنه، ألنَّ ما نقله إلينا إنَّ   ةل األئمَّ بَ قِ 

د ناقل، وليس كالمه هو، إذ ليس هو إالَّ  كالمهم  . جمرَّ
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حكم رشعيٍّ  يشتمل عىلٰ   ولو كان احلديث الذي نقله عن املعصوم

باطه من احلديث فعند ذلـك نسـأل مـن زرارة عـن مقصـود ال نتمكن من استن

أوضحه لنا وجب علينا األخذ بفهمه، لكونه من الفقهاء  ، فإنْ  اإلمام الباقر

 .عنه وعن أمثاله ٰى املؤمنني ألخذ الفتاو  الذين أرجع أهل البيت

مسلك املخالفني ومن سلك سـبيلهم  هذه الرواية ناظرة إىلٰ  أنَّ  :والنتيجة

ن هيرولـون وراء العنـاوين ام ممَّ الشيعة، كمن نسمع عنهم يف هذه األيّ  من جهلة

اقة، ومن دون أنْ   .أهل اخلربة يف ذلك يرجعوا إىلٰ  الربَّ

 :قلـت لـه: ، قـال ما رواه أبو بصري، عن أيب عبد اهللا :الرواية الثانية

 ِوِن اهللا
ُ
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ْ
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ا أَمـ«: فقـال، ]٣١: التوبـة[ ا�

عبادة أنفسهم، ولو دعوهم مـا أجـابوا، ولكـن أحلُّـوا هلـم  واهللا ما دعوهم إىلٰ 

موا عليهم حالالً، فعبدوهم من حيث ال يشعرون  .)١(»حراماً، وحرَّ

حرمة تقليـدنا  هبذه الرواية عىلٰ  ستداللة االومل يذكر منكرو التقليد كيفيَّ 

 :لك، فنقولاء، ونحن نساعدهم يف ذللفقه

واية عىلٰ  ستداللاال إنَّ  متني بالرِّ  :حرمة التقليد يتمُّ بتامميَّة مقدِّ

مة األُ  واية أنَّ أ :وىلٰ املقدِّ كيـف :  أبا بصري سأل من اإلمام نَّ ظاهر الرِّ

هبان - يتَّخذ أهُل الكتاب علامَءهم ـم  - األحبار والرُّ أربابًا من دون اهللا، مع أهنَّ

 ؟لامء خملوقون هللا تعاىلٰ الع يعتقدون بأنَّ 

م يعبدوهنم من دون اهللا كام يصـنع :  فأجابه اإلمام ليس املقصود أهنَّ

ـم أطـاعوهم يف فتـاواهم املخالفـة  عبدة األوثان وأشـباههم، بـل املقصـود أهنَّ

موا عليهم احلالل، فأخـذوا ، فإهنَّ ألحكام اهللا تعاىلٰ  م قد أحلُّوا هلم احلرام، وحرَّ
                                                        

 .كلُّ حديث بطريق) ٣و ١ح / باب التقليد /٥٣ ص/ ١ج ( الكايف )١(
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، والقرآن عربَّ عن هذه املتابعة فـيام خيـالف ملخالفة ألحكامه ا ٰى بتلك الفتاو

 .اذهم أربابًا من دون اهللاختِّ ا بأحكامه تعاىلٰ 

متابعة عـوامِّ أهـل الكتـاب لعلامئهـم هـي بمثابـة  أنَّ : واملفهوم من ذلك

مـة حرمـًة  اذهم أربابًا من دون اهللا، ويف هذا داللة عـىلٰ اختِّ  أنَّ هـذه املتابعـة حمرَّ

ا بمنزلة الرشك باهللا سبحانهشد  .يدًة ومغلَّظًة، ألهنَّ

مة الثانية صيب يف فتاواه، وهذا يعني أنَّه يف حال ويُ  ئطالفقيه ُخي  أنَّ  :املقدِّ

بخالف حكم اهللا، فلو أخذ العـوامُّ بجميـع فتـاواه فـذلك  ٰى اخلطأ يكون قد أفت

م قد أخـذوا بتلـك الفتـاو ويكونـون كأهـل  املخالفـة ألحكـام اهللا، ٰى يعني أهنَّ

، ما يعني أنَّ تقليد الكتاب الذين يأخذون من علامئهم ما خيالف حكم اهللا تعاىلٰ 

م، وبمنزلة الرشك باهللا  العوامِّ   .للفقهاء يف مجيع فتاواهم حمرَّ

 :من وجهني ستداللهذا اال واجلواب عىلٰ 

ـدون خم أنَّ الرواية ظاهرة يف أنَّ  - ١ الفـة األحبار والرهبـان كـانوا يتعمَّ

، والقرآن الكريم والتاريخ الصحيح يشهدان بذلك أيضًا، وهـل أحكام اهللا 

ة نبيِّ  دٌة أكرب من إنكارهم نبوَّ ه هو ، مع علمهم اليقيني بأنَّ  ناهناك خمالفة متعمَّ

 ؟النبيُّ الذي جيدونه مذكورًا يف التوراة واإلنجيل

طوأين هذا من مراجعنا الذين نشرتط فيهم العدالة التي   هي وبرشح مبسَّ

ة الرشيعة، وعدم امليل عنها اال صفة راسخة يف النفس تدعو إىلٰ ( ستقامة يف جادَّ

د خمالفة أحكام اهللا تعاىلٰ )أو يرسةً  يمنةً   !؟، ومن كانت هذه صفته كيف يتعمَّ

وايـة، وهـو يـدلُّ   قد روي عن الصادق - ٢ حديٌث شارٌح هلذه الرِّ

قلِّدون علامءهـم وهـم يعلمـون هل الكتاب كانوا يُ عوامَّ أ أنَّ  داللة رصحية عىلٰ 

عون عن الكذب، فقـد نُ  م ال يتورَّ يف الوسـائل عـن  َل ِقـبفسقهم، ويعلمون بأهنَّ

: ، يف قوله تعـاىلٰ  د العسكريعن أيب حممّ  ،)حتجاجاال(الطربيس يف كتاب 



 يف زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ١٥٠

ـو
ُ
و�

ُ
ق

َ
ـم� �

ُ
ـِديِهْم �

ْ
ي
َ
 بِأ

َ
ِكتاب

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ب
ُ
ت

ْ
�

َ
يَن ي ِ

�
�ِ� 

ٌ
ل

ْ
َو�

َ
ـِد اهللاِ ف

ْ
 ِعن

ْ
 هـذا ِمـن

َ
 ن

 .»...هذه لقوٍم من اليهود«:  قال، ]٧٩: البقرة[

إذا كان هؤالء العوامُّ مـن اليهـود :  وقال رجل للصادق: قال أنْ  إىلٰ 

هم بتقليدهم والقبول يعرفون الكتاب إالَّ  ال  بام يسمعونه من علامئهم فكيف ذمَّ

 ؟قلِّدون علامئهمنا يُ  كعوامِّ من علامئهم، وهل عوامُّ اليهود إالَّ 

نـا وعـوامِّ اليهـود فـرٌق مـن جهـة، « : فقال: )١(قال أنْ  إىلٰ  بني عوامِّ

نا بتقليد علامئهم كام ذمَّ ا من حيث االأمَّ  .وتسويٌة من جهة ستواء فإنَّ اهللا ذمَّ عوامَّ

هم ا من حيث افرتقوا فإنَّ عـوامَّ اليهـود كـانوا قـد عرفـوا علامءهـم  .عوامَّ وأمَّ

وا بقلوهبم إىلٰ بالك شاء، وتغيري األحكام، واضطُرُّ اح، وأكل احلرام والرُّ  ذب الرصُّ

ق عىلٰ  أنَّ من فعل ذلك فهو فاسق ال جيوز أنْ  الوسـائط بـني  اهللا، وال عـىلٰ  ُيصدَّ

هم نا إذا عرفـوا مـن علامئهـم الفسـَق  .اخللق وبني اهللا، فلذلك ذمَّ وكذلك عوامُّ

ديدةالظاهر، والعصبيَّ  الدنيا وحرامها، فمن قلَّد مثل هؤالء  ، والتكالَب عىلٰ َة الشَّ

ا من كان من الفقهاء  هم اهللا بالتقليد لَِفَسَقِة علامئهم، فأمَّ فهو مثل اليهود الذين ذمَّ

 هـواه، مطيعـاً ألمـر مـواله فللعـوامِّ أنْ  صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، خمالفاً عـىلٰ 

مـن ركـب مـن  اء الشيعة ال كلُّهم، فـإنَّ  بعض فقهقلِّدوه، وذلك ال يكون إالَّ يُ 

ة فال تقبلوا منهم عنَّـا شـيئاً وال كرامـة،  القبايح والفواحش مراكَب علامء العامَّ

ل عنَّا أهل البيت لذلك، ألنَّ  لون عنَّـا  وإنَّام كثر التخليط فيام ُيتحمَّ الَفَسَقة يتحمَّ

فونه بأرسه جلهلهم، ويضعون األشياء عىلٰ فيُ  هـا، لقلَّـة معـرفتهم، غري وجه حرِّ

دون الكذب علينا  .)٢(»وآخرون يتعمَّ

ة دامغة عىلٰ  إنَّ  من يقبل روايات الوسـائل،  كلِّ  هذا احلديث الطويل حجَّ

 .وال يناقش يف أسانيدها
                                                        

واية، وليست منّا )قال أنْ  إىلٰ (: عبارة )١(  .يف املوضعني من صاحب الوسائل اختصارًا للرِّ

 ).٢٠ح / ١٠الباب  /أبواب صفات القايض /١٣١ ص /٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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م هـو تقليـد العلـامء املعـروفني بالكـذب،  :وخالصته أنَّ التقليـد املحـرَّ

، أم ٰى مـن اليهـود، أم النصــارالـدنيا، سـواء كـانوا  والفسـق، والتَّكاُلـب عـىلٰ 

ا تقليد العلامء الصائنني ألنفسهم، احلـافظني لـدينهم، املخـالفني  املسلمني، وأمَّ

 .ألهوائهم، املطيعني ألمر موالهم، فهو خارج عن اآلية املباركة

ختتصُّ بتقليد من خيـالف أحكـام  )الكايف(رواية  ومن هذا احلديث يتَّضح أنَّ 

اظ السالطني الـذين يكثـر أمثـاهلم يف اهللا تعاٰىل عن علم وعم وء، وُوعَّ د، كعلامء السُّ

ة، والفُ  اق مـن فقهـاء الشـيعة، كـام أحبار اليهود، وُرهبان النَّصارٰى، وفقهاء العامَّ سَّ

ح بـه احلــديث املــذكور يف قولـه  بعـض فقهــاء الشــيعة وذلــك ال يكــون إالَّ «: رصَّ

م خارجون عن حديث ، بخالف فقهائنا الورعني األتقياء، »كلُّهم ال  .)الكايف(فإهنَّ

ا ا:  

 :ةالفقيه إذا أخطأ يف حكمه فقد كفر، أو حكم بحكم اجلاهليَّ  ما دلَّ عىل أنَّ 

 :روايتني ويشتمل هذا الصنف عىلٰ 

 .)١(»من حكم يف درمهني فأخطأ كفر«:  قال أبو جعفر :وىلٰ الرواية األُ 

حكـم اهللا، وحكـم : م ُحكـامناُحلكـ« : قال الصادق :الرواية الثانية

 .)٢(»ة، فمن أخطأ حكم اهللا حكم بحكم اجلاهليَّةاجلاهليَّ 

 :واجلواب من ثالثة وجوه

وايتني واردتان يف باب القضاء، وال مالزمـة بينـه وبـني بـاب  - ١ أنَّ الرِّ

 عند القطع بمطابقة حكمه حلكم اهللا، ام يلتزم فقيٌه بحرمة القضاء إالَّ اإلفتاء، وربَّ 

للحكم فيام إذا مل حيصل له يقني بحكم اهللا، وهذا ال يستلزم حرمـة  ٰى  يتصدَّ وال

 .، كام عرفت يف البحوث السابقة اإلفتاء بالشكل الذي أمر به أهل البيت
                                                        

 ).٥ح / ٥الباب  /أبواب صفات القايض /٣٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٦ح ( السابق املصدر )٢(
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قد نصبوا   واحلسن  وأمري املؤمنني  قد تواتر أنَّ النبيَّ  - ٢

حكامهم، ومل ينقل تـاريخ صيبون يف أطئون ويُ علوم أنَّ القضاة ُخي قضاًة، ومن امل

أخطأ يف  ضٍ املعصوم حكم بكفر قا املسلمني وال روايات الفقه عند الفريقني أنَّ 

د منه، فام جييب به منكرو التقليد عىلٰ  ابنا عليهم فيام هذا فهو جو حكمه بغري تعمُّ

د لو أخطأ قاضٍ   .من قضاة الشيعة اليوم يف حكمه ال عن تعمُّ

باإلطالق، ومن املعلـوم  استدالل الروايتني هو م هباتنياستدالهلأنَّ  - ٣

قيِّده، ولو رجعنا ما يُ   بعد اليأس من العثور عىلٰ ه ال جيوز األخذ باإلطالق إالَّ أنَّ 

روايات الباب لوجدناها ُتقيِّد الروايتني بام إذا كان احلكم حكًام بغري ما أنزل  إىلٰ 

 .ة، وهو حكم اجلاهليَّ ، فاحلكم بغري ما أنزل اهللا هو الكفراهللا تعاىلٰ 

حكـم اهللا، : احلكـم حكـامن«: ، قـال ما روي عن أيب جعفر :فمنها

ــْوٍم : وحكــم اجلاهليَّــة، وقــد قــال اهللا 
َ
 لِق
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زيد بن ثابت لقد حكم يف الفـرائض  واشهدوا عىلٰ ، ]٥٠: املائدة[ � ي

 .)١(»بحكم اجلاهليَّة

زيد بن ثابت ترك حكم اهللا يف باب املواريث عن عمد  واضحة يف أنَّ  وهي

 .ةوحكم بغريه، فكان حكمه حكم اجلاهليَّ 

فتون م ال يُ وأين هذا من منهج فقهائنا يف الفقه ومنه كتاب املواريث؟ فإهنَّ 

 . فيه بيشٍء ما مل يكن واردًا يف كتاب اهللا، أو روايات املعصومني

، وابُن أيب يعفـور، عـن أيب  بصري، عن أيب جعفرما رواه أبو : ومنها

ممَّن لـه سـوط أو  من حكم يف درمهني بغري ما أنزل اهللا « :، قاال عبد اهللا

 .)٢(» دحممّ  عىلٰ  عصا فهو كافر بام أنزل اهللا 
                                                        

 ).٢ح / باب أصناف القضاة /٤٠٧ ص/ ٧ج (الكايف  )١(

 ).١ح  /باب من حكم بغري ما أنزل اهللا/ ٤٠٧ص / ٧ج (الكايف  )٢(
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من حكم « :يقول  سمعت أبا عبد اهللا: ما رواه أبو بصري، قال: ومنها

 .)١(فهو كافر باهللا العظيم يف درمهني بغري ما أنزل اهللا 

من « : قال رسول اهللا: ما رواه عبد اهللا بن مسكان، رفعه، قال: ومنها

ـْم  :َربَ عليه كان من أهل هذه اآليةحكم يف درمهني بحكم جوٍر، ثمَّ َج 
َ
� 
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يكون له سوط وسجٌن، فيحكم عليه، فإذا ريض بحكومتـه، « :جيرب عليه؟ فقال

 .)٢(» رضبه بسوطه، وحبسه يف سجنهوإالَّ 

هذه الروايات الثالث واردة يف قضاة اجلـور  ومن الواضح لكلِّ عاقل أنَّ 

ةواملعرضني عن أحكام اإلسالم، فه  .ي أجنبيَّة عن فقهائنا باملرَّ

، ويأخذ ستدلُّ ظهره عنها بعمٍد، أو جهلٍ يِّدات يدير املوبعد كلِّ هذه املق

متني  .بإطالق الروايتني املتقدِّ

اا ا:  

 :¨ ين وللقائمدي الفقهاء أعداء للدِّ مقلِّ  ما دلَّ عىل أنَّ 

ل ما نسبوه إىلٰ  ـ  إمامنا الصادق نقلنا يف روايات الصنف األوَّ ه من أنَّ

ومل يرونـه  جتهـادين مقلِّدة الفقهـاء أهـل االأعداء الدِّ «: وقال ¨ ذكر املهدي

تُهم  .إلخ »...حيكم بخالف ما ذهب إليه أئمَّ

فقـد  )جتهـادأهـل اال(ذكر الفقهـاء بعبـارة  وألجل اشتامل الرواية عىلٰ 

صناه للرِّ  ل الذي خصَّ  وايات التـي اسـتدلُّوا هبـا عـىلٰ أدرجناها يف الصنف األوَّ

فهـي  )مقلِّدة الفقهاء(ذكر املقلِّدين بعبارة  ، وألجل اشتامهلا عىلٰ جتهادحرمة اال

 .تندرج يف روايات هذا الصنف أيضاً 
                                                        

 ).٢ح  /باب من حكم بغري ما أنزل اهللا /٤٠٨ ص/ ٧ج (الكايف  )١(

 ).٣ح (املصدر السابق  )٢(
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ة أجوبـة، وكـان أمهُّ  وقد أجبنا عىلٰ  الً بعدَّ واية هناك مفصَّ ـا هذه الرِّ هـا أهنَّ

ا من كالم ابن عريب  إمامنا الصادق مكذوبٌة عىلٰ  ، وأثبتنا هناك وباألرقام أهنَّ

 .)١( ن كالم إمامنا الصادقالصويف املعروف، وليس م

ا ا :  

 :ما دلَّ عىل حرمة العمل بالظنِّ 

 فتي هبا الفقهاء مـا هـي إالَّ األحكام التي يُ  طاملا سمعنا وما زلنا نسمع أنَّ 

 .ةٌ ليست كذلك، بل هي قطعيَّ   أحكام املعصومني أحكام ظنّيَّة، وأنَّ 

ـة،  وهذا الكالم نايشٌء من اجلهل برشيعة اإلسالم وأحكامه بصـورة عامَّ

ة وبام هو مقصود النصوص الناهية  .عن العمل بالظنِّ بصورة خاصَّ

ظنِّيَّة األحكام وقطعيَّتها، كام سيتَّضح هذا كلُّه فيام  ٰى اجلهل بمعن مضافًا إىلٰ 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  يأيت إنْ 

ل بن عمر، قال نف ما نقلوه عن املفضَّ سـمعت  :وممَّا استدلُّوا به هلذا الصِّ

أحدمها فقد حبط عملـه، إنَّ  من شكَّ أو ظنَّ فأقام عىلٰ «: يقول  أبا عبد اهللا

ٌة الواضحةحجَّ   .)٢(»ة اهللا هي اُحلجَّ

ع هلم بام هو أقو واية املذكورة، أعنـي اآليـات  ٰى ونحن بدورنا نتربَّ من الرِّ

، كقوله تعاىلٰ الكريمة الناهية عن اتِّ  ْم بِهِ  :باع الظنِّ
ُ
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 .)٣٦٦الباب  /٤٠ ص/ ٦ج (الفتوحات املّكيَّة  )١(

 ).٨ح / ٦ب البا /أبواب صفات القايض /٤٠ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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 وَ  :)عزَّ من قائل(وقوله ، )١١٦: األنعام(
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 ).٣٦: اإلرساء( �ال

الً عىلٰ ونحن نُ  ل، ثـمّ  ستداللاال جيب أوَّ  سـتداللاال عـىلٰ  برواية املفضَّ

 .باآليات الكريمة

 :واية من أربعة وجوهالرِّ  واجلواب عىلٰ 

ا مرَس  - ١ عن الكايف، والكليني رواها لة، فقد نقلها صاحب الوسائل أهنَّ

ل من دون سند، قال ل، قال(:  عن املفضَّ سمعت أبا عبـد : ويف وصيَّة املفضَّ

 .)١(احلديث ): ...يقول  اهللا

أفضـل  مشكوٌك فيه، وعىلٰ   واية من اإلمامصدور الرِّ  وهذا يعني أنَّ 

 هبا عىلٰ  ستداللة عندهم، فال يصحُّ االالتقادير يكون مظنونًا، والظَّنِّيُّ ليس حجَّ 

 .يَّةالفقهاء الظنّ  ٰى بطالن فتاو

لنا وفرضنا القطع بصدورها فهو ال ينفع املستدلَّ هبا عىلٰ  - ٢ حرمة  لو تنزَّ

، ألنَّ  أوردها يف كتاب الكفر واإليامن يف بـاٍب عنونـه   الكليني العمل بالظنِّ

كِّ (بعنوان  وايـة، ذه الرِّ ، وقد نقل يف هذا الباب تسع روايـات إحـداها هـ)الشَّ

ـ ٰى خروالثامنية األُ  ث عن الشَّ والظـنِّ املقـابلني لإليـامن واليقـني،  كِّ كلُّها تتحدَّ

 .واملوجبان للكفر

كِّ والظنِّ يف روايتنا هـو املراد من الشَّ  فهم أنَّ   يَّ الكلين وهذا يعني أنَّ 

اب األحكـام ، وال عالقـة هلـام ببـٰى خـروايات الثامنية األُ عني املراد منهام يف الرِّ 

 .الرشعيَّة أصالً 

لنا وفرضنا أنَّ ذكر الكليني هلا يف باب الكفر واإليامن ال جيعلها  - ٣ لو تنزَّ

ا تصبح جمملًة  ًة بذلك الباب فهو ال ينفع املستدلَّ هبا أيضًا، إذ ال أقلَّ من أهنَّ خمتصَّ
                                                        

كُّ  /٤٠٠ ص/ ٢ج (الكايف   )١(  ).٨ح / باب الشَّ
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ة باب العقائد، وال ظهور هلا يف ا ا خمتصَّ لعموم والشمول يف داللتها، الحتامل أهنَّ

 .لباب األحكام

ـٌة بمـن  - ٤ ا شاملٌة لباب األحكام أيضًا فهـي خمتصَّ لنا وفرضنا أهنَّ لو تنزَّ

كِّ أو الظنِّ من دون أنْ  يبني عىلٰ  رع ـالوظيفة املجعولة من ِقبَل الش يرجع إىلٰ  الشَّ

كِّ أو الظنِّ للمكلَّ   .ف يف حالة الشَّ
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صـول املجعولـة رشعـًا ما تقتضيه القواعـد واألُ  ما يدلُّ عليه، فآنذاك يرجع إىلٰ 

رفع عن «:  ، كأصالة الرباءة مثالً، والتي دلَّ عليها حديث النبيِّ حلالة الشكِّ 
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احلكـم  التـي تفيـد أنَّ  )ما ال يعلمون(كلِّ واحدة منها يف جماهلا، ومنها فقرة  إىلٰ 

بحـث عنـه بكـلِّ جهـده يف ثنايـا مصـادر  الذي ال يعلم املكلَّف بثبوته بعد أنْ 

 اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  ٰى يئس من العثور عليه فهو حكم مرفوع عنه، بمعنـ ٰى رشيع حتَّ الت
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ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ١٥٧ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

ف عن الوصـول إليـه مـن ؤاخذه به لو كان موجودًا يف الواقع، وعجز املكلَّ يُ  ال

 .دون تقصري

يشء فيه  كلُّ «:  وكذلك أصالة احللِّ التي دلَّ عليها حديث للصادق

 .)١(»تعرف احلرام منه بعينه فتدعه ىٰ حالل وحرام فهو لك حالل أبدًا حتَّ 

ـوغري ذلك من النصوص التي ُحت  د وظيفـَة املكلَّـف يف حالـة الشَّ كِّ يف دِّ

 .احلكم، أو الظنِّ به

ام حيكم بام دلَّ عليه فتي بحكم يف تلك احلالة إنَّ الفقيه حينام يُ  وهذا يعني أنَّ 

، أو األصل، ال أنَّه حيكم برأيه، أو يبني عىلٰ   .ه أو ظنِّهشكِّ  النصُّ

ل أجنبيَّة عن فتاو أنَّ  :والنتيجة  .فقهائنا ٰى رواية املفضَّ

ا اجلواب عىلٰ  بـاع الناهيـة عـن اتِّ  وىلٰ باآليات الـثالث األُ  ستداللاال وأمَّ

ـة رائحـة يف جانـب : الظنِّ فحاصله ا واردة يف باب العقيدة، ولـيس فيهـا أيَّ أهنَّ

 .ةاألحكام الرشعيَّ 
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 .ٰى نثفهو يف مقام إبطال تسميتهم املالئكة باسم األُ 
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 .)١١٧ - ١١٢: األنعام( �ي

باع الكُ  اآليات الكريمة ناظرة إىلٰ  أنَّ  ٰى فها أنت تر ار واملشاتِّ ركني للظنِّ ـفَّ

ص دون العلم واليقني يف مسائل عقديَّ  األحكـام  ة، وليسـت نـاظرة إىلٰ والتخرُّ

 .الفرعيَّة ال من قريب وال من بعيد



ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ١٥٩ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

تبعـًا للكتـاب  - ومن املعلوم للعدوِّ قبل الصديق أنَّ علامء اإلماميَّة جممعـون

 - ، ودليل العقـل القطعـي يات الثالث، وأحاديث املعصومنيالعزيز كهذه اآل

، بل ال  .دَّ فيها من حتصيل القطع واليقنيبُ  عٰىل عدم جواز بناء العقيدة عٰىل الظنِّ
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فهو أفضل ما يمكن  ،)٣٦: اإلرساء( �ال

ة، يف األحكام الرشعيَّ  ٰى عدم جواز متابعة الظنِّ بشكل عامٍّ حتَّ  وا به عىلٰ يستدلُّ  أنْ 

نَّ الظَّـ نَّ إيتعلَّق به العلـم، وحيـث  عامٌّ يشمل كلَّ يشٍء يمكن أنْ  )ما(ألنَّ لفظ 

 .ليس علًام فال جتوز متابعته

 :اب عليه من وجوهُجي ولكن 

ين اختلفوا يف تفسري هذه اآلية بام ُخي  - ١ ة رجهـا عـن صـالحيَّ أنَّ املفرسِّ
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عاء الرؤية، بأنْ  أنْ  :ثانيها  .وهو مل َيَره )رأيُت كذا(: يقول يكذب يف ادِّ

عاء العلم، بأنْ  أنْ  :ثالثها  .وهو مل يعلمه )علمُت كذا(: يقول يكذب يف ادِّ
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 ستداللهذا التفسري تكون اآلية أجنبيًَّة عن املقام، وال جيوز اال وبناًء عىلٰ 

باع الظَّ  هبا عىلٰ   .نِّ يف األحكام الفرعيَّةحرمة اتِّ

هذا التفسري هو املقصود من اآلية فال أقلَّ مـن كونـه  بأنَّ  لو مل نقطع - ٢
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حمتمالً بدرجة وجيهة، فتعود اآليـة جمملـًة مـن هـذه الناحيـة، وال جيـوز  ًى معن

باألمر املشـكوك ال املعلـوم،  استدالله باملجمل كام هو واضح، ألنَّ  ستداللاال

باع غري العلم ٰى واآلية نفسها تنه  .عن اتِّ

بطالن هذا التفسري استنادًا إٰىل ما جاء يف بعض رواياتنـا التـي لو قطعنا ب - ٣

ــيُ  ــرةفَه ــا أنَّ فق ــ: م منه
َ
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ٰىل ذلك التفسري، وتبقٰى هـذه الفقـرة صـاحلة لالسـتدالل هبـا تلك الفقرة كقرينة ع

باع غري العلم يف مجيع املجاالت حتَّ   .ٰى األحكام الرشعيَّةعٰىل حرمة اتِّ

حرمـة متابعـة  هبا عىلٰ  ستداللولكن مع ذلك ال جيوز ملنكري التقليد اال

نِّيَّة، وبالتـايل فـإنَّ ذلك هي داللة ظ داللتها عىلٰ  ة، ألنَّ نِّ يف األحكام الفرعيَّ الظَّ 

 :حصول قطعني م باآلية يتوقَّف عىلٰ استدالهل

ل القطع بأنَّ املقصود من النهي الوارد فيها هـو احلرمـة، فلـو كـان  :األوَّ

 .هبا ستداللاملقصود منه هو الكراهة أو كان النهي جممالً فال يصحُّ هلم اال

ة أيضـًا، وال ختـتصَّ رعيَّ ـالقطع بأنَّ احلرمة شاملة لألحكـام الشـ :اينالث

 .ةباملسائل العقديَّ 

 .من هذين األمرين وال يمكن حصول القطع بأيِّ واحدٍ 

ع ا عدم القطع بأنَّ املقصود هو احلرمة فألنَّ أمَّ  هـو أنَّ النهـي  ٰى غاية ما ُيدَّ

ال يفيـد  - شاء اهللا تعـاىلٰ  كام سيجيء تفصيله إنْ  - ظاهر يف التحريم، والظهور

 .ما يفيده هو الظنُّ  القطع، بل أقٰىص 
                                                        

 يعنـي بيـت اخلـالء - طيل القعود يف املخرجكنت أُ : ، قال وهو ما رواه أحد أصحاب أيب عبد اهللا )١(

 ، يـا حسـن« :فقـال يل  فدخلت عٰىل أيب عبد اهللا: ألسمع غناء بعض اجلريان، قال -
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ْمُع وَما َوَعٰى، والبََص ، �ال ُر وَما َرَأٰى، والُفؤاُد ومـا ـالسَّ

 .)٢٩ ح/ ٩٩ب البا /سب بهكتَ أبواب ما يُ  /٣١١ ص/ ١٧ ج: وسائل الشيعة( »ُعِقَد َعَليهِ 
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يف الكراهة،  يف احلرمة، وتارةً  عمل تارةً ستَ وذلك ألنَّ النهي يف النصوص يُ 

عنه كان النهي بقرينة الرتخيص  الرتخيص يف الفعل املنهيِّ  فإذا قامت قرينة عىلٰ 

الرتخـيص كـان ظـاهرًا يف احلرمـة،  مل تقـم قرينـة عـىلٰ  ظاهرًا يف الكراهة، وإنْ 

 .نِّ ال يفيد أزيد من الظَّ  - قلناكام  - والظهور

ًة بل ظنّيَّة مل جيز ملنكري التقليـد التحريم قطعيَّ  وإذا مل تكن داللة اآلية عىلٰ 

عاهم، ألنَّ  هبا عىلٰ  ستداللاال  .نِّ حرمة الظَّ  بام هو ظنِّيٌّ عىلٰ  استدالله مدَّ

ا عدم القطع بالثاين فألنَّ  ة هو عيَّ املستند يف شمول اآلية لألحكام الرش وأمَّ

مٌ الوارد يف فقرة  )ما(أنَّ لفظ 
ْ
 بِِه ِعل

َ
ك

َ
� 

َ
س

ْ
�
َ
ظاهر يف العموم والشمول،  ما ل

م أنَّ أقٰىص  ، ال القطعما يفيده الظهور هو الظَّ  وقد تقدَّ  .نُّ

ة الظنّ  ستداللم االرِّ ال جيوز ملن ُحي  :والنتيجة يستدلَّ هبذه اآلية  يَّة أنْ باألدلَّ

، ألهنَّ  ستداللبطالن اال عىلٰ   .يٌّ أيضاً ا دليل ظنّ بالظنِّ

يسـتدلَّ هبـا املنكـرون  هذه مجلة من النصوص التي استدلَّ أو يمكـن أنْ 

رعيَّة، وقد عرفـت ضـعفها مجيعـًا ـنِّ يف األحكام الشللتقليد حلرمة العمل بالظَّ 

 .وعدم صمودها أمام النقد العلمي

ا أ:  

نِّ يف األحكام الرشعيَّة نعطف ل بالظَّ حرمة العم م عىلٰ استدالهلبعد إبطال 

 :ما وعدنا به من بيان األقسام األربعة للكالم، وهي الكالم عىلٰ 

 .النصِّ  - ١

 .الظاهر - ٢

ل - ٣  .املؤوَّ

 .املُجمل - ٤
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ض وبعد أنْ  شاء اهللا تعاٰىل وبشكل خمترص  إنْ  - نفرغ من بياهنا سوف نتعرَّ

ة الظنِّيَّة التي يستدلُّ لبيان ما  - يتناسب مع مجيع املستويات هو املقصود من األدلَّ

هبا الفقهاء لألحكام الرشعيَّة، وبيان الوجه يف جواز العمل هبا، بل وجوبه وعدم 

جواز خمالفتها رغم كوهنا ظنِّيًَّة، أي عٰىل العكس ممَّا يقول به منكرو التقليد، فهم 

 .حرمة خمالفتهايقولون بحرمة العمل هبا، ونحن نقول بوجوب العمل هبا و

 :وهناك صيغتان لبيان أقسام الكالم

 :وىلٰ البيان بصيغته األُ 

ينقسم الكالم من حيث وضوح الداللة عٰىل املعنٰى وعـدم وضـوحها إٰىل 

 :أربعة أقسام

ه هـو ع معهـا بأنَّـما كانت داللته عٰىل املعنٰى واضـحًة بدرجـة ُيقَطـ - ١

 .ادة غريه من املعايناملقصود من الكالم، بحيث متنع من احتامل إر

 .ويقال هلذه الداللة داللٌة قطعيَّة

ٰى الكالم الذي له هذه الدرجة من الوضوح بأنَّ ويُ  ه رصيـح يف املعنـٰى سمَّ

 .املقصود للمتكلِّم

  :، كقوله تعاىلٰ )النَّص(لح عليه بـ صطَ ويُ 
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فإنَّه رصيح يف أنَّ من مات عٰىل ، )٤٨: النساء( �ِم

 .ةٌ الرشك باهللا تعاٰىل لن يغفر اهللا له يوم القيامة، وداللته عٰىل ذلك قطعيَّ 

كان يدلُّ عٰىل املعنٰى بوضـوح  ما كان دون النَّصِّ يف داللته، فهو وإنْ  - ٢

بالتايل فهـو ال يمنـع مـن احـتامل ه ال يبلغ درجة القطع باملراد من الكالم، ولكنَّ 

 .إرادة معنٰى آخر من كالمه

ا ال متنع من احتامل إرادة معنٰى آخـر داللة ظنِّيَّة، ألهنَّ : ويقال هلذه الداللة

 .غري الذي ظهر فيه الكالم
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: ، كقولـه تعـاىلٰ )الظـاهر(لح عٰىل الكالم الذي له هذه الداللة بــ صطَ ويُ 
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وذلك ًة، يٌَّة وليست قطعيَّ ألنَّ داللته عٰىل الوجوب ظنّ فيه،  االوجوب، وليس نص� 

الصالة مطلوبة  أنَّ : ستحباب أيضًا، وهوالحتامل إرادة معنٰى آخر ينسجم مع اال

ا أنَّ الطلب بنحو الوجوب أو اال ـل ستحمن املؤمن، وأمَّ باب فهـذا أمـر مل تتكفَّ

 .عٍ خرٰى، أو روايٍة، أو إمجاببيانه اآلية الرشيفة، فيطلب دليل الوجوب من آيٍة أُ 

ل عٰىل املعنٰى املقابل للمعنٰى مَ ما يقابل الظاهر، وهو الكالم الذي ُحي  - ٣

د الطلـب الـذي ينسـجم مـع  مة عٰىل جمرَّ الظاهر من الكالم، كحمل اآلية املتقدِّ

 .ستحباب، وال خيتصُّ بالوجوبالالوجوب وا

ل(: ل عٰىل خالف ظاهره بـمَ لح عٰىل الكالم الذي ُحي صطَ ويُ   .)املَُؤوَّ

 :ومن هنا يتَّضح

الً  من محل اآلية عٰىل الوجوب فقد محلها عٰىل ظاهرها، ومن محلهـا  أنَّ : أوَّ

د الثبوت يف هذه الرشيعة من دون محلها عٰىل الوجوب يكون قـد أوَّ  هلـا عٰىل جمرَّ

 .ومحلها عٰىل خالف الظاهر

ل يكون يف مقابل الظاهر دائًام وأبداً  :وثانياً   .أنَّ املؤوَّ

مل إرادته من ه ما من كالم ظاهر يف معنٰى إالَّ وله معنٰى آخر ُحتتَ أنَّ  :وثالثاً 

 . بقرينة تقتيض محل الكالم عليهالكالم احتامالً ضعيفًا، وال جيوز محله عليه إالَّ 

ف مقصود املتكلِّم منه، لعدم عرَ كن واضح الداللة، بحيث ال يُ ما مل ي - ٤

 ٍ  .إمكان محله عٰىل معنٰى معنيَّ

: ، كقولـه تعـاىلٰ )املُْجَمـل(: لح عـٰىل هـذا النـوع مـن الكـالم بــصطَ ويُ 
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ين، ومهـانَّ إْرِء، ولفظ الُقْرُء من األضداد، أي القُ  : ه مشرتك بني معنيـني متضـادَّ
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احليض، والنقـاء مـن احلـيض، وال ُيـدرٰى أّي املعنيـني هـو املقصـود يف اآليـة 

بدَّ من الرجوع إٰىل  ة ختتلف باختالف املقصود منها، فالالكريمة، والنتيجة الفقهيَّ 

 :لح عٰىل ذلك الدليل بــصطَ يرشح املقصود منه، ويُ فرسِّ لفظ الُقْرِء ودليل آخر يُ 

خـرٰى، كفعـل ، ولـه مصـاديق أُ )الظَّـاهرُ (و) صُّ الـنَّ (، ومن مصـاديقه )املبنيِّ (

 .مثالً   املعصوم

ض هلا هنـا، خرٰى غري االولإلمجال أسباب أُ  نا التعرُّ شرتاك اللفظي ال هيمُّ

رعيَّة، وهـو عـدم ـألحكام الشـنعرف أثره يف باب االستدالل عٰىل ا بل املهمُّ أنْ 

ة االستدالل عليها بام هو جممل من اآليات والروايات، وذلك لعدم إمكان  صحَّ

الوصول إٰىل احلكم الرشعيِّ من خالل كالٍم ليس له داللة واضـحة عليـه، فلـو 

أفتٰى الفقيه ونسب ذلك احلكم إٰىل الرشع فيكون قد أفتـٰى بغـري علـم، وبالتـايل 

 .أ مقعده من النارن يتبوَّ يكون ممَّ 

 :وخالصة األقسام األربعة

، وهو - ١  .ما كانت داللته عٰىل املعنٰى قطعيَّةً : النصُّ

ما كانت داللته عٰىل املعنـٰى ظنِّيَّـًة، مـع احـتامل إرادة : الظاهر، وهو - ٢

 .معنٰى آخر للكالم

، فهام مقابالن للمجمل  .وهذان القسامن يندرجان يف مصطلح املبنيَّ

ل، وهوا - ٣ ل عٰىل معنٰى مقابٍل للمعنٰى الظاهر من الكـالم، مَ ما ُحي : ملَؤوَّ

ل يقابل الظاهر  .فاملؤوَّ

، فهو يقابل : املُجَمل، وهو - ٤ ما مل تكن له داللة واضحة يف معنٰى معنيَّ

 .املبنيَّ كام أرشنا آنفاً 

 :فائدة

َي الظاهر ظاهرًا ألنَّ  م يظهر للسامع ويتبنيَّ املعنٰى املقصود للمتكلِّ  إنَّام ُسمِّ
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له من نفس كالمه من دون حاجة إٰىل ضمِّ قرينة إليه، بخـالف املجمـل، حيـث 

م توضيحهيتَّضح املراد منه إالَّ  ال ٍة له كام تقدَّ  . بعد ضمِّ قرينٍة مفرسِّ

 .وىلٰ هذا بيان لألقسام األربعة بصيغته األُ 

 :البيان بصيغته الثانية

اللته عٰىل املعنٰى إٰىل أربعة أقسـام، وقـد ينقسم الكالم من حيث وضوح د

 .خاصٍّ  ٍح منها باصطال مٍ اصطلح العلامء عٰىل كلِّ قس

بأس يف  خرٰى يف اللغة والعرف، فالعمل تلك األلفاظ يف معاٍن أُ ستَ وقد تُ 

 .بياهنا وبيان موارد استعامهلا، ومتييز املعنٰى املصطلح عن غريه

 :واملصطلحات هي

 .النَّصُّ  - ١

 .لظَّاهرا - ٢

ل - ٣  .املؤوَّ

 .املُْجَمل - ٤

 :وإليك التفصيل عٰىل هذا الرتتيب

 :النَّصُّ 

ا النصُّ فإنَّ  ة معانٍ طلَ ه يُ أمَّ  :ق عٰىل عدَّ

ل ، سـواء كـان هللا تعـاٰىل، أم ملعصـوٍم، أم  :املعنٰى األوَّ الكالم بشكل عـامٍّ

، أم ألديب، أم لغـريهم، وسـواء كـان واضـح ا لداللـة أم ال، لفقيٍه، أم لقانوينٍّ

 .ة، أم الة، أو أدبيَّ وسواء كان ذا قيمة علميَّة، أو قانونيَّ 

هذا نـصُّ اآليـة (: هبذا املعنٰى هو املقصود من قول القائل )النَّصِّ (ولفظ 

نـصُّ (أو  )نـصُّ القـانون(أو  )نـصُّ الفتـوٰى ( أو )نصُّ الروايـة( أو )الكريمة
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واية، أو الفتوٰى، أو القانون، ية، أو الرِّ د بالنَّص نفس ألفاظ اآلقَص ، فيُ )القصيدة

 .أو القصيدة، وبقطع النظر عن داللته من جهة الوضوح أو عدمه

الكالم املختصُّ بالرشيعة، فيشمل كالم اهللا تعاٰىل يف القـرآن  :املعنٰى الثاين

ـ الكريم، واألحاديث القدسيَّة، وكالم النبـيِّ  يقة ، والصـدِّ  ة، واألئمَّ

واء كان يف األحكام أم غريها، وسواء كان واضـحًا يف املعنـٰى ، س الكربٰى 

 .بنحو النصِّ أو الظهور، أم كان جممالً 

رع ـوهذا املعنٰى هو املقصود لعلامء املسلمني حينام ينسبون حكـًام إٰىل الشـ

رون نكِ ، أو قوهلم حينام يُ )احلكم الفالين قد  دلَّت عليه النصوص إنَّ (: ويقولون

 .)هذا احلكم مل يرد به نصٌّ  إنَّ (: رشعنسبته إٰىل ال

ل معنٰى النَّصِّ  أنَّ  :ومن هنا يتَّضح  .هنا أخصُّ من املعنٰى األوَّ

ما كان قطعـيَّ الداللـة مـن اآليـات والروايـات بحيـث  :املعنٰى الثالث

م مثاله يف البيـان  تنحرص داللته يف معنٰى واحد، وال حيتمل إرادة غريه، وقد تقدَّ

 .ىلٰ وبصيغته األُ 

وهذا املعنٰى أخصُّ من السابقني، وهـو املقصـود بالبحـث هنـا، والـذي 

مة ل، واملجمل( :يقابل األقسام الثالثة املتقدِّ  .)الظاهر، واملؤوَّ

 :الظاهر

ا الظاهر فهو يُ  ة معاٍن أيضاً طلَ وأمَّ  :ق عٰىل عدَّ

ل اجلسـم ة كظاهر ما يقابل الباطن، سواء يف القضايا التكوينيَّ  :املعنٰى األوَّ

 .يف مقابل باطنه، أم الترشيعيَّة كظاهر الرشيعة يف مقابل باطنها

ض له، لعدم دخالته يف الغرض مـن ويف هذا املعنٰى تفصيل ال هيمُّ  نا التعرُّ

 .البحث الذي نحن بصدده

ة كغلبـة إنسـان مور التكوينيَّة اخلارجيَّـالغالب، سواء يف األُ  :املعنٰى الثاين
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نِّ عنـد ة، كغلبـة الظَّـمـور العلميَّـر، أم يف األُ ـر أو املنتصـعٰىل آخر بمعنٰى القاه

الباحث بأنَّ كذا هو كذا، أو ليس كذا، بقطع النظر عن سبب تلك الغلبة وما هو 

 .منشؤها

وهذا املعنٰى يتداخل يف بعض مصاديقه مع املعنٰى املبحـوث عنـه، أعنـي 

نُّ متعلِّقـًا بحكـم ان الظَّـنِّ إذا كـيشاركه يف األسباب التي تنشأ منها غلبـة الظَّـ

ـة  ، فإذا غلب عٰىل ظنِّ الفقيه وجوُب فعٍل بسبب مراجعته ملختلف األدلَّ رشعيٍّ

يَّـة فتي عٰىل وفقه، ملا سيأيت يف االستدالل عـٰىل حجّ ه يستند إٰىل ذلك الظنِّ ويُ فإنَّ 

 .الظنِّ الذي يكون من هذا النوع

ا كداللـة يشٍء، سواء كان أمرًا تكويني�  ما له داللة ظنّيٌَّة عىلٰ  :املعنٰى الثالث

 .ا كداللة أمر الرشع بفعٍل عٰىل وجوبهأكل الطعام عٰىل اجلوع، أم رشعي� 

وهذا املعنٰى من الظاهر أوسع دائرة من الظاهر املبحوث عنه، فهو يشمله 

 .ويشمل غريه، والذي نستغني عنه باآليت

، كام مثَّلنا له ٌة عٰىل خصما له داللة ظنّيَّ  :املعنٰى الرابع وص احلكم الرشعيِّ

 .وىلٰ يف البيان بصيغته األُ 

تـه منكـرو يَّ وهذا املعنٰى للظاهر هو املبحوث عنه هنا، وهو ممَّا أنكـر حجّ 

 .شاء اهللا تعاىلٰ  ته تفصيالً إنْ التقليد، وسيأيت بيان الدليل عٰىل حّجيَّ 

ل  :املؤوَّ

ل فهو اآلخر يُ  ا املؤوَّ  :معاٍن أيضاً ة ق عٰىل عدَّ طلَ وأمَّ

ل  .ت به كالم اهللا تعاٰىل يف القرآن الكريمنعَ معنٰى يُ  :املعنٰى األوَّ

ين يف كونه مرادفًا للمفسَّ  ه ر، أو أنَّ ـوهذا املعنٰى قد وقع خالف بني املفرسِّ

 .مغايٌر له، وهو مبحث ال دخالة له فيام نحن فيه
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 :، ولعـلَّ منـه قولـه تعـاىلٰ ت علَّتهرَ اليشء املُعلَّل، أي ما ُذكِ  :املعنٰى الثاين
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ما يقابل املعنٰى الرابع من معـاين الظـاهر، أعنـي إذا كـان  :املعنٰى الثالث

ل هو الكالم املحمـول عـٰىل معنـٰى حيتملـه احـتامالً  الظاهر صفًة للكالم، فاملؤوَّ

 .وىلٰ ملعنٰى الذي هو ظاهٌر فيه، كام مثَّلنا له يف البيان بصيغته األُ ك اضعيفًا، وُيرتَ 

ل هو أحد األقسام األربعة املبحوث عنها هنا  .وهذا املعنٰى للمؤوَّ

 :املجمل

ا املجمل فيختصُّ بالكالم، ويُ   :ق عٰىل أحد معنيني، أو أكثرطلَ وأمَّ

ل ل، أعني الكالم املخ :املعنٰى األوَّ فـالٌن (: ر، فيقـالـتصـما يقابل املفصَّ

رًا مـن دون دخـول يف التفاصـيل، سـواء كـان ـإذا ذكره خمتص )أمجل يف الكالم

 .واضح الداللة، أم مل يكن كذلك

ما يقابل املبنيَّ الذي له داللة واضحة، فاملجمل هبذا املعنـٰى مـا  :املعنٰى الثاين

ث رًا أم مطـوَّ ـليست له داللة واضحة عٰىل املعنٰى، سواء كان خمتصـ الً، كمـن يتحـدَّ

 باأللغاز، وكمن يستعمل األلفاظ املشـرتكة التـي هلـا أكثـر مـن معنـٰى مـن دون أنْ 

ومل ينصـب  )رأيـت عينـاً (: ينصب قرينة عٰىل املعنٰى املقصود منها، كام لو قال قائـل

ة معـاٍن متباينـة،  )العني(لفظ  قرينة عٰىل املقصود، فإنَّ  من األلفاظ املشرتكة بني ِعـدَّ

يكـون ظـاهرًا يف  )جتـري(ه بقرينة لفـظ ، فإنَّ )رأيت عينًا جتري(: ف ما لو قالبخال

 .يف اآلية السابقة )الُقْرءِ (وكلفظ  .هو عني املاء )العني(أنَّ املقصود من لفظ 

 .وهذا املعنٰى للمجمل هو رابع األقسام املبحوث عنها هنا

 :وحاصل األقسام األربعة هبذه الصيغة الثانية من البيان

، وهو - ١  .الكالم الذي له داللة قطعيَّة عٰىل املعنٰى املقصود منه: النَّصُّ

 .الكالم الذي له داللة ظنّيَّة عٰىل املعنٰى املقصود منه: الظاهر، وهو - ٢
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ل، وهو - ٣  .الكالم املحمول عٰىل خالف املعنٰى الظاهر منه: املؤوَّ

حة عـٰىل املعنـٰى الكالم الذي ليست لـه داللـة واضـ: املجمل، وهو - ٤

 .املقصود منه

ه ا  ا  ؟  

ا النَّصُّ  يَّته، ألنَّ  أمَّ داللته قطعيَّة، والقطـع كـام حيـتجُّ بـه  فال كالم يف ُحجِّ

ِة قضيٍَّة رشعيٍَّة، حكًام كانت  العقل كذلك الرشع، بل من دونه ال يمكن إثبات أيَّ

 .بنفسه وبال واسطة  يث من املعصوملو سمع املكلَّف احلد ٰى أم غريه، حتَّ 

ا الظاهر يتـه رغـم كونـه دلـيالً فهو الذي عقدنا البحث إلثب وأمَّ ات ُحجِّ

ل البحث فيه إنْ منكري التقليد، كام سوف نُ  عىلٰ  ا، رد� اظنّي�   .شاء اهللا تعاىلٰ  فصِّ

ل ا املؤوَّ يَّته، فال جيوز محل الكالم عليـه إالَّ  وأمَّ  مـع فال كالم يف عدم ُحجِّ

قرينة توجب رصف الكالم إليه، وحينئٍذ يكون الدليل هو جمموع الكالم الـذي 

ظاهر زائدًا تلك القرينة الصارفة، وليس الكالم وحده هو الدليل عليه  ٰى له معن

 .من دون تلك القرينة

ألفعال، كبيع األكفان مثالً، ما لو جاء هني من الرشع عن فعٍل من ا :مثاله

يف بيعه، فلو حصل للفقيه القطع بأنَّ الرتخيص ليس ناسخًا جاء منه ترخيص  ثمّ 

ص، واجلمع بـني ٰى أحدمها ينه :للنَّهي فحينئٍذ جيتمع لديه دليالن ، واآلخر ُيرخِّ

ذ بظاهره الـذي هـو احلرمـة ؤَخ الكراهة، وال يُ  الدليلني يقتيض محل النهي عىلٰ 

 .بقرينة الرتخيص، لوضوح أنَّه ال جيتمع مع احلرمة

فعدم جواز العمل به من البـدهييَّات، إذ ال ظهـور لـه يف معنـٰى  ا املجملوأمَّ 

ره، وحينئـٍذ ـفسِّ بيِّنه ويُ بدَّ فيه من البحث عن دليل آخر يُ  ل عليه، والمَ ٰى ُحي معنيَّ حتَّ 

، ال املجمل وحده  .يكون الدليل هو اُملبنيِّ وحده، أو جمموع املجمل واملبنيِّ

 .ربعة لكالم الرشع بصيغتيهام األهذا حاصل بيان األقس
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ا ُ:  

يَّـة الظـنِّ يف جمـال اسـتنباط األحكـام  وعدنا قبالً ببيان الدليل عـىلٰ  حجِّ

 :ستعانة باهللا تعاىلٰ الرشعيَّة، ولذا نقول بعد اال

نا لو أخذنا بشبهة منكري التقليدا ـة الفقهـاء وه - علم أنَّ ي أنَّ أغلب أدلَّ

ريعة يف ـفذلك يعني لزوم تعطيل الشـ - يٌّ ستدالل بام هو ظنّ االيَّة، وال جيوز ظنّ 

ــمعظم أحكامها، ألنَّ معظمها منحصـ لح علـيهام صـطَ نَّة، ويُ ر بالكتـاب والسُّ

بالدليل النقيل، يف مقابـل الـدليل العقـيل، وال يمكـن حتصـيل القطـع بأغلـب 

 .)١( يف زمان املعصومني ٰى األحكام من خالل الدليل النقيل، حتَّ 

بالكتـاب  سـتداللاال يَّ ينطبق عـىلٰ ستدالل الظنّ أنَّ اال :ومن هنا يتَّضح

 سـتداللاال ، ومن البـدهييِّ أنَّ اي�  ظنّ دليلهام ال يكون يف األغلب إالَّ  نَّة، ألنَّ والسُّ 

نَّة عىلٰ   من خالهلام واجـٌب، ف إالَّ األحكام الرشعيَّة التي ال ُتعرَ  بالكتاب أو السُّ

ًة،   .وال بديل عنهفيكون حجَّ

ت بـأيِّ ستدالالت الظنّيَّة للفقهاء هي االستدالالوليس املقصود من اال

ة  .ظنٍّ كان، ولو مل يكن حجَّ
                                                        

األحكام يفوق ما يف الكتاب العزيز أضـعافًا مضـاعفة، من   نسبة ما يف روايات املعصومني إنَّ  )١(

وايات شارحة ومبيِّنٌة للكتاب العزيز، قال تعاىلٰ  ألنَّ  ـاِس مـا  :الرِّ
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بيـان مـا جـاء بـه  ، وألجـل حاجـة املسـلمني إىلٰ )٤٤: النحـل( �ن

ةُ   الكتاب العزيز فقد بنيَّ هلم النبيُّ األكرم مجيـع مـا حيتـاجون إليـه مـن   ومن بعده األئمَّ

ة واألخالقيَّ  ة، كام بنيَّ هلم أحكام العبـادات، كالصـالة ومـا يـرتبط هبـا مـن أحكـام املسائل العقديَّ

كاة، واخلُ  وم،مُ الطهارات والنجاسات، وكمسائل الزَّ ، واجلهاد، واألمر بـاملعروف  س، والصَّ واحلجِّ

با، والنكاح، والطـالق،  والنهي عن املنكر، وأحكام التجارة، واإلجارة، واملضاربة، والقرض، والرِّ

واليمـني، والنـذر، والعهــد، والغصـب، والضــامن ، وأحكـام األطعمــة، واألرشبـة، واملواريــث، 

وايـات واحلدود، والديات، وغري هذه األبواب، والتي تبلغ أحك امها الواصلة إلينـا مـن طريـق الرِّ

ٰى بروايات األحكام ن ما ُيسمَّ  .وحدها آالف األحكام، ومن جمموع ذلك تكوَّ
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يَّـة الـدليل الظنّـيِّ إذا كـان مـن سـلِّم بحجّ نا نُ إنَّ  :ولو قال منكرو التقليد

ُة، وبطل نَّة فقد اعرتفوا بام أنكروا من قبل، ولزمتهم احلجَّ ما كانوا  الكتاب أو السُّ

 .فقهائنا يشكلون به عىلٰ 

ر حتصـيلها ـينحصـ - كـام قلنـا آنفـاً  - أنَّ أغلب األحكام :توضيح ذلك

نَّة، وحتصيل القطع بـأيِّ حكـم رشعـيٍّ مـن  بالدليل النقيل، أعني الكتاب والسُّ

 :رشطني ال ثالث هلام خالل الدليل النقيل يتوقَّف عىلٰ 

ل دليـل قطعـيُّ ( :، ويقـال ملثلـهاقطعي�  يكون سند الدليل أنْ  :الرشط األوَّ

واية الواصلة إلينـا  ٰى ، بمعن)السند ، كالرِّ وصول الدليل النقيل إلينا بطريق قطعيٍّ

 .بسند متواتر مثالً 

دليل قطعيُّ (: ، ويقال له احلكم قطعيَّةً تكون داللته عىلٰ  أنْ  :الرشط الثاين

واية ن ، فال بدَّ أنْ )الداللة يف احلكم، وال يكفي كوهنا ظاهرًة  اص� تكون اآلية أو الرِّ

 .ال يفيد أزيد من الظنِّ  - كام أشبعناه توضيحاً  - فيه، ألنَّ الظهور

كـام لـو كـان  - ، ولو ختلَّف أحـدمهااهذان رشطان يف كون الدليل قطعي� 

يًَّة، فام بالك لـو ختلَّـف  ظنّ فال تكون النتيجة إالَّ  - يَّ السند أو الداللةالدليل ظنّ 

 !؟الرشطني كال

ة النقليَّ  ٰى والغالبية العظم ة فاقدة ألحدمها أو لكلـيهام، ومـن النـادر لألدلَّ

 .قطعيٍّ يف سنده وداللته معاً  وجود دليل نقيلٍّ 

ا آيات الكتاب العزيز فهي وإنْ  ل لوصـوهلا ـكانت واجدة للش أمَّ رط األوَّ

ـإلينا بالتواتر إالَّ  هرة يف تلـك األحكـام، ا ظـا أنَّ أغلبها فاقد للرشط الثاين، ألهنَّ

 .تكون أحكامًا قطعيَّة من حيث النتيجة فيها، وبالتايل ال يمكن أنْ  اوليست نص� 

وايات ا الرِّ أحكام  وهي الناقلة ملعظم األحكام الرشعيَّة بام يزيد عىلٰ  - وأمَّ

ام، فهي ما بني فأغلبها فاقد ألحد الرشطني، أو لكليه - الكتاب أضعافًا مضاعفةً 
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يِّ السـند السند، وبـني ظنّـ يِّ يِّ الداللة، وبني قطعيِّ الداللة ظنّ السند ظنّ  قطعيِّ 

 .السند والداللة معاً  جتد روايًة قطعيَّةَ  والداللة معًا، ومن النادر أنْ 

ر حتصـيلها يف الـدليل ـرعيَّة منحصــأنَّ أغلب األحكام الشـ :واخلالصة

ندالنقيلِّ  ا ظنّيُّ السَّ ، أو ظنّيُّ الداللة، أو ظنّيُّ السند والداللة ، وهو يف األغلب إمَّ

ة الظنّ  ايكون قطعي�  معًا، ومن النادر أنْ  يَّـة يف من اجلهتني، فلو حرم األخذ باألدلَّ

يلتزمـوا بتعطيـل أغلـب  أنْ  بدَّ  فال - كام زعم منكرو التقليد - ستنباطجمال اال

تها ظنّ  األحكام شـاء اهللا  ته إنْ ثبِ كام سـنُ   ماهنميف ز ٰى يَّة حتَّ الرشعيَّة، ألنَّ أدلَّ

 .تعاىلٰ 

ة التي نسـتدلُّ هبـا عـىلٰ  يَّـة الـدليل حجّ  هذا حاصل دليٍل واحد من األدلَّ

 .الظنِّي وبشكل جممل

ل ومدعوم بذكر بعض التطبيقات العمليَّة بام يزيل  ا بيانه بشكل مفصَّ وأمَّ

 :الشبهة فحاصله

نا ذكرنا يف بدايـة البحـث الوجـه يف حاجـ الفقيـه، وعـدم  ة العـوامِّ إىلٰ أنَّ

 .استغنائهم عنه، وأثبتنا من خالله وبشكل قطعيٍّ مرشوعيَّة تقليدهم له

ة أُ  بًا من عدَّ ل من جمموعهـا دليـٌل مور قطعيٍَّة يتشكَّ وكان ذلك الوجه مركَّ

يَّة الدليل الظنّ قطعيٌّ عىلٰ  ا تدلُّ عىلٰ  حجِّ  ي يف أنَّه ال بديل عن الدليل الظنّ ي، ألهنَّ

 يَّتـه فالزمـه أنْ رعيَّة، بحيث لـو أنكرنـا حجّ ـالغالبيَّة الساحقة من األحكام الش

ًة نَّ الغيبة، وهو أمر باطـل كتابـًا وُسـنعتقد بسقوط غالبيَّة التكاليف عنَّا يف زمن 

ع سقوطها شخٌص كان خارجًا عـن املـذهب، بـل عـن  ٰى وإمجاعًا، بحيث لو ادَّ

ين وبدهييّاته، وهو بقاء من رضوريَّات الدِّ  اوري� م، ألنَّه يكون قد أنكر رضاإلسال

 .التكاليف وعدم سقوطها يف أيِّ زماٍن من األزمنة

ا كيف يلزم  ي سـقوط غالبيَّـة التكـاليف من إنكار حّجيَّة الدليل الظَّنّـأمَّ

 : اهللا التُّكالنمور، فنقول وعىلٰ فذلك يتَّضح بعد بيان تلك األُ 
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 :موردًا جازمًا بجملة أُ مؤمٍن يعتقد اعتقا إنَّ كلَّ 

أنَّ يف اإلسالم تكاليَف خمتلفًة، من وجوبـات وحتـريامت وغريمهـا،  - ١

 .ام بلغت اآلالف من األحكاموربَّ 

مل يسقط عنَّا تلك التكاليف يف زمن الغيبة، فـال ُبـدَّ مـن  أنَّ اهللا تعاىلٰ  - ٢

، وعدم  عصومنيامتثاهلا يف زماننا هذا كام كان املؤمنون يمتثلوهنا يف زمن امل

ة غياب املعصوم  .¨ جواز تركها بحجَّ

الً، ومعرأنَّ امتثال تلك التكاليف يتوقَّف عىلٰ  - ٣ فتها تتوقَّف  معرفتها أوَّ

 .مصادرها الرجوع إىلٰ  عىلٰ 

 .مور الثالثة كلُّها بدهييَّة ويعرفها كلُّ مؤمنوهذه األُ 

الكريم، وروايـات الكتاب : أنَّ مصادر التكاليف منحرصة يف أربعة - ٤

ة، والقطع العقيل املعصومني  .، وإمجاع الطائفة احلقَّ

نَّة،  - ٥ أنَّ الغالبيَّة الساحقة من التكاليف ينحرص مصدرها بالكتاب والسُّ

تها منحرصٌة باآليات الكريمة، والروايات الش ريفة، بحيـث لـو ـما يعني أنَّ أدلَّ

نَّ األحكام الرشعيَّة ألف حكم فإنَّ أ - ومن باب املثال لتقريب الفكرة - فرضنا

وايات  .تسعامئة وتسعني حكًام منها ينحرص مصدرها باآليات والرِّ

 تلـك ة الساحقة من آيات األحكـام ورواياهتـا تـدلُّ عـىلٰ أنَّ الغالبيَّ  - ٦

 .حكم بشكٍل قطعيٍّ  تدلَّ عىلٰ  يًَّة، ومن النادر أنْ األحكام داللًة ظنّ 

، فهي ليست من البـدهييَّات وهذه الثالثة األخرية ال  يعرفها غالبيَّة العوامِّ

يـث لـو نـاقش فيهـا ها عند أهل العلم من أوضح الواضحات، بحعندهم، لكنَّ 

 .لسخرية اآلخرين، ورموه باجلهل املطبق أحدهم صار حمال� 

ة  :والنتيجة يٌَّة، وليست قطعيَّة، فلو قلنا غالبيَّة األحكام الرشعيَّة ظنّ أنَّ أدلَّ

ة الظنّ  ستداللدم جواز االبع ج منكرو التقليدكام يُ  - يَّة يف زمان الغيبةباألدلَّ  - روِّ

 .نقول بسقوط غالبيَّة التكاليف يف زماننا، ونخرج بذلك عن امللَّة فيلزم أنْ 
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ر ُنـ يًَّة، وال بأس يف أنْ لرواية ظنّ وقد عرفنا كيف تكون داللة اآلية أو ا ذكِّ

 :ولاء بذلك، فنقاإلخوة األعزّ 

ب عىلٰ  إنَّ  ة جهات يتوجَّ يالحظها ليستخرج  الفقيه أنْ  الدليل النقيل له عدَّ

 :احلكم الرشعيَّ منها، وال جيوز له اإلفتاء به من دون مالحظتها، وهي

واة الناقلني: وىلٰ اجلهة األُ   . لذلك الدليلسند الدليل النقيل، أي الرُّ

 قبـول روايـاهتم، يالحظ الفقيـه صـفاهتم التـي هلـا دخـل يف وذلك بأنْ 

 .كالعدالة، والوثاقة، أو التي هلا دخل يف رفضها، كالضعف، وجهالة احلال

 .داللة الدليل النقيل: اجلهة الثانية

 ؟احلكم، أو ال يالحظ هل له داللة واضحة عىلٰ  وذلك بأنْ 

ولو كانت له داللة واضحة فهل هي بدرجـة القطـع والـذي ُيعـربَّ عنـه 

 ؟نِّ والذي ُيعربَّ عنه بالظهور، أو بدرجة الظبالنصِّ 

 ؟احلكم والذي ُيعربَّ عنه باملجمل ه ال داللة له واضحة عىلٰ أو أنَّ 

 .، والظاهر، واملجمل، فال نعيدوقد أوضحنا سابقًا معاين كلٍّ من النصِّ 

يالحظ ما إذا كان الدليل صادرًا لبيان احلكم الواقعي أو  أنْ : اجلهة الثالثة

ون أحيانًا إىلٰ   تناإذ من املعلوم أنَّ أئمَّ صادرًا عن تقيٍَّة،  احلكـم  كانوا يضطرُّ

ام اجلور الذين كانوا يتحيَّنون الفرصـة للقضـاء عـىلٰ   بام هو موافق ملذاهب حكَّ

ودماء شيعتهم، كام   وشيعتهم، فكانت التقيَّة حلقن دمائهم  ٰى ة اهلدأئمَّ 

: ، حيـث قـال دق، كـاملروي عـن الصـا ذلك ما تواتر عنهم دلَّ عىلٰ 

 .)١(»التقيَّة ديني ودين آبائي«

والفقيه بعد مالحظة هذه اجلهات الثالث ال حيصل لـه أكثـر مـن الظـنِّ 

 .مهام بحث عن قرائن تفيده القطع باحلكم باحلكم الرشعيِّ 

                                                        

 ).٢٤ح / ٢٤ الباب /أبواب األمر والنهي /٢١٠ ص/ ١٦ج (وسائل الشيعة  )١(
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ا من جهة السَّ  اويأمَّ ، إنَّ : ند فغاية ما يقال يف حقِّ الرَّ ه عدٌل َثبٌْت ثَِقٌة َعـْنيٌ

د الكذب عـىلٰ  وأقٰىص   ما تضمنه لنا هذه األوصاف هو أنَّ املوصوف هبا ال يتعمَّ

شتباه يف النقل، وما ها ال تضمن عدم وقوعه يف النسيان أو اال، لكنَّ  املعصوم

شتباه فال حيصل لنا أزيد من الظنِّ يف مطابقـة مـا دمنا نحتمل فيه النسيان أو اال

 . نقله ملا صدر من املعصوم

ا من حي واي ونسيانه وفرضنا وأمَّ ث الداللة فلو جتاوزنا احتامل اشتباه الرَّ

واية تكون يف األعمِّ األغلب ظـاهرًة ه معصوم يف نقل األخبار إالَّ أنَّ   أنَّ داللة الرِّ

فيه، وقد عرفت سابقًا أنَّ الظهـور ال يفيـد أكثـر مـن  اٰى، وال تكون نص� يف املعن

، كام لو نقل عن املعصوم أنَّ  أمر بفعل من األفعال، فإنَّ غاية ما يفيده األمر ه الظنِّ

نا نبق ٰى فيه، بمعن ان نص� يكون ظاهرًا يف الوجوب، وال يكو هو أنْ  نحتمل أنَّ  ٰى أنَّ

 .ات، وليس من الواجباتالفعل املأمور به هو من املستحبّ 

ا من اجلهة الثالثة فهي حتتاج إىلٰ  معرفـٍة بتـاريخ املسـلمني يف عصـور  وأمَّ

فقه املـذاهب املخالفـة  طِّالع الكايف عىلٰ اال ، مضافًا إىلٰ  ة األحد عرشاألئمَّ 

وايـات التـي  لفقهنا، كي يستطيع الفقيه تشخيص موارد التقيَّة، فـال يعمـل بالرِّ

تِّقاء من النواصب والسالطني وأتباعهم، ومن سبيل اال عىلٰ   صدرت منهم

واية من   هذا اجلانب أمر صعب، وبالتـايلالواضح أنَّ اإلملام بظروف صدور الرِّ

واية الفالنيَّة موافقـة للتقيَّـة، واألُ  بأنَّ  فغاية ما حيصل للفقيه هو الظنُّ   ٰى خـرالرِّ

 .وقع اخلالف بني األعالم يف تشخيص ذلك ٰى خمالفة هلا، حتَّ 

واية ظهوٌر يف املعنٰى وأحرز الفقيـه عـدم صـدورها ألجـل  ويف حال كان للرِّ

ــب ع ــة يتوجَّ ــة األُ  ليــه أنْ التقيَّ وايــات واألدلَّ ــة الرِّ خــرٰى مــن الكتــاب يراجــع بقيَّ

ف هل أنَّ  وايـة هـو حكـم  واإلمجاع وغريمها، ليتعرَّ احلكم الذي فهمه من تلـك الرِّ

، أو أنَّ  صه، أو يُ قيِّده، أو ُخي هناك ما يُ  هنائيٌّ  .بنيِّ املراد احلقيقي منه، أو ُيعارضهصِّ
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واية قبل أنْ ولو وجد ما يعارضه مل جيز له ا يرفع التعارض  لعمل بتلك الرِّ

جعله بعض العلامء من بني  ٰى بينها وبني معارضها، وهو ليس باألمر السهل، حتَّ 

 .ومن مل يبلغها جتهادالعلوم التي يمكن التمييز من خالهلا بني من بلغ رتبة اال

ـا مـن مجيـع اجلهـات اي� أنَّ الدليل غالبًا يكون ظنّ  :واحلاصل ث الـثال، إمَّ

مة، أو من بعضها  .املتقدِّ

مـن اجلهـات  ايكون الـدليل الـنقيلُّ قطعي�ـ أنْ  امن النادر جد� : ام يقالوربَّ 

 إذا هذه اللحظة، إالَّ  ٰى ي مل أجد هلذا القطعيِّ مثاالً واحدًا حتَّ الثالث كلِّها، ولكنّ 

 .ضممنا له قرائن من اخلارج تفيد القطع بعد انضاممها إليه

رعيَّة ـتلونا عليك أنَّ الغالبيَّة الساحقة مـن األحكـام الشـ وقد عرفت ممَّا

ينحرص مصدرها يف الدليل النقيل، والزم ذلك عدم وجود أيِّ طريق أمام الفقيه 

صوليُّون أنَّ الستنباط أغلب األحكام الرشعيَّة غري الطريق الظنِّي، وهلذا ذكر األُ 

، ومقصودهم هذا النـوع م الرشعيِّ الغاية النهائيَّة للفقيه هو حتصيل الظنِّ باحلك

 .ٌة رشعًا، ال أيَّ ظنٍّ كان، والذي هو حجَّ من الظنِّ 

 :تنبيه

، أعني وىلٰ مالحظة اجلهة األُ  إذا كان الدليل النقيل آيًة فالفقيه ال حيتاج إىلٰ 

، فهـو قطعـيُّ  جهة السند، ألنَّ القرآن من هذه اجلهـة متـواتر عـن النبـيِّ 

 .الصدور

مالحظة اجلهة الثالثة، أعني مالحظة كون الصدور ألجل  إىلٰ  كام ال حيتاج

 .التقيَّة وعدمها، وذلك لعدم وجود تقيَّة يف القرآن

ة بالقرآن جيب عىلٰ  الفقيه مراعاهتا، وهي أنَّ القـرآن  نعم هناك جهة خاصَّ

ج يف بيان األحكام للمجتمع اجلاهيل، فال جيوز للفقيه كان قد اتَّبع أُ  سلوب التدرُّ

نَّة، ألهنَّ  طبق اآلية ما مل يرجع إىلٰ  فتي عىلٰ يُ  نْ أ ا شارحة للكتاب العزيز، وقـد السُّ
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العرتة بالكتاب، فال جيوز العمـل بـه مـن دون مراجعـة   مَقَرَن النبيُّ األكر

لو كانت اآلية قطعيَّة الداللة، الحـتامل اختصاصـها بتلـك  ٰى حتَّ   رواياهتم

صها، أو يُ قيِّدها، أو ُخي الفرتة، وجاء ما ينسخها، أو يُ   .بنيِّ املراد احلقيقي منهاصِّ

وملزيد من التوضيح نذكر بعض التطبيقات التي يثبت من خالهلا بشـكل 

، واهللا ويلُّ قطعيٍّ أنَّ الدليل النقيل مهام كان واضحًا فهو ال يفيد أكثر مـن الظـنِّ 

 .السداد والتوفيق

ّا  ت:  

نًا بعدد أصح ي خرتنا مخسة تطبيقـات للـدليل الظنّـا  اب الكساءتيمُّ

ة، وفيها كفاية ملن كان له قلب أو ألق  .السمع وهو شهيد ٰى الذي هو حجَّ

ل  :التطبيق األوَّ

ة من أصحابنا، عن أمحد بن : )الكايف(يف كتابه   قال الشيخ الكلينيُّ  ِعدَّ

،  عن أيب جعفرد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اهللا بن بكري، عن زرارة، حممّ 

لرجل مـن األنصـار، وكـان  )١(َسُمَرَة بَن ُجنَْدٍب كان له عذق يف حائط إنَّ : قال

، فكلَّمـه )٢(نخلتـه وال يسـتأذن منزل األنصاري بباب البستان، وكان يمرُّ به إىلٰ 

 جـاء األنصـاريُّ إىلٰ  )٣(ٰى  تـأبَّ سـمرة، فلـامَّ  ٰى يستأذن إذا جاء، فأب األنصاري أنْ 

ه اخلَرب، فأرسل إليه رسـول اهللا  رسول اهللا ه  فشكا إليه، وَخربَّ ، وَخـربَّ
                                                        

واية هو نفس النخلـة بكاملهـا مـن بـا: العذق )١( ب تسـمية عذق النخلة، واملقصود منه يف هذه الرِّ

 .واملقصود من احلائط هو البستان .اليشء باسم جزئه

نَّ سمرة كان يملك يف بستان األنصاري نخلـة، وكـان يـدخل البسـتان مـن أجـل نخلتـه، إأي  )٢(

ٍم، فعليه إذا أراد الدخول أنْ واإلسالم ُجي  يدخل بشكل  يز ذلك إذا مل يلزم من دخوله ارتكاب حمرَّ

م، كالدخول يف وقـت تكـون فيـه زوجـة األنصـاري خـارج الـدار رَّ ال يلزم منه ارتكاب أيِّ حم

 .يستأذن، لكي تتسرتَّ منه، أو تدخل بيتها  أنْ حجاب مثًال، إالَّ  بال

 .إبائه، ومل ينفع معه تكرار األنصاري لطلبه املرشوع أرصَّ عىلٰ  ٰى بمعن: - بتشديد الباء - ٰى تأبَّ  )٣(
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 ٰى ، فلـامَّ أبـٰى أردَت الدخول فاستأذن، فـأب إنْ : بقول األنصاري وما شكا، وقال

لك هبا عذٌق :  يبيع، فقال أنْ  ٰى بلغ به من الثمن ما شاء اهللا، فأب ٰى َساَوَمُه حتَّ 

ذهـب ا: لألنصـاري  ، فقـال رسـول اهللا)١(يقبل أنْ  ٰى ُيَمدُّ لك يف اجلنَّة، فأب

 .)٢(»ه ال رضر وال رضارفاقلعها، وارم هبا إليه، فإنَّ 

واية قد نالت اهتاممًا كبريًا من علامء املسلمني، ملا تشتمل عليـه  إنَّ هذه الرِّ

ٍة هلا تأثري كبٌري عىلٰ  تقييد األحكام الرشعيَّة يف كافَّة أبواب الفقـه،  من قاعدٍة عامَّ

ةتُ نَّ مجلًة من األعالم أفردها بالتأليف يف كُ إ ٰى حتَّ  ل ذكر بعضهم أنَّ ، ب)٣(ب خاصَّ

املستفادة مـن  )ال رضر(قواعد معدودة، ومن مجلتها قاعدة  ه عىلٰ مدار الفقه كلَّ 

قواعـد  يكون مـدار آالف األحكـام عـىلٰ  هذا احلديث الرشيف، وال يمكن أنْ 

ة تُ معدودة إالَّ   .ي مجيع األحكامغطّ  إذا كانت قواعد عامَّ

واية مـن أحكـام فـال وإذا أراد الفقيه أنْ  بـدَّ مـن  يستخرج ما يف هذه الرِّ

مة كام هو احلال يف مجيع روايات األحكام  :دراستها من اجلهات الثالث املتقدِّ

واية: وىلٰ اجلهة األُ   :سند الرِّ

ا دراسة سندها فال حاجة إليها إنْ  واية قطعيَّة الص أمَّ مل  دور، وإنْ كانت الرِّ

 .ن كذلك فال بدَّ من دراسة سندهاتك

 :مور ثالثةوحيصل القطع بأحد أُ 

واية متواترة أنْ  - ١  .تكون الرِّ
                                                        

ا املسلم أنَّ النبيَّ  )١(  ثـمّ  !؟ يطلب منك هذا الطلب فهـل كنـت سـرتفض طلبـه  ختيَّل أهيُّ

ثك عن عدالة مجيع الصحابة، وال يستثني أحدًا حتَّ يأتيك من ُحي   !مثل سمرة ٰى دِّ

ار /٢٩٢ ص/ ٥ج ( الكايف )٢(  ).٢ح / باب الرضِّ

األنصاري، والشيخ  شيخ الرشيعة األصفهاين، والشيخ مرتٰىض : ن كتب يف ذلك رسائل مفردةممَّ  )٣(

د السيستاين، وغـريهم، رحـم اهللا املاضـني مـنهم، د اخلميني، والسيِّ ين العراقي، والسيِّ ضياء الدِّ 

 .رؤوس املسلمني وأدام ظلَّ الباقني عىلٰ 
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 .تكون حمفوفة بقرائن تفيد القطع بصدورها أنْ  - ٢

كلَّها قطعيَّة الصدور،  )الكايف(ن يعتقد بأنَّ روايات يكون الفقيه ممَّ  أنْ  - ٣

 .نيألخباريِّ كام يعتقد بذلك فئة من ا

ا لو مل تكن متواترًة وال حمفوفة بقرائن قطعيَّة ومل يكن الفقيه ممَّ  ن يعتقد وأمَّ

فيلـزم  - نيني وبعض األخباريِّ صوليِّ كفقهاء األُ  -  بقطعيَّة روايات الكليني

واة واحدًا بعـد واحـٍد، فـإنْ  ثبتـت وثـاقتهم مجيعـًا كـان  حينئٍذ دراسة حال الرُّ

ًة، وأ ما حيصـل مـن وثـاقتهم هـو الظـنُّ بالصـدور، فيكـون  قٰىص احلديث حجَّ

ـائدة يف ااستدالالً بام هو ظنّيٌّ وليس قطعي� هبا  ستداللاال ، وهذه هي احلالـة السَّ

 .الغالبية الساحقة لروايات األحكام

ٌة مـن ِعـ(: يدرس ما هو املقصود مـن قـول الكلينـي الفقيه أنْ  كام عىلٰ  دَّ

 .م يطول، وقد ُألِّفت فيه بحوث عديدةراء وكالآ، ويف ذلك )أصحابنا

واية: اجلهة الثانية  :داللة الرِّ

واية تشتمل عىلٰ  بحكٍم يف حـقِّ سـمرة    قضيٍَّة حكم فيها النبيُّ إنَّ الرِّ

حايب  !بن جندب الصَّ

 ؟بقلع النخلة أنَّه من أيِّ باٍب كان  وقد اختلف العلامء يف حكمه

ام أمر بذلك بام إنَّ   أنَّه ٰى ، بمعناالئي� ٌض فهم أنَّ احلكم كان حكًام وفبع

ه ويلُّ أمر املسلمني ورئيسهم، ومن واجبات ويلِّ األمر حفُظ حقوق رعاياه من أنَّ 

حيفظ حقَّ األنصاري وأهَل بيته من  هبذا اإلجراء أنْ   التجاوز عليها، وأراد

 .سمرة بن جندب ٰى أذ

  النبيِّ  امَّ رفع إىلٰ ـنصاري ل، وأنَّ األاه كان حكًام قضائي� وبعض فهم أنَّ 

 ؟وحكم لصالح األنصاري  ضدَّ َسُمرة قٰىض  ٰى شكو

يقطعـوا بـأنَّ احلكـم  جيعل املختِلَفِني يف الفهم أنْ  وليس بمقدور أحد أنْ 
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ل، أو قضائيٌّ كام فهم اآلخر، ألنَّ املتَّبع يف ذلك هو ما يفهمه وال ئيٌّ كام فهم األوَّ

واية، ف ل ال يمكنك إقناعه بأنَّ الفقيه من الرِّ املقصود هو الثاين،  من فهم منها األوَّ

 ختالف يف الفهم عىلٰ اال ٰى  بدليل مقنع، وهكذا العكس، ومع عدم الدليل يبقإالَّ 

 إىلٰ   ةر األئمَّ ـمن عص ٰى حاله، وهذا أحد أسباب اختالف الفقهاء يف الفتاو

 .ذلك شواهد عديدة يف روايتنا هذا العرص، وعىلٰ 

وهـل هلـذا ئيِّ واحلكم القضـائي، ما الفرق بني احلكم الوال: سألَت  ولو

 ا؟الفرق أّمهيَّة فقهي� 

حكم بقلع النخلة قال ما  بعد أنْ   الفرق كبري، ألنَّ النبيَّ  أنَّ : فجوابه

ه العلَّـة واهلـدف مـن  م منـه أنَّ فَهـوهو تعبري يُ  ،» فإنَّه ال رضر وال رضار«: نصُّ

 .إرضار سمرة باألنصاري وأهل بيتهاحلكم بالقلع هو منع 

لقضاء فهو نظري حكم القايض بقلع النخلة من باب ا  كان حكمه فإنْ 

ه أدخلـوه السـجن، فإنَّـ: (مواطن بريء وقال عىلٰ  ٰى شخص اعتد جن عىلٰ بالسِّ 

املـواطنني  عتداء عـىلٰ م منه أنَّ املنع من االفهَ ، إذ يُ )املواطنني عتداء عىلٰ ع االُيمنَ 

 .جن املعتدي بالسِّ قانون، وهو سبب احلكم عىلٰ  عبارة عن

ال رضر «:  من هذا القبيل فحينئٍذ يكون قولـه  كان حكمه فإنْ 

د بياٍن حلرمة اإلرضار باآلخرين، وتكون مجلة  »وال رضار توكيدًا  »ال رضار«جمرَّ

 .طريقة العرب يف التوكيد بمختلف الصيغ واألساليب عىلٰ  »ال رضر«جلملة 

احلـديث ظـاهر يف حتـريم  ، وأفـاد أنَّ ٰى عض األعالم هذا املعنوقد فهم ب

ـ ـة، ويكـون احلـديث مؤكِّ ة أدلَّ دًا اإلرضار باآلخرين، وهو حكم دلَّت عليه عدَّ

رًا بتلك احلرمة، ال أنَّ  ه جاء بحكم جديد ال يعرفـه األنصـاري، وسـمرة، ومذكِّ

 .ومن بلغه احلديث من املسلمني

ا إذا كان حكمه  ٰى املسلمني، من جهة أنَّه رأ اب الوالية عىلٰ من ب  وأمَّ



ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ١٨١ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

هذه احلالة يكون هـذا  هبذه الطريقة ففي عدم اندفاع املفسدة عن األنصاري إالَّ 

وابتـداء   زمان ما بعد وفاة النبيِّ  بتلك احلادثة، وال يرسي إىلٰ  ااحلكم خاص� 

األحكـام الذي هو ويلُّ األمر من بعـده، وإليـه ترجـع   والية أمري املؤمنني

ـلطانيَّة أيضـاً  ٰى وتسمَّ  - ة، فإنَّ األحكام الوالئيَّةالوالئيَّ  ختـتصُّ  - األحكام السُّ

الويلُّ الالحق  ٰى من املصلحة، وإذا رأ ٰى بزمان الويلِّ الذي أصدرها بحسب ما ير

 . تركها سارية املفعولأنَّ املصلحة تقتيض تغيري تلك األحكام فله ذلك، وإالَّ 

ة تفيد أنَّه ال يوجد  وبعض فهم أنَّ  املقصود من احلديث هو بيان قاعدة عامَّ

 .ستلزم وقوع املكلَّفني يف الرضريف رشيعة اإلسالم أحكاٌم ت

 يكون املقصود من احلديث هو أنَّ اإلسالم وإنْ  هذا الفهم يمكن أنْ  وعىلٰ 

يدخل البستان من أجل نخلته ولكن  أنْ  - وهو مالك النخلة - يز لسمرةكان ُجي 

لو لزم من دخوله اإلرضار باألنصاري وأهل بيته فال جيوز له الدخول بالشـكل 

الذي يلزم منه اإلرضار بغريه، كام كان يصنع سمرة، حيث كان يدخل من دون 

 .استئذان، وكان األنصاري وأهل بيته يتأذَّون من ذلك

بـاب بقيَّة أبواب الفقه، كام يف  يمكن تطبيق احلديث عىلٰ  ٰى هذا املعن وعىلٰ 

ؤذيه الوضوء ويزيد يف مرضه ال جيـب املريض الذي يُ  م أنَّ فهَ الوضوء مثالً، إذ يُ 

رر، ولـيس يف األحكـام مـا ـعليه الوضوء، ألنَّ وجوبه يستلزم وقوعه يف الضـ

م، وهكـذا يمكـن تطبيـق  رر باملكلَّفني، فتنتقـل وظيفتـه إىلٰ ـيوجب الض التـيمُّ

 بناًء عىلٰ  - ستفاد من احلديثلفقه، فيُ احلديث يف باب الصوم، وغريه من أبواب ا

ٌة قام النبيُّ  - هذا الفهم ة سـمرة، والفقيـه قضـيَّ  بتطبيقهـا عـىلٰ   قاعدٌة عامَّ

كلَّ حكم يلزم منه الرضر فهو ساقط عن املكلَّفني، تطبيقًا  بدوره يستفيد منها أنَّ 

عوايُ  اء أنْ الفقه صول وعىلٰ ة عليهم إلقاء األُ األئمَّ  من أنَّ   ملا ورد عنهم  .فرِّ

ا ال نريـد أنْ  ًى ومن األعالم من فهم من احلديث معن نطيـل،  رابعًا، لكنـَّ

ة النقليَّ  م يف إيصال املقصود، من أنَّ األدلَّ  .ة ال تفيد أكثر من الظنِّ لكفاية ما تقدَّ
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ــُة ا: والنتيجــة ــا هــو حرم إلرضار أنَّ احلكــم املســتفاد مــن احلــديث إمَّ

ٌة تنفي كلَّ حكٍم يلزم منه الضَّ ئباآلخرين، أو حكٌم وال ، أو قاعدٌة عامَّ  رر عىلٰ ـيٌّ

 .املكلَّف، أو يشٌء رابع مل نذكره

من هذه املعاين األربعـة إنَّـام تكـون بنحـو  ٰى أيِّ معن وداللة احلديث عىلٰ 

، وكلُّ  فريٍق من الفقهاء يستظهر من احلديث غري  الظهور، وال يكون بنحو النصِّ

منهم عبـارة عـن حصـول  يق اآلخر، واستظهاُر كلِّ واحدٍ الذي يستظهره الفر

ٌة عليه وعىلٰ  ٰى الظنِّ باملعن اآلخـر  مقلِّديـه، ال عـىلٰ  الذي فهمه، وهذا الظَّنُّ حجَّ

 .ومقلِّديه

 :التطبيق الثاين
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حرمة مواقعة الزوجة يف أيَّام حيضها، كـام أنَّ فيـه حتديـد  وفيه داللة عىلٰ 

 ؟لنهاية تلك احلرمة، ولكن ما هي تلك النهاية

م من هـذه فهَ سائل ختتلف األحكام فيها باختالف ما يُ وهناك مجلة من امل

جيامع زوجتـه بعـد انتهـاء عادهتـا  هل جيوز للزوج أنْ : اآلية الكريمة، من قبيل

 ؟سل احليض، أو ال جيوزتغتسل غُ  ة قبل أنْ الشهريَّ 

كاملرض، والربد،  - غتسال ملانعبتالء هبذه املسألة ما لو تركت االوحملُّ اال

 .أو لكسل - واحلرج الشديد

  :اآلية الكريمة فهي تقول وإذا رجعنا إىلٰ 
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وهي ظاهرة يف حرمة املجامعة قبل حصول الطهارة مـن احلـيض، وال حتصـل 

، وبعد انقطاعه يرتفع احليض، ولكن ا بانقطاع الدم انقطاعًا هنائي� الطهارة منه إالَّ 
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سل غتسال منه كغُ  باالَحَدث احليض، وهو ال يرتفع إالَّ  ٰى ملسمَّ أثره، وهو ا ٰى يبق

 .اجلنابة

اآلية جعلت هناية احلرمة عند انقطـاع الـدم فـذلك يعنـي جـواز  وبام أنَّ 

 .لو مل تغتسل من َحَدِث احليض ٰى جمامعة الزوجة بعد انقطاعه حتَّ 

 :ولكن احلكم باجلواز يواجه إشكالني

 :ورد فيها قراءتان) يطهرن(ة كلم أنَّ : لاإلشكال األوَّ 

ا بالتخفيف، أي بسكون الطاء وضمِّ  - ١ اهلاء، وهي القراءة املوجودة  أهنَّ

 .يف املصحف املُتَداَول اليوم

وعٰىل هذه القراءة تكون اآلية ظاهرًة يف أنَّ حرمة املجامعـة تنتهـي بحصـول 

 .ٰى لو مل تغتسلع حتَّ نقطاالطهارة، أي بانقطاع الدم متامًا، فتجوز املجامعة بعد اال

د - ٢ ا بالتشديد، أي بفتح الطاء واهلاء املشدَّ تني، وهـي قـراءة نقلتهـا أهنَّ

 .الروايات

غتسـال مـن هذه القراءة تكون اآلية ظاهرًة يف أنَّ احلرمة تنتهي باال وعىلٰ 

م  .َحَدِث احليض، وال يكفي يف ارتفاع احلرمة انقطاع الدَّ

 طِّالع الكـايف عـىلٰ اال ة يتوقَّف عىلٰ بتالئيَّ اال وحتديد احلكم يف هذه املسألة

 .ب يف اختالف األحكام الرشعيَّةعلم القراءات، ولو يف حدود ما يتسبَّ 

  :أنَّ اآلية قالت بعد ذلك: اإلشكال الثاين
�
ن

ُ
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ُ
ت
ْ
أ
َ
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ْرنَ (الفعل  هـو ظـاهر يف أنَّ بالتشديد، أي إذا قامـت النسـاء بـالتطهري، و )َتَطهَّ

غتسال، ما يعني حرمة املواقعة قبلـه، فيكـون متوافقـًا يف اال اجلواز يتوقَّف عىلٰ 

 .احلكم مع القراءة الثانية للفعل السابق، أعني بالتشديد

ا أنْ  ل وهنا إمَّ فـنحكم  - َيْطُهـْرَن بـالتخفيف - نأخذ بظاهر الفعـل األوَّ

ْرَن بالتشديد - نحمل الفعل الثاين باجلواز، والزمه أنْ  ستحباب، اال عىلٰ  - َتَطهَّ

 .غتسالما بعد اال أي استحباب تأخري املواقعة إىلٰ 
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ا أنْ  ْرنَ  - يكون الفعل الثاين وإمَّ القراءة الصحيحة يف  أنَّ  قرينًة عىلٰ  - َتَطهَّ

رَن بالتشديد، وليست القراءة األُ  ل هي القراءة الثانية، أعني َيطَّهَّ ، وىلٰ الفعل األوَّ

 .ي َيْطُهْرَن بالتخفيف، فنحكم باحلرمةأعن

والقرآن محَّاٌل ذو وجـوه كـام ورد  - اآلية قابلة لكال الوجهني نَّ إوحيث 

يأخذ بأحدمها ويدع اآلخر، فتكون  فال يمكن للفقيه أنْ  -  عن أهل البيت

دًة من ناحية احلكم يف مسألتنا املذكورة  .اآلية جمملًة ومردَّ

ل فـيحكم بـاجلواز، أو عـىلٰ  اآلية تدلُّ عىلٰ  فقيٌه أنَّ  ٰى ولو ادَّع  الوجه األوَّ

عيَُه هـو ظهـور اآليـة فـيام  ما يمكن أنْ  فأقٰىص  ،الوجه الثاين فيحكم باحلرمة يدَّ

عيه، فتكون داللُة اآليِة عىلٰ  عي  ًة ليس أكثر، وال يمكنـه أنْ يَّ رأيه داللًة ظنّ  يدَّ يـدَّ

يكون جاهالً متلبِّسًا بلباس أهل العلم، أو يكـون  مَّ إالَّ أنْ هُ الداللة القطعيَّة، اللَّ 

 . دين اهللا كبريةذا ُجرأٍة عىلٰ 

القراءتني  ٰى يف حتديد إحد  روايات أهل البيت ولو أراد الرجوع إىلٰ 

يقرأوا القرآن كام يقرأه سائر املسـلمني،  أمروا شيعتهم أنْ   مفسوف جيد أهنَّ 

 .لتا القراءتني فعاد اإلشكال من جديدبهم كتُ املسلمني ينقلون يف كُ  نَّ إوحيث 

كانـت اآليـة  بعـد أنْ   يأخذ حكم املسألة من روايـاهتم ولو أراد أنْ 

 :أصناف خمتلفًة يف هذا احلكم، وهي عىلٰ   جمملًة فسوف جيد رواياهتم

:  ، قـال احلرمة، كرواية أيب بصري، عن أيب عبد اهللا ما دلَّ عىلٰ : فمنها

تغتسـل؟  َر، أيقُع عليها زوجها قبل أنْ فرأت الطُّهْ  ،مثاً سألته عن امرأة كانت طا

وسألته عن امرأٍة حاضت يف السفر، ثـمَّ َطُهـَرت : قال ،»ٰى تغتسلال، حتَّ «: قال

: تغتسـل؟ قـال جيامعهـا قبـل أنْ  فلم جتد ماًء يومـًا واثنـني، أحيـلُّ لزوجهـا أنْ 

 .)١(»ٰى تغتسليصلح حتَّ  ال«
                                                        

 ).٦ح / ٢٧ب البا /أبواب احليض /٣٢٦ ص/ ٢ج ( وسائل الشيعة )١(
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،  ، كرواية عبد اهللا بن بكري، عن أيب عبد اهللاجلواز ما دلَّ عىلٰ : ومنها

م ومل تغتسل فليأِهت «: قال  .)١(»شاء ا زوجها إنْ إذا انقطع الدَّ

وج فقـط، كروايـة ـاجلواز يف حالة اهليجان اجلنس ما دلَّ عىلٰ : ومنها ي للزَّ

ُم دَم احليض يف آخر   د بن مسلم، عن أيب جعفرحممّ  يف املرأة ينقطع عنها الدَّ

ـ )٢(إذا أصاب زوجها َشبٌَق « :امها، قالأيَّ   ها إنْ فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمَّ يمسَّ

 . )٣(»تغتسل شاء قبل أنْ 

خـتالف بـني ة التعامـل مـع هـذا االوقد اختلف بعض األعالم يف كيفيَّـ

ا موافقة لفتاو ٰى التقيَّة، بدعو الروايات، فبعٌض محل الروايات الناهية عىلٰ   ٰى أهنَّ

 .خالفنيامل

 أنَّ كان ظـاهرًا يف احلرمـة إالَّ  الكراهة، ألنَّ النهي وإنْ  بعٌض محلها عىلٰ و

زة رصحية يف اجلواز، فتُ   . الكراهةل الناهية عىلٰ حمَ الروايات املجوِّ

د هذا األخريوهناك روايات تُ   .ؤيِّ

صـوله، ي الفقـه وأُ ا ال يلتفت إليه غـري الدارسـني لعلَمـمور ممَّ وهذه األُ 

بعـض  عـىلٰ  ٰى أحيانـًا حتَّـ ٰى املخالفني، بل وختف ٰى التاريخ وفتاو واملطَّلعني عىلٰ 

مة يف احلوزة العلميَّة الدارسني الواصلني إىلٰ   .مراتب متقدِّ

الروايـات التـي  هذا الرأي األخري تكون النتيجة بعد ضمِّ اآلية إىلٰ  وعىلٰ 

 :ذكرناها والتي مل نذكرها كالتايل

 .حيضها حترم جمامعة الزوجة يف أّيام - ١

 .غري املجامعة ٰى خرستمتاعات األُ ال حترم اال - ٢
                                                        

 ).٣ح / ٢٧ب البا /أبواب احليض /٣٢٥ ص/ ٢ج ( وسائل الشيعة )١(

هوة واهليجان اجلنيس: ُق بَ الشَّ  )٢( ة الشَّ  .شدَّ

 ).١ح / ٢٧ب البا /أبواب احليض /٣٢٤ص / ٢ج ( وسائل الشيعة )٣(
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ة احليض إذا مل تغتسل بعدُ  جيوز عىلٰ  - ٣  .كراهة جمامعتها بعد انتهاء مدَّ

وال أدري هل ما زال منكرو التقليد يرون أنَّ هذا التفصيل يف هذه اجلنبة 

طة جـد� فقط و ا يلتفـت إليـه العـوامُّ  االذي طرحناه  بصورة مبسَّ مـن أمثـال  ممـَّ

هتم، وخـاالهتم، ومـن أمثـال أُ  اهتم، وعامَّ هاهتم، وأخواهتم، وزوجاهتم، وجدَّ مَّ

حني، والَكَسبَة، والعساكر، والرشطة، والبالغني سنَّ التكليف يف سـنوات الفّال 

يِّني، والذين ال يُ ، واألُ وىلٰ التكليف األُ   !؟ة، وغري هؤالءنون اللغة العربيَّ تقِ مِّ

 .ذلك من له اطِّالع عىلٰ  وظيفة هؤالء هي الرجوع إىلٰ  إنَّ : قالوا فإنْ 

هـذا هـو التقليـد الـذي أنكرمتـوه بعينـه، غايـة األمـر أنَّكــم : قلنـا هلـم

 .يكون صاحب اطِّالعٍ  تشرتطون الفقاهة يف مرجع التقليد، وتكتفون بأنْ  ال

وايات ال يتجااستدالالمجيع ما ذكرناه من  أنَّ : والنتيجة وز ت باآلية والرِّ

ة قهراً   .عامل الظواهر والظُّنون، وحيث ال بديل عنها فهي حجَّ

ة الظنّ ولو أنَّ امل  ت مل يبـَق سـتدالاليَّة أسقطوا هـذه االنكرين حلّجيَّة األدلَّ

غريها مـن آالف املسـائل التـي  حكم هذه املسألة، وال عىلٰ  لدهيم أيُّ دليل عىلٰ 

ة الظنّ  ا كثرية االة، مع مالحيَّ ينحرص دليلها يف األدلَّ بتالء، ويريد املكلَّفـون ظة أهنَّ

 .يعرفوا وظيفتهم الرشعيَّة فيها أنْ 

هناك طريق آخر إلثبات احلكم يف مسألتنا بعـد سـقوط مجيـع : قالوا فإنْ 

ة الظنّ  عتبار، وهو استصحاب احلرمة التي كانت ثابتة قبل انقطاع يَّة عن االاألدلَّ

م  .الدَّ

ـة يف بـاب اال أنَّ  عـي عـىلٰ وما هو الدليل القط: قلنا هلم ستصـحاب حجَّ

 ؟ةاألحكام الرشعيَّ 

ٌة فيها فام هو الدليل عـىلٰ ولو سلَّمنا أنَّ  أنَّـه جيـري يف مسـألتنا هـذه  ه ُحجَّ

ات  ؟بالذَّ
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ة الظنّ هذان سؤاالن ال يمكن ملنكري حجّ   جييبـوا علـيهام إالَّ  يَّة أنْ يَّة األدلَّ

ة الظنّ يَّة اإذا رجعوا إلينا ووافقونا يف حجّ  يَّة  حجّ ة التي دلَّت عىلٰ األدلَّ  يَّة، ألنَّ ألدلَّ

 .يَّة، وال يوجد بينها دليل قطعيٌّ واحدها ظنّ ستصحاب كلَّ اال

ة الظنّ  ة عىلٰ فلو مل يأخذوا باألدلَّ ستصحاب فقـد عطَّلـوا ة االيَّ حجّ  يَّة الدالَّ

 .أحكام هذه املسألة والكثري من أمثاهلا

ة عىلٰ أخذوا بتلك األدلَّ  وإنْ  الَّ يَّته فقد اعرتفوا بام أنكـروا،  حجّ ة الظنِّيَّة الدَّ

 .العاملني وثبت مطلوبنا، واحلمد هللا ربِّ 

 :التطبيق الثالث

عـن املـاء الـذي   سـألت أبـا عبـد اهللا: روٰى إسامعيل بـن جـابر، قـال

ُسُه يشٌء، قال ال ؟ قال: ، قلت»ُكرٌّ «: ُينَجِّ  .)١(»ثة أشبارٍ ثالثة أشبار يف ثال«: وما الُكرُّ

ة الغُ  يكون املاء طاهرًا، ومن هنا كان  سل أو الوضوء أنْ ومن رشائط صحَّ

 .يكون نجساً  ٰى يكون املاء طاهرًا، ومت ٰى يعرف مت املكلَّف أنْ  لزامًا عىلٰ 

اوي عن املاء الذي  وروايتنا هذه واردة يف هذا اخلصوص، حيث سأل الرَّ

ُسُه يشٌء، ليُ  س بمالقاة النجاسة، فأجـابميِّزه عن الذال ُينجِّ بـأنَّ   ي يتنجَّ

اوي معن ، فلم يعرف الرَّ سه يشٌء هو الُكرُّ   ، فأجـاب)٢(الُكرِّ  ٰى الذي ال ُينجِّ

أنَّ املاء إذا كان دون الُكرِّ فهو : ، وظاهره»ثالثة أشبار يف ثالثة أشبارٍ «: بأنَّ الُكرَّ 

س بمالقاة النجاسة  .يتنجَّ
                                                        

ُسُه يشءٌ باب املاء الذي ال يُ  /٣ ص/ ٣ج ( الكايف )١(  ).٦ح / نجِّ

، وما أكثر املفـردات التـي  ٰى ، وهو ال يعرف معن إنَّ هذا الرجل من أصحاب الصادق )٢( الُكرِّ

ةكان األ إنكار التقليد، ويدعون  عنها، وال أدري كيف جيرُؤ قوٌم عىلٰ   صحاب يسألون األئمَّ

ائق،  - العوامِّ  اء، والسَّ قَّ اعي، والسَّ ال، والرَّ ال، والبقَّ بَّ ل، والزَّ اد، واحلامَّ ار، واحلدَّ ح، والنَّجَّ كالفالَّ

، وربَّة البيت، والعجائز، والشباب يف ، واجلُنديَّ طيَّ َ ، وغـريهمأوائل بلوغهم، واألُ  والرشَّ ـنيِّ  - مِّ

 !الروايات يرجعوا بأنفسهم إىلٰ  ترك التقليد، وأنْ  إىلٰ 
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قسمني، ولوجدنا  مجيع روايات الباب لوجدناها عىلٰ  ولكنَّنا لو رجعنا إىلٰ 

خيـرج بنتيجـة  روايات كلِّ قسم متعارضًة فيام بينها، بحيث ال يمكن للفقيـه أنْ 

، وأقٰىص  ، بل وقع اخلـالف بـني  قطعيَّة يف حتديد الُكرِّ ما يمكن حتصيله هو الظنُّ

وايات  .الفقهاء يف حتديده، تبعًا الختالفهم يف فهم الرِّ

ل القسم وايات الت: األوَّ دت الُكرَّ باملساحة، وهيالرِّ  :ي حدَّ

مة - ١ عـن املـاء الـذي   سألت أبـا عبـد اهللا: رواية إسامعيل املتقدِّ

ُسُه يشءٌ  ال ؟ قـال: ، قلت»ُكرٌّ «: ؟ قال ُينَجِّ ثالثـة أشـبار يف ثالثـة «: ومـا الُكـرُّ

 .»أشبارٍ 

واية أنَّ  أشبار، حاصل مجـع  ه تسعةما كانت مساحت الُكرَّ  وظاهر هذه الرِّ

 .ثالثٍة يف ثالثةٍ 

املـاء الـذي :  قلت أليب عبـد اهللا: إلسامعيل، قال ٰى خررواية أُ  - ٢

ُسُه يشٌء ؟ قال ال  .)١(»سعته ذراعان عمقه، يف ذراٍع وِشْربٍ «: ُينَجِّ

 :تقديرين ق عىلٰ طلَ والذراع يُ 

 .تقريباً صابع، وهو يساوي شربين أطراف األ من املرفق إىلٰ : أحدمها

ثالثـة أشـبار، : أربعة أشـبار، وَسـعتُهُ : هذا التقدير يكون عمق الُكرِّ  عىلٰ 

 .فتكون مساحته اثني عرش شرباً 

سغ، وهو يساوي شربًا تقريباً ال من املرفق إىلٰ : ثانيهام  .رُّ

عتُُه شـربين، فتكـون قدير يكون عمـق الُكـرِّ شـربين، وسـهذا الت وعىلٰ 

 .أشبارأربعة  مساحته

 »ذراع وشرب سـعته«:  الذراع يف قوله قرينة عطف الشرب عىلٰ ولكن ب

ل وفاقًا لصاحب الوسائل ٰى يتعنيَّ إرادة املعن  . األوَّ
                                                        

 ).١ح / ١٠ب البا /أبواب املاء املطلق /١٦٤ ص/ ١ج ( وسائل الشيعة )١(
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ٌد بني تسعة أشبار كام هو ظاهر الروايـة  وهذا يعني أنَّ  املراد من الُكرِّ مردَّ

فـان ملـذهب هام خمالشربًا، كام هو ظاهر الرواية الثانية، ولكنَّ  واثني عرش، وىلٰ األُ 

 .بعض املحامل دَّ من محلهام عىلٰ بُ  اإلماميَّة باإلمجاع، ولذا كان ال

يكون املـراد منهـا هـو الشـكل التكعيبـي،  فيحتمل أنْ  وىلٰ ا الرواية األُ أمَّ 

يِن فقط، ومها الطول والعرض، ومل يذكر العمق، قد ذكر ُبعدَ   فيكون اإلمام

يِن املذكورين، وهـو ثالثـة أشـبار أيضـًا، ه مساٍو للبُعدم أنَّ ومن عدم ذكره ُيفهَ 

رين شـربًا ـثالثًة يف ثالثٍة يف ثالثٍة، وتكون النتيجة سـبعة وعشـ: فتكون األبعاد

 .هذا القول ذهب فريق من الفقهاء تقريبًا، وإىلٰ 

سـطواين يكون املراد منها هـو الشـكل األُ  ا الرواية الثانية فيحتمل أنْ وأمَّ 

الُعمق، وُقطر الـدائرة فقـط، والروايـة قـد : فقط، ومهاعداِن ظ فيه بُ الَح الذي يُ 

ـا القطـ: ذكرت العمق وأنَّه ذراعان، أي ر فقـد ذكرتـه بلفـظ أربعة أشـبار، وأمَّ

ة ة اخلاصَّ ة الرياضيَّ ثالثة أشبار، وبعد إجراء العمليَّ : ه ذراع وشرب، أيعة، وأنَّ الس

ملسـاحة يسـاوي سـبعة الُكرَّ مـن حيـث ا سطواين تكون النتيجة أنَّ بالشكل األُ 

 .وىلٰ وعرشين شربًا تقريبًا، فتكون هذه الرواية متوافقة يف التحديد مع الرواية األُ 

ا لو قلنا عة هو الطول والعرض كام فهمـه صـاحب إنَّ املراد من الس :وأمَّ

أربعة أشبار يف ثالثة أشبار يف ثالثة أشـبار، فتكـون : فيكون املقصود )١(الوسائل

 .ًا تقريبًا، كام ذهب إليه فريق آخر من الفقهاءشرب )٣٦( النتيجة

إرادة الشـكل التكعيبـي والروايـة  عىلٰ  وىلٰ لو محلنا الرواية األُ : واحلاصل

سطواين فتكون النتيجة سبعة وعرشين شربًا يف كلتـا إرادة الشكل األُ  الثانية عىلٰ 

وايت  .ني، وبذلك يرتفع التعارض بينهامالرِّ
                                                        

 .)١٦٥ ص/ ١ج ( الوسائل )١(
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حاظ هـاتني الـروايتني فحسـب، وال يرتفـع بلحـاظ ام يرتفع بله إنَّ ولكنَّ 

 .الروايتني اآلتيتني

إذا كان «: ، قال رواية احلسن بن صالح الثوري، عن أيب عبد اهللا - ٣

كيِّ  سه يشءٌ  اُكر�  )١(املاء يف الرَّ ؟ قـال: ، قلـت»مل ُينَجِّ ثالثـُة أشـباٍر «: وكـم الُكـرُّ

 .)٢(»ونصٌف عمقها، يف ثالثة أشباٍر ونصٍف ُعرُضها

الكرَّ اثنا عرش شربًا ونصـُف الشـرب، وهـو خمـالف ملـذهب  وظاهرها أنَّ 

يِن عن ذكر بذكر ُبعدَ   اكتفاء اإلمام اإلماميَّة باإلمجاع، فال ُبدَّ من محلها عىلٰ 

إرادة الشـكل التكعيبـي، أو الشـكل  محلهـا عـىلٰ  البُعد الثالث ملساواته هلام، ثمّ 

يٍّ من الشكلني ال يرفـع التعـارض بينهـا وبـني أ سطواين، ولكن احلمل عىلٰ األُ 

 .ضح عند بيان الرواية اآلتيةسابقتيها، كام سيتَّ 

كـم : عن الُكرِّ من املاء  سألت أبا عبد اهللا: رواية أيب بصري، قال - ٤

إذا كان املـاء ثالثـُة أشـباٍر ونصـٌف، يف مثلـه ثالثـُة أشـباٍر «: يكون قدره؟ قال

 .)٣(»فذلك هو الكرُّ من املاءونصٌف، يف عمقه يف األرض 

لـني،  وظاهرها تثليث األبعـاد، وأنَّ  البُعـد الثالـث مسـاٍو للبُعـدين األوَّ

ال فيها عىلٰ  يٌَّة، وليست قطعيَّة، ألنَّ ذلك ظنّ  فداللتها عىلٰ  البُعـد الثالـث هـو  الدَّ

بنيِّ كم هـو ، ومل يُ »يف عمقه يف األرض«:  السكوت عن مقداره، حيث قال

 .يف البعدين اآلخرين رَ كِ ه مساٍو ملا ذُ ذا العمق، لكنَّ الفقيه يستظهر أنَّ مقدار ه

ولو أمكن اجلمع بينها وبني الرواية الثالثة فال يمكن اجلمـع بيـنهام وبـني 

حاصل رضب ثالثة ونصف  حاله، ألنَّ  التعارض عىلٰ  ٰى وليني، ويبقالروايتني األُ 
                                                        

يُّ  )١(
كِ  .البئر: الرَّ

ُسهُ باب املاء الذي ال ُينَ /٢ ص/ ٣ج ( الكايف )٢(  ).٤ح / يشءٌ  جِّ

ُسُه يشءٌ باب املاء الذي ال ُينَ /٣ ص/ ٣ج ( الكايف )٣(  ).٥ح / جِّ
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شربًا، وأين هذا التحديد من التحديـد  اثنني وأربعني يف مثلها يف مثلها يزيد عىلٰ 

 !؟بسبعة وعرشين شرباً 

الفقيه مهام بذل من وسٍع وجهد الستنباط املراد من هـذه  وقد عرفت أنَّ 

، فلو أردنا جماراة املنكرين ٰى الظنِّ القطع به، وليس هنا سو األخبار فلن يصل إىلٰ 

كرِّ بأكملها، ولو طرحناها نطرح روايات حتديد ال يَّة الدليل الظنِّي فيلزم أنْ حلجّ 

 .لغوًا حاشاهم  ةيكون صدورها من األئمَّ  فالزمه أنْ 

دت الُكرَّ بالوزن، وهي ثالث روايات: القسم الثاين  :الروايات التي حدَّ

 :، قال رواية ابن أيب عمري، عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد اهللا - ١

 .)١(»الُكرُّ من املاء ألٌف ومائتا ِرْطلٍ «

روي يل عن عبد اهللا بـن املغـرية، : البن أيب عمري، قال ٰى خرواية أُ ر - ٢

 .)٢(»امئة رطلأنَّ الُكرَّ ستُّ «: أيب عبد اهللا  يرفعه إىلٰ 

 :قـال - يف حـديٍث  - د بن مسلم، عن أيب عبـد اهللا رواية حممّ  - ٣

 .)٣(»والُكرُّ ستُّامئِة ِرطلٍ «

ة أُ   :مورويف هذه الروايات عدَّ

ة اللغـة أنَّ : لاألمر األوَّ  طـل يسـاوي تسـعني مثقـاالً،  ذكر بعض أئمَّ الرِّ

، فحتَّ  ل الفقيه إىلٰ  ٰى وكالم اللغوي ال يفيد أكثر من الظنِّ مقدار الكرِّ من  لو توصَّ

 . أزيد من الظنِّ دليله إىلٰ  ٰى كالم اللغويني فال يرق خالل ضمِّ الروايات إىلٰ 

ا العوامُّ  القطـع  يصـلوا إىلٰ  مـن األحـوال أنْ  فال يمكن هلم بأيِّ حالٍ  وأمَّ

 .الظنِّ به ٰى بمقدار الكرِّ من هذه الروايات، بل ال يمكنهم حتصيل حتَّ 
                                                        

 ).٦ح (املصدر السابق  )١(

 ).٢ح / ١٣ب البا /أبواب املاء املطلق /١٦٨ ص/ ١ج ( وسائل الشيعة )٢(

 .)١١٩ ح/ ٤٣ ص/ ١ج ( هتذيب األحكام )٣(
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اوي هلـام هـو  وٰىل والثانية، فـإنَّ هناك إشكال يف الروايتني األُ : األمر الثاين الـرَّ

، فـاألُ  دتـه بـألف ومـائابن أيب عمري، ومها خمتلفتان يف حتديـد وزن الكـرِّ تي وٰىل حدَّ

دته بستّ    بـأنْ امئة رطل، وهذا تعارض واضح، وال خمـرج منـه إالَّ رطل، والثانية حدَّ

طل يف الرواية األُ ُحيمَ  طل بلٍد مـن البلـدان، ويف الروايـة الثانيـة عـٰىل وٰىل عٰىل رِ ل الرِّ

طـل يف األُ رِ  طـل طل بلٍد آخر، وهكذا صنع الفقهـاء، حيـث محلـوا الرِّ وٰىل عـٰىل الرِّ

ـي، وعلَّلـوا ذلـك بـأنَّ  العراقي، ويف طـل املكِّ طـل املّكـ الثانية والثالثة عٰىل الرِّ ي الرِّ

طل العراقي، وهبذه الطريقة يكون التعارض قد ارتفع من بني الروايتني  .ِضعُف الرِّ

، إذ غايـة املكّ  ولكن هل يمكن حتصيل القطع بأنَّ  يَّ ضعف العراقي؟ كالَّ

ة يف مثل هذه املوارد ملا ، فما يمكن حتصيله هو الظنُّ ليس إالَّ  لو مل يكن الظنُّ حجَّ

 .استطاع فقيه رفع التعارض بني الروايات املذكورة

إنَّ روايات هذا القسم تتعارض مع بعض روايات القسـم : النقطة الثالثة

د أطراف التعـارض، ومهـام حـاول الفقيـه أنْ  ل، وبذلك تتعدَّ جيمـع بـني  األوَّ

 .ة ترفع التعارض بينهام مل يمكنه ذلكالقسمني بحيث خيرج بنتيجة قطعيَّ 

ده لتحديد الكرِّ خارجة عـن القسـمني، إذ مل ُحتـ ٰى خروهناك روايات أُ  دِّ

 :باملساحة، وال بالوزن، بل بالوصف والتشبيه، من قبيل

،  رواية عبد اهللا بن املغرية، عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد اهللا - ١

بٍّ من تلك اِحلباِب التي تكون  حِ ، وأشار إىلٰ »ذابِّي هالكرُّ من املاء نحو حِ «: قال

 .)١(باملدينة

ة الظنّ ونرتك ملنكري التقليد ومنكري حجّ  يبونا عـن هـذه ُجي  يَّة أنْ يَّة األدلَّ

باٌب الرواية، وكيفيَّة معرفة مقدار الكرِّ منها، واحلال أنَّه ال يوجد يف زماننا هذا حِ 

 . عرص إمامنا الصادقباب املدينة التي كانت يف مشاهبة حلِ 
                                                        

ُس  /٣ ص/ ٣ج (الكايف  )١(  ).٨ح / ُه يشءٌ باب املاء الذي ال ُينَجِّ
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،  البن املغرية، عن بعض أصحابه، عن أيب عبد اهللا ٰى خررواية أُ  - ٢

ُسُه يشٌء، والُقلَّتان« :قال تان: إذا كان املاء قدَر ُقلَّتِني مل ُينَجِّ  .)١(»جرَّ

واية يواجهنا إشكاالن  :وبخصوص هذه الرِّ

تان«أنَّ عبارة : أحدمها ، أو  كالم املعصومهل هي من  »والُقلَّتان جرَّ

اوي  ؟من كالم الرَّ

بدوا رأهيم فيه، كام يُ  وهذا بحٌث طويٌل وطريقه َوِعٌر، وال يمكن للعوامِّ أنْ 

 . الظنُّ ال يمكن للفقيه حتصيل نتيجة قطعيَّة مهام صنع، وما هو إالَّ 

ل وقلنـا: ثانيهام   العبـارة للمعصـوم إنَّ  :لو جتاوزنـا اإلشـكال األوَّ

ة يف زمانه إشكال ٰى فيبق ة يف زماننا  حتديد حجم اجلرَّ ، وهل هو بحجم اجلرَّ

هذا، مع أنَّ اِجلرار ليس هلا حجٌم واحٌد، بل هلا أحجام خمتلفـة، فـأيُّ األحجـام 

 ؟قصده اإلمام 

بنتيجـة يف جـواب هـذا اإلشـكال  الفقيه مهام خرج إنَّ : وهنا أيضًا نقول

 .الظنِّ  يزيد عىلٰ  فال

ل من وسـائل الشـيعةوعور وللوقوف عىلٰ  ، )٢(ة الطريق راجع اجلزء األوَّ

 .فسك بعيدًا عن املكابرة والعنادذلك بن لكي تقف عىلٰ 

 :التطبيق الرابع

البَيِّعاِن باِخليـار « :قال - يف حديث -  فضيل، عن أيب عبد اهللا ٰى رو

 .)٣(»مل يفرتقا، فإذا افرتقا فال ِخيار بعد الرضا منهام ما

موضوع البيع وأحكامه بالتفصيل،  )اهللا مقامهم أعىلٰ (ا لقد تناول فقهاؤن
                                                        

 .)١٣٠٩ ح/ ٤١٥ ص/ ١ج ( هتذيب األحكام )١(

 .)٨و  ٧ من بعد احلديثني /١٦٧و ١٦٦ ص/ ١ج ( وسائل الشيعة )٢(

 .)٣ ح/ ١ب البا /أبواب اخليار /٦ ص/ ١٨ج ( وسائل الشيعة )٣(
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ــك إىلٰ  ــتندين يف ذل ــات  مس ــريم، ورواي ــاب الك ــوص الكت ــن نص ــة م مجل

جيريا  البائع واملشرتي بعد أنْ  ، وكان من بينها أحاديث تفيد أنَّ  املعصومني

 نْ عقد البيع حيقُّ لكلٍّ منهام فسخ العقد ما داما بـاقيني يف مكـان العقـد، وقبـل أ

 .يفرتقا، فإن افرتقا سقط خيارمها، وال يصحُّ الفسخ بعد ذلك

 ولكن هناك مجلة من املسائل تعرتض الفقيه يف هـذا املجـال، وحتتـاج إىلٰ 

 :أجوبة عليها من الرشع، ويف هذا املجال نذكر بعض تلك املسائل

فـرتاق فرتاق الذي يسقط معه اخليار، فهل يكفي االما هو مقدار اال - ١

 ؟خطوٍة، أو أزيد، أو أقلَّ  بمقدار

ك أحدمها ويبق هل يكفي أنْ  - ٢ اآلخر يف مكانـه، أو ال ُبـدَّ مـن  ٰى يتحرَّ

 ؟مفارقتهام ملكان العقد معاً 

ق اال - ٣ دَّ من بُ  فرتاق لو خرجا من املكان معًا متصاحبِني، أو الهل يتحقَّ

 ؟حصول الفرقة بني شخصيهام، وال تكفي مفارقة املكان

ام لو كانا مسـجونني ك - فرتاق لسبٍب أو آخريكن بإمكاهنام اال إذا مل - ٤

بينهام مهام بقيـا مسـجونني يف تلـك  اٰى اخليار مستمر� فهل يبق - يف غرفة واحدة

 ؟الغرفة، أو أنَّ هذا اخليار ال يشمل مثلهام

م أنَّ االفهَ يُ  - ٥ فـرتاق ال يكفـي لوحـده يف سـقوط م من احلديث املتقدِّ

حبُ  اخليار، بل ال ضا بالعقد، حيث رصَّ ق الرِّ فـإذا افرتقـا «: بقوله  دَّ من حتقُّ

من أين َيعلم كـلٌّ مـنهام : ، وهنا نواجه السؤال التايل»فال خيار بعد الرضا منهام

ضا لد  ؟اآلخر ٰى بحصول الرِّ

ل إليه وادَّع  ٰى فلو خرج أحدمها من املكان وبقي اآلخر فيه، ثمَّ رجع األوَّ

 خروجـه دليـٌل عـىلٰ  إنَّ : رضًا بالبيع فهل نأخذ بدعواه، أو نقول ه مل حيصل لهأنَّ 

ضا بالعقد، وبالتايل ال ُيقبَ   ؟ل ادِّعاؤهالرِّ
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قـال «: ، قـال غياث بن إبراهيم، عـن جعفـر، عـن أبيـه ٰى رو - ٦

 .)١(»مل يفرتقا البيع فقد وجب وإنْ  إذا َصَفَق الرجُل عىلٰ :  عيلٌّ 

ُد املتباِيَعِني عٰىل يد اآلخر عند العقد، ولذا يرضب أح أنْ : »َصَفَق «ومعنٰى 

بـارك اهللا يف (و )هذه صفقة مربحـة(: صفقًة، فيقولون مثالً  البيعَ  سّمي العرُب تُ 

 .)صفقتك

، وحاصله بحسب هذه   أمري املؤمنني أنَّ : وهنا يواجهنا إشكال مهمٌّ

لو مل  ٰى الرواية يكون قد حكم بوجوب البيع، أي بلزومه وعدم ثبوت اخليار حتَّ 

م، فام هو املوقف الذي جيب أن نتَّخـذه  يفرتقا، وهذا يتعارض مع احلديث املتقدِّ

 ؟جتاه احلديثني

 ؟ح، أو ال يمكنالتقيَّة فيُطرَ  وهل يمكن محل أحدمها عىلٰ 

 ؟وإذا أمكن ذلك فأيُّ احلديثني هو املوافق للتقيَّة

لبيع، وكـان املالـك لو كان البائع وكيالً عن املالك يف إجراء صيغة ا - ٧

حارضًا يف مكان البيع، فخرج الوكيل عن املكان وفارق املشرتي، وبقي املالك مل 

 يفارقه، فهل يبقٰى اخليار بني املالك واملشرتي، أو يسقط بخروج الوكيـل، أو أنَّ 

ة ببيع األصيلني، وال تشمل ما إذا كان أحدمها أصيالً واآلخـر  األحاديث خمتصَّ

 ؟وكيالً 

مـن خـالل اهلـاتف أو عـرب  تشمل األحاديث البيع الـذي يـتمُّ هل  - ٨

صـال بيـنهام، أو تِّ ينقطع اال أنْ  نرتنت، بحيث يكون اخليار موجودًا بينهام إىلٰ اإل

ة بالبيع الذي حيرض فيه املتعاقدان يف مكانٍ أهنَّ   ؟واحدٍ  ا خاصَّ

 صال بسبب خـارجتِّ نرتنت وانقطع االولو شملت البيَع عرب اهلاتف واإل
                                                        

 .)٧ ح/ ١الباب  /أبواب اخليار /٧ ص/ ١٨ج (ة وسائل الشيع )١(
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ار الكهربـائي، أو حلصـول عطـل يف هـاتف عن إرادة املتبـايعني كانقطـاع التيّـ

د الشبكة فهل يسقط اخليار، أو ال  ؟أحدمها، أو عطل من جهة مزوِّ

يَّارة فحصل  لو كان البائع راكبًا سيَّارًة، وبعد أنْ  - ٩ كت السَّ تمَّ العقد حترَّ

كـت السـيَّارة كم بيـنام إذا حترَّ اخليار، أو يرتفع، أو خيتلف احل ٰى افرتاق، فهل يبق

 ؟كت بغري قصد فال يسقط خيارهبإرادة البائع فيسقط خياره، وما إذا حترَّ 

فـرتاق، اال احلديث جعل املدار يف سقوط اخليار عـىلٰ  إنَّ : ٰى خروبكلمة أُ 

 ؟ختياري، أو يشمل القهريَّ أيضاً فرتاق االفهل املقصود هو اال

فرتاق، فافرتقا عـن خـوف ال عـن اال ِني عىلٰ لو أكره الظاملُ املتبايع - ١٠

مـا ُأكرهـوا «التي منها  »تي تسعة أشياءمَّ عن أُ  عَ ُرفِ « رغبٍة، فهل يشملهام حديث

حديث الرفع خمتصٌّ باألحكام التكليفيَّـة كاحلرمـة  خيارمها، أو أنَّ  ٰى فيبق »عليه

والتي  ة، والبطالن، وغريها،والوجوب، وال يشمل أحكام املعامالت، كالصحَّ 

 ؟منها اخليار

لو خرج أحد املتعاقدين من املكان سهوًا، أي نيس موضوع اخليار،  - ١١

م، فإنَّ  فع املتقدِّ النسيان واحٌد  فهل يسقط خياره، أو يكون مشموالً باحلديث الرَّ

 ؟من األشياء التسعة املرفوعة

اء رشب دو يفارق اآلخر، كام لـو احتـاج إىلٰ  نْ لو اضُطرَّ أحدمها أ - ١٢

يعود، فهل يسقط خياره، أو يكـون مشـموالً  بشكل عاجل، فذهب ليتناوله ثمّ 

فع، حيث ذُ   ؟ضطرار ضمن التسعة املرفوعةاال رَ كِ بحديث الرَّ

 مـن خـالل هذه املسائل وغريها كثري ال جيد الفقيه عليهـا أجوبـة إالَّ  إنَّ 

ك بعمومها، أو إط الرجوع إىلٰ  القها، أو نفس هذه األحاديث، من خالل التمسُّ

ا ال يلتفـت إليهـا غـري ، وهو ممَّ ٰى خرببعض اإلشارات الواردة فيها، أو لوجوه أُ 

وغريمها من صفات  - جيب عن كلِّ تلك املسائل، والعموم واإلطالقالفقيه، ليُ 
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ة يف بـاب األحكـام ال يفيدان الفقيه أزيد من الظنِّ  - احلديث ، فلو مل يكن حجَّ

يَّة منكري حجّ  وأمثاهلا بال جواب، وبالتايل يلزم عىلٰ  ة لبقيت هذه املسائلالرشعيَّ 

ناقصة وغري مكتملة،   د بن عبد اهللارشيعة حممّ  يعتقدوا بأنَّ  ي أنْ الدليل الظنّ 

مْ  :يف قوله ولزمهم تكذيب اهللا تعاىلٰ 
ُ
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َْوم  ).٣: املائدة( ا�ْ

 :التطبيق اخلامس واألخري

الولـُد للفـراش، وللعـاهر «: ه قالأنَّ   عن رسول اهللالفريقان  ٰى رو

 .)١(»احلجر

املعصوم  َل وقد جاء هذا النصُّ النبويُّ الرشيف يف بعض الوقائع التي ُسئِ 

 .عن حكمها، فأجاب بذلك

 ٰى وقد فهم منها الفقهاء ما فهموا، ومل يكـن هلـم مسـتند يف فهمهـم سـو

ـة ظنّيَّـة، فلـو مل يكـن ا هـي إالَّ ظواهر النصوص، والظواهر كام قلنا مرارًا م  أدلَّ

ًة فذلك يعني تعطيل هذا احلديث الرشيف الذي يُ الدليل الظنّ  ل قاعدة ي حجَّ شكِّ

 .بباب األنساب ٰى القواعد الفقهيَّة والتي ُتعن من أهمّ 

هناك العديد من حاالت اإلنجاب يقع فيها الشكُّ مـن  أنَّ : توضيح ذلك

كُّ يف خيانة الزوجة لزوجها مثالً، وهي وج، بحيث ُيَش الزَّ  جهة نسبة املولود إىلٰ 

د العـشَّ الزوجـي بـاخلراب، وتُ مسألة يف غاية اخلطورة، وُهت  ض الزوجـة دِّ عـرِّ

 .للفضيحة، وأماهنا من القتل ثأرًا للرشف

 :وإليك بعض الفرضيات يف هذا املجال

من  أنجبت بعد أقّل  زوجته بعد العقد، ثمّ يكون الزوج قد دخل ب أنْ  - ١

 .ة أشهرستَّ 
                                                        

 .)ةالطبعة احلجريَّ /٥ص / ٣ج ( والبخاري؛ )٣ح  /٤٩١ ص/ ٥ج ( الكايف :الحظ )١(
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يكون املولود لزوجها، وذلك ملا دلَّ عليـه  ويف هذه الفرضيَّة ال يمكن أنْ 

ٍة للحمل ستَّة أشهر  .الدليل من أنَّ أقلَّ مدَّ

هتا مـن  - ٢ جت من رجل آخر بعد انتهاء عـدَّ امرأٌة طلَّقها زوجها، فتزوَّ

ل مبارشةً  ل الـزوج الثـاين هبـا دخـو ة أشـهر عـىلٰ ، وبعد ميضِّ أكثر من ستَّ األوَّ

ل وبني اإلنجاب أكثر من سنة،  أنجبت مولودًا، وكان بني آخر وطٍء لزوجها األوَّ

ل أو للثاين  ؟فهل يكون املولود للزوج األوَّ

ويف هذه الفرضيَّة حيكم بكونه للثاين، وذلك ملا دلَّ عليـه الـدليل مـن أنَّ 

ٍة للحمل هي سنة، فال يمكن من الناحية الشـ أقٰىص  يكـون املولـود  رعيَّة أنْ ـمدَّ

ل  .للزوج األوَّ

ل  - ٣ ــزوج األوَّ ــر وطٍء لل ــني آخ ة ب ــدَّ ــن امل ــابقة، ولك ــيَّة الس كالفرض

 .واإلنجاب كانت أقلَّ من سنة

ل، كـام يمكـن أنْ  ويف هذه الفرضيَّة يمكن أنْ   يكون املولود للـزوج األوَّ

 ؟بمن ُينَس  يكون للثاين، فإىلٰ 

ة لتحديد من هو األب يَّة املختربيَّ صات الطبّ الفحو وهل جيوز اللجوء إىلٰ 

 ؟احلقيقي هلذا املولود

 .جيوز: قلَت  إنْ 

الً  :فجوابه عيُّ عىلٰ : أوَّ  ؟اجلواز ما هو دليلك الرشَّ

 اهللا ، وعنـدها ال يعلـم إالَّ يزه يف مجيع حاالت الشكِّ ُجت  يلزمك أنْ : وثانياً 

 .ما هي عواقب ذلك تعاىلٰ 

عيُّ عىلٰ  فام ،ال جيوز: قلَت  وإنْ   ؟عدم اجلواز هو دليلك الرشَّ

ا الرشع فإنَّ  العمـل بالقرعـة، فمـن  عنا يف مثل هذه احلاالت إىلٰ رجِ ه يُ وأمَّ

ذلك مجيع  ب عىلٰ ب إليه، وترتتَّ نَس أصابت القرعة باسمه من الزوجني فاملولود يُ 
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جـه ببناتـه، وغـري ذلـك مـن أحكام النسب، من التوارث بيـنهام، وحرمـة تزوُّ 

 .اماألحك

ة ظنّ   .يَّة، أعني ظواهر النصوص الرشيفة ليس غريوكلُّ ذلك وفق أدلَّ

شـكَّ  ة أشـهر، ثـمّ الدخول هبا أكثر من ستَّ  عىلٰ  جة مٰىض امرأة متزوِّ  - ٤

وج يف أهنَّ   ؟بمن ُينَس  ا ختونه مع زيد، وجاءت بمولود يشبه زيدًا متامًا، فإىلٰ الزَّ

أ من املولود وينسـبهالزوج يف مثل هذه الفرضيَّة سوف ي إنَّ  بطبيعـة  - تربَّ

ون عـىلٰ  ٰى زيد املتَّهم، بل حتَّ  إىلٰ  - احلال  أهل الزوجة حيكمون بذلك وال يتسرتَّ

ابنتهم بالزنا واخليانـة،  ابنتهم من الفضيحة، فإنَّ هذا يكفي عندهم للحكم عىلٰ 

املولـود  عـىلٰ بـون رتِّ ذلك من قتلها وغريه من اآلثار، كام ويُ  بون اآلثار عىلٰ رتِّ ويُ 

 .ان زنا رشعًا، وعرفًا، وعشائري� أحكام اب

ا احلديث املذكور ه ه حيكم بأنَّ فإنَّ  - »الولد للفراش وللعاهر احلجر« - وأمَّ

ٌد من الزوج - ولو احتامالً ضعيفاً  - ملتَ ابٌن لزوجها، ما دام ُحي   .أنَّه متولِّ

ة ال يتقبَّلها كثري ومن املؤسف أنَّ هذا احلكم هو واحد من بني أحكام كثري

ون أنفسهم مسلمني إىلٰ َس ممَّن يُ   !يومنا هذا مُّ

جت برجـل آخـر بعـد أنْ  - ٥ وضـعت  إذا طلَّقها زوجها وهي حامل، فتزوَّ

فكم هـي الفـروع  ،محلها، ثمَّ ولدت ولدًا آخر بعد ميضِّ ستَّة أشهر عٰىل العقد الثاين

عيِّ  عٍ الفقهيَّة هلذه الفرضيَّة، وما هو حكم كلِّ فر  ؟منها مدعومًا بالدليل الرشَّ

هـذه الفرضـيَّة نرتكـه كواجـٍب بيتـيٍّ ملنكـري التقليـد،  إنَّ اجلواب عىلٰ 

ي، مع دعواتنا هلم بالتوفيق لإلجابة عليه بعد أربعني يَّة الدليل الظنّ املنكرين حلجّ 

 .سنة، تزيد سنة، أو تقلُّ سنة

يَّته كام ي لو أنكرنا حجّ ي الذات مخسة من تطبيقات الدليل الظنّ هذه تطبيق

 .لدينا رشيعة وال أحكام فقهيَّة ٰى صنع منكرو التقليد ملا بق
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ل الـذي أعـددناه  - بحمد اهللا - وهبذا نكون قـد فرغنـا مـن املقـام األوَّ

يف اإلجابـة  - بعونـه تعـاىلٰ  - هات منكري التقليد، لنرشع بعدهبُ ُش  لإلجابة عىلٰ 

 .ثالبح هات املعلِّقني عىلٰ بُ ُش  عىلٰ 

*   *   * 



 

 

 

ما ا  

ت اإ أ   

الفـيس بـوك  البحث يف صفحتنا عـىلٰ  قد كان لبعض املعلِّقني الكرام عىلٰ 

مجلة من اإلشكاالت، وكنَّا قد وعدناهم باإلجابة عليها بعد الفراغ من البحث، 

مـا  ىلٰ ر عــبعضها ضمن البحـوث السـابقة فنقتصـ وحيث اتَّضح اجلواب عىلٰ 

 .يتَّضح جوابه بعد مل

  :ال اول

 :ثالث نقاط ويشتمل عىلٰ 

ـتُ أنَّ الكُ : وىلٰ األُ  ـنَّة،   ةب اجلامعة ألحاديـث األئمَّ تفـي باقتفـاء السُّ

 .مراجعة الفقهاء يف ذلك لتزام بالرشع، فال حاجة بنا إىلٰ واال

ون بحكم العقل استنمنكري التقليد ال ُيقِ أنَّ  :الثانية ما ورد عـن  ادًا إىلٰ رُّ

 .يف ذلك  أهل البيت

مور مستحَدثٌة يف صول أُ علم الرجال، والدراية، واملنطق، واألُ أنَّ : الثالثة

ها األئمَّ ين، وال ُيقِ الدِّ   . ةرُّ

ف عىلٰ : وىلٰ جواب النقطة األُ  األحكام التي  أنَّ اهلدف من التقليد هو التعرُّ

ة ه لـيس بمقـدور العـوامِّ اسـتنباُط الغالبيَّـأنَّ  ستنباط، وقد أثبتنااال تتوقَّف عىلٰ 

ـق  منها من الكتاب الكريم، أو روايات املعصومني ٰى العظم ، فكيف يتحقَّ

نَّة، واال  !؟لتزام بالرشعاقتفاء السُّ
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 :من وجهني: جواب النقطة الثانية

أنَّ املقصود من حكـم العقـل خصـوص مـا يفيـد القطـع بـاحلكم  - ١

 عـىلٰ  بوجوب ما يتوقَّف عليه الواجب، كتوقُّـف احلـجِّ  الرشعي، كحكم العقل

سـة،  إىلٰ  - الفيزة - تأشرية الدخول حتصيل جواز السفر مثالً، وعىلٰ  الديار املقدَّ

ذلـك،  العقل حيكـم آنـذاك بوجـوب حتصـيلهام، لتوقُّـف أداء احلـجِّ عـىلٰ  فإنَّ 

ـ يمكن لعاقل حيرتم عقله أنْ  وال عي بـأنَّ األئمَّ ون مثـل هـذا يرفضـ  ةيـدَّ

 !؟احلكم، وكيف يرفضونه والعقل إنَّام حكم به ألجل امتثال أمر اهللا 

عليه فقهاء املخالفني من  ٰى خمتصٌّ بام جر  أنَّ النهي الوارد عنهم - ٢

، وسـدِّ ستحسـانالعمل بام اخرتعوه بعقوهلم، كالعمل بالرأي، والقياس، واال

يَّتها، وأمَّ  يقم دليل رشعيٌّ عىلٰ الذرائع، وما شابه ذلك من القواعد التي مل  ا حجِّ

عن العمل به، بـل ال يمكـن النهـي  ٰى حكم العقل القطعي فلم يرد أيُّ نصٍّ ينه

لنا القول يف ذلك ضمن بحوث سابقة، فراجع  .عنه، وقد فصَّ

ة وجوه: جواب النقطة الثالثة  :من عدَّ

 سـتَحَدث، وإالَّ حرمة كلِّ ما هو مُ  أنَّه ال دليل من عقل وال نقل عىلٰ  - ١

يـوم  من سنَّ ُسنًَّة حسنًة فله أجرها وأجر مـن عمـل هبـا إىلٰ « : لبطل قوله

جيعـل  أنْ  »سنَّ ُسنَّةً « ٰى ، ألنَّ معن)١(»جورهم يشءٌ ينقص من أُ  القيامة من غري أنْ 

فعالً من األفعال طريقًة يتَّبعها اآلخرون، ومل تكن تلك الطريقـة موجـودة مـن 

ـباب مـثالً، قبل، كام لو أسَّ  عات هبدف تزويج الفقراء مـن الشَّ س صندوقًا للتربُّ

رع لكـن الطريقـة املـذكورة ـكانت ثابتة يف الشَّ  ذلك وإنْ  فإنَّ إعانة الشباب عىلٰ 

أعني تأسيس صندوق هلذا الغرض مل يرد فيها أيُّ نصٍّ من الكتاب الكـريم، أو 
                                                        

 ).١ح / باب وجوه اجلهاد /٩ ص/ ٥ج ( الكايف )١(



ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ٢٠٣ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

رة، أو اإلمجاع، ومع ذلك فهو فعل  نَّة املطهَّ جـائز، لدخولـه حتـت احلـديث السُّ

 .ه أمٌر مستحَدثرغم أنَّ  املذكور، ويقطع كلُّ مسلم باستحبابه عند اهللا تعاىلٰ 

ل فيه ما لـيس ُتدِخ  ين هو أنْ أنَّ املقصود من األمر املستحَدث يف الدِّ  - ٢

بالبدعة، نظري ما لو اخرتع شخٌص من عند نفسه صالًة بكيفيَّة  ٰى منه، وهو املسمَّ 

ل عليه بغري دليل ثمَّ ينسب استحباهبا إىلٰ  خمصوصٍة،  .الرشع ويتقوَّ

وقد ورد التحذير الشديد من ذلك يف األحاديث الرشيفة، ومنها ما جـاء 

بـاَع  إنَّ أَال «: مجاعة الشيعة إىلٰ   يف رسالة إمامنا الصادق بـاَع األهـواِء واتِّ اتِّ

 .)١(»عٌة، وكلُّ بدعة يف النارمن اهللا ضالٌل، وُكلُّ ضاللٍة بِد ىٰ َدِع بغري ُهدبِ ال

ا املستحَدثات التي ال تُ  فهم الرشع  ستعان هبا عىلٰ بل يُ  ،الرشع ب إىلٰ نَس وأمَّ

حرمة مثلها، كعلم الرجال الذي استحدثه علامء املسـلمني لتنقيـة  فال دليل عىلٰ 

 ٰى تفشَّ  ة من األحاديث املدسوسة واملكذوبة، وذلك بعد أنْ األحاديث املعصوميَّ 

ليم الكليني بسنده، عن ُس  ٰى بني املسلمني، فقد رو  رسول اهللا ذب عىلٰ الك

قلت ألمـري : ه قال، يف حديث طويل أنَّ  بن قيس اهلاليل، عن أمري املؤمننيا

شيئًا مـن تفسـري القـرآن   سمعت من سلامن واملقداد وأيب ذرٍّ إّين :  املؤمنني

سـمعت منـك تصـديق  ثمّ غري ما يف أيدي الناس،   اهللا وأحاديث عن نبيِّ 

سمعت منهم، ورأيت يف أيدي الناس أشياء كثرية من تفسـري القـرآن ومـن  ما

أنتم ختالفوهنم فيها، وتزعمون أنَّ ذلك كلَّه باطـل،   اهللا األحاديث عن نبيِّ 

دين، ويُ   رسول اهللا الناَس يكذبون عىلٰ  ٰى َأَفَرتَ  ون القرآن بآرائهممتعمِّ  ؟فرسِّ

ـقد سألت فافهم « :فقال فأقبل عيلَّ : قال  ااجلواب؛ إنَّ يف أيدي الناس حق�

، وحمكـًام ومتشـاهباً، اا وخاص� كذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعام� وباطالً، وصدقاً و
                                                        

هلــا يف الصــفحة ، )١ح / كتــاب الروضــة /٢ ص/ ٨ج (الكـايف  )١(  )٢(وهــي رسـالة طويلــة أوَّ

 .)٨(جاءت يف الصفحة  »وكلُّ بدعة يف النار«، وعبارة )١٤(وآخرها يف الصفحة 
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: ٰى قام خطيباً فقالعٰىل عهده، حتَّ   سول اهللار وحفظاً وَومهاً، وقد ُكِذَب عىلٰ 

ابة، فمن كَ  ا الناس قد كثرت عيلَّ الَكذَّ أ مقعـده مـن أهيُّ ـدًا فليتبـوَّ َذَب عيلَّ متعمِّ

: ام أتاكم احلديُث من أربعة ليس هلم خـامسُكِذَب عليه من بعده، وإنَّ  النار، ثمّ 

ج أنْ ظهِ رجل منافق يُ  يكذب عـٰىل  ر اإليامن، ُمتََصنٌِّع باإلسالم، ال يتأثَّم وال يتحرَّ

ـ  رسول اهللا ـدًا، فلـو علـم النـاس أنَّ اب مل يقبلـوا منـه، ه منـافق كـذَّ متعمِّ

قوه، ولكنَّ  ومل ورآه، وسمع منـه،   هذا قد َصِحَب رسول اهللا: هم قالواُيصدِّ

وأخذوا عنه وهم ال يعرفون حالـه، وقـد أخـربه اهللا عـن املنـافقني بـام أخـربه، 

ـوا : ووصفهم بام وصفهم، فقال 
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بوا إىلٰ  ثمّ  ،]٤: املنافقون[ لِق عاة أئمَّ  َبَقوا بعده فتقرَّ ة الضاللة والـدُّ

رقاب الناس،  النار بالزور والكذب والبهتان، فَولَّوهم األعامَل، ومحلوهم عىلٰ  إىلٰ 

 من عصـم اهللا، فهـذا أحـد وأكلوا هبم الدنيا، وإنِّام الناس مع امللوك والدنيا إالَّ 

 .)١(آخر احلديث إىلٰ  »...األربعة

ت احلاجة لتأسيس علم ُيعن واة، لتمييـز  ٰى وهلذا مسَّ بدراسـة أحـوال الـرُّ

نه العلامء خدمًة لروايات املعصـومني ةالثقا   منهم عن غريهم، فهو علم دوَّ

 .ومتييزها عن الروايات املكذوبة عليهم، أو التي ال مثبت لصدروها

ضبط األسانيد، بحيث يمكـن  عىلٰ احلثُّ   بل جاء عن أمري املؤمنني

ل من أشار إىلٰ   هالقول بأنَّ   َب ِسـتأسيسه، كـام نُ  هذا العلم وحثَّ عىلٰ  هو أوَّ

الكليني بسنده، عن أيب  ٰى وضع علمي النحو والرصف، فقد رو إليه اإلشارة إىلٰ 

ثتُم بحديٍث فأَسنُِدوه إىلٰ :  قال أمري املؤمنني«: ه قالأنَّ   عبد اهللا  إذا َحدَّ

َثُكم، فإنْ   .)٢(»كان كذباً فعليه فلكم، وإنْ  اكان حق�  الذي َحدَّ
                                                        

 ).١ح / باب اختالف احلديث /٦٢ ص/ ١ج ( الكايف )١(

 ).٧ح / ب واحلديثتُ باب رواية الكُ  /٥٢ ص/ ١ج ( الكايف )٢(
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اجلهل املطبق الـذي يعيشـه  أنَّ هذا اإلشكال خري شاهد ودليل عىلٰ  - ٣

ة منكرو التقليد، ألنَّ هذه العلوم ليست مطلوبة لذاهتا، وإنِّـام هـي آالت علميَّـ

الكتـاب، (ريع ـمصـادر التشـرعيَّة مـن ـوظِّفها الفقيه الستنباط األحكام الشيُ 

نَّة، واإلمجاع، والعقل القطعي ريع األحكـام ـ، وليست هي مصـادر لتشـ)والسُّ

ـة بكـلِّ صـنعة،  الرشعيَّة، وذلك نظري استعانة أهل الصـنائع بـاألدوات اخلاصَّ

ار  ندان لصنع السيف مثالً، وكاستعانة النَّجَّ اد بالنار واملطرقة والسِّ كاستعانة احلدَّ

، وهكذا، والفقيه حينام يُ  باملنشار ن علًام باسم واملطرقة واملسامر لصنع الكريسِّ دوِّ

صول الفقه إنَّام يريد بذلك تسجيل القواعد التي علم الدراية أو علم الرجال أو أُ 

رعيَّة مـن ـة استنباط األحكام الشاعتبارها، ليستعني هبا يف عمليَّ  دلَّ الدليل عىلٰ 

ـنَّة،  مصادر الترشيع، وهي ما بني قواعد رشعيَّـة مسـتفادة مـن الكتـاب أو السُّ

  وكـالم رسـوله ة يتوقَّف عليها فهـم كـالم اهللا تعـاىلٰ ة وأدبيَّ وقواعد لغويَّ 

، حيث ٰى خرة قطعيَّة، شأنه يف ذلك شأن العلوم األُ ، وقواعد عقليَّ  ةواألئمَّ 

ون هبا بتدوين قواعده حلفظه من جهة، ولسـهول ة الرجـوع يقوم العلامء املختصُّ

 ، ولتدريسـه ملـن يريـد حتصـيل القـدرة عـىلٰ ٰى خـرإليه عند احلاجة من جهـة أُ 

 .ة من جهة ثالثةستنباط كام هو املعمول به يف احلوزات العلميَّ اال

ة، يَّ جتهادبديل عنها يف عملية استنباط األحكام اال أنَّ هذه العلوم ال - ٤

وايات املعتربة لألخـذ هبـا دون  بعلمـي الدرايـة غريهـا ال يـتمُّ إالَّ  فإنَّ متييز الرِّ

ا أنْ  وايات فيختلط املكذوب بغريه  والرجال، فلو أبطلنامها فإمَّ نأخذ بجميع الرِّ

ا أنْ ٰى خرمن جهة، ويلزم اجلمع بني املتناقضات من جهة أُ  نأخـذ ببعضـها  ، وإمَّ

دون بعــض مــن دون ضــوابط، فنكــون كاملخــالفني الــذين يعملــون بــاآلراء 

ـا أنْ  ل أهل البيتبَ ات املنهي عنها من قِ ستحسانواال نلتـزم بتعطيـل  ، وإمَّ

 .األحكام يف زمن الغيبة، وكلُّ هذه اخليارات باطلة بالبداهة
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مل اا:  

ت األعلـم مـن بـني ثبِـين، وكيـف نُ ب الفقهاء مراجَع للدِّ من الذي نصَّ 

 ؟الفقهاء

 : نقطتنيويشتمل هذا اإلشكال عىلٰ 

 ؟ينللدِّ  ب الفقهاء مراجعَ ي نصَّ من الذ: وىلٰ األُ 

 ؟ت األعلم من بني الفقهاءثبِ كيف نُ  :الثانية

 :من وجهني: وىلٰ جواب النقطة األُ 

تنصيب كمرجع، وذلك ملـا أوضـحناه  أنَّ الفقيه العادل ال حيتاج إىلٰ  - ١

ل البحث من أنَّ التقليد حاجة رضورية للعوامِّ وال بديل هلم عنـه، وهـذا  يف أوَّ

ي الفقيه العادل ملنصب املرجعيَّة هو اآلخر حاجة رضوريَّ  يعني أنَّ  دَّ ُبـ ة التصدِّ

وجود طبيب يداوهيم من  بديل عنها، كحاجة الناس يف باب الطِّبِّ إىلٰ  منها وال

كان يف بلدهتم طبيب فسيكون بطبيعة احلـال  أمراضهم بال فرق بني البابني، فإنْ 

 املناسب هلا، وال يتوقَّف األمر عـىلٰ مرجعًا هلم يف تشخيص األمراض والعالج 

 .ر قرارًا بتنصيبه مرجعًا للناس يف باب الطبابةصدِ ة تُ وجود جهة رسميَّ 

حـاجتهم  عـوامِّ النـاس يف زمـن الغيبـة، فـإنَّ  وكذلك احلال بالنسبة إىلٰ 

ة إىلٰ  الفقيه العادل  إىلٰ يراجعوا  تِّم عليهم أنْ معرفة وظائفهم الرشعيَّة ُحت  الرضوريَّ

رعيَّة، ـختصاص يف باب اسـتنباط األحكـام الشـعرفتها، باعتباره صاحب االمل

طبيعـيٍّ مـن دون  لٍ هلم وبشـك ااملؤمنني له يصبح مرجعًا فعلي� وبسبب مراجعة 

 .تعيني وتنصيب من أحد حاجة إىلٰ 

يكونـوا مراجـع  عدٌد من الفقهاء العدول الصـاحلني ألنْ  دَ جِ ويف حال وُ 

له ضـوابط لـيس هـذا جمـال  حد منهم كمرجع أعىلٰ ي واللمؤمنني يكون تصدّ 

 .بحثها
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ة إىلٰ ـلو غضضنا النظر عامَّ تقتضيه احلاجة الض - ٢ مراجعـة الفقيـه  روريَّ

ائل عىلٰ   تنصيب فليعلم أنَّ التنصيب عىلٰ  املرجعيَّة حتتاج إىلٰ  أنَّ  العادل وأرصَّ السَّ

 :نحوين

ل  .التنصيب اخلاصُّ : النحو األوَّ

ب املعصوم فقيهًا مرجعًا للناس، كتنصيب اإلمام الباقرُينَ  وهو أنْ    صِّ

جلس يف مسـجد ا«:  لإلفتاء يف قوله ٰى يتصدَّ  ألبان بن تغلب، وأمره له بأنْ 

 .)١(»يف شيعتي مثُلك ىٰ ُير بُّ أنْ حِ املدينة وَأفِت الناَس، فإّين أُ 

ين مـن بعـض شيعتهم ألخذ معامل الـدِّ   ةوكذلك إرجاع باقي األئمَّ 

مجلة من الروايات يف هـذا اخلصـوص،   الشيخ الكليني ٰى أصحاهبم، كام رو

ما رواه عبد اهللا بـن أيب : ة، من قبيلوقد نقلنا مجلة منها يف مبحث تاريخ املرجعيَّ 

ه لـيس كـلَّ سـاعة ألقـاك، وال يمكـن إنَّ :  قلت أليب عبد اهللا: يعفور، قال

ما يسألني عنـه،  يس عندي كلَّ ن أصحابنا فيسألني ولالقدوم، وجييُء الرجل م

ه سـمع مـن أيب، وكـان عنـده د بن مسلم الثقفي؟ فإنَّ ما يمنعك من حممّ «: فقال

:  قلت للرضا: ب اهلمداين، قالبن املسيِّ  ما رواه عيلُّ : ، ومن قبيل)٢(»وجيهاً 

ن آخُذ معامل ديني؟ قال تي بعيدة ولسُت أصل إليك يف كلِّ وقت، فِممَّ من « :ُشقَّ

ي املأمون عىلٰ  ازكريّ  فلـامَّ : ببـن املسـيِّ  ، قـال عـيلُّ »ين والـدنياالـدِّ  بن آدم الُقمِّ

 .)٣( احتجت إليها بن آدم، فسألته عامَّ زكريّ  انرصفت قدمنا عىلٰ 

 .التنصيب العامُّ : النحو الثاين

 املسلمني بنحو الوجوب الكفائي أنْ  يوجب الرشع عىلٰ  وهو من قبيل أنْ 
                                                        

 ).٧الرقم / ١٠ص ( رجال النجايش )١(

 .)٢٣ ح/ ١١ب البا /أبواب صفات القايض /١٤٤ ص/ ٢٧ج ( وسائل الشيعة )٢(

 .)٢٧ ح/ ١١ب البا /أبواب صفات القايض /١٤٦ ص/ ٢٧ج ( وسائل الشيعة )٣(
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ه مجاعة منهم يف   :ين  ليكونوا مراجع للباقني، كام يف قوله تعاىلٰ الدِّ  تتفقَّ
َ
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  ).١٢٢: التوبة( �ون

، )١(آخـر احلـديث إىلٰ  »...العلـامء ورثـة األنبيـاء«:  ومن قبيل قوله

، وغريها من النصوص التي ذكرناهـا يف )٢(»لُس مناء الرُّ الفقهاء أُ «:  وقوله

ة العلامء الذين ذكرهتم بأوصـافهم مرجعيَّ  أدلَّة مرشوعيَّة التقليد، وهي تدلُّ عىلٰ 

 - الرشائط - م بأشخاصهم، فمن توفَّرت فيه تلك األوصافومن دون تسميته

ي لإلفتاء، وجاز للعوامِّ الرجوع الفقاهة والعدالة جاز له التصدّ  رأسها التي عىلٰ 

 .إليه

ة، وليست قها العلميَّ رُ أنَّ معرفة الفقيه األعلم هلا طُ : جواب النقطة الثانية

 .ق العلميَّةرُ خر غري الطُّ أمرًا يتبع املزاج، أو العواطف، أو أيَّ يشٍء آ

ـة  ) األعلمإّين (أو  ) فقيهإّين (: وقول شخص يف حقِّ نفسه ال يكـون حجَّ

 .ق العلميَّةرُ الناس ما مل يثبت لدهيم ذلك بالطُّ  عىلٰ 

ٍل إنَّام يأيت بعد إثبـات مشـ روعيَّة التقليـد، ـوالبحث يف ذلك بشكل مفصَّ

ة، أو غريهـا مـن مسألة األعلميَّ  وبحثنا خمتصٌّ بإثبات ذلك، وال يبحث فيه عن

هذه  املسائل املرتبطة باملرجعيَّة املرشوعة، ولذا نكتفي هبذا القدر من اجلواب عىلٰ 

 .النقطة

من اإلشكال أيضًا، ألنَّ كالمنـا كـام  وىلٰ النقطة األُ  وهذا الكالم يأيت عىلٰ 

ـب الفق ا من هو الـذي نصَّ  هـاء مراجـعَ قلنا هو يف إثبات مرشوعيَّة التقليد، وأمَّ

تـأيت بعـد إثبـات  ٰى خرين، وكيف نعرف األعلم من الفقهاء فتلك بحوث أُ للدِّ 
                                                        

 ).١ح / ٣٤ ص/ ١ج ( الكايف )١(

 ).٥ح / ٤٦ص / ١ج ( الكايف )٢(
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نا إذا أنَّ  ئالقار ام أجبنا عليه تفصيالً لكي ال يشتبه عىلٰ نا إنَّ أصل املرشوعيَّة، ولكنَّ 

ب الفقهاء كمراجع للدِّ ثبِ مل نُ  روعيَّة التقليـد، ـين فال تثبـت مشـت من الذي نصَّ

 .لدفع هذه الشبهةفكان جوابنا 

ل اا:  

رها ـفسِّ يكون البحث خاليًا من أيِّ رواية غري معتربة، أو آية مل يُ  أنْ  ٰى نتمنّ 

ون يف التقليد، أو أُ  واضـحة، كـام يف آيـة سـورة  ال تدلُّ عليه داللـة ٰى خراملفرسِّ

 .التوبة

 : النقاط التاليةجتيبوا عىلٰ  أيضًا أنْ  ٰى ونتمنّ 

 .تنصيب املرجعآلية  :وىلٰ األُ 

 .)حفظه اهللا(تنصيب آخر مرجع يف النجف  أسامء املرشفني عىلٰ  :الثانية

فتون بتقليـد بدأ الشيعة يُ  ٰى دليل تقليد األعلم، وآلية معرفته، ومت :الثالثة

 .األعلم

رت فتاو ٰى فتاو أمثلة عىلٰ : ابعةالر ٰى علامئنا األوائل يف التقليد، وهل تطوَّ

 .التقليد

ارنة عادلة بـني ة خصوصًا فيام خيصُّ املال، مقة إدارة املرجعيَّ آلي :اخلامسة

 .الواقع والتنظري

ة الناس مقلِّ  :ادسةالس  ؟دون أم جمتهدون يف العقائدهل عامَّ

ة والتقليـد يني وخصـوص املرجعيَّـعدم اخللط بني التعليم الـدِّ  :ابعةالس

ـ حتـثُّ عـىلٰ  بآية أو رواية ستدالل، فال يمكن االاليوماملعروفني لدينا  ه أو التفقُّ

 .وجوب التقليد التعليم عىلٰ 

 .ة يف العراقني عن املرجعيَّ ِرسُّ إقصاء العراقيِّ  :امنةالث
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ل به أحد املتابعني للبحث عىلٰ  صفحتنا يف  هذا حاصل التعليق الذي تفضَّ

 .الفيس بوك

 :أربعة أبواب ويمكن تبويب مطالب هذا التعليق إىلٰ 

ل  .)٦رقم (التقليد يف العقائد كام يف النقطة  يف حكم: الباب األوَّ

 .ل البحث، فراجعوهذا أمر قد أوضحناه تفصيالً يف أوَّ 

 ٢و ١( ة كام ورد يف النقـاطيف قضايا ترتبط بشؤون املرجعيَّ : الباب الثاين

 ).٨و ٥و ٣و

التسليم بمرشوعيَّة  ومن الواضح أنَّ الكالم حول هذه النقاط يتوقَّف عىلٰ 

روعيَّة، ال فيام يرتتَّـب بعـدها، فإنَّـه ـالمنا هنا هو يف إثبات تلك املشالتقليد، وك

 .خارج عن عهدة هذا البحث

يف رأي الفقهاء األوائل يف مسألة التقليد كام ورد يف النقطة : الباب الثالث

 .)٤رقم (

شري إليها يف بداية يف إلزامنا ببعض الرشوط يف البحث كام أُ : الباب الرابع

 .، وسيأيت تفصيل تلك الرشوط)٧رقم (يف النقطة  رَ كِ كام ذُ اإلشكال، و

لني وأهنَّ  ام خارجان عـن عهـدة هـذا وبعد ما عرفت من حال البابني األوَّ

 .ابعوالر البحث خيتصُّ اجلواب بالبابني الثالث

روعيَّة التقليـد أمـر ـأنَّ اعتقاد قدماء الفقهاء بمشـ: جواب الباب الثالث

 :وذلك لوجهنيجمال للتشكيك فيه،  ال

هيم بشكل فعيلٍّ لإلفتاء يف مجيع العصـور، فلـو مل يكـن التقليـد تصدّ  - ١

وا لذلك، بل كان الواجب عليهم أنْ  ينهوا العـوامَّ عـن  مرشوعًا عندهم ملا تصدَّ

 .تقليدهم، وَألَمروهم بالبحث بأنفسهم لتشخيص تكليفهم

 ٰى ب الفتـاوتُـم لكُ ة تـأليفههيم للمرجعيَّـ تصـدّ عـىلٰ  اويكفي دليالً قطعي� 
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، ككتايب  ٰ )اهلداية(و) املقنع(لريجع إليها العوامُّ  ، وكالمها للشيخ الصدوق املتوىفَّ

ٰ ) املقنعة(، و)هـ٣٨١(سنة   وغريها من الرسائل الفتوائيَّة للشـيخ املفيـد املتـوىفَّ

ٰ  ٰى علم اهلد د املرتٰىض وغريه للسيِّ ) ُمجَل العلم والعمل(، و)هـ٤١٣(سنة   املتوىفَّ

ٰ ) الكــايف(، و)هـــ٤٣٦(ســنة  ، )هـــ٤٤٧(ســنة  أليب الصــالح احللبــي املتــوىفَّ

ب تُ وغريها من الكُ ) املبسوط(و) طريق الرشاد قتصاد اهلادي إىلٰ اال(و) النهاية(و

 ٰ هو أكرب كتاب  )املبسوط(، وكتابه )هـ٤٦٠(سنة  الفتوائيَّة للشيخ الطويس املتوىفَّ

ٰ ) اسماملر(يومنا هذا، و ٰى فتوائيٍّ حتَّ  يلمي املتـوىفَّ  للشيخ محزة بن عبد العزيز الدَّ

ب(، و)هـ٤٦٣( سنة كالمهـا للشـيخ عبـد العزيـز بـن ) جواهر الفقه(و) املهذَّ

 ٰ اج املتوىفَّ ين للشـيخ عـامد الـدِّ ) نيل الفضيلة الوسيلة إىلٰ (، و)هـ٤٨١( سنة الربَّ

بق(املعروف بابن محزة الطويس، و بـن احلسـن  عيلِّ  للشيخ أيب املجد) إشارة السَّ

ين الكيـدري، للشيخ قطـب الـدِّ ) ريعةـإصباُح الشيعة بمصباح الش(احللبي، و

ادس اهلجري، و البن ) ُغنية النزوع(وهؤالء املشايخ الثالثة من أعالم القرن السَّ

 ٰ البن ) الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي(، و)هـ٥٨٥(سنة  زهرة احللبي، املتوىفَّ

 ٰ ، وكالمها )املخترص النافع(و) رشائع اإلسالم(، و)هـ٥٩٨( سنة إدريس املتوىفَّ

ٰ ق احلّيل للمحقِّ  بن سعيد  ٰى للشيخ حيي) اجلامع للرشايع(، و)هـ٦٧٦(سنة   املتوىفَّ

 ٰ ) إرشاد األذهان(و) القواعد(و) منيتبرصة املتعلِّ (، و)هـ٦٩٠(سنة  احليلِّ املتوىفَّ

ٰ مة احلّيل ة للعالَّ ب الفتوائيَّ تُ وغريها من الكُ ) هناية األحكام(و ، )هــ٧٢٦(  املتوىفَّ

ي العاميل د بن مكّ وغريها للشيخ حممّ ) اللُّمعة(و) البيان(و) الدروس الرشعيَّة(و

 ٰ ل املتوىفَّ ب بالشهيد األوَّ ) املوجز احلاوي لتحرير الفتاوي(، و)هـ٧٨٦(سنة  امللقَّ

ٰ للشيخ أمحد بن حممّ  ب تُـوغريهـا مـن كُ  ،)هــ٨٤١(سنة  د بن فهد احليلِّ املتوىفَّ

 .رين، ناهيك عن املعارصينري املتأخِّ املتأخرين ومتأخِّ 

ر يف العصور السالفة يف بداية والتقليد مل تكن ُتذكَ  جتهادأنَّ مسائل اال - ٢
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م كانوا يكتفون بذكرها يف هناية يَّة، ألهنَّ ستداللب االتُ الرسالة العمليَّة وال يف الكُ 

م صـوليَّة لـبعض األعـالم املتقـدِّ صـادر األُ صـول، فالحـظ املمباحث علم األُ 

 :ذكرهم

 ُحسن والذي يُدلُّ عىلٰ (: ، قال د املرتٰىض للسيِّ ) الذريعة( كتاب :فمنها

ة قديه ال خالف بني األُ للمفتي أنَّ  يِّ تقليد العامّ  ًام وحـديثًا يف وجـوب رجـوع مَّ

ٍن مـن العلـم بأحكـام املفتي، وأنَّه يلزمه قبول قوله، ألنَّه غري مـ يِّ إىلٰ العامّ  تمكِّ

 .)١()احلوادث، ومن خالف يف ذلك كان خارقًا لإلمجاع

ة( كتاب :ومنها ه والذي نذهب إليه أنَّـ(: ، قال للشيخ الطويس) الُعدَّ

: ذلـك يدلُّ عـىلٰ . البحث والتفتيش تقليُد العاملِ  يِّ الذي ال يقدر عىلٰ جيوز للعامّ 

َة الطائفة من عهد أمأّين   زماننا هذا يرجعون إىلٰ  إىلٰ   ري املؤمنني وجدُت عامَّ

غون  علامئها، ويستفتوهنم يف األحكام والعبادات، ويفتوهنم العلامء فيها، وُيسـوِّ

ال جيـوز لـك : هلم العمل بام يفتوهنم به، وما سمعنا أحـدًا مـنهم قـال ملُسـتَفٍت 

ُت، ِلْمـتنظر كـام نظـرُت، وتعلـم كـام عَ  ستفتاء، وال العمل به، بل ينبغي أنْ اال

،  ةأنكر عليه العمل بام يفتوهنم، وقد كان اخلَلُق العظيُم عارصوا األئمَّ  وال

أحد مـن هـؤالء، وال إجيـاب القـول  ة النكري عىلٰ َك عن واحٍد من األئمَّ ومل ُحيْ 

بوهنم يف ذلك، فمن خالفه يف ذلـك كـان خمالفـًا ملـا هـو  بخالفه، بل كانوا ُيَصوِّ

 .)٢()املعلوم خالفه

يِّ العمـل جيـوز للعـامّ (: ، قال ق احلّيل للمحقِّ ) املعارج( كتاب :اومنه

نقل قـول املخـالفني كاملعتزلـة قـال  ، وبعد أنْ )العامل باألحكام الرشعيَّة ٰى بفتو
                                                        

ــة إىلٰ  )١( ــأُ  الذريع ــول الش ــ/ ٥٣٧ص ( ريعةـص ــاين عش ــاب الث ــل /رـالب ــي : فص ــفة املفت يف ص

 ). سة اإلمام الصادقطبعة مؤسَّ /واملستفتي

ة يف أُ العُ  )٢( املفتـي  يف ذكـر صـفات: فصـل /الباب احلادي عرش/ ٧٣٠و ٧٢٩ص ( صول الفقهدَّ

 .)قم /هطبعة ستار/ واملستفتي وبيان أحكامهام



ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ٢١٣ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

اإلذن للعـوامِّ يف  اتِّفـاق علـامء األعصـار عـىلٰ : لنا(: جواز التقليد عىلٰ  مستِدال� 

ل، إىلٰ ، و)العلامء من غري نكري ٰى العمل بفتو : الثاين( :قال أنْ  كان هذا دليله األوَّ

ـا قبـل وقـوع احلادثـة أو  يِّ  العامّ لو َوَجَب عىلٰ  ة الفقه لكان ذلك إمَّ النظر يف أدلَّ

ا قبلها فمنفيٌّ باإلمجاع، وألنَّ  اسـتيعاب  ؤدِّي إىلٰ ه يُ عندها، والقسامن باطالن، أمَّ

ر بأم ؤدِّي إىلٰ وقته بالنظر يف ذلك، فيُ  ا بعد نزول الرضَّ ر املعاش املضطرِّ إليه، وأمَّ

يٍّ عنـد نـزول احلادثـة بصـفة ر، الستحالة اتِّصاف كلِّ عامّ احلادثة فذلك متعذِّ 

 .)١()املجتهدين

احلقُّ أنَّه جيـوز ( :، قال مة احلّيل للعالَّ ) صولهتذيب األُ ( كتاب :ومنها

، وقـال يف )٢()عتزلـة بغـدادرع، خالفـًا ملـقلِّد املجتهد يف فروع الشـيُ  يِّ أنْ للعامّ 

ن مـن  يُّ العامّ (: موضع آخر من الكتاب جيب عليه التقليد يف الفروع إذا مل يتمكَّ

ن من فعل اال ، فإنْ جتهاداال يف حتصـيل العلـوم التـي  ٰى بـأن يسـع - جتهادمتكَّ

بلـغ كان عاملًا مل ي ستفتاء، وكذا إنْ ختريَّ بينه وبني اال -  هباإالَّ  جتهاديتيرسَّ اال ال

 .)٣()جتهادرتبة اال

صوليَّة، اثنان منها بنا األُ تُ ة كُ  نامذج عن بقيَّ هذه املصادر األربعة ما هي إالَّ 

ـا كُ للقدماء، واثنـان للمتـأخِّ  ب تُـرين وكُ ري املتـأخِّ ب متـأخِّ تُـرين عـنهم، وأمَّ

ث عنها وال حرج، ويف هذا كفاية لطالبي احلقِّ   .املعارصين فحدِّ

 :أربع نقاط والذي يشتمل عىلٰ  :ابعجواب الباب الر

 .بالروايات غري املعتربة ستداللعدم اال: وىلٰ األُ 
                                                        

ل /البـاب العـارش /٢٧٥ص ( صـولمعارج األُ  )١( املسـألة / يف املفتـي واملسـتفتي: الفصـل األوَّ

 ).قم /طبعة رسور/ األُوىلٰ 

يف املفتـي : الفصـل الرابـع /املقصد الثاين عرشـ /٢٩٠ ص( صولعلم األُ  هتذيب الوصول إىلٰ  )٢(

 ).قم/ هبعة ستارط/ البحث الثاين /واملستفتي

 .)البحث الثالث /٢٩١ص (املصدر السابق  )٣(
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ون بالتقليد ستداللعدم اال: الثانية ها املفرسِّ  .باآليات التي مل ُيفرسِّ

عدم االستدالل باآليات التي ال داللـة واضـحة فيهـا عـٰىل التقليـد، : الثالثة

 وَ  :، يعني قوله تعاىلٰ كآية سورة التوبة
ً
ة
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ه واخللـط بينـه  بام دلَّ عىلٰ  ستداللعدم اال: ابعةالر وجوب التعلُّم والتفقُّ

 .)٧رقم (وبني دليل التقليد، كام هو مفاد النقطة 

 :من ثالثة وجوه: وىلٰ جواب النقطة األُ 

ضـوابط  معتربة تتوقَّف عـىلٰ أنَّ معرفة كون الروايات معتربة أو غري  - ١

ة، وليست أمر ل لتشـخيص ذلـك هـو علـم فِّ ًا تابعًا ملزاج الباحث، واملتكخاصَّ

جـال، ومهــا علـامن ال يـؤمن هبــام منكـرو التقليـد أصــالً،  رايـة، وعلـم الرِّ الدِّ

، وبالتايل فهـم يعتمـدون مثـل  ع املخالفني ألهل البيتدَ ويعتربوهنام من بِ 

ذون بجميع رواياته من دون تصنيف هلا بني معترب وغـري ، ويأخ)الكايف(كتاب 

ض  معترب، ولذا فحينام نستدلُّ عىلٰ  مرشوعيَّة التقليد بـبعض الروايـات ال نتعـرَّ

ة أو غريهالبيان درجة ا  .لرواية من حيث الصحَّ

لو أقرَّ منكرو التقليد بجواز العمل هبذين العلمني فسيكونون آنذاك  - ٢

ختصاص فيهام، كالنجايش، والطويس، وغريمها، فيقعون االمن املقلِّدين لذوي 

وا منه وأنكروه عىلٰ   .غريهم فيام فرَّ

ظ فـيام إذا الَحـام يُ عتبـار وعدمـه إنَّـأنَّ سند الروايات من حيث اال - ٣

عربَّ عنه بالتواتر اإلمجايل، وهو عبـارة حيصل قطع إمجايلٌّ بمضموهنا، وهو ما يُ  مل

صدور ولو رواية واحدة من تلك الروايات عن أهل عن حصول القطع ب ٰى خرأُ 

ة بعضـًا مـن تلـك ، وقـد نقلنـا يف مبحـث تـاريخ املرجعيَّـ بيت العصـمة

مرجعيَّـة  الروايات، ومجلٌة منها معتربة سندًا، وقـد دلَّـت بشـكل واضـح عـىلٰ 

 .فضالً عن زمان الغيبة، فراجع  ةالفقهاء يف زمن األئمَّ 
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ا بإمجاع اإلماميَّة الذي نقله الشـيخ الطـويس يف تأكيد مضامينه مضافًا إىلٰ 

مة ة يف عبارته املتقدِّ رب عتَ ما يوافق مضمون الروايات يُ  ، واإلمجاع عىلٰ كتاب الُعدَّ

ة ذلك املضمونمن القرائن التي تُ   .فيد القطع بصحَّ

 :من وجهني: جواب النقطة الثانية

ـلزمونـا بقـويُ  أنَّ منكري التقليد ال يمكـنهم أنْ  - ١ نـا رين، ألنَّ ـل املفسِّ

ين، ومنكرو التقليـد ال ُجيـ لو زون التقليـد يف أخذنا به رصنا مقلِّدين للمفرسِّ وِّ

 .ام آيات األحكاميف تفسري القرآن الكريم، السيّ  ٰى ين مطلقًا حتَّ الدِّ 

نا مل نستدلَّ من القرآن إالَّ  - ٢   : بآيتني؛ قوله تعاىلٰ أنَّ
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وجوب التقليد مل نذكرها، وهي  هبا عىلٰ  ستداللوهناك آية ثالثة يمكن اال
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ختصاص، ألنَّ الكلمة األخرية يف كـلِّ جمـال من نزلت اآلية فيهم وبني أهل اال

ا اجلاهل به فال قيمة لكالمه فيه ختصاص يف ذلك املجال، وأمَّ تكون لصاحب اال

ختصاص، وإذا كـان األمـر كـذلك يكون قد أخذ كالمه من صاحب اال  أنْ إالَّ 

، بل الصحيح هـو  اداعي عقالئي�  فال لألخذ بكالمه ما دام قد أخذه من املختصِّ

، بال حاجة لتوسيط اجلاهل فيام بي أنْ   .ننا وبينهنأخذ بكالم نفس املختصِّ

ارة يركب العقالء يف سـيّ  أنْ  - بل من املضحك - ولذا فمن غري املعقول



 يف زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ٢١٦

ته يف ذلك أنَّ  ٰى يتصدَّ  ه قد أجلس لسياقتها شخص ال يعرف السياقة أصالً، وحجَّ

 !ده ماذا يفعل خطوة بخطوةرِش يُ  اجنبه سائقًا حقيقي�  إىلٰ 

كان هذا  إنْ : لهجواب العقالء يف هذه احلالة واضح، حيث سيقولون  إنَّ 

ارة، فإنَّ الذي فقم عن مقعد القيادة ودعه جيلس مكانك ليقود السيّ  اسائقًا حقيقي� 

ده ذلـك رِشـيُ   بعـد أنْ يـدها إالَّ ياقة أحقُّ هبا من الـذي ال ُجي كيفيَّة الس د إىلٰ رِش يُ 

الً ثمَّ إنَّ  .السائق  .نا لسنا حقالً لتجاربك، فاذهب وتعلَّم السياقة أوَّ

اح  ٰى ة العقالئيَّة ما لو تصدَّ ملثال أوضح يف هذه القضيَّ ويكون ا غـري اجلـرَّ

اح يقف إىلٰ  ة أنَّ لعمليَّة استئصال ورم من دماغ إنسان، بحجَّ  جنبه،  الطبيب اجلرَّ

ة ة فتح اجلمجمـة، وكيفيَّـة ترشيح فروة الرأس، وكيفيَّ علِّمه كيفيَّ ه هو من سيُ وأنَّ 

 !ةة إهناء تلك العمليَّ كيفيَّ استئصال الورم من دماغ املريض، و

ختصاص، وفـيام ذكرنـا أهل العلم واال عىلٰ  ٰى ال ختف ٰى خروهناك آيات أُ 

 .من آية التوبة كفاية

وقد اتَّضـح جواهبـا قبـل قليـل، وأيضـًا يف أوائـل : جواب النقطة الثالثة

ة املرشوعيَّة، حيث رشحنـا هنـاك اآليـة  ل من أدلَّ البحث عند رشح الدليل األوَّ

 .ابعة، فالحظحها خمترصًا يف جواب النقطة الرريمة تفصيالً، وسيأيت رشالك

وجوب الـتعلُّم  ه طلب عجيب، ألنَّ ما دلَّ عىلٰ أنَّ : جواب النقطة الرابعة

ه من أقو ة مش ٰى والتفقُّ ام السـيّ  - ينتعلُّـم مسـائل الـدِّ  روعيَّة التقليـد، ألنَّ ـأدلَّ

 :له طريقان - األحكام

غ: أحدمها ين، كام هو حال الفقهاء وطلبـة احلـوزة لطلب علوم الدِّ  التفرُّ

 .العلميَّة

غ لطلــب علــوم الــدِّ الــتعلُّم ممَّــ: ثــانيهام ين، أي التقليــد يف ذلــك ن تفــرَّ

ل  .ألصحاب الطريق األوَّ
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ل بنحو الوجوب الكفائي ال الوجوب  وآية التوبة قد أوجبت الطريق األوَّ

حت أنَّ  غ لـذلك، وهلـذا القلَّة القل العيني، بل ورصَّ يلة هي التي بمقدورها التفرُّ
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غوا مجيعًا لطلب علوم الدِّ  ذلك، فإنَّ  عىلٰ  ين لتعطَّلت احلياة متامًا، املؤمنني لو تفرَّ

 ٰى يتصـدَّ  املجاالت، وهـي أنْ  ة يف مثل هذهفلم يكن بديل عن الطريقة العقالئيَّ 
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روعيَّة للطريـق الثـاين مـن الـتعلُّم ـوبذلك تكون اآلية قد أعطـت املشـ

ه، وهو األخذ ممَّ  غ لطلب العلم والفقه، وهو عني التقليد الذي نقول والتفقُّ ن تفرَّ

 .بمرشوعيَّته، وليس شيئًا آخر

ال اا:  

ستنباط هي العلوم التي يلـزم إتقاهنـا وأدوات اال(: ولكق ما الدليل عىلٰ 

قة ودقيقة جد� من خالل در ، أم يلزمنا تقليدك بقبول كلِّ مـا )ااستها دراسة معمَّ

 ؟ةتقول وأنت يف مورد إثبات قضيَّ 

ـ وهل كلُّ األحكام بحاجة إىلٰ  ال يمكـن (ا تلك العلوم التي وصفتها بأهنَّ

بريًا من عمره قد يصل يرصف طالب العلم شطرًا ك  بعد أنْ إتقان تلك العلوم إالَّ 

غ للدراسـة يف  ط إىلٰ يف املتوّس  ما ال يقلُّ عن ثالثني سـنة مـن التحصـيل والتفـرُّ

 ؟)ةاحلوزة العلميَّ 

وا فهمهم لرواياهتم   ةوهل كان العوامُّ من أصحاب األئمَّ  الذين أقرَّ

 ؟متقنني هلذه العلوم هبكذا وصف
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ص، والنصـوص القرآنيَّـإنَّ مبدأ الرجو ثمّ  وائيَّـع للمتخصِّ ة التـي ة والرِّ

تستدلُّون هبا ال تفيد أكثر من مرشوعيَّة التقليد، لكنَّها ال تفيد مرشوعيَّة الرجوع 

عونـه مـن  غري املعصوم، أو الرجوع إليه من غري دليل عىلٰ  إىلٰ  فتواه، وهو مـا تدَّ

واة عنهم  ةغري األئمَّ  الرجوع إىلٰ   .والرُّ

من تراهم الئقني بالتقليد  شتغال بإثبات صدق التعريف عىلٰ أليس اال ثمّ 

ا ال فائدة من اإلطنـاب فيـه، حتياط وأقسامه ممَّ خريًا من اإلطناب يف تعريف اال

ه مع أنَّه ال ره أو تعرسُّ  ؟خالف بيننا يف تعذُّ

 :ثالث نقاط هذا حاصل اإلشكال، وهو يشتمل عىلٰ 

 ؟)...ستنباط هي العلوموأدوات اال(: ولكق ما هو الدليل عىلٰ : وىلٰ األُ 

 ؟ما ذكرت بحاجة إىلٰ   ةهل كان أصحاب األئمَّ : الثانية

ت أنَّ عنوان ثبِ ترشح تعريف التقليد رشحًا وافيًا، لتُ  كان عليك أنْ : الثالثة

ص ينطبق عىلٰ  اوي عنه، وعـدم   الفقيه، وال ينحرص باملعصوم املتخصِّ والرَّ

ختالف ا ال فائدة من اإلطناب فيه، مع عدم االتياط ممَّ حاإلطناب يف تعريف اال

ه ره أو تعرسُّ  .بيننا يف تعذُّ

مات الفقه يف هذا العص: والثانية وىلٰ جواب النقطتني األُ  ر ـأنَّ حتصيل مقدِّ

حتصيل كثٍري منها،  ، لعدم حاجتهم إىلٰ  ةخيتلف عنه يف عرص أصحاب األئمَّ 

ريف، والبيـان، ـاللغـة، واإلعـراب، والتصـكمسائل علوم العربيَّة، أعني متن 

صـول الفقـه، عن البحث يف كثٍري من قواعـد أُ  ٰى م كانوا يف غنواملعاين، وكام أهنَّ 

ـا أنْ   ومعظم قواعد علمي الدراية والرجال، ألنَّ أكثـر مسـائل هـذه العلـوم إمَّ

ا أنْ يكونوا حاصلني عليها بالطبع والسليقة كمسائل علوم العربيَّ  كونـوا ي ة، وإمَّ

مستغنني عنها كمسائل علمي الدراية والرجال، فمثل أبان بن تغلب كـان مـن 

ما هي  تتغريَّ العربيَّة إىلٰ  العرب األقحاح الفصحاء بطبعه وسليقته، أعني قبل أنْ 
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دراسة وتدريس، بل كان أبان بن تغلب إمامـًا يف  حتتاج إىلٰ  عليه اليوم، وقبل أنْ 

  اإلمام البـاقر نَّ إ ٰى ويف احلديث، ويف الفقه حتَّ  ة، ويف التفسري،علوم العربيَّ 

الذي  من النصِّ  فتي الناس، كام عرفَت جيلس يف مسجد املدينة ويُ  كان قد أمره أنْ 

ة املرشوعيَّ   .ةنقلناه يف الدليل اخلامس من أدلَّ

كانـت  دراسـة علـوم العربيَّـة بعـد أنْ  ال حيتاج مثله إىلٰ  ومن الطبيعي أنْ 

ة مـن كالمـه ذ قواعد العربيَّ ؤَخ ن تُ يف طبعه وسليقته، بل هو ممَّ  قواعدها راسخة

 .دباء ذلك العرصذ من غريه من شعراء وأُ ؤَخ كام تُ 

عنها،  ٰى مثل أبان كان يف غن وكذلك الكالم يف قواعد علوم احلديث، فإنَّ 

، أو بينـه وبـني أمـري  كمعرفة رجال السند الواقعني بينه وبـني رسـول اهللا

ام هو اإلمامان إنَّ  )صلوات اهللا عليهم(سنده إليهم  ، ألنَّ  حلسننياملؤمنني وا

اد والباقر وبـال واسـطة، فـأيُّ  ، إذ كان يأخذ احلديث عنهام مبارشةً  السجَّ

 ؟تعلُّم قواعد الدراية أو الرجال حاجة ملثله إىلٰ 

رين عن تلك احلقبة بعد أنْ تلك العلوم إنَّ  إنَّ  هنا العلامء للمتأخِّ اختلط  ام دوَّ

دت الوسـائط يف األسـانيد التـي  اللسان العريب األصيل بالدخيل، وبعد أنْ  تعدَّ

اعون واملدلِّسون أكثر  ، وبعد أنْ  ةبينهم وبني األئمَّ  ابون والوضَّ ختلَّلها الكذَّ

ب الناقلة لألحاديـث، تُ خ الكُ َس ا كان موجودًا يف تلك احلقبة، وبعد اختالف نُ ممَّ 

سِّ والتحريف، أو الزيادة، أو النقصان، أو بسبب وقوع التصحيف ف يها، أو الدَّ

إمـام  الضياع، وليس بإمكاهنم استكشاف حقيقة احلال من خـالل الرجـوع إىلٰ 

ةاإل - زماهنم مون من أصـحابنا يصـنعون ذلـك  - ¨ مام احلجَّ كام كان املتقدِّ

ة بالرجوع إىلٰ   . األئمَّ

ف العاقَل عٰىل حقيقة ما ُتوقِ  وإنَّ مراجعة منصفًة ملتون هذه العلوم سوف

ستنباط يف عرص الغيبة يتوقَّف عٰىل إتقان تلك العلـوم دراسـًة نقول، وهو أنَّ اال

 .وتطبيقاً 
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  :ىلٰ ايف قولـه تعـ )الصعيد(إنَّ كلمة : ما لو قيل: مثاله
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م بغـري الـرتاب التـ يعني أنَّ  اتعني الرتاب، وهذا فقهي� ، )٤٣: النساء( ط يمُّ

، وعليه يكـون فاقـُد املـاء والـرتاب فاقـدًا للطَّهـوَريِن، وحكـم فاقـد  ال يصحُّ

ن من أحدمها أنْ  الطَّهوَريِن عدم وجوب الصالة عليه إىلٰ   .يتمكَّ

ا لو قيل ا تعني مطلق وجه األرض، من تراب، وحجـر، ومـدر، إهنَّ : وأمَّ

الفقيه  ٰى ختلفت النتيجة الفقهيَّة، وألفتأرضًا ال ٰى ، ورمال، وكلُّ ما ُيسمَّ وحٰىص 

م عىلٰ   .، أو الرمل، أو غريمهاواجد احلٰىص  بوجوب التيمُّ

ل أو الثـاين  ٰى وال مرجع للفقيه يف حتديد املعن احلقيقي للصعيد وأنَّـه األوَّ

 .علم اللغة واألدب ٰى سو

ام يأخذ الفقيه ولو اختلف علامء اللغة واألدب عىلٰ   ؟قولني فبأهيِّ

 خربة وممارسة طويلة يف جمال اللغة واألدب للوصول إىلٰ  هذا حيتاج إىلٰ  إنَّ 

 .الرأي احلقيقي للصعيد لغةً 

احلقيقي هو املقصود يف اآلية أو غريه،  ٰى بعد ذلك ينظر ما إذا كان املعن ثمّ 

 .وهذا من أهمِّ وظائف الفقيه التي يكثر ابتالؤه به

له من دراسة تلـك العلـوم دراسـًة  دَّ ولكي يبلغ املكلَّف هذه الرتبة فال بُ 

الدليل، وال يصحُّ فيها التقليـد لعلـامء تلـك الفنـون، وهـذا  متحيصيًَّة تقوم عىلٰ 

 .ال سوف يأخذ من عمره سنوات طوالبطبيعة احل

سـتنباط يف وبعد الفراغ من مراحل التحصيل يرشع يف ممارسة عمليَّـة اال

 :كلِّ مسألة، وهي مترُّ بجملة من اخلطوات

وايات، لري: منهاف مـا يمكـن  ٰى النظر يف نصوص املسألة من اآليات والرِّ

 .صوليَّة، وغريهاضوء ما تعلَّمه من قواعد عربيَّة، وأُ  استفادته منها عىلٰ 

ـص نصـوص  يكون هنـاك مـا ُخي مراجعة بقيَّة النصوص، لئالَّ : ومنها صِّ

 .هاحها، أو ينسخها، أو يتعارض معقيِّدها، أو يرشاملسألة، أو يُ 
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ة رفـع كيفيَّـ دَّ من بذل اجلهـد للوصـول إىلٰ بُ  كان هناك معارض فال وإنْ 

ما تقتضيه قواعد باب  ينتقل إىلٰ  دَّ أنْ بُ  مل يمكن رفعه وعالجه فال التعارض، فإنْ 

 .ستنباطالتعارض، وهو من أصعب ما يصادف الفقيه خالل عمليَّة اال

ابقني، لئالَّ : ومنها  يكون قد غفل عـامَّ التفـت مراجعة كلامت الفقهاء السَّ

بسـبب  ٰى إليه غريه من الفقهاء، مـن وجـود إشـارٍة مـا يف الـنصِّ تتغـريَّ الفتـو

 يكون قد اشتبه يف إعراب كلمة، أو ترصيفها، أو فهم معناها، مالحظتها، ولئالَّ 

، ليتجنَّب خمالفة مـا هـو ٰى  يكون هناك اتِّفاق بينهم أو بني أكثرهم يف الفتوولئالَّ 

املرجـع عنـد  من أنَّ   ق عليه بني اجلميع أو األكثر، وذلك ملا ورد عنهممتَّف

وايات هو املجمع عليه بينهم، كام يف رواية عمر بن حنظلة، عـن أيب  اختالف الرِّ

، يف حديث طويل من بني أحاديث وردت لعالج تعارض  عبد اهللا الصادق

فـإنَّ املجمـع «: وجوب األخذ باملجمع عليه بقولـه  الروايات، حيث علَّل

 .)١(»عليه ال ريب فيه

ـ أنَّ  أنَّ اإلماميَّة جممعون عىلٰ  هذا، مضافًا إىلٰ  ه الفقيه لـيس بمعصـوم وأنَّ

شتباه صيب، فيكون عرضة للخطأ، وألجل تقليص مساحة اخلطأ وااليُ و ُئ خيط

مني عليه زمانًا عمالً بام روي عنبُ  ال أمري  دَّ له من النظر يف كلامت األعالم املتقدِّ

من استبدَّ برأيه هلـك، ومـن «:  بن أيب طالب مراء عيلِّ احلكامء وحكيم األُ 

، ويف حال مل يالحظ كلامهتم مل يكن معذورًا )٢(»شاور الرجال شاركها يف عقوهلا

الفقاهـة يف هـذه العصـور  لو أخطأ بسبب تركه ملالحظتها، ومن هنا يتَّضـح أنَّ 

 .من ذي قبل باتت أكثر صعوبةً 

أي الـذي  مالحظة ما أوردوه وما قد يرد من إشكاالت عـىلٰ  :ومنها الـرَّ

 .ة دفعهاوصل إليه، وكيفيَّ 
                                                        

 ).١٠ح / باب اختالف احلديث /٦٧ ص/ ١ج (الكايف  )١(

 .)١٥٨احلكمة ( هنج البالغة  )٢(
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 .مراعاهتا ستنباط الصحيح عىلٰ مور التي يتوقَّف االغري ذلك من األُ  إىلٰ 

التقليد رشحًا وافيًا ألنَّـه مـن  ٰى أنَّ عدم رشحنا ملعن: جواب النقطة الثالثة

يِّ الذي ال يقرأ وال يكتب، وما ذكرنـاه مّ األُ  ٰى تَّ مور الواضحة التي يعرفها حاألُ 

لـني لـيس أكثـر، وهـو كـاٍف  يف تعريفه إنَّام كان من قبيل التنبيه للغـافلني واملغفَّ

 .لطالب احلقيقة

 مرشوعيَّة التقليد بمبدأ الرجـوع إىلٰ  الفقهاء عىلٰ  استداللومنه يتَّضح أنَّ 

ص ليس  د تنبيٍه إىلٰ  يف احلقيقة، بل هاستدالالً املتخصِّ كه كلُّ عاقـل درِ أمٍر يُ  و جمرَّ

د اال نبَُّه بام يزيل نَّ اإلنسان عرضٌة للذهول والغفلة فيُ إلتفات إليه، وحيث بمجرَّ

ختصـاص ال خيتلـف الفقيه من ذوي اال ر أنَّ نكِ عنه غطاء الغفلة، وإالَّ فالذي يُ 

عي أنَّ النَّحويِّني واللَُّغويِّني والِفيزيـاويِّ  ن يدَّ ني والَفلكيِّـني ليسـوا مـن ذوي عمَّ

 !ختصاص يف النحو واللغة والفيزياء والفلكاال

ص عنوانـًا   مظلوميَّة أهل البيت وممَّا يضاف إىلٰ  جعل عنوان املتخصِّ

واة عنهم، بل هو هلم  مشرتكًا بينهم  :من ناحيتني  وبني الرُّ

بتعليم  هو  ختصاص، واحلال أنَّ علمهمجعلهم من ذوي اال: وىلٰ األُ 

أنَّ   ، وليس بطريق الدراسة واملامرسة، بل ورد عنهم من اهللا ورسوله

يعلموا شيئًا علَّمهم اهللا ما أرادوا علمه، كام  أرادوا أنْ  ٰى علمهم تبع ملشيئتهم، فمت

امي، عن أيب عبد اهللا ٰى يف هذا املعن ٰى رو إنَّ اإلمام إذا «: ، قال أبو الربيع الشَّ

 إذا أراد اإلمـام أنْ «:  ، وما رواه أبو عبيدة املدائني، عنه»يعلم علم شاء أنْ 

إحاطتهم  ، وقد جاءت الروايات العديدة تدلُّ عىلٰ )١(»يعلم شيئاً أعلمه اهللا ذلك

ة املنزلـة، ب السامويَّ تُ ، وعلوم الكُ  دنا حممّ بجميع علوم األنبياء مع علوم نبيِّ 

م من جربئيل، وحتديث املالئكـة ك أعظلَ وما يأتيهم به روح القدس الذي هو مَ 

                                                        

 ).٣و ١ح / يعلموا علموا ة إذا شاؤوا أنْ األئمَّ  باب أنَّ  /٢٥٨ ص/ ١ج (الكايف  )١(
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هلم، والنقر يف أسامعهم، والنقش يف قلوهبم، واإللقاء يف روعهم، وعلمهـم بـام 

يوم القيامة، وعندهم الصحيفة اجلامعة، وعلـم  كان وما هو كائن وما يكون إىلٰ 

ل، وغري ذلك من العلـوم التـي  الً بأوَّ ما حيدث يف الساعة يف أطراف األرض أوَّ

ل منـه، يف اجلزء األوَّ  )الكايف(الشيخ الكليني العديد من الروايات يف فيها  ٰى رو

ار يف كتابـه وحممّ  بـه، تُ ، والصـدوق يف كُ )رجاتبصـائر الـدَّ (د بن احلسن الصفَّ

 .وغريهم

  مع رواهتم يف بوتقة واحدة، واحلال أنَّ مقامهم  جعلهم: الثانية

أنفسهم، وقد ورد يف مجلة   ومونواملعص  اهللا تعاىلٰ فوق ذلك بام ال يعلمه إالَّ 

 .)١(»قاس بنا أحدنحن أهل البيت ال يُ « : من املصادر قوهلم

ا دعو واة هم أهل اال أنَّ  ٰى وأمَّ اوي الرُّ ختصاص فكالم غري دقيق، ألنَّ الرَّ

فقيه، وغري فقيه، واملرجع منهام هو خصـوص الفقيـه دون غـريه، : صنفني عىلٰ 

  رسـول اهللا أنَّ   ديث املروي عن أيب عبد اهللاأشار احل ٰى هذا املعن وإىلٰ 

َر اهللاُ عبدًا سـمع مقـالتي فوعاهـا، ـنضَّ «: خطب الناس يف مسجد اخليف فقال

 حامل فِقٍه إىلٰ  بَّ وحفظها، وبلَّغها من مل يسمعها، فُربَّ حامل فِقٍه غُري َفقيٍه، ورُ 

واة من لي)٢(»من هو أفقُه منه س بفقيه أصالً، ومنهم من ، فهو رصيح يف أنَّ من الرُّ

غري الفقيه مع وجـود الفقيـه، أو  هو أقلُّ فقهًا من غريه، فكيف يرجع الناس إىلٰ 

 .ختالف بينهامام عند االالفقيه مع وجود األفقه، السيّ  الرجوع إىلٰ 

د بـن ، فمن الفقهاء حممّ  ةوكال الصنفني موجود يف الرواة عن األئمَّ 

ة بن أعني، ويونس بن عبد الـرمحن، وابـن أيب مسلم، وبريد بن معاوية، وزرار

، وهو من ٰى عمري، وأمثاهلم، ومن غري الفقهاء كثريون، منهم أمثال محَّاد بن عيس
                                                        

 .لصدوقلنقًال عن كتاب عيون أخبار الرضا ، )٥ح / ٢٦٩ ص/ ٢٦ج (بحار األنوار  )١(

 ).٤٣ح / ٨الباب  /أبواب صفات القايض /٨٩ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(
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ة واة وله مكانة عند األئمَّ هو عن نفسه ما هو رصيح يف  ٰى ، فقد رو ثقاة الرُّ

: يومـاً   قال يل أبو عبـد اهللا: عدم فقاهته رغم حفظه لألحاديث، حيث قال

أنا أحفـظ كتـاب حريـز يف  ،دييا سيِّ : فقلت: ، قال»؟صّيل تُ  يا محَّاد؛ ُحتِسُن أنْ «

هـًا إىلٰ : ، قال»ال عليك يا محَّاد، قم فصلِّ «: الصالة، فقال  فقمُت بني يديه متوجِّ

ـاد« :القبلة، فاستفتحُت الصالَة، فركعُت، وسجدُت، فقال  ن أنْ ِسـال ُحت  ،يـا محَّ

ل منكم يأيت عليه ستُّون سنة أو سبعون سنة فال يقيم صالة ، ما أقبح بالرجصّيل تُ 

 .)١(فأصابني يف نفيس الذلُّ  :، قال محَّاد»ةً واحدًة بحدودها تامَّ 

ا فقهاؤنا اليوم فإهنَّ  ن ينطبق علـيهم احلـديث السـابق، فـإنَّ م مجيعًا ممَّ وأمَّ

واة قد محلوا احلديث عن أهل البيت مجيع العصور، كافَّة شيعتهم يف  إىلٰ   الرُّ

واة أنفسهم، فصار علامء الشيعة ثالثة أصناف  :وفيهم من هم أفقه من الرُّ

ل واة الفقهاء، من قبيل أبان بن تغلب، وحممّ  :األوَّ د بن مسلم، وزرارة، الرُّ

 .وأرضاهبم

د بن عيس: الثاين واة من غري الفقهاء، كحامَّ  .وأشباهه ٰى الرُّ

واة، : الثالث وا أحاديث الفقهاء من غري الرُّ كفقهاء عرص الغيبة الذين َتَلقَّ

صوهلم، ورصفـوا أعامرهـم يف خـدمتها ب أصحاهبم وأُ تُ من كُ   أهل البيت

من تلك األحاديث، وهم املرجع   مرادهم وتنقيحها وهتذيبها، للوصول إىلٰ 

ختصاص يف هذا املجال كام رشحنـاه للعوامِّ يف عرص الغيبة، باعتبارهم ذوي اال

الً في ممفصَّ  .ام تقدَّ

واة، وإالَّ   فلـو أردنـا هذا كلُّه مع فرضيَّة أنَّ فقهاء الغيبـة ليسـوا مـن الـرُّ

واة أيضًا، وإالَّ فلن يبق م يف ِعداد الرُّ  ٰى مناقشة صاحب اإلشكال بشكل دقيق فإهنَّ

له وألمثاله من منكري مرجعيَّة الفقهاء أيُّ مرجع يرجعون إليه يف زمن الغيبـة، 
                                                        

 ).٨ح / يف التكبري وما يقال عند ذلك باب افتتاح الصالة واحلدِّ  /٣١١ ص/ ٣ج (الكايف  )١(
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ــري ــاب الك ــم، وال كُ ال الكت ــومنيُت ــث املعص ــة ألحادي ــديث الناقل ،  ب احل

ا أنْ  وال يرجع إٰىل الفقهـاء ويعـرتف بوجـوب تقليـدهم،  اإلمجاع، وبالتايل يلزمه إمَّ

ا أنْ   .ينيقول بسقوط التكليف يف هذا الزمان ليخرج هبذه املقالة عن امللَّة والدِّ  وإمَّ

صها يف نقاط ثالثوالنتيجة نُ   :لخِّ

ختصاص مناٍف لعقيدتنا نحن من ذوي اال  املعصومني نَّ جعلأ - ١

،  اهللا، ورسولهفوق ذلك بام ال يعلمه إالَّ   مة، ألهنَّ ثني عرشيَّ اإلماميَّة اال

ة أنفسهم  . واألئمَّ

بـه األحاديـث املعصـوميَّة، نَّ حرص ذوي االأ - ٢ واة ُتكذِّ ختصاص بالرُّ

 .والواقع اخلارجي

رعيَّة يف ـختصاص يف األحكام الشء من ذوي االنَّ إنكار كون الفقهاأ - ٣

 .عرص الغيبة إنكار للبدهيي

ا إطناُبنا يف رشح معن حتياط وأقسامه فلعـلَّ قسـًام مـن املـؤمنني اال ٰى وأمَّ

حتياط، ومـن الصـعب إقنـاعهم يتخيَّلون أنَّ بإمكاهنم ترك التقليد والعمل باال

ره مـا مل يطَّلعـوا عـىلٰ  ه أو تعذُّ تـه وأقسـامه تفصـيالً، وعنـد ذلـك حقيق بتعرسُّ

ة إالَّ جتهادسيقطعون بأنَّه ما من طريق أمام العوامِّ المتثال األحكام اال  . التقليديَّ

ل اا:  

صه  :أضاف صاحب اإلشكال الرابع إشكاالً آخر هذا ملخَّ

 إنْ  )دليـل ته ال حتتـاج إىلٰ روعيَّ ـمشـ نَّ إة والتقليد رضورة حياتيَّ (: قولك

املجتهد من دون مطالبته بالدليل فهـو لـيس  ٰى بفتو بالتقليد أخذ العاّميِّ  أردَت 

عيهرضورة حياتيَّ  ص يف الدِّ  وإنْ . ة، وال أظنُّك تدَّ ين أردَت به الرجوع للمتخصِّ

ن مـن  ه ال ينفعـك، ألنَّ كام يف كلِّ جوانب احلياة فصـحيح، ولكنـَّ القـدر املتـيقَّ

ص يف الدِّ  ا غريمها فصدق عنوان ين هو املعصوم واملتخصِّ اوي عنه فقط، وأمَّ الرَّ
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ص يف الدِّ  طالِبك بالدليل ليس من وعليه فالذي يُ . دليل ين عليه حيتاج إىلٰ املتخصِّ

لني الذين انطلت عليهم بعض الشُّ   .حدِّ وصفك هات عىلٰ بُ الغافلني أو املغفَّ

ا استداللك بقوله تعاىلٰ    :وأمَّ
ْ
 ِ�َن

َ
ون

ُ
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ْ
ؤ

ُ
م
ْ
 ا�

َ
 َوما �ن
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ة

�
ف

َ
فليتك  ... ِفُروا �

 :له قبل االستدالل به وتفسريه بشـكل قطعـي بقولـك  ةراجعت تفسري األئمَّ 

أ بـالطعن عـٰىل مـدلول اآليـة،  ، ثمّ )...ذهاب املؤمنني: املقصود من النَّْفر هو( تتجرَّ

د (: هلا بقولك  أو بتخطئة تفسريهم لو كانـت وظيفـة النـافرين إٰىل املدينـة جمـرَّ

ة ملا كان مـن املناسـب أنْ امع إٰىل النصوص القرآنيَّ ستاال ـوا  :تقـول ة والنبويَّ
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
ِ�َت

ينِ  مْ  :تقول ، وأيضًا ما كان من املناسب أنْ ِ� ا��
ُ
ه

َ
ْو�

َ
ِذُروا ق

ْ
 ).َوِ�ُن

ريد هبذا كلِّه ختطئة ما اخرتتـه مـن تفسـري لآليـة، أنا ال أُ : ىٰ خروبكلمة أُ 

، ولكـن ٰى خرروايات أُ  ٰى دته من إطالق اآلية، ومن فحوة استفاوذلك إلمكانيَّ 

 .التفسري اآلخر فهو ال حيقُّ لك هذا التفسري ختطئة تبني عىلٰ  أنْ 

ا ما استنتجته بقولك ومن املعلوم أنَّـه لـو مل يكـن التقليـد واجبـًا عـٰىل (: وأمَّ

كـرين فال يصحُّ أيضًا، ولذا فـام ذكرتـه مـن وصـف يف حـقِّ املن ،إلخ )...اآلخرين

ؤون عٰىل اهللا تعاٰىل أنت أوٰىل به منهملوجود دليل عٰىل مرشوعيَّ  م ُمَتَجرِّ  .ة التقليد بأهنَّ

 .هذا حاصل اإلشكال

 :أربع نقاط وهو يشتمل عىلٰ 

ا ته ممـَّروعيَّ ـًة، وزعـم أنَّ مشـيكون التقليد رضورًة حياتيَّـ إنكاره أنْ : وىلٰ األُ 

ا هو املراد حتتاج إٰىل دليل، حيث ذكر أنَّ  بفتـوٰى املجتهـد  يِّ أخذ العـامّ  من التقليد إمَّ

ص يف أمر الدِّ   .ينمن دون مطالبته بالدليل عليه، أو املراد منه الرجوع للمتخصِّ

ل ليس رضورًة حياتيَّ  ٰى أجاب بأنَّ التقليد باملعن ثمّ   .ةً األوَّ

ـ ٰى اعرتف بأنَّ التقليد باملعن ثمّ  ر ـه منحصـالثاين صحيح، ولكـن زعـم أنَّ

اوي عنه، وعدم شموله للمجتهد اجلامع لرشائط الفتو  باملعصوم  .ٰى والرَّ
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ـ: واجلواب ل فـال خيتلـف عـاقالن يف أنَّ ا التقليد بمعناه األوَّ ه رضورٌة أمَّ

ك تفرتض َسـَلفًا أنَّـه يستغني عنه، ألنَّ  يٍّ أنْ مكن أليِّ عامّ حياتيَّة، ألنَّه أمر ال ي

ستنباط، وحيث ة االعمليَّ  حكام التي تتوقَّف عىلٰ استنباط األ يٌّ ال يقدر عىلٰ عامّ 

ـهذه القدرة منحرصة بالفقيه فكان رجوع العامّ  نَّ إ دَّ ُبـ وال ايِّ إليه أمرًا رضوري�

صـات واملِ  منه، كام هو احلـال يف الرجـوع إىلٰ  ن َهـأهـل اخلـربة يف سـائر التخصُّ

راعة، والنِّجارة،  ف التي حتتاج إىلٰ رَ واحلِ  واِحلدادة، والطِّبابة، وغريها خربة، كالزِّ

عي أهنَّ  ن، فام من عاقل عىلٰ هَ ف واملِ رَ من احلِ   مور ال حتتـاج إىلٰ ا أُ وجه األرض يدَّ

ر ذكَ دليل، ولذا فكلُّ ما يُ  تعليم، وهذا أمر يف غاية البداهة، ولذا فهو ال حيتاج إىلٰ 

 .نَّام هو تنبيهات، وليست أدلَّةهنا إ

ا التقليد بمعناه ال ص - ثاينوأمَّ فهـو ال خيتلـف عـن  - الرجوع للمتخصِّ

ل، ألنَّ  ٰى املعن ص الذي يرجع إليـه العـامّ  األوَّ  املجتهـد يُّ لـيس هـو إالَّ املتخصِّ

مرتبتـه فـوق مرتبـة  ، ألنَّ  ، ولـيس هـو املعصـومٰى رائط الفتوـاجلامع لش

صني بام ال تُ   .كه عقولنا، كام أوضحناه تفصيالً فيام سبقدرِ املتخصِّ

ل مصدرًا من مصادر التشيُ   أنَّ املعصوم: نا نضيف هناولكنَّ  ريع ـشكِّ

نا  إىلٰ  جانب الكتاب العزيز، ويرجع إليه الفقيه الستنباط األحكام الرشعيَّة، ألنَّ

ٌة علينا، فوجب   نحن اإلماميَّة نعتقد أنَّ كالم املعصوم وفعله وتقريره حجَّ

  نَّ كالمهإكتاب العزيز، وحيث كام نأخذها من ال  ين منهأخذ معامل الدِّ 

ر أخذها ـأكثرها عقوُل العوامِّ فانحص وأفعاله وتقريراته له دالالٌت ال تصل إىلٰ 

واة، أم ليسوا منهم، سواء كان الفق)١(من الفقهاء دون غريهم  .هاء من الرُّ
                                                        

مـن   مـا روي عـن الصـادق: ، ومهـاٰى نقلنا يف مبحث تاريخ املرجعيَّة حديثني يف هذا املعن )١(

:  ، ومـا روي عـن الرضـا»عـوافرِّ تُ  صـول، وعلـيكم أنْ لقي إليكم األُ نُ  ام علينا أنْ إنَّ «: قوله

 .)٥٢و ٥١ح / ٦١ ص/ ٢٧ ج: وسائل الشيعة( »صول، وعليكم التفريععلينا إلقاُء األُ «

 .لذي هو وظيفة الفقيهستنباط اصول، وهو عني االوالتفريع هو استخراج الفروع من األُ   
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نا به آية النفر اعرتاضه عىلٰ : النقطة الثانية جع نر ، ومطالبته منَّا أنْ )١(ما فرسَّ

 .الروايات يف تفسريها إىلٰ 

التقليد، ويف نفس الوقت مذهب املستشكل هو عدم جواز  أنَّ : واجلواب

الروايـات  أرجـع إىلٰ  ة تفسري اآلية، حيث َألَزَمني بأنْ قلِّده يف كيفيَّ أُ  ي أنْ يريد منّ 

 .لفهم اآلية من خالهلا

نا أنْ  ايات يف فهم الرو وجوب الرجوع إىلٰ  ما دليلك عىلٰ : نسأله ومن حقِّ

 ؟آيات الكتاب العزيز

وايات كان تفسريًا لآليـة،  أنَّ  ما دليلك عىلٰ : ىٰ خروبعبارة أُ  ما جاء يف الرِّ

ومل يكن من باب املثـال، أو التطبيـق، ، أو اجلـري، أو التأويـل، أو بيـان الفـرد 

، أو بيان باطن اآلية  ؟اخلفيِّ

ري، والتأويـل، وبيـان التفسري باملثال، والتطبيق، واجل - وهذه العناوين

، وبيان باطن اآلية ثت   كثريٌة يف روايات أهل البيت - الفرد اخلفيِّ التي حتدَّ

 .حول آيات الكتاب العزيز

يـز لنـا ومهام يكن العنوان الذي ختتـاره مـن هـذه العنـاوين فمـذهبك ال ُجي 

دكم، كان من دون دليل فهو تقليد لك، وهـو حـرام عنـ األخذ به، ألنَّ األخذ به إنْ 

ننظـر يف دليلـك، الحـتامل كونـه شـبهًة يف  ه دليل فعلينا أنْ كان مع ما تزعم أنَّ  وإنْ 

، وإنْ  مل  صورة دليل، ليكون أخذنا بقولك أخذًا بـه عـن دليـٍل حقيقـيٍّ ال صـوريٍّ

نأخذ بـام هـو الظـاهر مـن اآليـة، ألنَّ  يثبت خمتارك بدليل حقيقيٍّ فالالزم علينا أنْ 

ر يف آياته، وهذا يدلُّ عٰىل جواز العمل باستظهاراتنا الناشـئة مـن القرآن أمرنا بالتدبُّ 

ر لغوًا، وحاشا لكتاب اهللا مـن اللغـو، ونحـن بعـد  التدبُّر فيه، وإالَّ كان األمر بالتدبُّ

 :فهمنا منها أمرين  التدبُّر يف اآلية الكريمة وروايات املعصومني
                                                        

  :وهي قوله تعاىلٰ  )١(
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ه يف الدِّ : أحدمها قـام بـه  املسـلمني، فـإنْ  يٌّ عـىلٰ ين واجٌب كفـائأنَّ التفقُّ

ن سواهم، ولذا قلنا بأنَّ اال ،  جتهـادبعضهم سقط الوجوب عمَّ واجـب كفـائيٌّ

 .وهو وظيفة الفقهاء

هني هي الرجوع إىلٰ : ثانيهام هـني، وهـي وظيفـة  أنَّ وظيفة غري املتفقِّ املتفقِّ

، وهذا هو عني التقليد الذي عقدنا البحث إلثبات مش ته للغـافلني روعيَّ ـالعوامِّ

لني، وإالَّ فإنَّ  امللتفتني من عقالء املسلمني ال حيتاجون يف إثبات مرشوعيَّته  واملغفَّ

ته، ألنَّ مرشوعيَّته إىلٰ  ٰى حتَّ   .من أبده البدهييَّات - بل وجوبه - بحثنا هذا بُرمَّ

 .لو كان من البدهييَّات ملا اختلفنا فيه معكم: قلَت  فإنْ 

ا غري بدهييَّـة، وإالَّ ختالف يفإنَّ اال: قلُت   فاسـتحالة  قضيٍة ما ال يعني أهنَّ

ة اسـتحالة وجـود املعلـول اجتامع النقيضني من أبـده البـدهييَّات، وكـذا قضـيَّ 

ر بداهة هـذه القضـايا نكِ علَّة، واملصنوع بال صانع، ورغم هذا وجدنا من يُ  بال

ا لغفلٍة، أو لَِلوثٍة يف عقوهلم، أو لغرضٍ   .فاسٍد مقصوٍد هلم الثالث، وذلك إمَّ

 .مدلول اآلية املذكورة رميه لنا باجلُرأة عىلٰ : النقطة الثالثة

أ عىلٰ : وجوابه ه برأيه، أو بغري علـم، وقـد  إنَّام يتجرَّ تفسري القرآن من فرسَّ

 .)١(ورد الذمُّ والوعيد الشديدين عليه يف الروايات

ا تفسريه وفق القواعد العلميَّة والرشعيَّة فال  ُجرأة يف ذلك باإلمجـاع، وأمَّ

ين حتَّ  وه وفق تلك القواعدأُ  ٰى وإالَّ جلاز الطعن يف مجيع املفرسِّ  .ولئك الذين فرسَّ

ماٍت مخسٍ  وتوضيح  :ذلك يتمُّ برسم مقدِّ

مة األُ  ر آياته: وىلٰ املقدِّ نَّة بتدبُّ ع املبني أمرنا يف الكتاب والسُّ  .أنَّ الرشَّ
                                                        

أ مقعده مـن النـار«: ، قال كاملروي عن النبيِّ  )١( ، واملـرويِّ »من قال يف القرآن بغري علم فليتبوَّ

أخطـأ خـرَّ أبعـد مـن  ر، وإنْ أصـاب مل ُيـؤَج  من فرسَّ القرآن برأيـه إنْ «: ، قال عن الصادق

 .)، وغريمها٧٦و ٦٦ح / ٢٠٢ ص/ ٢٧ ج: وسائل الشيعة( »السامء
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ا الكتاب الكريم ففي مثل قول   :ه تعاىلٰ أمَّ
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م منها، ولو مل يكن فهمه ممكنـًا أو مل جيـز األخـذ بـام األخذ بام ُيفهَ  فهم آياته، ثمّ 

 .، وحاشا لكتاب اهللا من اللَّغوفيه لغواً  م منه لكان األمر بالتدبُّرُيفهَ 

ا السُّ  رة فقد أمرت بالرجوع إىلٰ وأمَّ وايات،  نَّة املطهَّ الكتاب يف مجلة من الرِّ

ك به عند وقوع الفتن، كاملرويِّ عن النبـيِّ  فتارةً  يف حـديث   أمرت بالتمسُّ

م فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل املظلـم فعلـيك«:  طويل من قوله

، )١(احلـديث »...خري سبيل وهو الدليل يدلُّ عىلٰ « : قال أنْ  إىلٰ  »...بالقرآن

ك به مع العرتة كام يف حديث الثقلني املتواتر، وثالثًة أمرت  ٰى خروأُ  أمرت بالتمسُّ

الكتاب واألخذ بام وافقه منهـا وتـرك مـا  إىلٰ   بإرجاع أحاديث املعصومني

ب ي يوافق كتاما جاءكم عنّ  ،ا الناسأهيُّ « :يف حديث  خالفه، كاملرويِّ عنه

، ولـو مل يكـن )٢(»ي خيـالف كتـاب اهللا فلـم أقلـهاهللا فأنا قلته، وما جـاءكم عنّـ

القرآن معيارًا لتمييز املقبول مـن   باإلمكان فهم مداليل آياته ملا جعل النبيُّ 

نا إذا أردنا أنْ  الفـالين  نعرف هـل أنَّ احلـديث أحاديثهم عن املرفوض منها، ألنَّ

الً أنْ   نفهم مضمون احلديث كام وال بدَّ أنْ  موافق للقرآن أو خمالٌف له فيلزمنا أوَّ

نفهم مضامني الكتاب العزيز، ليتبنيَّ لنا ما إذا كان احلديث موافقًا للكتـاب، أو 

 .خمالفًا له

وايات لفهم آيات الكتاب العزيز   إىلٰ هذا فحينام يرجع العاملِ  وبناًء عىلٰ  الرِّ

الً أنْ  بُ ال ة لتلك اآليات، فلعـلَّ  دَّ عليه أوَّ وايات املفرسِّ ينظر يف مضامني تلك الرِّ

بطـرح مـا خـالف   مضامينها خمالفة ملضامني اآليـات، وقـد أمرنـا النبـيُّ 
                                                        

 ).٢ح / كتاب فضل القرآن /٥٩٨ ص/ ٢ج (الكايف  )١(

 .)وغريه ٥ح / ة وشواهد الكتابنَّباب األخذ بالسُّ  /٦٩ ص/ ١ج (الكايف   )٢(
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ــ فقــة بــني الكتــاب ر يف املضــامني املتَّ ـة تنحصــالكتـاب، وهــذا يعنــي أنَّ احلجَّ

وايات، ولو اختلفت مضامينهام ف ة منحرصة يف مضامني الكتاب دون والرِّ احلجَّ

وايات املخالفة هلا  .مضامني الرِّ

 .وهذا من البحوث الدقيقة واخلطرية، وليس هنا مكان تفصيله

مة الثانية  .أنَّ آيات األحكام جزء من الكتاب العزيز: املقدِّ

مة الثالثة  العمل بتلك األحكام واجب بالبداهة، ألنَّ تركها يعني أنَّ : املقدِّ

 .تعطيلها، وحرمة تعطيلها من بدهييَّات الرشيعة

مة الرابعة  .تفسري آياهتا العمل بتلك األحكام يتوقَّف عىلٰ  أنَّ : املقدِّ

مة اخلامسة أي أو بغـري علـٍم حـرام، : املقدِّ أنَّ تفسري آيات األحكـام بـالرَّ

لعلميَّـة طبق القواعد ا وفاعله من أهل النار، فانحرص التفسري اجلائز بام كان عىلٰ 

عيَّة  .والرشَّ

أنَّ تفسري آيات األحكام وفق تلك القواعد ألجـل العمـل بـام : والنتيجة

نته من أحكام أمر جائٌز رشعًا، بل واجٌب، وحيث  تفسريه وفق القواعد  نَّ إتضمَّ

عيَّة  .املشار إليها منحرص بالفقيه فلزم الرجوع إليه يف آيات األحكام الرشَّ

نت حكمني رشعينينَّ آية النفر تإوحيث  ـه يف : أحدمها: ضمَّ حكـم التفقُّ

هـوا يف الـدِّ : وثانيهام ،ينالدِّ  فوجـب تفسـريها ملعرفـة  ،ينحكـم الـذين مل يتفقَّ

 .احلكمني املشار إليهام، ألجل العمل هبام

وايـات املعصـوميَّة الـواردة  ومن تدبَّر يف اآلية الرشيفة بضميمة مجيع الرِّ

ه يف الدِّ ك أنَّ حكم رِ دفيها فسوف يُ  ين هو الوجـوب الكفـائي، وأنَّ حكـم التفقُّ

هني أنْ  هـني، وهـو عـني التقليـد املبحـوث عـن  غري املتفقِّ هوا عٰىل يد املتفقِّ يتفقَّ

  .مرشوعيَّته

ولكن يف مذهب صاحب اإلشكال يكون املفرسِّ لآلية وفق تلك القواعد 
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ئًا عىلٰ  بام يدلُّ عىلٰ  ريفة، بينام ال يكـون ـاآلية الشمدلول  مرشوعيَّة التقليد ُمتجرِّ

ئني،املنكر ملرشوعيَّ    ته من املتجرِّ
َ

ك
َ
حان

ْ
ب

ُ
ِظيمٌ مَّ هُ اللَّ  س

َ
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ٌ
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ْ
ه
ُ
 !هذا �

امه لنا بتخطئة تفسري األئمَّ : النقطة الرابع  .لآلية  ةاهتِّ

وايات جيِّ : وجوابه ه دًا، أو أنَّه راجعهـا لكنـَّأنَّ هذا كالم من مل يراجع الرِّ

كيف جيمع بينها، ليتَّضـح لـه أنَّ تفسـرينا لآليـة مل يكـن بمعـزٍل عـن  يعرف مل

وايات، والتي من بينها ما رواه الصدوق بسنده عن عبد املؤمن   مالحظة الرِّ

  إنَّ قومًا َيـرُوون أنَّ رسـول اهللا:  قلت أليب عبد اهللا: األنصاري، قال

تي رمحةاختالف أُ « :قال كـان اخـتالفهم رمحـًة  إنْ  :، فقلُت »صدقوا«: ، فقال»مَّ

 :ليس حيث تذهُب وذهبـوا، وإنَّـام أراد قـول اهللا «: فاجتامعهم عذاٌب، قال

 
َ

ْو ال
َ
ل
َ
ـةٍ ف

َ
 فِْرق

� ُ
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ْ
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َ
ف

َ
� ...  ْرسـول اهللا ينفـروا إىلٰ  اآليـة، فـأمرهم أن  

الفهم من علِّموهم، إنَّام أراد اختقومهم فيُ  وخيتلفوا إليه فيتعلَّموا، ثمَّ يرجعوا إىلٰ 

 .)١(»يُن واحٌد ين واحٌد، إنَّام الدِّ البلدان، ال اختالفاً يف دين اهللا، إنَّام الدِّ 

د عـىلٰ  :منهـامعـاٍن،  ختالف يف اللغة يأيت عىلٰ إنَّ اال: أقول املكـان  الـرتدُّ

د : ٰى ، بمعنـ)فـالن فالٌن خيتلـُف إىلٰ (: الواحد أو الشخص الواحد، تقول يـرتدَّ

وخمتلف «: يف بعض الزيارات  ةجاء يف وصف األئمَّ  ٰى عنهذا امل عليه، وعىلٰ 

م موضع لنزول املالئكة عليهم وصعودها من عنـدهم، فهـي إ: ، أي»املالئكة هنَّ

د عليهم   .)صلوات اهللا عليهم(ترتدَّ

 هو تردُّدها عـىلٰ : ة يف صدر اإلسالممَّ اختالف األُ  ٰى هذا يكون معن وعىلٰ 

 ن مل يسـتطع أنْ علِّموها ملـن وراءهـم ممـَّيُ  نه، ثمّ ين مألخذ معامل الدِّ   النبيِّ 

ل مصداق للتقليد يف الـدِّ   النبيِّ  يرتدَّد عىلٰ  ين، لسبٍب أو آخر، وكان هذا أوَّ

 .كان يف أسهل صوره وإنْ 
                                                        

مطبعـة  /طبعـة انتشـارات كلمـة احلـقِّ / ٤ ح/ ٧٩البـاب  /١٤٤ ص/ ١ ج( عئراـعلل الشـ )١(

 ).قم/ ستارة
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  :ال ادس

صـهاوهـو إشـكال طويـل جـد�   عــىلٰ  سـتداللاال ه ال يصـحُّ أنَّـ: ، وملخَّ

ة وجوه، وذكر أمرشوعيَّة التقليد باآلية امل ربعة منها، ونحـن ذكورة، وذلك لعدَّ

 :ننقلها باختصار

ل  . إنَّ التقليد بمعناه اليوم مل يكن يف زمن املعصومني: الوجه األوَّ

ما أثبتناه بالنُّصوص يف مبحث تاريخ املرجعيَّة ومعارصهتا لزمان : وجوابه

ة ايشُّ يف حقِّ أبان ما رواه النج ، وهي نصوص كثرية نقترص منها عىلٰ  األئمَّ

فـِت جلْس يف مسـجد املدينـة وأَ ا« :له  بن تغلب من قول أيب جعفر الباقرا

ي ألبان بالتصـدّ   ، فإنَّ أمره)١(»يف شيعتي مثُلك ىٰ ُير بُّ أنْ حِ  أُ الناَس، فإّين 

أبـان  يف نفس املدينة يعني جواز رجـوع الشـيعة إىلٰ   رغم وجوده ٰى للفتو

 . مع إمكان مراجعتهم لنفس اإلمام ٰى حتَّ  فتي به،وتقليده فيام يُ 

ـ ٰى أنَّ الفتو هذا، مضافًا إىلٰ  رعيَّ الـذي ـعبارة عن اإلخبـار بـاحلكم الشَّ

د تالوة اآلية أو نقل الرواية من دون بيان ما يُ  نبط ستَ ُيستفاد من النصوص، وجمرَّ

مع  ٰى ي للفتوأبان بالتصدّ    فلامذا خصَّ إفتاًء، وإالَّ  ٰى سمَّ منهام من حكم ال يُ 

 ؟ الذين كانوا يروون عنه وعن آبائه ةوجود عدد كبري من رواتنا الثقا

يف شـيعتي  ىٰ ُيـر بُّ أنْ حِ فإينِّ أُ «:  وما الوجه يف ختصيص أبان بقوله

د ناقٍل لرواياهتم »كمثلُ  واة الثقا  إذا كان جمرَّ  ة؟كسائر الرُّ

م يف مبحث تاريخ املرجعيَّة يتَّضـح أنَّ مقـام اإلفتـاء يف  ومن هنا وممَّا تقدَّ

واة الثقا ، من أمثال أبان بن ةذلك العرص كان موجودًا ومتمثِّالً ببعض أعيان الرُّ

بن القاسم، ومعـاذ  ٰى د بن مسلم، وأيب بصري حييتغلب، وزرارة بن أعني، وحممّ 

واة بالغني رتبة اإلفتاء ملا كان ها اء، وغريهم، ولو كان مجيع الرُّ ناك بن مسلم اهلرَّ
                                                        

 ).ترمجة أبان بن تغلب بن رباح ٧الرقم / ١٠ص ( رجال النجايش )١(
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  ةلتخصيص هؤالء وأمثاهلم بمقام اإلفتاء، كام ال وجه ألمر األئمَّ  أيُّ وجهٍ 

  خياطـب البـاقر شيعتهم بالرجوع إليهم دون غريهم، ولكان الصحيح أنْ 

واة الثقا  جلسوا يف املساجد وأفتوا الناس، فإّين ا(: من شيعته ويقول هلم ةمجيع الرُّ

وإنَّـام مل خياطـب اجلميـع ألنَّ أكثـرهم فاقـد  ،)يف شيعتي مـثلكم ٰى ُير بُّ أنْ حِ أُ 

 .من أحكام وتعاليم  استنباط ما تشتمل عليه أحاديثهم للقدرة عىلٰ 

د هذه احلقيقةويُ  م من احلديث املرويِّ  :ؤكِّ   عن أمري املـؤمنني ما تقدَّ

ال عقل رواية، فإنَّ رواة العلـم  وا اخلَرب إذا سمعتموه عقل درايةعقلا«: من قوله

 .)١(»، وُرعاته قليلكثريٌ 

ـه يف الـدِّ : الوجه الثاين من اإلشـكال ين لـيس الفقـه أنَّ املـراد مـن التفقُّ

ـه يف مجيـع املعـارف  املتعارف لدينا واملختصُّ  عيَّة، بل املراد التفقُّ باألحكام الرشَّ

 ال جيـوز ملـؤمني الـبالد أنْ : اآلية ٰى ومعن(: د الطباطبائية، ولذا قال السيِّ ينيَّ الدِّ 

طائفٌة من كلِّ فرقٍة من   النبيِّ  اجلهاد مجيعًا، فهالَّ َنَفَر وَخَرَج إىلٰ  خيرجوا إىلٰ 

قوا الفقه والفهم يف الدِّ رَ فِ  ين، فيعملوا به ألنفسـهم، ولينـذروا ق املؤمنني ليتحقَّ

صوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه ين وذكر آثار املخالفة ألُ بنرش معارف الدِّ 

ـه: الً أوَّ هم حيذرون ويتَّقون، ومن هنا يظهـر لعلَّ الطائفة إليهم،  : أنَّ املـراد بالتفقُّ

م مجيع املعارف الدِّ  ة، صول وفروع، ال خصوص األحكـام العمليَّـة من أُ ينيَّ َتَفهُّ

عة، والـدليل عليـه قولـهـوهو الفقه املصطلح عليـه عنـد املتشـ ـِذُروا  :رِّ
ْ
َوِ�ُن

مْ 
ُ
ه

َ
ْو�

َ
ه يف مجيع الدِّ ام ذلك أمر إنَّ  ، فإنَّ ق  .)٢(»ين، وهو ظاهريتمُّ بالتفقُّ

 :يف نقطتني: وجوابه
                                                        

طبعـة / ٩٨ احلكمـة/ م أمري املـؤمنني كَ باب املختار من حِ  /٢٢ ص/ ٤ج (هنج البالغة  )١(

 ).دار املعرفة

 .)٤٢٨ ص/ ٩ج (تفسري امليزان  )٢(
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أخذ صاحب اإلشكال بتفسري صـاحب امليـزان لآليـة هـو مـن  نَّ أ - ١

ـل إىلٰ  وإنْ  .التقليد الباطل عنده  كـان قـد بحـث بنفسـه يف داللـة اآليـة وتوصَّ

ل إليه السيِّ  ما الـذي نقـول نحـن بعينـه، و جتهادد الطباطبائيُّ فهذا هو االتوصَّ

 .ره صاحب اإلشكالنكِ بجوازه ويُ 

ه يف  - ٢ لو غضضنا النظر عن ذلك فغاية ما يفيده هذا الوجه هو أنَّ التفقُّ

ة اال ٰى ينيَّة حتين ال خيتصُّ باألحكام الفقهيَّة، بل يعمُّ مجيع املعارف الدِّ الدِّ  عتقاديَّ

ه يف هذه  ه يف تلك جيب التفقُّ  .أيضاً منها، فكام جيب التفقُّ

ومن الواضح أنَّ هذا اعـرتاف مـن صـاحب اإلشـكال بوجـوب تعلُّـم 

عيَّة ضمن ما جيب تعلُّمه من املعـارف الدِّ  نَّ اآليـة إينيَّـة، وحيـث األحكام الرشَّ

ه عىلٰ  ـه عـىلٰ  أوجبت التفقُّ  بعض املؤمنني دون بعض، فتكون قـد أوجبـت التفقُّ

ة، بأنْ  األقّليَّة، والتقليد عىلٰ  هنيين من أُ يأخذوا معارف الدِّ  األكثريَّ  .ولئك املتفقِّ

 :يلتزم صاحب اإلشكال بأمرين ال مهرب له منهام هذا جيب أنْ  وعىلٰ 

يَّة لـتعلُّم معـارف الـدِّ  ة إىلٰ رجوع األكثريَّ  أنَّ  :أحدمها ين هـو عـني األقلِّ

 .التقليد الذي أنكره

ـده بكـالم السـيِّ  ٰى ـأنَّ مقتض :ثانيهام : الطباطبـائي هـود إشكاله الذي أيَّ

ة، ال الفرعيَّة فقـط، األُ  ٰى ين حتَّ وجوب التقليد يف مجيع معارف الدِّ  صول العقديَّ

وبذلك يكون قد فرَّ من وجوب التقليد يف الفروع فقط ووقع فيام هو أسوأ منه، 

ة أيضًا، ولو أنَّه اعرتف بوجوب التقليد يف  وهو وجوب التقليد يف املسائل العقديَّ

 .كان خريًا لهالفروع فقط ل

 ر:  

أنَّ  ومن املفارقات العجيبة والنكات الظريفـة واآلراء املضـحكة للـثكىلٰ 

 .منكري مرشوعيَّة التقليد هم ما بني جمتهد، ومقلِّد، وال ثالث هلام
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 جتهـادحيـنام يقولـون بحرمـة اال - وهم القلَّة القليلـة - ألنَّ قسًام منهم

 سـتداللحريم بمختلـف النصـوص، واحلـال أنَّ االالت ون عىلٰ والتقليد يستدلُّ 

روعيَّته، ـالـذي نقـول بمشـ جتهـاداحلكم الرشعي هو عني اال بالنصوص عىلٰ 

 .والتقليد من املجتهدين جتهادفيكون هؤالء يف حتريمهم لال

احقة - والقسم اآلخر  جتهادحينام يقولون بحرمة اال - وهم األغلبيَّة السَّ

 ولئك املستدلِّني بتلك النصوص عىلٰ قول أُ  يف حتريمهام إىلٰ  والتقليد إنَّام يستندون

 .فهم يف حتريمهام من املقلِّدين حرمتهام،

والتقليد ما بني جمتهد ومقلِّد، وال ثالث  جتهادفصار منكرو مرشوعيَّة اال

 .هلام، وما عشت أراك الدهر عجباً 

والقسـم اآلخـر  كم قد اعرتفتم أنَّ قسًام من هؤالء جمتهدون،إنَّ  :قلَت  إنْ 

مقلِّدون هلم، وهذا اعرتاف منكم بجواز ما هم عليه، ألنَّ املجتهد عندكم جيـوز 

 .يِّ تقليدهمّ اه، كام جيوز للعاجتهاديعمل ب له أنْ 

ل منهم هو  جتهادإنَّ اال: قلُت  باطل، لعدم  اجتهادالذي عليه القسم األوَّ

  مبحث مرشوعيَّته أنَّه عىلٰ ، وقد ذكرنا يفجتهاداملوازين الصحيحة لال قيامه عىلٰ 

وايات بعضها، كاال  الذي يستند صـاحبه إىلٰ  جتهادأقسام، وأنَّ املنهي عنه يف الرِّ

ـنَّة، وقـد أثبتنـا  ات واآلراء واألهواء، دون املستند إىلٰ ستحساناال الكتاب والسُّ

تنـا مـن جهـة أُ  باألرقام جهل هؤالء املطبق من جهة، وكذهبم عـىلٰ  ، ٰى خـرأئمَّ

 !؟مثلهم مرشوعاً  اجتهادف يكون فكي

 :ومنه يتَّضح حال مقلِّدهيم، وبطالن تقليدهم هلم من جهتني

م يلتزمون بحرمة التقليد لغري املعصوم :إحدامها  . أهنَّ

م مقلِّدون ملن ال جيوز تقليده :ثانيتهام  .أهنَّ

طلب العلم، والعلم غـري  اآلية حتثُّ عىلٰ  أنَّ : الوجه الثالث من اإلشكال
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أي، فعن عيلِّ ا ، وغري الرَّ : يقـول  سمعت أبا عبد اهللا: بن أيب محزة قال لظنِّ

، إنَّ اهللا يقـول يف « ين فهـو أعـرايبٌّ ه منكم يف الدِّ ين، فإنَّه من مل يتفقَّ ُهوا ِيف الدِّ َتَفقَّ

ينِ : كتابه وا ِ� ا��
ُ
ه

�
ق

َ
ف

َ
 .، هذا يف الزمن الذي يوجد فيه إمام)١(»اآلية ... ِ�َت

قلـت أليب : ا يف زمن ال يوجد فيه إمام فعن يعقوب بن شـعيب قـالأمَّ و

أين قـوُل « :اإلمام حدٌث كيف يصنع الناُس؟ قال إذا حدث عىلٰ :  عبد اهللا

 : اهللا 
َ

ْو ال
َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
 فِْرق

� ُ
� 

ْ
َر ِمن

َ
ف

َ
� ... هم يف عذٍر مـا دامـوا يف «: قال ،»اآلية؟

 .)٢(»يرجع إليهم أصحاهبم ىٰ ذٍر حتَّ الطَّلب، وهؤالء الذين ينتظروهنم يف عُ 

ونقل أخبارهم، وليس األخذ   فهؤالء عليهم التعلُّم من أهل البيت

أي، أو الفتاو ضا ٰى بالرَّ يف حديث   املختلفة، فعن الفضل بن شاذان عن الرِّ

ه ونقل أخبار  ...«:  طويل ة مع ما فيه من التَّفقُّ كلِّ ُصْقٍع وناحيٍة،  إىلٰ  األئمَّ

 :  قال اهللاُ كام
َ

ْو ال
َ
ل
َ
ةٍ ف

َ
 فِْرق

� ُ
� 

ْ
َر ِمن

َ
ف

َ
� ... فاإلمـام)٣(»اآلية ،  يقـول :

ه، ولكن الرسائل العمليَّة والتي كلُّها أو معظمهـا فتـاو  ٰى نقل األخبار مع التفقُّ

نعرف حقيقة األخبار التي اعتمدهتا، بل فيها مصطلحات جديدة قد ال ُتفرسِّ  ال

به  ، بل ُتصعِّ  ٰى أنَّ بعـض الفتـاو ها، هذا باإلضافة إىلٰ من ُيفرسِّ  وحتتاج إىلٰ النصَّ

 . خالفت النصوص الواردة عن أهل البيت

 .هذا حاصل الوجه الثالث من اإلشكال

 :يف نقاط: وجوابه

فليس كـذلك، بـل هـي  )طلب العلم ت عىلٰ إنَّ اآلية حثَّ (: ا قولهأمَّ  - ١

 :يف ذلك الزمان طريقان ين، ولطلبهطلب الفقه يف الدِّ  حتثُّ عىلٰ 
                                                        

 ).٦ح / عليه باب فرض العلم ووجوب طلبه واحلثِّ  /٣١ ص/ ١ج (الكايف  )١(

 ).١ح / اإلمام الناس عند ميضِّ  باب ما جيب عىلٰ  /٣٧٨ ص/ ١ج (الكايف  )٢(

وموضـع ، )٩ح / صول اإلسالمعلل الرشائع وأُ  ١٨٢الباب  /٣٣٤ ص/ ١ج (ع ئعلل الرشا )٣(

 .)٣٥٧ص (املقطع الذي استشهد به املستشكل يف 
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مبارشًة، وهو طريق خاصٌّ بالطائفة التي   طلبه من املعصوم: أحدمها

 .وجب عليها النفر

ـة : ثانيهام طلبه مـن النـافرين بعـد عـودهتم إلـيهم، وهـو طريـق األكثريَّ

 .الساحقة من املؤمنني

يفيـد  ٰى خـريفيد العلم، وأُ  ومن املعلوم أنَّ األخذ من الطائفة النافرة تارةً 

، وهو األعمُّ األغلب من األحكام الفرعيَّة، وقـد أسـهبنا يف بيـان حجيَّـة  الظنَّ

م، وال نعيد  .الظنِّ يف باب األحكام فيام تقدَّ

ا قوله - ٢ ، وغري الرأي(: وأمَّ اجلـواب  فقد أرشنـا إىلٰ  )والعلم غري الظنِّ

، كام وأوضحنا يف مبحث سابق معن أي الذي هنت  ٰى فيام يتعلَّق بالعلم والظنِّ الرَّ

حرمـة  النصوص عن العمل به، وأثبتنا هناك أنَّ فقهـاء اإلماميَّـة جممعـون عـىلٰ 

أي، فكيف يعملون به  !؟العمل بالرَّ

ا رواية عيلِّ  - ٣ باآليـة   بن أيب محزة التي استشهد فيها الصـادق وأمَّ

ه فهو ال ينايف جواز التقليد، ألنَّ وجوب النفر يف عىلٰ  اآلية وجوب  وجوب التفقُّ

، الختصاصه بطائفٍة من كلِّ فرقة، وال جيوز لإلمام خيالف القرآن  أنْ   كفائيٌّ

كلِّ مكلَّف، ولو فعل ذلك لوجـب علينـا طـرح هـذه  عىلٰ  ايني� وجيعله وجوبًا ع

وايات   الرواية وترك العمل هبا تطبيقًا لقانوهنم الذي َقنَّنُوُه لنا فيام يتعلَّق بالرِّ

مـا جـاءكم « : كتاب، كام يف احلديث الذي نقلناه آنفًا من قولـهاملخالفة لل

 .)١(»ي خيالف كتاب اهللا فلم أقلهم عنّ ي يوافق كتاب اهللا فأنا قلته، وما جاءكعنّ 

ين من النافرين، وهو عـني ا غري النافرين فيجب عليهم أخذ معامل الدِّ وأمَّ 

جـواز  بـه دلـيالً عـىلٰ   التقليد الذي نقول بمرشوعيَّته، فيكون أمر اإلمـام

دًا لوجوبه  .التقليد، بل مؤكِّ
                                                        

 .)وغريه ٥ح / ة وشواهد الكتابنَّباب األخذ بالسُّ  /٦٩ ص/ ١ ج(الكايف   )١(



ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ٢٣٩ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

ا استشهاد صاحب اإلشكال برواية يعقوب بن شعيب فمـردود وأمَّ  - ٤

 :من وجهني

أنَّ الروايات املتعلِّقة هبذه اآلية عديدة وخمتلفة املداليل، ومنها ما : أحدمها

دًا ملرشوعيَّة التقليد، بل لوجوبه، فلـامذا يستشـهد صـا حب اإلشـكال جاء مؤكِّ

واية التي نقلناها فيام سبق عن  ؟ٰى خربرواية يعقوب ويتجاهل الروايات األُ  كالرِّ

قلـت أليب عبـد : بسنده عن عبد املؤمن األنصـاري، قـال  الشيخ الصدوق

تي رمحةاختالف أُ «: قال  إنَّ قومًا يروون أنَّ رسول اهللا:  اهللا : ، فقال»مَّ

ليس حيث « :هم رمحًة فاجتامعهم عذاٌب، قالكان اختالف إنْ : ، فقلُت »صدقوا«

  :تذهُب وذهبوا، وإنَّام أراد قول اهللا 
َ

ْو ال
َ
ل
َ
ـةٍ ف

َ
 فِْرق

� ُ
� 

ْ
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َ
ف

َ
� ...  ،اآليـة

 وخيتلفوا إليـه فيتعلَّمـوا، ثـمَّ يرجعـوا إىلٰ   رسول اهللا ينفروا إىلٰ  فأمرهم أنْ 

ن، ال اختالفـاً يف ديـن اهللا، إنَّـام علِّموهم، إنَّام أراد اختالفهم من البلـداقومهم فيُ 

 .)١(»يُن واحٌد واحٌد، إنَّام الدِّ  ينُ الدِّ 

بعـض  أنَّ رواية يعقـوب بـن شـعيب بصـدد تطبيـق اآليـة عـىلٰ : ثانيهام

 اطِّـالع عـىلٰ  ٰى مـن لديـه أدنـ عـىلٰ  ٰى مواردها، وليست تفسريًا لآلية كام ال خيفـ

املتعلِّقة بآيات القرآن الكريم   روايات التفسري، ذلك أنَّ روايات املعصومني

 :ذلك يف بحث سابق أقسام كام أرشنا إىلٰ  عىلٰ 

 .لح عليه بالتفسريصطَ اآلية، وهو ما يُ  ٰى ما ورد بيانًا ملعن: فمنها

 .التأويل غري التفسري أنَّ  ما ورد لتأويل اآلية، بناًء عىلٰ : ومنها

للقـرآن ظهـرًا  أنَّ :  ما ورد لبيان باطن اآلية، فقد ورد عـنهم: ومنها

 .لبطنه سبعني بطناً  وبطنًا، وورد أيضًا أنَّ 
                                                        

 ).٤ح / ٧٩الباب  /١٤٤ ص/ ١ج (ع ئعلل الرشا )١(
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سـها لنـا : ومنها ما ورد لبيان سبب نزول اآلية، ومـن القواعـد التـي أسَّ

ة ص الوارد أنَّ : قاعدة  األئمَّ  .خصوص املورد ال ُخيصِّ

 .ما ورد لبيان الفرد األكمل لآلية: ومنها

 .اآلية ٰى ما ورد لبيان الفرد اخلفيِّ ملعن: ومنها

 .سبيل املثال ال احلرص ما ورد لبيان بعض مصاديق اآلية عىلٰ : ومنها

 .ما كان من قبيل اجلري: ومنها

 .موارد خاصٍّ  ما ورد من باب تطبيق اآلية عىلٰ : ومنها

 . ا يعثر عليه املتتبِّع لرواياهتمومنها ما ورد لغري ذلك ممَّ 

نـي التطبيـق، فكـام ورواية يعقوب بن شعيب هي من القسم األخري، أع

ه يف األحكام الفرعيَّة ة التـي كام هو حال احلـوادث امل - جيب النَّفر للتفقُّ سـتجدَّ

 -  رين مـنهمتقع يف زمن املعصومني السابقني ووقعـت يف زمـن املتـأخِّ  مل

ـاه  حق الذي خيلف اإلمام الـذي توفَّ كذلك جيب النفر ملعرفة من هو اإلمام الالَّ

ة، أعني ، ألنَّ اهللا تعاىلٰ  معرفة اإلمام من أوجب الواجبات، لتعلُّقها بمسألة عقديَّ

 .اإلمامة

املسائل الفرعيَّة، فكام جيب  هذا ال ينفي تطبيق اآلية عىلٰ  ومن الواضح أنَّ 

حق بعد وفاة السابق كذلك جيب النفـر لـتعلُّم األحكـام  النفر ملعرفة اإلمام الالَّ

 .ن مل ينفر من املؤمنني، وتعليمها بعد ذلك مل الفرعيَّة منه

ا رواية الفضل بن شاذان والفقرة الواردة يف منافع احلـجِّ  - ٥ والتـي  وأمَّ

ال تنفي مرشوعيَّة التقليد، بل  ٰى خرونقل أخباره فهي األُ   منها لقاء اإلمام

ده، ألنَّ من البدهيي عدم وجوب ذهاب مجيع املسلمني إىلٰ تُ  يف موسـم  احلـجِّ  ؤكِّ

بالذين سيلتقون هبم يف  يف موسم احلجِّ   قل األخبار منهمواحد، فينحرص ن

ـ ـاحقةوهـم األغلبيَّـ - احلـجِّ  ن مل يـذهب إىلٰ ا غـريهم ممـَّاملوسم، وأمَّ  - ة السَّ



ُبهات واإلشكاالت: الفصل الثالث  ٢٤١ ...........................................  يف أجوبة الشُّ

فوظيفتهم أخذ تلك األخبار من الناقلني هلا، وهنا جييُء اإلشكال الذي عاجلناه 

، وهو إشـكال ال يمكـن يف بحوث سابقة، وهو أنَّ النقل ال يفيد أكثر من الظنِّ 

أبطلوا األخذ بالدليل الظنِّي فسـوف يقعـون يف  يعاجلوه، فإنْ  ملنكري التقليد أنْ 

ريعة يف زمـن ـإشكال أكرب من إشكال التقليد، وهو لزوم القـول بتعطيـل الشـ

 .الغيبة

نا ال ندري هل هي مستندة أنَّ  ٰى ة ملراجعنا ودعوا الرسائل العمليَّ وأمَّ  - ٦

ة مـن  فهو كالم عجيب، ألنَّ  ،ر أو الاألخبا إىلٰ  بحثنا منحرص بتقليد طبقة خاصَّ

لتلك الطبقة مجلة  العلم والفقاهة، واملفروض أنَّ  ٰى الفقهاء، ال تقليد كلِّ من ادَّع

 :من اخلصائص

نون معها من استنباط م بلغوا من العلم درجًة يتمكَّ أنَّنا نقطع بأهنَّ : إحداها

ة باالاألحكام الفرعيَّة، وهذه  ـ جتهادالدرجة هي املسامَّ رعيِّ الـذي ـبمعناه الشَّ

الً   .رشحناه مفصَّ

نا نقطع بأهنَّ : ثانيتها م بلغـوا مـن العدالـة والـورع درجـًة نقطـع معهـا أنَّ

 .اهللا تعاىلٰ  فضالً عن الكذب عىلٰ   املعصومني باستحالة كذهبم عىلٰ 

نا نقطع بأهنَّ : ثالثتها مـا ثبـت عنـدهم   عىلٰ إالَّ م ال يستندون يف فتاواهم أنَّ

م، وأنَّ عمدة مستنداهتم هو الكتاب  ٌة فيام بينهم وبني رهبِّ بالدليل القطعيِّ أنَّه حجَّ

 . العزيز، وروايات املعصومني

 ٰى جنب الفتو يذكر الفقيه النصَّ إىلٰ  وإذا ثبت هذا فال يفرق بعد ذلك أنْ 

، لعدم  معرفتهم بكيفيَّة استنباط احلكـم أو ال يذكره، إذ ال فائدة يف ذكره للعوامِّ

ة عمليَّ  الرشعيِّ منه، واملفروض أنَّ كالمنا يف األحكام التي تتوقَّف معرفتها عىلٰ 

 .ستنباط التي يعجز عنها عوامُّ الناساال

روعيَّة التقليـد ـمش بآية النفر عىلٰ  لقد استدلَّ : الوجه الرابع من اإلشكال
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وئي، ولكن املرجع الشيخ املنتظري توقَّـف يف د اخليِّ ني كالسصوليِّ العديد من األُ 

حمطُّ النظر فيها هو بيان وجوب (: ، وقال)نظام احلكم يف اإلسالم(ذلك يف كتابه 

ه يف العلوم الدِّ  نافرين، وليست يف مقـام جعـل نُرشها ليتعلَّم غُري ال ينيَّة، ثمّ التفقُّ

ة لقول الفقيه مطلقًا حتَّ احلجّ  ك بإطالقه لصورة عدم حصـول ُيتم ٰى يَّة التعبُّديَّ سَّ

 .)١()العلم أيضاً 

احلسيني الفريوزآبادي يف  ٰى ـُد مرتضحتجاج هبا السيِّ ة االصحَّ  ٰى ن نفوممَّ 

إنَّ داللة هـذه (: ، وقال)٢٨٤: ٦صول عناية الوصول يف رشح كفاية األُ (كتابه 

 .)٢()أصل التقليد غري معلومة، وال واضحة اآليات الكريمة عىلٰ 

ة وجـوب التقليـد كـام هـو واضـح، بـل عتَ ة ال تُ إذن اآلي رب دليالً من أدلَّ

التقليـد  هذه اآلية تدلُّ عىلٰ  تقول بأنَّ   توجد رواية واحدة عن املعصوم ال

 .كام هو املتعاَرف عندنا اليوم جتهادواال

 .ن العامل، ولكن برشط ذكر الدليلنعم ال بأس باألخذ م

يكـون العـامل نـاقالً  نْ أاملسألة، أي ذكر قول املعصوم يف : وبعبارة أوضح

 .)ُرب تقليداً عتَ لكالم املعصوم ال غري، وحينئٍذ ال يُ 

 .هذا حاصل الوجه الرابع من اإلشكال

 :وجوابه يف نقاط

ا إشكاله بتوقُّف الشيخ منتظري يف داللة اآليـة عـىلٰ  - ١  ،روعيَّةـاملشـ أمَّ

صـوليِّني هبـا العديد من األُ  استداللد الفريوزآبادي لذلك يف مقابل يِّ ونفي الس

 :وجهني منها ة وجوه، ونقترص عىلٰ فمردود من عدَّ  ،املرشوعيَّة عىلٰ 

كان من بـاب أنَّ ألقـواهلم  صوليِّني إنْ ستشهاد بأقوال األُ أنَّ اال: أحدمها
                                                        

  ).٢٤٦ ص(نظام احلكم يف اإلسالم ) ١(

  ).٢٨٤ ص/ ٦ج ( عناية الوصول) ٢(
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ام وفـيهم قيمًة فكيف جعل قول اثنني منهم يف مقابل أقوال العديد منهم، السـيِّ 

ن اعرتف له مجيع علامء الطائفـة ممَّ   د اخلوئيمن أمثال السيِّ صوليِّني أكابر األُ 

ة يف علم األُ د باألُ بمن فيهم الشيخ والسيِّ  صول مـا مل يعرتفـوا بمثلـه أليٍّ ستاذيَّ

 !؟منهام

إلزام لنا بام قاله الشيخ  فال ،ستشهاد بقوهلام من باب إلزامنا بهكان اال وإنْ 

مني لغريمها ام يف األُ نا لسنا من مقلِّدهيد، ألنَّ يِّ والس صول وال يف الفقه، بل من املقدِّ

 .املرشوعيَّة ن يقول بداللة اآلية عىلٰ صول والفقه ممَّ عليهام يف األُ 

روعيَّة ـن يقـول بمشـد الفريوزآبادي ممَّ يِّ أنَّ الشيخ منتظري والس: ثانيهام

ة املشـآية النفر هل هي من أد التقليد، لكنَّهام اختلفا مع غريمها يف أنَّ  روعيَّة أو ـلَّ

صـوليِّني، غريمها مـن األُ  حيتجَّ برأهيام عىلٰ  ليست كذلك؟ وليس للمستشكل أنْ 

د والشيخ يريان أنَّ كام أنَّ السيِّ  ،ام خمطئان يف فهمهام لآلية الكريمةم يرون أهنَّ ألهنَّ 

 .غريمها خمطئني يف فهمها

ا قوله - ٢ هذه  تقول بأنَّ   ال توجد رواية واحدة عن املعصوم(: وأمَّ

فجوابه قد اتَّضح  ،)كام هو املتعارف عندنا اليوم جتهادالتقليد واال اآلية تدلُّ عىلٰ 

 .عاَج تفصيالً ممَّا سبق، فلُري 

ا قوله - ٣ فهو غفلـة منـه،  ،إلخ) ...نعم ال بأس باألخذ من العامل(: وأمَّ

نا قلنا مرارًا وتكرارًا ومنذ املباحث األُ   إنَّ : البحث السابق ويف خصوص وىلٰ ألنَّ

سـتنباط ة االعمليَّـ حملَّ بحثنا خمتصٌّ باألحكام الرشعيَّة التي حتتاج معرفتهـا إىلٰ 

واية بمفرده، وحيث حكام الواضحة التي يستطيع العامّ يف األ ال يُّ فهمها من الرِّ

مـن يذكر له الفقيـه الـنصَّ  ستنباط فال فائدة يف أنْ اال يَّ ال قدرة له عىلٰ العامّ نَّ إ

، ألنَّه ما دام عاجزاً عن استنباط احلكم من ذلك ٰى جنب الفتو اآلية أو الرواية إىلٰ 

كان اسـتنباط  النصِّ بنفسه فهو ال يدري كيف تمَّ استنباطه منه، كام ال يدري إنْ 
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من دون  ٰى يأخذ الفتو  أنْ أمامه إالَّ  الفقيه منه صحيحًا أو ليس بصحيح، فلم يبَق 

  أنْ ه رضورة ال مفرَّ للعـوامِّ منهـا، إالَّ إنَّ  :تقليد الذي قلنادليل، وهذا هو عني ال

 .يلتزموا بتعطيل الرشيعة يف زمن الغيبة

ل اا:  

ا من كان مـن الفقهـاء «:  بام روي عن العسكري ستداللإنَّ اال فأمَّ

 هـواه مطيعـاً ألمـر مـواله فللعـوامِّ أنْ  صائناً لنفسه حافظـاً لدينـه خمالفـاً عـىلٰ 

ح بـذلك باطل، ألنَّ الرواية ضعيفة سندًا ومتنًا  استداللهو  )١(»قلِّدوهيُ  كام رصَّ

 :مجلة من األعالم

ص فيه هنا إنَّ (: ، حيث قال احلرُّ العاميلُّ : منهم ام هو قبول التقليد املرخَّ

أي، واال ، وهذا واضـح، وذلـك ال خـالف ، والظنِّ جتهادالرواية، ال قبول الرَّ

عتامد عليه هذا احلديث ال جيوز عند األُصوليِّني اال أنَّ  عىلٰ (: قال أنْ  إىلٰ ، ...)فيه

يُّ السند واملـتن، ضـعيفًا ٌل، ظنّ يف األُصول وال يف الفروع، ألنَّه خُرب واحٍد مرَس 

 عندهم، ومعاِرُضُه متواتٌر قطعيُّ السند والداللة، ومع ذلك حيتمل احلمل عـىلٰ 

 .)٢()ةالتقيَّ 

مـع ضـعفها سـندًا  - فالروايـة(: ، حيث قال مينيد اخلالسيِّ : ومنهم

 .)٨١ص : والتقليداالجتهاد ( )يَّةال تصلح للحجّ  - واغتشاشها متناً 

إنَّ الـتكلُّم يف مفهـوم التقليـد (: ، حيـث قـال د اخلوئيالسيِّ : ومنهم

ده يف مَّ إالَّ يف النذر، وذلك لعدم وروة، اللَّهُ يرتتَّب عليــه ثمرٌة فقهيَّ  يكاد أنْ  ال

وايات، نعم ورد يف رواية االحتجاج ا َمـْن كـان مـن الفقهـاء «: يشٍء من الرِّ فَأمَّ
                                                        

 ).٢٠ح / ١٠الباب  /أبواب صفات القايض /١٣١ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 .)٢٠ذيل احلديث  /١٣٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة   )٢(
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، »قلِّدوهيُ  هواه مطيعًا ألمر مواله فللعوامِّ أنْ  صائنًا لنفسه حافظًا لدينه خمالفًا عىلٰ 

ا رواية مرَس   .)٨١ص : والتقليد جتهاداال) (عتامد عليهالة غري قابلة لالإالَّ أهنَّ

ـند، ألنَّ التفسـري  إنَّ (: خصـوص سـندها وقال يف وايـة ضـعيفُة السَّ الرِّ

عتامد عليه، فـإنَّ يف طريقـه مل يثبت بطريق قابل لال  العسكري املنسوب إىلٰ 

 .)٢٢١ ص :والتقليد جتهاداال) (مجلة من املجاهيل

 .)١(هذا حاصل اإلشكال

 .بنحو التفصيل ٰى خربنحو اإلمجال، وأُ  وجوابه تارةً 

ا اجل  :فهو من وجوه: واب بنحو اإلمجالأمَّ

نا مل نستدلَّ هبذه الرواية، لكفاية أ - ١ نَّ اإلشكال املذكور ال يرد علينا، ألنَّ

ة األُ  مت ٰى خراألدلَّ لناها يف بحوث عديدة تقدَّ  .يف إثباهتا، والتي فصَّ

ه يراها بحسب مبانيه صحيحة من استدلَّ هبا، ألنَّ  أنَّه ال يرد أيضًا عىلٰ  - ٢

مة الطربيسسن ًة بينه وبني ربِّه، كالعالَّ ، ومعـه )٢(دًا ومتنًا وداللًة، فهو يراها حجَّ

ه ليس مـن حتجاج عليه بقول من يراها بحسب مبانيه ضعيفة، ألنَّ لال ٰى معن فال

العوامِّ املقلِّدين هلم، وال من املوافقني هلم يف مبانيهم يف علمي الدراية والرجال، 

يَّة وعدمها ومها ِعلامن متكفِّالن  .لبيان حال الروايات من حيث احلجِّ

أنَّ اختالف العلامء يف  مبـانيهم يف علمـي الدرايـة والرجـال : واحلاصل

تكون هذه الرواية معتربًة عند بعٍض، ضعيفًة عند بعٍض آخـر، وكـام  يقتيض أنْ 

من يراها ضعيفة برأي من يراها معتربة كذلك ال يصحُّ  حتجاج عىلٰ يصحُّ اال ال
                                                        

املصادر املذكورة هي من صاحب اإلشكال، ونحن مل نراجع تلـك املصـادر،  اإلرجاعات إىلٰ  إنَّ  )١(

 . مراجعتهاذلك بعد عدم توقُّف اجلواب عىلٰ  لعدم احلاجة إىلٰ 

صـاحب  عليـه مجلـة مـن األعـالم، ومـنهم ٰى ، وقـد أثنـه من أعالم القرن السادس اهلجريِّ فإنَّ  )٢(

مة كتاب اال  إىلٰ  )٢٠(ل، مـن صـفحة سوة املجلَّد األوَّ حتجاج طبعة دار األُ الوسائل، فراجع مقدِّ

 . حاله، وما قيل فيه، للوقوف عىلٰ )٢٢(الصفحة 
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برأي من  - مة الطربيسكالعالَّ  - من يراها معتربة حتجاج عىلٰ لعكس، أعني االا

 .يراها ضعيفةً 

املستدلِّني هبذه الرواية فغايـة األمـر  اإلشكال وارد عىلٰ  لو سلَّمنا أنَّ  - ٣

ة األُ  ، وطرح دليل ال يوجب طرح غريه كام هـو ٰى خريلزم طرحها من بني األدلَّ

، وأديُ  أوضح من أنْ  ة القائلني بمشبنيَّ رة يف هـذه ـروعيَّة التقليد غـري منحصــلَّ

تها إلثبات املرشوعيَّة يكفـيهم القول بضعفها وعدم صالحيَّ  عىلٰ  ٰى الرواية، فحتَّ 

ة، كام هو احلال يف غريها من املسائل التي يكون هلا  إلثباهتا متاميَّة غريها من األدلَّ

تها تام�  أكثر من عالم، وبعضـها اآلخـر األ ٰى سلًَّام لدوم ادليل، ويكون بعض أدلَّ

 .للخالف بينهم يكون حمال� 

عـتامد عـٰىل هـذه الروايـة كان مقصود املستشكل عـدم جـواز اال فإنْ : وعليه

ة األُ ولزوم اال خرٰى التي ال إشكال فيها فهو إشكال مقبول لـدٰى مجلـة كتفاء باألدلَّ

 .روعيَّته كام هو واضحـل مشبطِ يُ ه ال من األعالم القائلني بمرشوعيَّة التقليد، لكنَّ 

هبـذه الروايـة  ستداللاملرشوعيَّة تسقط بسقوط اال كان مقصوده أنَّ  وإنْ 

ـة األُ  ، وهـذا مـن ٰى خـرفهو كالم ال ينبغي صدوره من عاقل بعـد متاميَّـة األدلَّ

 .ستداللستنباط واالبدهييَّات عامل الفقاهة واال

القائلني بمرشوعيَّة التقليد، بل  من أنَّ الَعَلمني اخلوئي واخلميني  - ٤

رة ـللمرجعيَّة واإلفتـاء، ورسـائلهم العمليَّـة منتشـ ٰى بوجوبه، بل مها ممَّن تصدَّ 

 روعيَّة التقليـد إىلٰ ـهذه اللحظة، وبالتايل فعدم استنادهم يف مش ٰى ل هبا حتَّ عمَ ويُ 

واية ال يرضُّ باملرشوعيَّة كام هو واضح  .هذه الرِّ

 .بنحو اإلمجالهذا حاصل اجلواب 

ا بنحو التفصيل مـن األعـالم  كـالم كـلِّ واحـدٍ  فهو يف اإلجابة عىلٰ  وأمَّ

 :ة، فنقول ومن اهللا نستمد العونِحدَ  الثالثة عىلٰ 
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 :اجلواب عٰىل كالم اُحلرِّ العاميلِّ 

ا اجلواب عىلٰ   :فمن وجهني  ما ذكره العاميل أمَّ

كتاب معتـرب، حيـث   أنَّه ممَّن حكم بأنَّ كتاب تفسري العسكري - ١

ه  العسـكري  د احلسن بـن عـيلٍّ ونروي تفسري اإلمام أيب حممّ (: قال ما نصُّ

وهذا التفسري ليس هو الذي طعـن فيـه (: وبعد ذكر إسناده إليه قال ،)باإلسناد

 ٰى ، وهذا ُيروعن أيب احلسن الثالث  ٰى ُض علامء الرجال، ألنَّ ذلك ُيروبع

، عن أبيه، ومها غري مذكوَريِن يف  ، وذاك يرويهد عن أيب حممّ  سهل الديباجيُّ

سند هذا التفسري أصالً، وذاك فيه أحاديث من املناكري، وهذا خـاٍل مـن ذلـك، 

ثني ابُن بابويه، فنقل منه أحاديث كثـريًة يف كتـاب  وقد اعتمد عليه رئيس املحدِّ

، وغريمها تُ ويف سائر كُ ) من ال حيرضه الفقيه(  .)١()من علامئنابه، وكذلك الطربيسُّ

إنَّام   اعرتافه بأنَّ ما ينقله الطربيس عن تفسري العسكري ٰى فها أنت تر

ـب عـىلٰ  هو من التفسري املعترب ال من اآلخر املطعون فيه، وعىلٰ   هـذا كـان يتوجَّ

 .واية من جهة سندهايقبل هذه الرِّ  صاحب الوسائل أنْ 

ـا معاَرَضـٌة بروايـات  ٰى من جهة داللتها، وإنَّام رفضها بدعو ٰى بل حتَّ  أهنَّ

وايات الناهية عن اال ٰى أقو ٰى خرأُ  والتقليد وشبهها،  جتهادمنها داللًة، يعني الرِّ

 .ما احتمله من صدورها عن تقيَّة مضافًا إىلٰ 

 .وكال هذين األمرين مردود

وايات الناهية عن اال ا معارضتها بالرِّ جواب  والتقليد فقد عرفَت  جتهادأمَّ

ة مت، حيث أوضحنا هنـاك مـا هـو املـراد مـن التقليـد  ذلك يف عدَّ بحوث تقدَّ

وايات، فراجع املنهيِّ  جتهادواال  .عنهام يف تلك الرِّ
                                                        

 .)الطريق الثالث واألربعون /الفائدة اخلامسة /١٨٧ ص/ ٣٠ج (وسائل الشيعة  )١(
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ا احتامل صدورها عن تقيَّة فلم يُ  بنيِّ وجهه، واحتامل التقيَّة أمر يقع فيه وأمَّ

 .آخر روايٍة حيتمل فقيٌه فيها التقيَّة وال حيتملها فقيه بَّ اِخلالف كثريًا، فرُ 

 بنحـو إالَّ   وبعد هذا ال يمكن قبول ما ذهب إليـه صـاحب الوسـائل

 .يز التقليدالتقليد ملا ذهب إليه، واملفروض أنَّه ال ُجي 

حتجـاج من النافني ملرشوعيَّة التقليد، فـال يصـحُّ اال  أنَّ العاميلَّ  - ٢

ه علـيهم فِلـَم حتجـاج برأيـ فلـو صـحَّ االروعيَّة، وإالَّ ـالقائلني باملش برأيه عىلٰ 

 !؟نصنع العكس فنحتجَّ برأهيم عليه ال

 :د اخلمينيُّ اجلواب عٰىل ما ذكره السيِّ 

ا ما ذكره السيِّ  من كوهنا ضعيفة السند فقد اتَّضح جوابه   د اخلمينيوأمَّ

 .من الوجه الثاين من اجلواب اإلمجايل

ا تعبريه عن املتن باال وايـة، للرِّ   لتأييـد تضـعيفهغتشاش فلم يكن إالَّ وأمَّ

غتشاش يف املتن مانعًا عنده وعند سائر الفقهاء ولوال ضعفها السندي مل يكن اال

 .واية ما دام مضموهنا واضحاً من األخذ بالرِّ 

وايات باملضمون، وال يوجبون أنْ أنَّ اإلماميَّة ُجي : توضيحه زون نقل الرِّ  وِّ

ظ به املعصوم، وذلك استنادًا إ   بعض روايـاهتم ىلٰ يكون النقل بنفس ما تلفَّ

زت النقل عنهم باملضمون  .التي جوَّ

وايات، وهي أنْ  يكـون مضـموهنا  ومن هنا نشأت ظاهرة يف قسم من الرِّ

ــاديثهم ــز وأح ــاب العزي ــًا للكت ــامهم   موافق ــاظهم وأحك ــواردة بألف ال

ــاليمهم، إالَّ  ــاءت دون وتع ــبك ج ــاحة والس ــظ والفص ــث اللف ــن حي ــا م  أهنَّ

الفصاحة واجلزالة، بل جـاء بعضـها مضـطربًا مـن  ٰى يف مستو  أحاديثهم

 .غتشاشد باالام كان هو املقصود من تعبري السيِّ حيث الرتكيب، وربَّ 

وكيف كان فإنَّ هذه الظاهرة مل متنع العلامء من األخـذ هبـذا القسـم مـن 
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واة يف  ل األمر، ألنَّ مسـتويات الـرُّ ا ظاهرٌة كانت متوقَّعًة من أوَّ األحاديث، ألهنَّ

نَّ إلفصاحة والبالغة متفاوتة، كام أنَّ ضبطهم لأللفاظ متفاوت أيضًا، وحيـث ا

اوي ال يتمكَّ  هـو  ٰى ن من نقل كلِّ ما يسمعه بنفس األلفاظ فكان النقل باملعنالرَّ

 .ة واملتوقَّعةاحلالة املتعاَرفة والطبيعيَّ 

مـن سـرية العقـالء يف نقلهـم  اي�ـذلك مـا نعـارصه يوم وخري شاهد عىلٰ 

جتد من ينقل كالم غريه بنفس ألفاظه من دون  لامت اآلخرين، إذ من النادر أنْ لك

واعي  تبديل لفظ بمرادفه، أو زيادة لفظ لزيادة توضيح، أو لغري ذلـك مـن الـدَّ

 .العقالئيَّة

ر اال مهـام كـان  لٍ أيِّ نق طمئنان إىلٰ بل لو رشطنا النقل بعني األلفاظ لتعذَّ

ة هذا االاقوي�  ٰى امل نقله باملضمون يبقالناقل ثقة عندنا، ألنَّ احت حـتامل ، ومع قوَّ

 .طمئنان بأنَّ النقل كان بعني لفظ املتكلِّم املنقول عنهيستحيل حصول اال

ل القصرية، كام لو قـال مَ طمئنان يف خصوص اجلُ نعم، يمكن حصول اال

اوي اع؟ فقال :سألت اإلمام الفالين: الرَّ  .ال: هل جيوز رشب الفقَّ

ا  طةوأمَّ فمـن الصـعب  - فضـالً عـن الطويلـة منهـا - النصوص املتوسِّ

واة مجيعًا ينقلون نفس ألفاظ املعصوم  . تصديق أنَّ الرُّ

 .جائز عندنا ٰى أنَّ النقل باملعن: واحلاصل

 :د اخلوئياجلواب عٰىل ما ذكره السيِّ 

ا ما ذكره السيِّ  ومه مفهوم التقليد، وأنَّ مفه فهو ناظر إىلٰ   د اخلوئيوأمَّ

حتجاج املنقولـة عـن تفسـري  يف رواية االإالَّ   مل يرد يف روايات أهل البيت

 . الذي هو ضعيف السند يف نظره  العسكري

وجوابه من أوضح الواضحات، ألنَّ بحثنا خمـتصٌّ بالتقليـد كاصـطالٍح 

املسـائل (و) منهـاج الصـاحلني(جاء ذكره يف الرسائل العمليَّـة بـام فيهـا كتابـا 

 .د اخلوئي، وليس هو بحثًا يف مفهوم كلمة التقليدلنفس السيِّ ) ةاملنتخب
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العـامل يف جمـال  رجوع اجلاهل إىلٰ (أنَّ التقليد املبحوث عنه هو : توضيحه

رجـوع العـاجز (: ، أو قل)ستنباطعمليَّة اال األحكام الرشعيَّة التي تتوقَّف عىلٰ 

، سـواء )اسـتنباطها ادر عـىلٰ القـ ة إىلٰ يَّ جتهادعن استنباط األحكام الرشعيَّة اال

يناه تقليدًا للمجتهد أم سميَّناه رجوعًا إليه، وقد عرفـَت   ٰى التقليـد بمعنـ أنَّ  سمَّ

وايات التي  الرجوع املذكور قد دلَّت عليه مجلة من النصوص، من آية النفر والرِّ

ة مباحث، ونفس السيِّ   د اخلوئي يقول بمرشوعيَّة التقليد هبذارسدناها لك يف عدَّ

يف الروايات عدا تفسري  )التقليد(، بل بوجوبه، وإنَّام هو ينفي ورود لفظة ٰى املعن

ـا  العسكريِّ  وايـات فلـم يـرد مفهومـه فيهـا، وأمَّ ، وإذا مل يرد لفظه يف الرِّ

العامل وقبـول قولـه مـن غـري دليـل فلـم يكـن  حقيقته بام هو رجوع اجلاهل إىلٰ 

 .بصدد ذلك  دالسيِّ 

ا تضعيفه لس جوابـه مـن  ند الرواية فذلك بحسب مبانيه، وقد عرفَت وأمَّ

 .الوجه الثاين من اجلواب اإلمجايل

أنَّ هنـاك فرقـًا بـني مـن : وخالصة اجلواب عٰىل كلامت األعـالم الثالثـة

حتجاج وبني ربِّه، ومن يستدلُّ هبا لال حكٍم ليعمل هبا فيام بينه يستدلُّ بروايٍة عىلٰ 

 .كممن خالفه يف ذلك احل هبا عىلٰ 

ل فيكفيه أنْ  ا األوَّ واية معتربة فيام بينه وبني ربِّه، سواء وافقـه  أمَّ تكون الرِّ

مة الطربيس، إذ كلٌّ يعمـل بتكليفـه، وكالشـيخ  اآلخرون يف ذلك أم ال، كالعالَّ

مة كتاب  أنَّ كتابه ليس لنقـل ) من ال حيرضه الفقيه(الصدوق الذي ذكر يف مقدِّ

ًة فيام  كلِّ ما وصل إليه من روايات األحكام، بل خيتصُّ بام هو يراه معتربًا وحجَّ

بينه وبني ربِّه، وقد نقل روايات يف الكتاب املذكور مل يعمل هبا مجلة مـن أعـالم 

 .كانت معتربًة يف نظره هو الطائفة، لعدم ثبوت اعتبارها عندهم، وإنْ 

ا الثاين فعىلٰ  ل، إذ ليس له أنْ  وأمَّ  بـام خمالفه إالَّ  عىلٰ  حيتجَّ  العكس من األوَّ

ة، حتَّ كان معتربًا عند خمالفه، وإالَّ  ًة يف نظره هو ٰى  مل تتمَّ احلجَّ  .لو مل يكن حجَّ
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ـستداللبهم االتُ وما يذكره الفقهاء يف كُ  ل، أعنـي أهنَّ م ية هو من قبيل األوَّ

م، فذكروا م عىلٰ  ستداللكانوا يف مقام اال ا مرشوعيَّة التقليد فيام بينهم وبني رهبِّ

هو تامُّ السند والداللة يف نظرهم، ورفضوا ما عداه، ومن مجلة ما ذكـروه هـذه 

واية، فردَّ  تها يف نظره من جهة السند أو الداللة، أو مـن ها بعضهم لعدم متاميَّ الرِّ

مة الطربيساجلهتني معًا، وربَّ  ند والداللة وفاقًا للعالَّ ة السَّ  . ام يراها بعض تامَّ

*   *   * 
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ُه بالنَّصيحة بكلِّ إخالص إىلٰ  بعد أن منَّ اهللا تعاىلٰ   عيلَّ بإمتام البحث أتوجَّ

كافَّة املؤمنني الذين صاروا معتقدين حلرمة التقليد نتيجًة ملـا اطَّلعـوا عليـه مـن 

وايات وكلامت بعض األعالم ال ـا الرِّ تي نقلها إليهم منكرو التقليد، فحسـبوا أهنَّ
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لوتُ  حاولوا أنْ  روا وتتـأمَّ ولئـك الـذين ا يف هـذا البحـث بعيـدًا عـن أُ فكِّ
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 .ملصريكم يف اآلخرة

ة عـن الفقهـاء يرتكوا كلَّ انطباعـاهتم السـلبيَّ  كام وأنصحهم قبل ذلك أنْ 
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 روايـات إىلٰ  ما نسبوه من تكرار قراءة ما أجبنا به عىلٰ  وأخريًا أدعوهم إىلٰ 

ت بعض األعالم، كذبًا وتدليسًا، وما ارتكبوه من حتريف لكلام  املعصومني

 .م خلف من يسريونليعرفوا بذلك أهنَّ 

وكـان الفـراغ مـن ، هناية البحث عىلٰ  - بحمد اهللا - وهبذا نكون قد أتينا

ل/٢٥(تبييضه ليلة الثالثاء   ).هـ١٤٤١/ربيع األوَّ

الً إىلٰ  هويتقبَّله منّـي بإحسـانه  أنْ  )وعال جلَّ (الباري  متوسِّ مسـبوقًا ، منـِّ

رسـوله  مشـفوعًا بالصـالة والسـالم عـىلٰ ، وفَّق إلمتامه أنْ  بحمده وشكره عىلٰ 

تـه السيّ ، ٰى وآله خري الور ٰى املصطف ام خاتم أوصيائه، وبقيَّة اهللا يف أرضه، وحجَّ

ة بن احلسن املهديِّ ، عباده عىلٰ  ل اهللا فرجه و( احلجَّ ل خمرجهعجَّ وجعلنـا ، )سهَّ

ابِّ   .إنَّ ريبِّ جواد كريم، ني عنه، واملستشهدين بني يديهمن أنصاره، والذَّ

 العبد اجلاين

 جاسم بن أفضل الوائيل

 النجف األرشف
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يَُّة الظَّنِّ   ١٧٠ .......................................................................  ُحجِّ

 ١٧٦ ..............................................................................  تنبيه

ل/ تطبيقات للدليل الظنّي  ١٧٧ .............................................  التطبيق األوَّ

واية: اجلهة األُوىلٰ   ١٧٨ ..........................................................  سند الرِّ

وا: اجلهة الثانية  ١٧٩ .........................................................  يةداللة الرِّ

 ١٨٢ ......................................................................  التطبيق الثاين

 ١٨٧ ....................................................................  التطبيق الثالث



 يف زمن الغيبة مرجعيَّة الفقهاء  ............................................................  ٢٥٨

 ١٩٣ .....................................................................  التطبيق الرابع

 ١٩٧ ..........................................................  التطبيق اخلامس واألخري

 ٢٠١ ..........................................  يف أجوبة إشكاالت املعلِّقني: املقصد الثاين

ل  ٢٠١ ...................................................................  اإلشكال األوَّ

 ٢٠٦ .................................................................... اإلشكال الثاين

 ٢٠٩ ...................................................................  اإلشكال الثالث

 ٢١٧ ...................................................................  اإلشكال الرابع

 ٢٢٥ .................................................................  اإلشكال اخلامس

 ٢٣٣ .................................................................  اإلشكال السادس

 ٢٣٥ .....................................................................  مفارقة عجيبة

 ٢٤٤ ...................................................................  اإلشكال السابع

 ٢٤٧ ......................................................  اجلواب عٰىل كالم احلُرِّ العاميلِّ 

 ٢٤٨ .................................................  اجلواب عٰىل ما ذكره السيِّد اخلمينيُّ 

 ٣٤٩ ..................................................اجلواب عٰىل ما ذكره السيِّد اخلوئي

 ٢٥٣ ................  يف نصيحة للمؤمنني املتأثِّرين بُشُبهات ومغالطات منكري التقليد: اخلامتة

 ٢٥٥ ..........................................................................  الفهرس

*   *   * 


