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 تقدمي:
 رحيمبسم اهلل الرمحن ال

والصالة والسالم عىل حممد وآله الطيبني  ،واحلمد هلل رب العاملني

إىل قيام  ،واآلخرينمن األولني  ،واللعنة عىل أعدائهم أمجعني ،الطاهرين

 يوم الدين.

 وبعد..

هـ. ق ملراجعة أدلة مسائل 4141فقد وفق اهلل تعاىل يف هذه السنة 

ي أتذاكر هبا مع عدد من اإلجتهاد والتقليد وفق متن العروة الوثقى لك

يف بريوت، وبالرغم « عليه السالم»طالب حوزة اإلمام عيل بن أيب طالب 

من الصوارف الكثرية التي تفرض نفسها، فقد أمكن تدوين حصيلة هذه 

 املراجعة.

فعسى أن جيد فيها من هيمه االطالع عىل دالئل هذه املسائل بعض ما 

 .بأمسِّ احلاجة إليهاويلحقني بسببه مثوبة أنا  ينفع وجيدي

البحث يف هذه املسائل. أنني استوفيت الكالم، واستقصيت وال أدعي 

خطوة عىل الطريق بل أدعي أن ما أقدمه للقارئ الكريم ال يعدو كونه 
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الطويل، ال بد أن تتبعها خطوات عىل طريق حصحصة احلق، وتشييده، 

 وتزييف الباطل وتفنيده.

 كل ما قلته وقررته يف هذا الكتاب، كام أنني ال أدعي أنني مصيب يف

يف القول ويف العمل. إال أن  ،اخلطأ واخلطلوفأنا أعرتف بأنني كثري الزلل 

يعصم اهلل تعاىل بلطف منه، وكفى باهلل عاصاًم ومعينًا. فهو املسدد للرشاد، 

 واهلادي إىل الصواب والسداد.

ى إيل عيويب، رحم اهلل عبدًا أهد من أتجل ذلك أقول إلخواين األكارم:

 ودلني عىل مواضع خطأي..

 .، بل ومن الداعني له بالتوفيق والتأييد.من الشاكرينله وسأكون 

وفقنا اهلل وإياكم لكل خري، ودفع عن اإلسالم وأهله كيد اخلائنني، 

أهل الدين.. إنه ويل قدير، أعداء أعداء الدين ومكر املاكرين من و

 وباإلجابة حري وجدير..

 هـ ق.4414شوال سنة  43ت بريوت ـ السب

 تجعفر مرتىض احلسيني العاميل



 ..(0): جيب[4]مسألة رقم 

هذه املسألة تشتمل عىل العديد من األمور التي حتتاج إىل بيان،  (4)

 ونحن نجملها ضمن العناوين التالية:

 املسألة من املبادي:

هذه املسألة ليست من املسائل الفقهية، بل هي من مبادئ علم الفقه، 

ألن الفقيه يبحث فيها عن األحكام الرشعية، وهي التي يقلد فيها العامي 

 العامل الفقيه.. وهذه املسألة عقلية ال تقليد فيها.

هناك  وإنام ذكرت يف كتب الفقه ألحد سببني، إما استطرادًا، أو ألن

من قال: بأن الوجوب رشعي، أو قال: إنه رشعي وعقيل.. فاقتىض ذلك 

البحث فيها، والتنبيه عىل ما هو احلق فيها أهنا ليست مسألة رشعية، وإنام 

 هي عقلية وحسب، واألوامر الرشعية إنام هي إرشاد إىل حكم العقل..

فاملراد بالوجوب يف كالم صاحب العروة ليس الوجوب الرشعي 

 عنى الفقهي، بل املراد مطلق اللزوم والتحتم.بامل

 الوجوب عقلي، ال شرعي:

هل هذا الوجوب رشعي )نفيس، أو طريقي، أو » :يف التنقيحقال 

 ؟!«غريي(، أو عقيل

أنه عقيل.. ألن العقل يدرك أن يف ارتكاب املحرم، وترك  الصحيح:

 احلجة استحقاقًا للعقاب.. الواجب، من دون استناد إىل
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كام أن يف ارتكاب املشتبهات احتامل العقاب، لتنجز األحكام الواقعية 

عىل املكلفني بالعلم اإلمجايل، )فال جتري الرباءة بقسميها: العقلية والنقلية، 

وال جيري استصحاب عدم التكليف للعلم اإلمجايل بوجود تكاليف. ولو 

قسم من األحكام مل جتر األصول النافية قبل انحل العلم اإلمجايل بالظفر ب

فال مناص لدى العقل من حتصيل  ،يأيت تفصيله أو باالحتامل كامالفحص( 

 «.حيصل بأحد األمور الثالثة وهذا ،ما هو املؤمن من العقاب

كام يف  ،فإن املجتهد إما أن يعمل عىل طبق ما قطع به بالوجدان

أن يعمل عىل طبق ما قطع وإما  ،والرضوريات وهو قليل القطعيات

كام أن املقلد يستند إىل فتوى املجتهد وهو  ،واألصول بحجيته من األمارات

وأما العامل باالحتياط فهو يأيت بعمل . حجة عليه عىل ما يأيت يف مورده

 ،وجوب األمور الثالثة عقيل إذاً  .يسبب القطع بعدم استحقاقه العقاب

 ى العقاب.بمناط وجوب دفع الرضر املحتمل بمعن

 .(0)«ويرتتب عليه بطالن عمل املكلف التارك لالجتهاد والتقليد واالحتياط

 ونقول:

ال بد من لفت النظر أوالً إىل أن املراد بالوجوب العقيل: إدراك العقل أن ال 

خالص من العقاب إال بسلوك أحد هذه الطرق التي هي إما اإلجتهاد، أو 

 ال للعقل، وال للرشع. ،م إلزامي أويلالتقليد، أو االحتياط. وال يوجد حك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2و  4ص 4( راجع: التنقيح يف رشح العروة الوثقى ج4)



 وبعدما تقدم نقول:

ال خيلو من بعض « قدس رسه»إن ما ذكره صاحب التنقيح 

 التساؤالت.

فات، وتنجز إن هذا الوجوب العقيل إنام هو يف صورة االلت أوالً:ف

 التكليف. 

أما الغافل، فال جيب عليه يشء من ذلك.. ألنه ال حيتمل وجود 

 تكليف منجز يف حقه، فال احتامل للرضر عنده.

إال إن كان املراد باملكلف هو املكلف بالفعل، وليس املراد كل من 

 وضع عليه قلم التكليف، ليقال بشموله للغافل.

ذا احتمل املكلف وجود حكم إلزامي إن هذا الدليل ال جيري إ ثانيًا:

غري منجز يف حقه، ألنه ال حيتمل الرضر يف خمالفته يف هذا املورد أيضًا. كام 

يف أحكام احلج يف غري أشهر احلج، وأحكام الصالة قبل حضور وقتها، 

 وأحكام صوم شهر رمضان قبل حضور وقته.

عقاب إن الدليل أخص من الدعوى، ألن احتامل الرضر وال ثالثًا:

خاص باألحكام اإللزامية من الوجوب واحلرمة. أما املباحات 

واملستحبات واملكروهات، سواء أكانت مما يعترب فيه قصد القربة، أو ال 

يعترب فيه ذلك، فال حيتمل الرضر يف فعلها وتركها.. كام أن هذا الدليل ال 

تقول: إن يشمل مجيع املعامالت التي ال حيتمل الرضر فيها. مع أن العبارة 

 هذا الوجوب ثابت يف العبادات واملعامالت مطلقًا.
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[: أن الرضوريات من األحكام ال جيب 6كام أنه سيأيت يف املسألة رقم ]

 فيها اجتهاد وال تقليد، وال احتياط.

إن كان املراد أن كل مكلف خمرير ـ فعاًل ـ بني هذه األمور  رابعًا:

سألة فرد نادر، فإن املجتهد ال جيوز له أن الثالثة، فريد عليه: أن مورد هذه امل

يقلِّد، والعامي العامل بتكليفه بالعلم اإلمجايل ـ إن مل يكن مقلدًا فعاًل ـ جيب 

 عليه اإلحتياط، واملقلد فعاًل ال جيب عليه االجتهاد وال االحتياط.

 :جياب عن هذاو

ض إن الكالم إنام هو عن املكلف ال برشط، أي من حيث هو بغ :أوالً 

النظر عن تلبسه بأية حالة من احلاالت، فإن التكليف الذي يتوجه إليه هو 

 التخيري بني هذه الثالثة.

يف العروة: أن املكلف يف مقام « رمحه اهلل»إن مراد السيد أو يقال: 

 العمل ال خيلو من أحد هذه الثالثة: االجتهاد، أو التقليد، أو االحتياط.

جتهاد والتقليد هو حتصيل العلم باحلكم قد يقال: إن مورد اإل خامسًا:

ومورد االحتياط، هو حتصيل العلم باالمتثال. أي أن اإلجتهاد والتقليد 

ليسا يف عرض اإلحتياط، ألهنام إنام يوجبان احلصول عىل احلجة عىل 

احلكم، وبعدها يأيت دور االمتثال، فقد يبادر إليه، وقد ال يبادر. أما 

المتثال، ويتحقق باالمتثال نفسه، فنتيجة االحتياط، فهو يف مرحلة ا

االجتهاد والتقليد هي العلم بالتكليف.. أما نتيجة االحتياط، فهي سقوط 

 التكليف.



هو إرجاع «: رمحه اهلل»إن مقصود السيد صاحب العروة فيجاب: 

الثالثة إىل مقام العمل، أي أن متعلق الوجوب يف االجتهاد والتقليد، 

بمعنى: أن املكلف يف مقام العمل ال خيلو من واحد واالحتياط هو العمل. 

 من هذه الثالثة: إما أن يكون جمتهدًا، أو حمتاطًا، أو مقلدًا.

 فاالحتياط عنوان لنفس العمل، وكذا التقليد، فإنه العمل طبق الفتوى.

أما االجتهاد، فاملراد أن املجتهد يعمل طبق ما أدى إليه نظره، ألن 

 املعيار، بل العمل وفق االجتهاد..نفس االجتهاد ليس هو 

مع أن « أن يكون جمتهداً »فعبارة املاتن ال ختلو من حزازة، ألنه قال: 

 «.يعمل طبق اجتهاده إن كان جمتهداً »األوىل أن يقول: 

وقد أجاب بعض الفضالء من اإلخوة األكارم بقوله: قد يقال: إن 

هو العمل، ألن « معامالتهيف عباداته و»املتبادر عرفًا من القيد، وهو قوله: 

معنى وجوب أن يكون كذا يف العبادة أو املعاملة هو لزوم كونه كذلك يف 

ا. واملتحصل: أنه جيب يف مقام العمل عبادة كان أو معاملة أن هبمقام اإلتيان 

يكون العامل جمتهدًا الخ.. أي عاماًل عىل طبق فتوى اجتهاده. ويؤيده: 

 فتدبر.«. ويف مجيع أفعاله وتروكه: »قولهـ كام يأيت ـ إضافة بعض 

 ولعلك تقول:

إن العمل باالحتياط مقدم عىل االجتهاد والتقليد، ألنه حيرز الواقع 

بصورة يقينية. أما االجتهاد والتقليد، فقد خيطئان الواقع. واالمتثال 

 القطعي مقدم عىل الظني.
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 وهذه شباة مقابل بدهية، ملا ييل:

ام الدليل عىل األمارة وثبوت حجيتها، فإذا ألن املعيار هو قي أوالً:

 ثبتت حجيتها ال يبقى فرق بني االمتثالني بنظر العقل.

ولكننا ال ننكر حسن االحتياط يف مورد األمارة، ويف مورد الوظيفة 

الرشعية، فإن الشاك بطهارة ثوبه وإن كان يستصحب طهارته، ولكنه لو 

 العقل والعقالء. احتاط وصىل به بعد تطهريه لكان أحسن بنظر

قد جياب أيضًا: بأن االحتياط قد يوجب العرس واحلرج، ومها  ثانيًا:

 منفيان يف الرشيعة. أو اختالل النظام، وهو مبغوض يف الرشيعة.

 ولكنه تجواب غري سديد، ملا ييل:

ألن هذا ال يدفع حقيقة أن االجتهاد قد خيطئ الواقع، ألن  ألف:

 القاعدة. األمارة ظنية، وكذلك األصل أو

قد يقال: إن غاية ما يوجبه العرس واحلرج هو إسقاط العمل  ب:

باالحتياط حني يؤدي االحتياط إليهام، أما قبل ذلك فالالزم هو تقديم 

االحتياط. ورفع العرس واحلرج إنام هو تفضل من الشارع، وهو ال ينفي 

 كون االحتياط يقيني اإلصابة، فيقدم عىل ما هو ظني.

 بتقريب آخر:دليل العقل 

ألجل الوصول  ـفالعقل حيكم » :«رمحه اهلل» قال الشيخ اإلشتااردي

بوجوب ـ أو ألجل عدم الوقوع يف املفسدة الواقعّية  ،إىل املصلحة الواقعّية



 .(0)انتهى« ىل بأحدمهاأحدها الذي ال خيلو الواقع عنه، فلو تركها أمجع يبت

رك االجتهاد والتقليد واالحتياط يوجب فوات املصلحة يريد أن ت

 الواقعية، والوقوع يف املفسدة الواقعية.

وليس مراده: أن العقل حيكم بلزوم جلب املنافع لكي يناقش فيه: بأن 

 هذا غري مسلم.. 

بل مراده: أن املصلحة الواقعية امللزمة، التي يوجب تضييعها العقوبة 

إليها.. ليأمن من العقاب والرضر، وهذا هو حيكم العقل بلزوم الوصول 

 «.رمحه اهلل»نفس ما تقدم عن السيد اخلوئي 

 «:رمحه اهلل»ثم قال اإلشتااردي 

بعد  ،فأوضح من أن يبنّي أو يربهن عليه ،فأّما وجوب أحد الثالثة»

تي يتوّقف  بداهة حكم العقل بأن رجوع اجلاهل إىل العامل من األمور الر

الرتي هي سبب  ،ألّن رجوعه إليه سبب معرفة املنعم ،شكر املنعم عليه

 .شكره الواجب عقالً 

فلحكمه بلزوم التذلرل والتخّشع لكّل من حيسن إىل  ،فأّما لزوم شكره

 .(2)«الخ.. اإلنسان

 ونالحظ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .14ص 4جشتهاردي لشيخ عيل پناه اإللمدارك العروة ( 4)

 .14ص 4جشتهاردي لشيخ عيل پناه اإللمدارك العروة  (2)
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تي يتوّقف شكر »قوله:  أوالً: بأن رجوع اجلاهل إىل العامل من األمور الر

 .«املنعم عليه

نقول فيه: هناك مراحل مرتتبة ال بد أن يمر هبا ويعرفها قبل ذلك، فإن شكر  

ون بالدالئل العقلية، ومعرفته تعاىل إنام تك املنعم يتوقف عىل معرفة املنعم،

 والتدبر يف آثاره، وغري ذلك. وال تكون بالتقليد، وال باالحتياط.

كام أن شكره حيتاج إىل معرفة رسله، ومعرفتهم ال تكون باالجتهاد 

والتقليد واالحتياط يف األحكام، بل تكون بالوقوف عىل دالئلهم 

هلم من  ومعجزاهتم، ومالحظة ما جاؤا به والتدبر فيه، وظهور صحته

خالل موافقته للعقول السليمة، والفطرة املستقيمة، وغري ذلك.. وبعد هذا 

 نصل إىل مرحلة الشكر العميل.

ويتوقف الشكر العميل أيضًا عىل معرفة ما به يكون الشكر، وطرائقه، 

وكيفيات العبادات التي يرضاها املنعم، ومعرفة ما يسخطه حتى ال يقع يف 

 ي يف ذلك إىل سؤال العامل.املعايص.. فيحتاج العام

قال: إن الداللة عىل املنعم تكون برجوع اجلاهل إىل العامل، وهذا  لقد ثانياً:

، والتقليد التي هي من األمور العقلية غري مقبول، فإنه من التقليد يف االعتقادات

 وهو املبحوث عنه هنا. إنام يكون يف مسائل الفقه.

، وحصول هذه الداللة، فهي إنام لو سلمنا صحة هذا التقليد ثالثًا:

 تثبت صحة التقليد، واألخذ من العامل، وال تثبت صحة االحتياط.

 إن هذا خيتص باإلحكام اإللزامية، دون املستحبات واملباحات. رابعًا:

العقل  إن شكر املنعم حسن عند العقل، لكن ليس كل حسن عند خامساً:



حتياط.. وهذه احلتمية جتعل الكالم حيتم اعتامد االجتهاد، أو التقليد، أو اال

ذلك  منحرصًا يف الواجبات واملحرمات. مع أن الكالم أعم من ذلك. وإنام جيب

 إذا كان تركه موجبًا للتعنون بعنوان قبيح، مثل الكفران ونحوه.. ال مطلقًا.

إن رجوع اجلاهل إىل العامل يوجب معرفة أغراض املنعم، وال  سادسًا:

نعم، كام أن معرفة املنعم مقدمة لشكره. بل هي متّكن يوجب معرفة نفس امل

 من شكره.

إن العقل ال حيكم بلزوم التخشع والتذلل، فإن التخشع  سابعًا:

 والتذلل للبرش املحسنني ال جيب عقاًل.. فال معنى لتعميم هذه القاعدة.

 الوجوب فطري وعقلي:

إن  «:رمحه اهلل» لييل الفطرة، والعقل، فقالد مجع يف املستمسك بني دوق

هذا الوجوب فطري. واستدل عليه بام تقدم من لزوم دفع الرضر املحتمل، 

 وعقيل بمناط وجوب شكر املنعم. وألجل ذلك اختص بصورة»ثم قال: 

 احتامل التكليف املنجز، فمع الغفلة عن التكليف، أو احتامل التكليف غري

 من ذلك، لعدم احتامل ءغري املنجز، مل جيب يشاإللزامي، أو اإللزامي 

 .(0)«الرضر يف تركها، وال هو مما ينايف الشكر الواجب

إننا نشري قبل أي يشء إىل الفرق بني الفطري والعقيل:  ويالحظ ما ييل:

 فإن احلكم بوجوب شكر املنعم خمتص بذوي العقول، ومبني عىل مسألة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ص 4جلسيد حمسن احلكيم لمستمسك العروة  (4)
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التحسني والتقبيح العقليني. أما دفع الرضر املحتمل، فال خيتص بالعقالء، 

بل الشاة أيضًا حتذر وهترب من الذئب حني تراه. كام أنه ليس يف دفع 

.  الرضر املحتمل حتسني وتقبيح عقليان، بل هو حكم فطري جبيلِّ

 قول:وبعدما تقدم ن

إن وجوب شكر املنعم إنام يثبت أن عىل عاتق العبد تكليفًا،  أوالً:

ولكنه ال يثبت وجوب حتصيل الطريق إليه، كام أنه ال يدل عىل وجوب 

 العلم بامتثاله.

عى  ثانيًا: رصح يف املستمسك نفسه: بأن هذا الدليل أخص من املدر

الثة يف خصوص أيضًا، ألنه إنام يثبت الوجوب التخيريي بني هذه الث

احلكم اإللزامي املنجز، كام تقدم. فلو مل يكن إلزاميًا، أو كان إلزاميًا، ومل 

 يكن منجزًا مل جيب يشء من هذه الثالثة.

هناك فرق بني إدراك العقل حلسن الشكر، وبني إدراكه  ثالثًا:

لوجوبه.. والصحيح هو األول. وهو ال يالزم الوجوب واإللزام. إال يف 

، وهو ما إذا استلزم عدم شكره ظهور عنوان قبيح هو بعض الصور

 الكفران، أو اخلروج عن زي العبودية.

إن االستدالل الذي ذكره بعضهم عىل لزوم شكر املنعم بحكم  رابعًا:

العقل: استنادًا إىل أن ترك شكر املنعم قبيح عقاًل، من حيث إنه جيعل 

به ـ إن هذا االستدالل ـ املكلف يف معرض زوال النعمة عنه، ونزول النقمة 

يؤول إىل قاعدة لزوم دفع الرضر املحتمل.. فال يوجد دليالن، بل دليل 



 واحد، إال إن دليل وجوب الشكر أخص من دليل دفع الرضر.

أنه ليس كل ترك شكر يوجب زوال النعمة، وحلول  يضاف إىل ذلك:

 النقمة. بل بعضه يوجب حجب النعمة املستجدة.

حكم العقل بوجوب شكر املنعم ليس ألجل أن عدم إن  إال أن يقال:

شكره من موجبات زوال النعمة، وحلول النقمة.. بل هو لقبح كفران 

النعمة، واخلروج عن زي العبودية. كام ذكرناه آنفًا. وكالمها عنوان قبيح يف 

 ذاته، قد يلحق بعض مفردات ترك الشكر.

نعم، فإذا عرف به إن وجوب شكر املنعم يتوقف عىل إدراك امل خامساً:

حترك بطبعه وجبلته ليكون يف موضع الشاكر، ألن املفروض ـ حسب قوله ـ أن 

وجوبه فطري جبيل طبعي، كتحرك الشاة حني ترى الذئب، وكالتقام الطفل 

ثدي أمه.. وال ربط هلذا بوجود تكاليف، وال يف كوهنا إلزامية، أو منجزة. فإنه 

الوجوب عقليًا، ألن الوجوب العقيل هو إذا احتاج إىل معرفة ذلك كله صار 

الذي يتوقف عىل إدراك املقدمات.. مع أن الوجوب الفطري ال حيتاج حتى إىل 

 . املقدمات عقل وإدراك، فضالً عن املعرفة بوجود ترشيع أو غري ذلك من

قد يتوهم: أن جمرد حكم العقل بحسن الشكر كاف يف حتتم  سادسًا:

 الشكر ووجوبه.

رد كون شكر املنعم حسنًا، ال يقت ي وجوب اإلتيان بأن جم وجياب:

به، ألنه قد ال يصل إىل حد اإللزام.. ألن ذلك يقت ي انقالب املستحبات 

إىل واجبات واملكروهات إىل حمرمات، ألن فعل املستحب حيبه املوىل، فهو 
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 من الشكر احلسن، وكذلك اجتناب املكروه له..

دية تصبح الزمة اإلجراء، ألن بل إن كل األوامر والنواهي اإلرشا

 ذلك حيبه املوىل، فهو من مفردات الشكر احلسن بنظر العقل.

بل لو كان جيب امتثال مجيع املوارد التي يتحقق فيها حسن شكر املنعم 

للزم احلكم بوجوب ذلك حتى يف الشبهات البدوية غري املقرونة بالعلم 

 !!اإلمجايل، ألنه من موارد هذا الشكر احلسن أيضاً 

إذا كان املراد باحلكم الفطري هو ما يندفع إليه اإلنسان بحسب  سابعًا:

جبلته وفطرته وطبعه، وما عنده من شعور باحلاجة، كاندفاع الطفل إىل 

ثدي أمه، وكاندفاع البهيمة حلامية نفسها من عدوها.. فهو هبذا املعنى الذي 

يتالءم مع كونه حكاًم ال حيتاج فيه إىل إدراك، وال إىل عقل، ال جيتمع وال 

عقليًا بمالك وجوب شكر املنعم الذي حيتاج إىل مقدمات، وإدراكات 

 طولية كإثبات الصانع، وبعثة األنبياء و.. و.. الخ..

 النسبة بني مستندي: الفطري، والعقلي:

دفع الرضر وإذا الحظنا مستند الوجوب الفطري، وهو وجوب 

 املحتمل، ومستند الوجوب العقيل، وهو وجوب شكر املنعم، فنجد:

أن وجوب دفع الرضر خمتص باألحكام اإللزامية. إذا ال حيتمل الرضر 

فيام عداها. ووجوب شكر املنعم يشمل االحكام اإللزامية وغريها. فإن كل 

 نعمة تستدعي شكرًا، فيحكم العقل بلزوم أدائه.

املكروهات اإلرشادية، التي ليس فيها تكليف، بل  غري أنه ال يشمل



يراد هبا اإلرشاد إىل ما يف املورد من أمور غري حمببة للمكلف. وإن كان 

 اإلرشاد نفسه يعد تفضاًل من املرشد يستحق الشكر عليه.

 وقد تقدم بعض الكالم حول هذا املوضوع، فال نعيد.

 الوجوب الفطري:

هذا الوجوب فطري » «:رمحه اهلل»السيد عبد األعىل السبزواري قال 

 جيده كّل عاقل من نفسه بعد علمه بأّنه ليس كالبهائم وبعد احتامل العقاب

فيجب حتصيل املؤمن األمن من العقاب، وهذا «. يف ترك التعرض له

حيصل إما بتحصيل احلجة عىل األمن، كام يف االجتهاد والتقليد، وإما 

 الواقع بواسطة اإلحتياط.بإحراز 

أن كاًل من اإلجتهاد، والتقليد، واإلحتياط، من الطرق » ثم ذكر:

 املتعارفة الفطرية لدرك الواقع.

فكيف بورود  ،اعتبار تلك الطريق عدم ثبوت الردع عنها ويكفي يف

 ،(0)وغريمها من األخبار املتواترة يف اجلملة ،والسؤال، التقرير بآيات النفر

 .(2)«رشاد إىل حكم الفطرة كام هو واضحواجلميع إ

الوجوب التخيريي املذكور من قبيل  » «:رمحه اهلل»وقال السيد احلكيم 

 ن يفإبمناط وجوب دفع الرضر املحتمل، حيث  وجوب اإلطاعة، فطري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من صفات القايض 42باب ، وسائل الشيعة (4)

 .6ص 4لسيد عبد األعىل السبزواري جلحكام يف بيان احلالل واحلرام مهذب األ( 2)
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 .(0)«الرضر بدال احتاملترك مجيع األ

 ونقول:

الوجوب الفطري عند أهل املنطق هو القضايا التي حيكم هبا  أوالً:

العقل بواسطة حترض معها إىل الذهن، أو فقل: هي القضية التي يلتفت فيها 

فات إىل امللزوم، ويعرب عنها بالقضايا التي تكون إىل الالزم بمجرد االلت

 قياساهتا معها، مثل: أن االثنني نصف األربعة.

وليس هذا هو املراد هنا، ألنه كثريًا ما ال يلتفت الذهن إىل لزوم دفع 

 الرضر املحتمل، بل يكون يف غفلة.

احلكم الفطري هو انبعاث طبعي جبيل فطري، وال دخل فيه  :الثاين

ومن دون حاجة إىل ترتيب مقدمات من أي نوع كانت، فهو للعقل، 

 كاألفعال الغرائزية.

إن احلكم الفطري هو اندفاع طبعي جبيلِّ ارتكازي ال حيتاج إىل شعور 

وإدراك أيضًا، كاندفاع الطفل إىل ثدي أمه، وكاندفاع النحل إىل صناعة 

رتسة، وما إىل العسل، وكاندفاع احليوان إىل محاية ولده من احليوانات املف

ذلك.. وليس األمر هنا كذلك، إذ حيتاج فيه إىل اإلدراك وااللتفات، 

والبلوغ، وما إىل ذلك. وحيتاج إىل إثبات الصانع، وإىل العلم بأرسال 

 الرسل، وما إىل ذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .6ص 4جمستمسك العروة ( 4)



ه حيتاج إىل مقدمات، وهو إدراك اإلنسان وهذا املورد ليس منها، لكون

أن له من مواله تكاليف، وليس كالبهائم.. وأنه إن مل يمتثلها حيتمل أن 

يعاقب عليها. وهذا جيعل املسألة عقلية، بمالك املولوية والعبودية، ولزوم 

 طاعة العبد ملواله. كام سيأيت.

كان معلومًا أو إن الرضر ليس حمتماًل يف مجيع املوارد.. وإن  ًا:نيثا

حمتماًل، فقد ال يكون بدرجة حيكم العقل فيها بوجوب دفعه. كالرضر 

اليسري، بل قد ال جيب دفع الرضر الكثري. كام يف إقدام العقالء عىل األعامل 

الصعبة، كالتي ينشأ عنها جرح اليد أو قطعها، ولو بسبب اخلطأ يف استعامل 

نًا. وكذا حني يسافر بعض اآلالت، بل قد يعرض نفسه للموت أحيا

ويركب املخاطر يف البحر واجلو لتحصيل أموال، قد ال يكون بحاجة إليها، 

 بل ملجرد االزدياد فيها.

وهو يدل عىل أن جلب املنفعة قد يكون من األمور التي تقدم عىل دفع 

املفسدة، مع أهنم يقولون: إن دفع املفسدة أوىل من جلب املنفعة.. وهذه 

جلب بعض املنافع مقدمًا لدى العقالء عىل دفع بعض  موارد يكون فيها

 املفاسد. حتى لو كانت عظيمة.

فدرجة االحتامل هلا مدخلية، وكذلك حجم املنافع وآثارها، وحجم 

األرضار، وغري ذلك من أمور، فإهنا توجب اختالف املوقف عند العقالء، 

 فليالحظ ذلك.

قيل، وهو وجوب دفع إن هذا الدليل قد خلط بني الدليل الع ًا:ثالث

الرضر املحتمل، وبني كونه فطريًا، مع أهنام أمران خمتلفان.. فإن وجوب 
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 دفع الرضر املحتمل من مدركات العقل.

أما األمر الفطري، فهو انسياق طبعي وعفوي.. إال أن يقال: إن ثمة 

شبهًا بينه وبني األمر الفطري، من حيث إن البهائم أيضًا إذا أحست 

ا هترب، وكذلك البرش، فإهنم يدفعون عن أنفسهم الرضر بعدوها، فإهن

 املحتمل بالفطرة، متامًا كام هو احلال بالنسبة للبهائم.

فبعد متامية املقدمات، والتحقق من وجود رضرحمتمل، فإن التحرز 

 منه يصبح فطريًا وعفويًا.

ويمكن أن يقال: إن الناس يقدمون عىل بعض األرضار وحيتاجون أحيانًا 

 إىَِل  بَِأْيِديُكمْ  ُتْلُقوا َواَل ﴿  التشديد يف الزجر عنها، وقد قال تعاىل:  إىل

. وعاقب الشارع من قتل نفسه، أو قطع يده، وبالغ يف الزجر عن (0)﴾التَّْاُلَكةِ 

أنه ليس كل رضر يمتنع اإلنسان عنه، بل هو يرتكب عىل ذلك. وهذا يدل 

 مر فطريًا مل حيصل ذلك.بعضه، ويقدم بعض املنافع عليه، فلو كان األ

أن سبب اخللط بينهام هو شدة وضوح املقدمات التي  ويبدو لنا:

توجب إدراك العقل، وتدعو إىل التحرك للعمل وفق ما يقتضيه هذا 

 اإلدراك.. فيغفل عن وجود هذه املقدمات، فيتوهم أنه من األمور الفطرية.

واحد من الثالثة: إن املاتن إنام يتحدث عن الوجوب واإللزام ب رابعًا:

 اإلجتهاد، والتقليد، واإلحتياط.. للوصول إىل احلكم عىل سبيل البدل.. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 من سورة البقرة. 491( اآلية 4)



وال يتحدث عن جمرد إمكان الوصول إىل احلكم الرشعي بواحد من 

عتبار تلك الطريق عدم ا ويكفي يف»هذه الثالثة. كام هو رصيح قوله: 

 «.ثبوت الردع عنها

اإلجتهاد والتقليد، واالحتياط ال يندفع إليها املكلف،  خامسًا:

كاندفاع الطفل إىل ثدي أمه، ليكون فطريًا هبذا املعنى، بل يندفع إليها بعد 

إدراك العقل للحسن والقبح، والنفع والرضر. إال إن كان يريد باحلكم 

 العقيل. الفطري ما يساوق احلكم

 الوجوب عقلي وشرعي:

عىل كل مكلف الثابت عليه  ونقالً  جيب عقالً » :وهناك من يقول

التكليف من اجتامع رشائطه العامة يف حقه من البلوغ والعقل والقدرة 

كام قررناه يف األصول أن يتعلم  والعلم عىل التحقيق يف رشطية العلم أيضاً 

أو النفيس  ،ما بالوجوب الغرييإوجيب عليه معرفتها  ، عز اسمهأحكام اهللر

 ،ن من التفت بأنه مكلف غري مهملأأو بحكم العقل املستقل ب ؤي،التهي

فيجب عليه الفحص والبحث والتجسس عن أوامر مواله ونواهيه مع 

بأهنام ال يكاد يعلم عادة إالر بالفحص والتجسس جلريان دأب  التفاته أيضاً 

عن رسوم  ال كان خارجاً إوىل وديدنه يف تبليغ مرامه إىل عباده عىل ذلك وامل

 .(0)..«والعقاب ،وعند ذلك يستحق العتاب ،وزّي العبودية ،الرقية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .1صاملعامل الزلفى يف رشح العروة الوثقى  (4)



تجتااداإلعتامد يف مسائل التقليد واإل26

 ونقول:

وب التخيريي رشعيًا تعبديًا غري إن احتامل أن يكون هذا الوج أوالً:

وارد هنا، ألنه لو كان واجبًا رشعيًا تعبديًا للزم أن يعاقب من ترك اإلجتهاد 

والتقليد واإلحتياط، وأتى بالواجب: بأن دفن امليت، أو غسله، أو وصل 

رمحه، أو رد السالم بدون أن جيتهد، أو يقلد فيها، أو حيتاط، فإن هذه 

يعاقب عىل ترك واجب آخر، وهو هذا الواجب  الواجبات تسقط، ولكنه

 التخيريي.. أو جاء بالعبادة بقصد القربة حني يكون غافاًل، أو قارصًا..

إن ما ورد من آيات وروايات تدل عىل سؤال أهل الذكر،  :ثانياً 

ورجوع اجلاهل إىل العامل، وعىل مطلوبية اإلحتياط، وعىل مطلوبية تعلم 

، ال يدل عىل أن اإلجتهاد، والتقليد، واإلحتياط األحكام والتفقه يف الدين

مطلوب رشعًا أيضًا، وعىل أهنا من الطرق املجعولة لكي توصل إىل 

جمرد أوامر إرشادية إىل ما حيكم به العقل. وال تثبت ل هي األحكام، ب

 الوجوب الرشعي لالجتهاد أو التقليد واالحتياط.

جتهاد والتقليد إن حمل كالمنا هو هل جيب حتصيل اإل ًا:لثثا

واإلحتياط، أم ال.. أي هل جيب حتصيل الطريق إىل احلكم الرشعي، وهو 

أحد هذه الثالثة.. واألوامر الواردة من الشارع باإلحتياط، وبرجوع العامل 

إىل اجلاهل ونحوها ال تدل عىل هذا الوجوب، وإنام يراد هبا اإلرشاد إىل 

هنا يمكن اإلعتامد عليها يف طريقية هذه األمور إىل احلكم الرشعي، وأ

الوصول إليه.. أما أن الشارع قد أنشأ وجوب حتصيلها وعدمه، فال 



 تتعرض له هذه األدلة.

أنه ليس لدينا يف النصوص القرآنية، أو احلديثية نص  لعل قرينة ذلك:و

يقول: جيب عليك واحد من هذه الثالثة.. بل فيها ما يقول: إن أردت 

مكنك أن تسأل أهل الذكر مثاًل، أو ترجح معرفة احلكم الرشعي في

لتكليف اإلحتياط للدين، أو حتذره من الوقوع يف الشبهات، ونحو ذلك.. 

 وأين هذا من الوجوب التخيريي الغريي أو التهيؤي هلذه الثالثة.

إن اإلحتياط ال يوصل إىل احلكم لكي يمتثله املكلف بعد  رابعًا:

اط، بل هو طريق لتحصيل العلم معرفته والوصول إليه بواسطة اإلحتي

 بامتثال احلكم، ال لتحصيل العلم باحلكم نفسه.

 لو كان الوجوب شرعيًا:

لو كان الوجوب رشعيًا للزم الدور املرصح، ألن  وهناك من قال:

الوجوب الرشعي من املسائل الفقهية التي جيب فيها أحد هذه الثالثة: 

أو التقليد، أو اإلحتياط، فإذا كان وجوب اإلجتهاد ـ مثاًل ـ  اإلجتهاد،

رشعيًا، فهذا الواجب الرشعي يتوقف عىل ممارسة اإلجتهاد أو التقليد، 

 وهذا دور..

بأن هذا الوجوب مأخوذ عىل نحو القضية  ثم أتجاب عن ذلك:

 الطبيعية، فال مانع من شموله لنفسه..

 ونقول:
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و: أنه سيأيت: أن الرضوريات واليقينيات يمكن حل الدور بنحو آخر، وه

 ال حتتاج إىل أي من هذه الثالثة: اإلجتهاد، أو التقليد، أو اإلحتياط، فال دور.

 ليس الوجوب نفسيًا وال غرييًا، وال..:

 لو كان الوجوب التخيريي: لإلجتهاد والتقليد واالحتياط رشعيًا،

 أو طريقي؟! ،أو مقدمي ،أو غريي ،وجوب نفيسفهل هو 

 ليس هذا الوجوب واحدًا من هذه كلها. اجلواب:

 وتفصيل ذلك:

 ـ ليس الوجوب نفسيًا: 1

الوجوب النفيس هو ما ينشأ من مصلحة ملزمة يف نفس متعلقه، 

حتياط ال مصلحة فيه يف نفسه، كالصالة أو الزكاة. واالجتهاد والتقليد واال

ويعلم  ،ليهاإحكام التي يوصل االجتهاد والتقليد بل املصلحة يف متعلق األ

ثالثة من العناوين الواجبة وليست هذه ال ،تى هباأباالحتياط أن املكلف قد 

بأن التعلم واجب نفيس، كام عن املحقق  :.. إال بناء عىل القولرشعاً 

 أخر عنه..بعه بعض من تتاألردبييل، و

  :والصحيح

واجب مقدمة للعمل.. ولو ليس واجبًا نفسيًا، بل هو ن التعلم إ أوالً:

ولكان يعاقب عىل تركه كام يعاقب  كان واجبًا نفسيًا لكان يف رتبة العمل.

 قل: سلوك الطريق إىل يشء ال يكون واجبًا نفسيًا.فأو  نفسه، عىل ترك العمل



إنام هو طريق للعلم وللحكم الرشعي، ن االحتياط ليس تعلاًم إ ثانيًا:

 . قاطعًا باحلكموليس فاملحتاط قاطع باالمتثال،  ،قق االمتثالحبت

 فالدليل أخص من املدعى.

التقليد هو االستناد يف العمل إىل فتوى املجتهد. وتعلم الفتوى  ثالثًا:

 تقليدًا. فالتقليد أيضًا غري مشمول ألدلة وجوب التعلم.ليس 

 :ًايوب مقدمليس الوجـ  2

 الثالثة رشعيًا من باب الوجوب املقدمي. بني وليس الوجوب التخيريي

ألن الوجوب الرشعي يأيت بجعل الشارع. واألمر هنا ليس  أوالً:

 كذلك، فإن املقدمة واجبة عقاًل ال رشعًا، لتوقف حصول الواجب عليها.

ة هي تلك التي يتوقف عليها وجود ذهيا خارجًا.. إن املقدمة الواجب ثانيًا:

واالجتهاد والتقليد إنام يرتتب عليهام العلم باألحكام، وليس وجود نفس 

 متعلقاهتا، وألجل ذلك يمكن أن يرد السالم من ال يعرف حكمه.

إن االحتياط، إن كان ال حيتاج إىل التكرار، فهو نفس الواجب،  ًا:لثثا

 وليس مقدمة له.

 األمر بني القرص واإلمتام، أو يف اشتباه القبلة.تاج إىل التكرار كدوران وإن اح

إن وجود الفرد الذي ليس هو املأمور به ليس مقدمة لوجود الفرد ف

 الواجب، بل هو مقدمة للعلم بحصول الواجب عىل نحو اإلمجال.

ن أتى بالفعل، وهو ال يعلم حكمه، غري أنه يعلم أن وإأي أن املحتاط 
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 به إما مباح أو نفس الواجب. املأيت

 ـ ليس الوجوب طريقيًا: 3

 وليس الوتجوب للثالثة طريقيًا:

ألن الوجوب الطريقي إما أن ينجز احلكم الواقعي يف صورة  أوالً:

املوافقة، أو يكون معذرًا عنه، يف صورة خمالفته. والتعذير ال يتصور يف 

االحتياط يصيب الواقع دائاًم.. والتعذير إنام هو يف صورة االحتياط، ألن 

 عدم إصابة الواقع..

أما يف صورة التنجيز، فإن املنجز للواقع يف االجتهاد أو التقليد 

واالحتياط هو العلم اإلمجايل بوجود أحكام إلزامية يف الرشيعة، أو احتامل 

ال جتري يف ذلك. ألن األصول ال جتري يف أطراف العلم اإلمجايل. و

 الشبهات احلكمية قبل الفحص، حتى لو كان التكليف احتامليًا.

فاالحتياط واالجتهاد والتقليد ليس هو املنجز، بل التنجيز السابق 

بواسطة العلم اإلمجايل، أو احتامل التكليف هو الداعي لالحتياط أو 

 االجتهاد أو التقليد الالحق.

 يف صورة االحتياط، فنقول:إذا أردنا تطبيق ذلك عمليًا  ثانيًا:

قد يتوهم أن مطابقة املأيت به للمأمور به هي التي نجزت احلكم 

الواقعي، وهو غري صحيح، فإن املكلف إذا عمل باالحتياط وكان ال 

يقت ي التكرار كرد السالم، فإن كان ما أتى به مطابقًا للمأمور به، فيكون ما 



زت احلكم الواقعي، أتى به هو عني املأمور به، وليست املطابق ة هي التي نجر

 بل نجزه العلم اإلمجايل، أو احتامله الذي دعا املكلف إىل هذا االحتياط.

فال يوجد كاشف ومنكشف، ومنجز ومعذر. خصوصًا وأن التعذير 

إنام يكون حني يكون املأيت به مغايرًا للمأمور به، ويف مقامنا املأيت به يشء 

 واحد، وهو عني املأمور به.

أما يف حالة اقتضاء االحتياط للتكرار كالصالة حني اشتباه القبلة، أو و

حني االشتباه بني القرص واإلمتام.. فكذلك أيضًا، ألن االحتياط ال يوجب 

التنجيز، وال التعذير، بل مها سابقان عليه.. ووظيفة االحتياط هي حتصيل 

الت بعد حصول العلم باالمتثال. أي أنه يكون سببًا يف إبطال بعض االحتام

 التنجيز الذي دعا إىل هذا االحتياط.

إن االحتياط يف مقام العمل متوقف عىل التنجيز، إذ لو مل يكن  ًا:لثثا

احلكم منجزًا، مل يقدم عىل االحتياط. فكيف يكون التنجيز ناشئًا عن 

 االحتياط؟!

 لو سلمنا، أن التنجييز متأخر عن االجتهاد، فإننا نقول: ًا:رابع

جتهاد هو بذل الوسع، وبذل الوسع ال ينجز وال يعذر، والذي إن اإل

 ينجز ويعذر هو العلم باحلكم الناشئ عن العلم باألمارة، أو الدليل.

كام أن احلكم يتنجز يف حق املقلد بوجود فتوى املجتهد، حتى وإن ترك 

العامي تقليده، وال يتنجز بالتقليد، الذي هو العمل طبق الفتوى، فإن 

 بق الفتوى هو نتيجة التنجز الذي حصل بالعلم بالفتوى.العمل ط
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وأما بالنسبة للمعذرية، فهي ممكنة فيهام، فيام إذا أخطأ املجتهد يف 

 اجتهاده.

 ـ ليس الوجوب غرييًا: 4

وهو ما يكون املصلحة فيه يف غريه، كتطهري الثوب ألجل الصالة، أو 

أيضًا، فإن ذلك، وإن كان يتأتى يف اإلجتهاد والتقليد، الوضوء ألجلها 

فتكون املصلحة يف األحكام الرشعية التي يوصالن إليها، ولكن ذلك ال 

يتأتى يف االحتياط، فإنه مقدمة ملعرفة االمتثال، ال ملعرفة األحكام. كام أن 

 املصلحة يف نفس املأيت به كام قلنا، ال يف غريه.

 يًا:ـ ليس الوجوب إرشاد 5

اإلجياب بداعي اإلرشاد إىل مالك احلكم، ورشطه أن ال  واملراد به:

 يتطرق اخلطأ إىل اإلرشاد هبذا الوجوب.

وهذا غري ممكن يف االجتهاد والتقليد، ألن اخلطأ فيهام ممكن، وال حتفظ 

 هبام مجيع املالكات.

إلحراز االمتثال، وليس طريقًا أن اإلحتياط طريق  يضاف إىل ذلك:

 للكشف عن مالك احلكم.

 املالك هو وجوب الطاعة:

وبعد أن ظهر أن مجيع ما استدلوا به ال خيلو من اخلدشة، فإن األقرب إىل 



االعتبار يف االستدالل عىل مرشوعية كل واحد من االجتهاد، والتقليد، 

دم اخللو من واحد من هذه الثالثة أن يقال: إنه ال ريب واالحتياط، ولزوم ع

يف وجود تكاليف للشارع املقدس، ومنها اإللزامي وغري اإللزامي، ومنها 

أحكام تكليفية ووضعية، وما إىل ذلك. والعقل حيكم بلزوم مراعاهتا، 

واخلروج من عهدهتا. وذلك قضاًء حلق املولوية والعبودية، وعمالً بمقتضيات 

دية والطاعة، وحكم العقل بلزوم حفظ مقاصد املوىل بكل ما يستطيعه العبو

 العباد. وال سبيل إىل ذلك إال باالجتهاد أو التقليد، أو االحتياط.

وللموىل أن يعاقب عبده اململوك له ملكًا حقيقيًا، من موقع مالكيته 

وخالقيته، عىل عدم سعيه يف رضاه، ويف تنفيذ أوامره ونواهيه وحفظ 

 ده.. إال فيام رصح املوىل بأنه قد عفا عنه، أو أعفاه منه.مقاص

وهذا هو مالك وجوب أحد هذه األمور الثالثة: االجتهاد، والتقليد، 

 واالحتياط.. ال مالك وجوب الشكر، وال مالك دفع الرضر املحتمل..

وال يفرق يف هذا بني األحكام اإللزامية وغريها، وال بني األحكام 

 عية، وال بني اإلرشادية واملولوية.التكليفية والوض

 اإلحنصار بالثالثة استقرائي:

 إن انحصار الوجوب التخيريي باالجتهاد والتقليد واالحتياط استقرائي،

وليس عقليًا.. ألن املعيار يف الصحة، وسقوط التكليف هو مطابقة املأيت به 

عمل بام جيب عليه اقرتاحًا منه، فصادف الواقع، أو للواقع، أو للحجة، فلو 

، وال يتيرس له معرفة األحكام، فعمل بام خطر عىل باله، 
ٍ
كان يف مكان ناء
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ف ومل  واستمر عىل ذلك سنوات، وربام كان يستطيع أن يسأل العامل، فسور

بالتقليد ملن جيب تقليده، أو باالجتهاد، أو باالطالع عىل يسأل، ثم انكشف 

حكام بأي نحو كان أن أعامله كانت مطابقة للواقع، أو موافقة لطريقة األ

االحتياط حكم باإلجزاء، حتى لو كان قد عمل ما عمله اقرتاحًا منه، ولكن 

ـ متيش قصد القربة منه، ولو بسبب الغفلة أو القصور. ـ كام قلنا   يشرتط يف العبادات 

أن الكالم هو إن هذا خاص بصورة انكشاف املطابقة، مع  إن قلت:

 يف جواز االكتفاء به مطلقًا.

بأن املقصود هو بيان مورد يعمل فيه اإلنسان من دون اجتهاد  فيجاب:

عى بالثالثة، ويظهر أنه  أو تقليد أو احتياط لينخرم احلرص العقيل املدر

 استقرائي.

 التخيريي: عن هذا الوتجوب« رمحه اهلل»قال السيد عبد األعىل السبزواري 

يقّي حمض ال نفسّية فيه بوجه، فيكون املناط كلره عىل الواقع، وعليه طرإنه »

فحق التعبري أن يقال: ال يصح كّل فعل وترك إال مع إحراز املطابقة للواقع، 

أو  ،وطريق إحراز املطابقة له يف غري الرضوريات واليقينيات: إما االجتهاد

 أو االحتياط. ،التقليد

وال بخصوص التكاليف  ،ملكلرفنيومنه يعلم عدم اختصاص ذلك با

 .(0)«وغري اإللزاميات أيضاً  ،اإللزامية، بل جيري بالنسبة إىل غري املكلرفني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4ص 4جمهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام ( 4)



 ..(0)عىل كل مكلف

وعىل هذا، فلو فرض إدراك الواقع بسلوك هذا الطريق، بأن اختار 

ة واحدة، والتزم هبا يف مقام العمل، ثم تبني موافقتها للواقع، فال طريق

 عقاب.. وهذا يشمل املعامالت والعبادات، إن تأتى منه قصد القربة فيها.

 ولو ترك الواقع، فالعقاب عليه فقط. كام هو شأن كل واجب طريقي.

من أن األمر ال ينحرص بالثالثة، بل هناك شق  وهذا معنى ما قلناه،

ع، وهو اإلتيان بالواقع عىل ما هو عليه، ولو اقرتاحًا.. فإذا ظهر أن ما راب

جاء به قد صادف الواقع كفى، وإن مل يكن جمتهدًا، وال مقلدًا، وال حمتاطًا. 

عمل العامي بال تقليد، وال »[ قول املاتن: 7ولكن سيأيت يف املسالة رقم ]

سألة خصوص العبادات.. إال إن كان مراد املاتن يف تلك امل«. احتياط باطل

 [(.46[ و ]7[ و ]1[ و ]4)وستأيت عبارات املاتن يف املسألة رقم: ]

 ،والتقليد ،االجتهادإن األمر يف لزوم اعتامد أحد هذه الثالثة:  (4)

، وكل طريق موصل إىل احلكم الرشعي ال ينحرص باملكلف، بل واالحتياط

يراد ترتيب أثر رشعي يشمل الصبي املميز، وكل من يطلب منه الفعل، و

عليه، كاحلكم بصحة عباداته.. وجيوز له أن يرتب آثار االجتهاد عىل نفسه، 

 فيعمل برأيه، وحيكم بصحة تقليده. ويبقى عليه بعد بلوغه، وغري ذلك.

إن بعض علامئنا ـ العالمة احليل، أو ابنه فخر املحققني ـ قد  وقد قيل:

 .(0)بلغ رتبة االجتهاد وهو سن العارشة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن روضات اجلنات. 6ص 4( راجع: إيضاح الفوائد ج4)
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 ..(0)يف عباداته ومعامالته

باملعامالت: كل ما ال حيتاج فيه إىل قصد القربة، « رمحه اهلل»أراد  (4)

فيشمل: اإليقاعات والعقود، والسياسات، وكل فعل وترك حتى املباحات 

 ، وغسل الثوب، ورد السالم، وغري ذلك.والعاديات، كحيازة املباحات، واللقطة

عمل العامي بال [: »7قوله يف املسألة رقم ] ويؤيد أن هذا هو مراده:

[ الرضوريات، 6، ثم استثناؤه يف املسألة رقم ]«تقليد، وال احتياط باطل

 مثل: الصالة والصوم، واليقينيات.

 أن مراده باملعامالت هنا هو هذا املعنى العام. وبذلك يعلم:

خصوص اإليقاعات والعقود، فإذا قيل ـ بنحو  وتارة يراد هبا:

ـ: العبادات واملعامالت، قصد هبا هذا املعنى العام، وإن جعلت يف  مطلق

مقابل السياسات أيضًا يكون ذلك قرينة عىل إرادة هذا اخلاص. وهو 

 العقود واإليقاعات فقط.

 :أنه ال حاجة يف التعميم إىل إضافة كلمة وبذلك يظار:

. ألن املاتن أراد باملعامالت املعنى (0)«بل يف مجيع أفعاله وتروكه»

 الشامل لكل فعل وترك. وهو كل ما ال حيتاج إىل قصد القربة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ص 4( مستمسك العروة الوثقى ج4)



 ..(0)أن يكون جمتهداً 

 اإلجتهاد والتقليد يف املعامالت!!: 

جتهاد والتقليد يف العبادات، ألن فيها أحكامًا قد يقال: ال إشكال يف اال

إلزامية وغريها.. وهلا كيفيات وطرائق مقررة وال تعرف كيفياهتا ورشائطها إال 

 من قبل الشارع.. فاالجتهاد والتقليد يوصل إليها، ويدل عليها.

ولكن كيف يمكن التقليد يف حيازة املباحات مثاًل، أو يف رد السالم، 

ثوب، وغري ذلك، فإنه إما أن يقع، أو ال يقع. فإن الصحة أو يف تطهري ال

ف..  والفساد ليست أحكامًا، وإنام هي آثار عمل وترصُّ

 وجياب:

بأن املراد من التقليد يف املعاملة ليس من حيث هي منشأ حلكم 

كليفي. بل التقليد فيها من حيث ترتب اآلثار عليها، كالنقل واالنتقال يف ت

لح، واهلبة، وما إىل ذلك. وحصول الزوجية يف عقد البيع والرشاء والص

 النكاح والفراق يف الطالق، وامللكية يف احليازة، وإحياء املوات، وما إىل ذلك.

فاالكتفاء باملعاملة، واعتبار أثرها مرتتبًا وحاصاًل هو الذي حيصل عن 

 طريق االجتهاد أو التقليد.

 عرف االجتهاد بتعريفات: (4)

اغ الوسع يف حتصيل الظن باحلكم الرشعي. كام عن إنه استفر مناا:

 احلاجبي والعالمة.
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 ويرد عليه: 

أن املعيار هو احلجة القطعية عىل احلكم الرشعي، وجمرد حتصيل  أوالً:

الظن ال يفيد، إن مل يثبت أنه حجة بنظر الشارع.. ولذا بدل صاحب الكفاية 

اد هو استفراغ الوسع كلمة الظن يف التعريف بكلمة: احلجة، فقال: االجته

 يف حتصيل احلجة عىل احلكم.

ال دليل عىل حجية الظن، بل األدلة قائمة عىل عدم حجيته، وقد ورد  ثانياً:

 النهي عن العمل بالرأي، والقياس، واالستحسان، بل اتباع غري العلم عمومًا.

أنه ملكة يقتدر هبا عىل استخراج احلكم الرشعي الفرعي من  ومناا:

 عاًل، أو قوة قريبة.األصل، ف

 ويرد عليه، وعىل تعريف احلاتجبي أيضًا:

أنه ال يشمل الوظيفة العملية التي هي مؤديات األصول، بناء  أوالً:

عىل ما يقوله كثري من املتأخرين، من أن األصول ال تثبت حكاًم رشعيًا، 

 وإنام هي وظائف عملية حني ال تكون هناك حجة عىل احلكم.

هد حيصل له العلم بوظيفته استنادًا إىل الدليل أو األمارة، إن املجت ثانيًا:

التي تدل عىل احلكم الرشعي، أو حيصل له العلم بوظيفته العملية بإجراء 

األصل.. ألن الدليل واألمارة واألصل مما يقطع بلزوم االلتزام بمفادمها، 

 وما يؤديان إليه، فإن حجيته قطعية حتى لو مل يفد إال الظن.

إن امللكة ليست اجتهادًا، ما مل متارس بالفعل، وال مالزمة بني  :ثالثاً 

 ثبوت امللكة وبني االستنباط الفعيل.



بأنه استفراغ الوسع لتحصيل العلم  فاألوىل تعريف االتجتااد:

ل احلكم بواسطة الدليل أو  بالوظيفة الرشعية.. ألن املجتهد إذا حصر

ل الوظيفة العملية، بمقت ىض األصل يكون قد حدد وظيفته األمارة، أو حصر

ووظيفة مقلديه. واملصنف مل يتعرض لبحث مسائل االجتهاد، ألن كتابه: 

 رسالة عملية.« العروة الوثقى»

 األخباريون والظن االجتهادي:

واملعروف أن األخباريني قد أنكروا االجتهاد، وواضح: أن الذي أنكره 

فه احلاجي،  فإن جمرد حصول الظن األخباريون هو االجتهاد الذي عرر

باحلكم ال يكفي دلياًل عىل احلكم الرشعي، فإن الظن ال يغني من احلق شيئًا، 

بل ال بد من ثبوت احلجية هلذا الظن بدليل رشعي، فإذا وجد الدليل، فإن 

 األخباري ال ينكر، بل يلتزم به كام يلتزم به األصويل، وكل عاقل.

مذاق أهل نحلته يف األخذ  والتعريف الذي ذكره احلاجي إنام يالئم

 بالرأي واالستحسان والقياس، وغري ذلك من ظنون ال دليل عىل اعتبارها.

وقد ينكر األخباري حجية بعض القواعد األصولية التي يرى 

األصويل حجيتها. وقد ينكر األصويل حجية بعض ما يراه األخباري حجة، 

 كمطلق ما يف الكتب األربعة من أخبار.

بني األصوليني أنفسهم يف حجية بعض املسائل،  وهذا كاخلالف

 كاإلمجاع املنقول، والشهرة.
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 الدليل على كفاية االجتهاد:

واستدلوا عىل جواز العمل بمقتىض االجتهاد أو وجوبه، وحرمة 

رجوع املجتهد إىل الغري: باإلمجاع والسرية القطعية العقالئية، والسرية 

و من البدهييات والقطعيات، ألنه هو الرشعية املتصلة بزمان املعصوم، بل ه

الطريق الذي يوجب القطع بالوظيفة الرشعية، والعمل به يوجب العلم 

 بأداء الوظيفة، والقطع حجة بنفسه.

إن املطلوب هو حتصيل احلجة عىل احلكم الرشعي  وبعبارة أخرى:

 ليؤمن من العقاب يف مقام العمل، وهذا هو ما يؤدي إليه االجتهاد.. 

يتعني اإلجتهاد إذا مل يتمكن من التقليد، ومل يتمكن أيضًا من وإنام 

 االحتياط، بسبب العرس، أو احلرج، أو اختالل النظام باالحتياط.

أن العلم اإلمجايل بوجود تكاليف حيتم عىل  ويدل عىل ذلك أيضًا:

املكلف البحث عنها بنفسه، أو بغريه، فإذا أراد ذلك بنفسه وجب عليه أن 

ا، ويميز بني صحيحه وسقيمه، ويعرف ظواهرها، ويعرف يعرف مظاهن

 املعارض، وأوجه التقديم، وغري ذلك..

كام أن أدلة حجية الظواهر والطرق تدل عىل جواز االجتهاد أيضاً. فإن نفس 

 جعلها دليل عىل أن بإمكان املكلف أن يستفيد منها للوصول إىل األحكام.

 بأدلة أخرى، مثل: وقد يستدل عىل جواز االجتهاد، أو لزومه

يعرف هذا وأمثاله »يف مسألة وضوء اجلبرية: « عليه السالم»قوله  ـ 0

ينِ  يِف  َعَلْيُكمْ  تَجَعَل  َما﴿من كتاب اهلل عز وجل. قال تعاىل:   ﴾َحَرج   ِمنْ  الدِّ



. فقد تضمن احلديث دعوة للمكلف إىل الرجوع إىل كتاب (0)«امسح عليه

 اهلل ليستخرج حكم اجلبرية منه..

اجلس » قوله ألبان بن تغلب:« عليه السالم»ـ روي عن اإلمام الباقر  2

 وافت الناس املدينة(،يف جلس ا« )صىل اهلل عليه وآله»يف مسجد رسول اهلل 

 .(2)مثله« عليه السالم»وعن الصادق «. فإين أحب أن يرى يف شيعتي مثلك

رواها، إن رواية أبان تدل عىل أنه قد حفظ األحكام و إال أن يقال:

يريد أن يرجعهم إليه بام هو راٍو، ال بام هو مفٍت « عليه السالم»فكان 

 خيربهم باألحكام التي استنبطها باالجتهاد، وال يدل عىل جواز االجتهاد..

«: عليه السالم»غري أن هذه االستفادة تبقى غري كافية، فقد قاله 

 ، ومل يقل: ارو للناس حديثنا....«وافت الناس»..

يدل عىل أنه يريد أن يظهر  «فإين أحب أن يرى يف شيعتي مثلك» وقوله:

فضل فقهاء أصحابه عىل غريهم من الذين كانوا يتصدون للفتوى، وكانوا 

يتواجدون غالبًا يف مسجد الرسول، والناس يراجعوهنم يف املسائل.. وال سيام 

الغوامض منها، فيحتاجون إىل فهم وعلم، وبصرية نافذة، وقدرة عىل 

 تخراج أحكامها مما لدهيم من معرفة باآليات والروايات.. اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 44ص 4والكايف ج 77ص 4واإلستبصار ج 464ص 4( هتذيب األحكام ج4)

 .161ص 4ووسائل الشيعة )ط آل البيت( ج

آل ط وسائل الشيعة )و 17صلطويس لالفهرست و 43صرجال النجايش ( 2)

 .446ص 23جو )اإلسالمية(  294ص 43جت( البي
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 وبام هلم من خربة يف اجلمع بني األخبار، وما إىل ذلك..

أن العلم والفقه واالجتهاد هو لدى  أن يظار للناس:« عليه السالم»فرييد 

أمثال أبان، وليس لدى الذين يفتون بآرائهم، فوجود أمثال أبان يف مجلة الفقهاء 

سجد سوف يظهر للناس قصور اآلخرين وختبطهم، الذين يفتون الناس يف امل

 ويعرفهم كيف يقعون يف الزالت واهلنات، ويعجزون عن حل املشكالت.

ال أكاد » «:عليه السالم»قال عبد العزيز بن املاتدي لإلمام الرضا ـ  1

كل ما أحتاج إليه من معامل ديني، أفيونس بن عبد  أصل إليك أسألك عن

 .(0)«نعم: فقال! ؟أحتاج إليه من معامل دينيعنه ما ، آخذ الرمحن ثقة

أنه ال يدل عىل جواز االجتهاد، بل  ذا احلدي::االستدالل هبويرد عىل 

يدل عىل أن املطلوب هو توثيق يونس يف نقل احلديث، فهو من أدلة حجية 

 رواية يونس ووثاقته يف النقل، وليس من أدلة األخذ بفتواه..

« عليه السالم»هو احلصول عىل قول اإلمام أو فقل: إن ما يريده السائل 

يف املسائل من رجل يوثق بنقله، ويطمئن إىل معرفته بأقوال اإلمام.. وكان 

االتصال به، واألخذ  يونس هو األقرب إىل ذلك الرجل، والذي يتيرس له

 منه.. فسأل اإلمام عن وثاقته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 437ص 41جو )اإلسالمية(  417ص 27جآل البيت( ط يعة )وسائل الش( 4)

 2ج )رجال الكيش(ختيار معرفة الرجال وإ 214ص 2جبحار األنوار و

 (. وورد نحو ذلك بالنسبة لزرارة أيضًا، وغريمها.711ص



يقول: « عليه السالم»أنه سمع اإلمام الصادق  عن داود بن فرقد:ـ  4

 ،إن الكلمة لتنرصف عىل وجوهالمنا، أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاين ك»

 .(0)«فلو شاء إنسان لرصف كالمه كيف شاء وال يكذب

 حمكمه فقد من رد متشابه القرآن إىل» «:عليه السالم»وعن الرضا ـ  5

 : إن يف أخبارنا حمكامً «عليه السالم»، ثم قال هدي إىل رصاط مستقيم

وال  ،تشاهبها إىل حمكمها، فردوا مكمتشابه القرآن ، ومتشاهباً كمحكم القرآن

 .(2)«فتضلوا ،تتبعوا متشاهبها دون حمكمها

أن اإلجتهاد يف السابق، وال سيام يف زمن املعصوم كان أيرس  ويالحظ:

 وأقل مؤونة مما هو عليه يف أيامنا هذه.

 اإلكتفاء بالثالثة:

أن يكون جمتهدًا، أو » عىل قوله:« رمحه اهلل»وقد علق السيد احلكيم 

 بام ييل:« مقلدًا، أو حمتاطاً 

فالقتضاء كل منهام العلم بأداء الوظيفة رشعية  ،أما االكتفاء باألولني»

املوجب لألمن من العقاب، أو من حصول ما ينايف الشكر، وإن  أو عقلية

 خمالفته للواقع. احتمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4معاين األخبار صو 27من أبواب صفات القايض، حديث  9الشعة، باب ( وسائل 4)

عيون أخبار و 22من أبواب صفات القايض، حديث  9( وسائل الشعة، باب 2)

 .264ص 2جالرضا 
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لألمن  فألنه يوجب القطع بأداء الواقع املوجب ،وأما االكتفاء باألخري

 .مما ذكر أيضاً 

العمل املطابق له  فلعدم اقتضاء ،الً وأما عدم االكتفاء بغريها كالظن مث

 .(0)«الحتامل خمالفته للواقع ،لألمن

 ونقول: 

صحيح بالنسبة لالجتهاد.. أما التقليد فليس « رمحه اهلل»ما ذكره  أوالً:

كذلك، ألنه أيضًا حيتاج إىل مسوغ جييز الرجوع إليه، فالتقليد ليس تقليديًا، 

 أيضًا.بل حيتاج يف االكتفاء به إىل االجتهاد 

إن االحتياط أيضًا حيتاج االكتفاء به إىل االجتهاد، فإن اللجوء  ثانيًا:

إليه والعمل به يف بعض املوارد، كموارد الشك يف قصد الوجه، أو كفاية 

 االمتثال اإلمجايل مع التمكن من التفصييل حيتاج إىل مسوغ، ودليل جييزه.

حتياط حيتاج إىل أن بعض العلامء يرى أن العمل باال يضاف إىل ذلك:

التوفر عىل درجة عالية من املعرفة والبصرية يف الفقه، ويف أقوال الفقهاء.. 

ال يتيرس إال  الجتهاد، فإن معرفة وجوه االحتياطربام تصل إىل درجة ا

 لألوحدي من الناس. 

 ويمكن أن جياب عن اإليراد األول:

 ن العامي إذا بأن احلاجة إىل املسوغ ليست يف مجيع املوارد، فإ ألف:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ص 4( مستمسك العروة الوثقى ج4)



واجه ما ال يعرف يبادر إىل سؤال العامل، فإذا أجابه وحصل له العلم واليقني 

باحلكم، فهو يعمل بعلمه، ال بالظن الناشئ عن التقليد، وال يعمل بالفتوى 

 ، أو من األصل املحرز يف مورد الشك.املستنبطة من اإلمارة الظنية

وحصول العلم واليقني للعامي إذا سأل العامل قد يكون هو األعم 

 األغلب.

أن العامي يعتمد عىل السرية العقالئية  وقد جياب بجواب آخر، وهو:

 اجلارية برجوع اجلاهل إىل العامل.

الردع عن  بأنه ال بد فيه من إحراز عدم وقد يناقش يف هذا اجلواب األخري:

السرية أيضًا، إن كان املقصود سرية العقالء.. وإن كان املقصود سرية املترشعة، 

 فال بد أوالً من إحراز أهنم جروا عليها بام هم مترشعة، ال بام هم عقالء.

بأن العامي يعلم بوجود أحكام إلزامية، وبأنه ليس  وقد جياب أيضًا:

حتياط يلزم منه العرس واحلرج، كل أحد قادر عىل االجتهاد فيها، وبأن اال

أو اختالل النظام، وقد ال يعرف العامي كيفيات االحتياط أيضًا، فيقطع 

 بكفاية رجوعه للعامل.. وهذا هو مضمون دليل االنسداد.

بأن هذا الدليل لدقته وتوقفه عىل عدة مقدمات ال يلتفت إليه  وجياب:

الفعل إىل حد العرس العامي. وبأنه لو صح، فإنام هو حيث يصل األمر ب

 واحلرج، أو اختالل النظام.

فبأن العامي ال يلتفت إىل قصد الوجه  وأما اجلواب عن اإليراد الثاين:

عادة، أما موارد االمتثال اإلمجايل، فهي مما يقل االبتالء هبا. عىل أنه يكفي يف 
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املقام ثبوت جواز االحتياط، ولو يف اجلملة بأن يكون يف غري موارد 

 ثال اإلمجايل، ونحوها.االمت

 املراد من الوجوب التخريي:

فليس معنى الوجوب التخيريي: أن العقل حاكم ابتداًء بالتخيري  وبعد..

بني هذه األمور املختلفة عىل الرغم من اختالفها، فليس هو كالتخيري بني 

أو إطعام ستني مسكينًا، أو خصال الكفارة. أعني: صوم شهرين متتابعني، 

 عتق رقبة.

أن العقل يدرك أن املطلوب هو األمن من العقاب، فإذا  بل املراد:

أظهر االستقراء: أن هذا األمن موجود يف كل واحد من هذه الثالثة، فإنه 

 يلزم املكلف بواحد منها.

أن التخيري هنا بني أفراد اجلامع، وهو األمن من  وتوضيح ذلك:

ن العقل يطلب هذا األمن، فإذا كان يتحقق بواسطة أحد هذه العقاب، فإ

 الثالثة، فإن العقل خيري املكلف بينها. 

ولكن األمن من العقاب، أو اإليصال إىل الواقع، ليس جامعًا ذاتيًا، 

 كاإلنسان بالنسبة ملصاديقه، بل هو جامع عنواين ينطبق عىل اجلميع.

مصداق للجامع، وليس  أن املطلوب هو كل فرد من حيث هو فظار:

املطلوب الفرد بام له من خصوصية فردية، وهذا هو الفرق بينه وبني سابقه، 

فإن املطلوب يف سابقه واحد، وهو اجلامع، أما املطلوب هنا فهو ثالثة.. إذ 

لو كان الفرد مطلوبًا بخصوصيته للزم أن يدرك العقل كل فرد منها: 



حدة. مع أنه يدرك شيئًا واحدًا، وهو  عىل« اإلجتهاد، والتقليد، واالحتياط»

 اجلامع فقط.. 

ثم لو حكم بأن الواقع ال خيلو من واحد منها، مع أن هذه األمور 

ليست من مدركات العقل، بل هي من طرائق العقالء، فإذا عرف العقل أن 

 ما يريده من األمن من العقاب متوفر فيها خرير املكلف بينها.

احلرص يف الثالثة استقرائي ناشئ عن تتبع  إن اعرتافهم بأن ثانيًا:

املوارد التي يمكن بواسطتها اخلروج عن العهدة، واألمن من العقاب، 

وليس عقليًا، يدل عىل أنه يمكن للشارع أن جيعل طرقًا أخرى للوصول إىل 

أحكامه.. كالقرعة، ومشافهة املعصوم، والوحي، وحتى السحر والتنجيم 

 لو ريض الشارع هبا.

أن القضية ليست مانعة خلو، إذ لو كانت كذلك المتنع  ك يظار:وبذل

 وجود طريق رابع، وهو خالف الفرض.

 الثالثة يف عرض واحد:

أن االجتهاد هو املقدم، ألن الفطرة تدفع اإلنسان  وقد يتوهم متوهم:

ل العلم باحلكم بنفسه، فإن مل يقدر سأل من يعلم، فإن مل جيد جلأ إىل  ليحصِّ

 االحتياط، فالثالثة طولية.

أهنا يف عرض واحد، ألن ترتبها يف مقام احلاجة إليها ال يعني  والصحيح:

أهنا مرتتبة يف مقام االعتبار، وجعل احلجية، ألن احلجية تابعة لألغراض، 
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 .(2)أو حمتاطاً  ،(0)أو مقلداً 

. ال، جمتهدًا كان أو (1): األقوى جواز العمل باالحتياط[2]مسألة رقم 

 والغرض هنا هو األمن من العقاب، وهو حاصل يف كل واحد منها.

 [.1عن التقليد يف املسألة رقم ]سيأيت الكالم  (4)

 سنتكلم عن اإلحتياط تبعًا للامتن يف املسائل التالية أيضًا. (2)

 هناك أمور حيسن تقديمها عىل البحث، وهي التالية: (4)

 ال بد أوالً من تعريف اإلحتياط، فنقول: األمر األول:

اء رج إتيان حمتمل الوجوب، وترك حمتمل احلرمة عرفوا اإلحتياط بأنه:

إدراك الواقع. ثم عللوا جواز اإلكتفاء به: أنه طريق إىل الواقع، ويوجب 

 القطع بأدائه.

 ويرد عىل هذا التعريف:

أن اإلحتياط كثريًا ما ال يوجب القطع للعامي بأداء الواقع.. كام  أوالً:

لو عمل باإلحتياط يف العبادات، مع متكنه من اإلمتثال التفصييل باالجتهاد، 

لعلامء يرى: أن اإلكتفاء باالمتثال اإلمجايل مع التمكن من فإن بعض ا

 التفصييل غري جائز. إما الحتامل قصد الوجه، أو التمييز، أو غري ذلك.

وهذا اإلشكال ـ وإن كان مردودًا ـ كام سيأيت حني الكالم عن أدلة 

حرمة العمل باالحتياط.. إال أنه يوجب عدم صالحية التعريف املذكور 

 عىل مجيع املباين.لألخذ به 



خاص باألحكام اإللزامية.. مع أن الكالم يف هذا التعريف  ثانيًا:

االحتياط هو يف مجيع األحكام.. بل يف كل فعل وترك حيتمل تعلق غرض 

 الشارع به.

بأن االستحباب والكراهة حاهلام حال نفس الوجوب » واجلواب:

الواقع. وإنام خص واحلرمة.. واملالك هو نفس املالك، وهو القطع بأداء 

 «.الوجوب واحلرمة بالذكر، ألمهيتها، وللتمثيل هبام

 إن هذا اجلواب ال يكفي، ألن الكالم يشمل كل فعل وترك كام قلنا.

إن اإلحتياط يف املوارد التي ال يتمكن فيها من االمتثال التفصييل  ثالثًا:

بأداء الواقع..  واجب، إال أن االكتفاء به يف هذه املوارد، ليس إلجيابه القطع

 بل ألجل انحصار طريق االمتثال به.

يف الشبهات البدوية يصح العمل باالحتياط، إال أنه ال يوجب  ًا:رابع

القطع بأداء الواقع، إذ ال يعلم وجود حكم يف الواقع لكي يقطع املكلف 

 بأدائه بواسطة العمل باالحتياط.

 وجياب:

الواقع املحتمل.. إذ ليس بأنه يكفي أن يقطع برباءة الذمة، حتى من 

املقصود: القطع باملوافقة، واإلصابة للواقع، بل املراد: القطع بإيفاء مراد 

الشارع واقعًا، وحتقيق مقاصده.. وبراءة الذمة من أي طلب، ولو عىل 

 سبيل االحتامل البدوي، وسواه.

إن هذا التعريف ال يشمل العمل بالوظيفة الرشعية التي هي  خامسًا:
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 األصول.. فإن مؤدياهتا وظائف عملية، وليست أحكامًا رشعية. مؤديات

أن األوىل أن يقال يف تعريف االحتياط: إنه العمل  من أتجل ذلك نرى:

املوجب لليقني بأداء الوظيفة الفعلية، إذا كان املورد مما يمكن فيه 

 االحتياط.

 :«إذا كان املورد مما يمكن فيه االحتياط» والسبب يف إضافة عبارة:

، من أن االحتياط يف «رمحه اهلل»مراعاة ما قاله الشيخ األنصاري  أوالً:

العقود غري ممكن أيضًا، ألن الرتديد فيها موجب للرتديد يف إنشاء العلقة 

 املطلوب إنشاؤها.

بأن الرتديد هو فيام أمضاه الشارع، ال فيام  تجوابه:فإنه وإن كان سيأيت 

 التعريف هو إمكان اعتامده عند اجلميع.أنشأه املنشئ. إال أن املطلوب يف 

قد يقال: إن االحتياط للعامي قد ال يوجب العلم بأداء الواقع  ثانيًا:

حتى يف املعامالت باملعنى األعم، ألن العامي قد يعجز عن االحتياط فيها، 

ألنه قد حيتمل أن يكون الشارع قد اعترب يف املعاملة التي هي عقد أو إيقاع 

مل أخذه يف العبادة. وال يعرف أن املقصود هو إجيادها كيفام شيئًا مما حيت

اتفق، فيحتمل أن يكون الشارع قد اشرتط يف رد السالم مثاًل قصد الوجه، 

 فال حيصل له العلم باالمتثال. 

وهكذا يقال بالنسبة للمعامالت يف العقود واإليقاعات.. الحتامل أن 

رب شيئًا مانعًا.. كام لو اشرتط أن ال يكون الشارع قد اعترب فيها رشطًا، أو اعت

يكون املبيع ميتة.. أو اعترب رشط العربية يف العقد، أو املاضوية يف إنشاء 



 الطالق، ونحو ذلك.

وهذا حيتم عىل العامي الرجوع يف االحتياط إىل املجتهد أيضًا. مما يعني 

الثة. إجياب التقليد عىل كل من ليس بمجتهد، وليس خمريًا بني األمور الث

 وهذا خيالف ما تقدم يف املسألة السابقة.

إال إن كان املقصود يف املسألة السابقة أيضًا: ما ذكره بعض اإلخوة، 

من أن االحتياط مل يعترب خيارًا للعامي، بل للمكلف من حيث هو، فام 

أمكن للعامي تشخيص موارده كغري موارد اإلشكال هنا فهو، وإال كانت 

تياط للعامل واملجتهد. ويكفي هذا املقدار يف جواز كون هذه املوارد من االح

 العامي أيضًا حمتاطًا. فليالحظ.

 الدليل على جواز االحتياط:

وإذا بنينا عىل التعريف األول، وغضضنا النظر عن املناقشات املتقدمة، 

نه إحسن، من حيث  وقلنا: إن العقل يستقل بجواز االحتياط، ويرى أنه

 دائه، فال إشكال..أطريق إىل إدراك الواقع، ويوجب القطع ب

املناقشات املتقدمة، وقلنا: إن العمل باالحتياط ال يوجب بوإن أخذنا 

 .فال بد من البحث عن دليل رشعي جييز العمل به داء الواقع..أللعامي القطع ب

 وبعدما تقدم نقول:

 جواز العمل باإلحتياط:

تارة نتكلم عن االحتياط يف املعامالت، وأخرى عن االحتياط يف 
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 :عن االحتياط يف املعامالت، فنقولالعبادات.. فإن كان الكالم 

 اإلحتياط يف املعامالت باملعىن األعم:

عم، وترك ملعامالت باملعنى األإنه ال ريب يف جواز االحتياط يف ا

صيل هو ن الغرض من الواجب التوالتقليد فيها، لعدم املانع، ألاالجتهاد و

)أو  وال يعترب فيه صدق االنقياد والطاعة ،حصول املأمور به كيف اتفق

 .د احلصول عىل الثوابيإال إذا أرقصد الوجه والتمييز( 

إذا شك يف اعتبار تعدد ف.. فاالحتياط فيها يوجب القطع بإداء الواقع

فيحتاط بتكرار  ،شتبه املاء املطلق باملضافاو ، أالغسل يف تطهري الثوب

 للثوب، فيحصل له القطع باالمتثال فيهام. غسلوبتكرار ال ،الغسل يف املاءين

مواضع وقوال إنام يفرض يف حق العارف باألـ كام تقدم ـ ولكن هذا 

ال حيصل له القطع قد فإنه  املحض،ي االحتياط وكيفياته، ال يف حق العام

 عم..هذا فيام يرتبط باملعامالت باملعنى األ .داء الواقعأب

 :خصاالحتياط يف املعامالت باملعىن األ

كام .. يقاعاتكالعقود واإل خصأما االحتياط يف املعامالت باملعنى األ

زوجت هل تتعدى بنفسها أو تتعدى بمن، أو  نكحت أوألو شك يف أن 

ن االحتياط يف أ :نصاريعن الشيخ األ يفقد حك ،مثالً  ، أو بالالمبالباء

نشاء يمنع من حتقق ن الرتديد يف اإلأل ..ال يمكنهبذا املعنى املعامالت 

أو الفراق  ،نشاء، وهو حصول الزوجيةثر عىل هذا اإلن ترتب األاملنشأ، أل



 .حوها مشكوك فيهنو ،أو امللكية

 وجياب:

فهو  ،نشاءأما اإل .بل يف املمىض رشعاً  ،نشاءن الرتديد هنا ليس يف اإلأب

إبراز  قلنا: إنه، أو رإجياد االعتبا سواء قلنا: إنهألنه  ،خفيف املؤونة

 ،بواسطة الصيغةـ الزوجية مثاًل ـ ر من إجياد علقة ال حيتاج إىل أكث ،االعتبار

التي هي فعل النفس، ألهنا اعتبار وجعل، والتزام نفيس علقة هذه الراز بإأو 

 ..ت أخرىتعم نكحت أوأوبلفظ  ،بلفظ زوجت تارةـ إبرازه ـ 

نك تراهم ينشئون البيع أ :نشاء قليل املؤونةوالدليل عىل أن اإل

بعدم إمضاء الشارع هلذه  مع علمهم ..وغري ذلك ،وبيع اخلنزير ،الربوي

شاء علقة الزوجية مرتني، لكي يطمئنوا أهنم فهل يصعب عليهم إن ..يوعبال

 شارع؟!أو أبرزوا العلقة التي أمضاها ال ،قد أنشأوا

 :مع العجز عن االمتثال التفصيلي حتياط يف العباداتاإل

 :منيحتياط يف العبادات يقع يف مقاإن الكالم فيام يرتبط باال

 .التفصييل دم التمكن من االمتثالاالحتياط يف صورة ع ول:األ

 .صورة التمكن من االمتثال التفصييلاالحتياط يف  الثاين:

فال ريب  ،أما االحتياط يف صورة عدم التمكن من االمتثال التفصييل

بينه وبني عدم االمتثال مر يدور ن األ، ألبل هو واجب عقالً  ،يف جوازه

تضييع لغرض املوىل، وألن املكلف مطالب باالمتثال لتنجز هذا أصاًل. و
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فال بد من  ..وهو االحتياط ،مجايلمر باالمتثال اإلالتكليف، وانحصار األ

.. كالوجه والتمييز عقاًل، حتى لو كانت يد عن بعض جهات الواقعرفع ال

 مأخوذة واقعًا.

ييل، ال ، ألجل العجز عن االمتثال التفصالعمل باالحتياط هناجواز و

داء الواقع، وال ألجل أوالقطع ب ،ألجل أن االحتياط يوجب اليقني بالفراغ

ألجل استقالل العقل  عدم اعتبار قصد الوجه والتمييز يف العبادات.. وال

 مجايل.. بكفاية االمتثال اإل

 دريس:إقول ابن 

احليل يف ظاهر  دريسإعن ابن  يومل نجد خمالفًا يف ذلك إال ما حك

كالمه، حيث حكم بلزوم الصالة عاريًا عند اشتباه الثوب الطاهر بالنجس.. 

رشطيته  استنادًا إىل سقوط رشطية السرت يف هذه الصورة، واختصاص

 بصورة العلم التفصييل بالطهارة.

  والسبب يف ذلك:

 لزوم قصد الوجه يف االمتثال إذا كان املأمور به عبادة كام ذهب أوالً:

إليه املتكلمون. فإذا اشتبه الثوب النجس بالطاهر، مل جيز له أن يصيل هبذا 

مرة، وبذاك مرة، لفوات قصد الوجه. أي قصد الوجوب وفوات قصد 

التمييز أيضًا. بل جيب عليه أن يصيل صالة واحدة عاريًا مع قصد الوجوب 

دوبة.. الذي هو قصد الوجه. ومع قصد التمييز بني األجزاء الواجبة واملن

ألن الطريق ال ينحرص باالحتياط، فال وجه للقول بإلغاء قصد الوجه 



والتمييز عقاًل، ألن املورد مورد أصالة االشتغال، فال جمال لالمتثال 

اإلمجايل بواسطة االحتياط، ألنه يؤدي إىل اإلخالل ببعض جهات الواقع. 

ءة إال إذا فرض الشك بوجوب قصدي الوجه والتمييز، فتجري الربا

حينئٍذ. فريجع األمر إىل حاالت األشخاص من حيث جزمهم باعتبارمها، 

 أو جزمهم بعدمهام..

إن فعل صالتني نحو ترشيع وبدعة، ألن الشارع إنام أمر بصالة  ثانيًا:

 واحدة.

 وجياب:

ال دليل عىل قصد الوجه إال ما ذكره املتكلمون، من أن العقل  أوالً:

، وهو قصد الوجه والتمييز يف مقام حيكم بحسن قصد االنقياد لألمر

اإلطاعة.. وهذا مردود: بأن ما هيم الفقيه هو سقوط التكليف، وحصول 

األمن من العقاب.. وهذا يتحقق باإلتيان بالعمل مطابقًا للمأمور به. وهي 

الطاعة احلسنة بنظر العرف، وهبا يتحقق االمتثال. حتى لو مل حيصل املكلف 

القلب، أو ألي سبب آخر، كصدور بعض  عىل ثواب بسبب عدم توجه

حمبطات الثواب منه. كرشب اخلمر، فقد ورد: أن من رشهبا مل تقبل له 

 صالة أربعني يومًا وليلة.

أما املتكلم، فمحط نظره هو الطاعة التي توجب املثوبة للمكلف. أما 

لزوم العلم التفصييل باألمر، وقصده بالتفصيل أو باإلمجال، فالعقل ساكت 

 ذلك، إن مل نقل: إهنام يف نظره سيان.عن 
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إذا كان العقل ساكتًا عن لزوم االمتثال التفصييل أو اإلمجايل، فال  ثانيًا:

بد أن نرجع إىل الشارع، وحينئٍذ نقول: لو كان الشارع يريد قصد الوجه 

والتمييز ألمر هبام، أو أشار إليهام، ومل نجد أي يشء من ذلك يف ما نقل لنا 

يف صورة التمكن من االمتثال التفصييل، فام بالك فيام إذا مل يكن عنه.. حتى 

 االمتثال التفصييل ممكنًا؟!

وأما األوامر املتعلقة بالعبادات وسواها، فال يمكن أن تدلنا عىل لزوم 

قصد األمر يف مقام االمتثال، للزوم اخللف، والتقدم والتأخر يف آن واحد، 

مية إلثبات عدم مطلوبية قصد األمر، بل يمكن التمسك باإلطالقات املقا

وذلك إذا علمنا أن الشارع بصدد بيان كل ما له دخل يف غرضه، فعليه أن 

يتوسل للوصول إىل هذه الغاية، ولو بإصدار أمر مستقل آخر.. ومل نجد يف 

 كالمه شيئًا من ذلك أيضًا..

 أن األصل هو الرباءة عن قصد الوجه، ال االشتغال. فظار بذلك:

إن إجراء الرباءة عن التكليف بقصد الوجه والتمييز يف  :أن يقالإال 

مورد عدم العلم بوجوهبام إنام يوجب نفي العلم بالوجوب وعدم املؤاخذة، 

 ولكنه ال ينتج القطع بأداء الواقع، وال ينفي احتامل الوجوب.

إن القائل باعتبار قصد الوجه إنام يقول بأنه معترب يف صورة  ًا:لثثا

من معرفته، أما يف صورة عدم التمكن من معرفة الوجه، فال جيب  التمكن

قصده. وإال لزم عدم جواز العمل باالحتياط يف العبادات أصاًل، وهو مما 

 ال يمكن الذهاب إليه وااللتزام به، كام ال خيفى عىل من له معرفة بالفقه.



امتثال إن قصد الوجه متحقق يف مورد االحتياط، فإنه إنام يقصد  ًا:رابع

األمر الثابت يف الواقع عىل ما هو عليه. أي أنه يقصد اإلتيان بالصالة 

املأمور هبا سواء أكان باألمر الوجويب، أو االستحبايب، وقد حصلت الصالة 

الواجبة ـ مثاًل ـ بقصد وجهها.. غاية األمر أنه قصده إمجاالً. وال جيب عنونة 

الذي حصل اإلخالل به هو الفعل املأيت به بعنوان واجب أو مستحب، ف

 قصد التمييز، فهو ال يعرف هل الفرد املطابق للمأمور به هو هذا أو ذاك.

بل يكفي يف عبادية العبادة إضافة العمل إىل اهلل سبحانه حني امتثاله، 

فكيف إذا كان اإلتيان بالفعل بداعي امتثال األمر الوجويب حاصاًل أيضًا 

 كام قلنا؟!

إدريس ال يشمل مجيع صور االحتياط يف العبادة  إن كالم ابن سًا:خام

عند عدم التمكن من العلم التفصييل، ولذا لو دار األمر بني القرص 

واإلمتام، أو بني صالة الظهر وصالة اجلمعة، ومل يكن جمتهدًا، وال مقلدًا، ال 

حيكم بلزوم ترك الصالة، ألجل عدم متكنه من قصد التمييز؟! بل يطلب 

 حيتاط، ويأيت بصالتني: صالة قرص، ومتام.. بدون ذلك؟!من املكلف أن 

وأخريًا.. إن كان ابن إدريس قد أخذ حكمه هذا من قوهلم  سادسًا:

ببطالن صالة ال يعرف أحكامها.. فإننا نقول له: لعل مرادهم بقوهلم هذا 

 هو اجلهل الشامل لكل أو جل أحكام الصالة.

 ا، ال تركها مطلقًا.ولعل مقصودهم ببطالهنا: عدم االكتفاء هب

وأما الدليل الثاين املتقدم الذي استدل به ابن إدريس، فريد عليه: أن 
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االحتياط مناقض متامًا للترشيع والبدعة، ألن االحتياط إنام هو يف مورد 

يعلم فيه بوجود حكم رشعي، أو حيتمله، فيأيت بكل ما حيتمل أنه مصداق 

 ن يكون مطابقًا له..للمأمور به املعلوم أو املحتمل برجاء أ

والبدعة أو الترشيع املحرم هو إدخال ما علم أنه ليس من الدين يف 

الدين. أو إدخال ما مل يعلم أنه من الدين يف الدين. وأين هذا من االحتياط 

الذي هو اإلتيان بالفعل برجاء أن يكون هو الذي طلبه منه املوىل، من دون 

 أن يدعي أن ما يأيت به من الدين..

 إن الفرق بينهام واضح..ف

والدليل الثاين املتقدم يف كالم ابن إدريس من لزوم البدعة والترشيع 

، من أنه يشرتط يف «رمحه اهلل»املحرم يتوافق مع قول السيد الشاهرودي 

جواز االحتياط وإمكانه حسم األمر يف مسألة اجلزم بالنية، ألن اشرتاط 

للزوم الترشيع املحرم.. ألنه يأيت هبذا اجلزم بالنية جيعل االحتياط غري ممكن 

 الفرد وهو ال يعلم إن كان مطلوبًا أم ال، فاالتيان به ترشيع حمرم.

 ونقول:

 والرد السابق هو بعينه جاٍر هنا، فال حاجة إىل اإلعادة. يضاف إىل ذلك:

أنه يف صورة الغفلة، فإن اجلزم بالنية حاصل، إذ يمكن اإلتيان  أوالً:

 الوجه. بالعبادة بقصد

أما يف صورة االلتفات، ومل يستلزم التكرار، كام لو شك يف مطلوبية 

صالة ركعتي الزيارة، أو يف مطلوبية القنوت يف العبادة وعدمها.. فيكفي 



فيها قصد امتثال األمر الواقعي، ورجاء انطباقه عىل الفرد املأيت به، وهذا 

أو مستحب، حلظة متحقق فيها.. وال جيب توصيف املأيت به بأنه واجب 

اإلتيان به، إذ يكفي العلم باتصاف املأيت به بالوجوب، أو باالستحباب، أو 

 باملطلوبية، ولو بعد اإلتيان به.

وحتى يف صورة التكرار، فإن انضامم الفرد غري املأمور به إىل الفرد 

 املطابق للمأمور به ال يرض، بل يكون مقدمة للعلم باالمتثال.

، فريد عليه: أن هناك الكثري من املجاالت التي ال وأما يف املعامالت

 حيتاج فيها إىل اجلزم بالنية.. ويمكن االحتياط فيها، مثل: 

املعامالت باملعنى األعم، كتطهري الثوب مرة أو مرتني، ورد ألف: 

 السالم وما إىل ذلك..

نعم.. هو حيتاج إىل اجلزم بالنية وقصد الوجه يف ترتب الثواب.. وهذا 

مما يبحث عنه الفقيه، بل الذي هيمه هو األمن من العقاب، وسقوط ليس 

 التكليف.

وكذلك احلال يف العاديات، كام لو شك يف جواز رضب ولده، فيحتاط 

 برتكه.

ما لو دار األمر بني األقل واألكثر، كام لو شك يف أنه مدين بثامنية  ب:

مر بني إعطاء املثيل أو بعرشة دراهم، فيعطي العرشة احتياطًا. وكذا لو داراأل

 والقيمي، فأعطامها معًا. 

ما لو أجرى معاملة جتمع كل ما يشك يف اعتباره فيها، وحتاشى كل  ج:
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 ما حيتمل إرضاره فيها..

املراد من اجلزم بالنية يف املعاملة هو عدم الرتديد يف اإلنشاء،  فإن قلت:

اء، فال تقع ومع الشك يف رشطية يشء يف العقد، فال جمال للجزم باإلنش

 «. رمحه اهلل»املعاملة.. كام قاله الشيخ األعظم األنصاري 

أن اإلنشاء هو إجياد أمر، كالزوجية يف عامل  بأنه قد تقدم: أتجيب:

اإلعتبار، أو إبراز ما التزم به يف نفسه باللفظ، وهذا خفيف املؤونة، والشك 

 والرتديد إنام هو يف إمضاء الشارع.

 اإلحتياط يف املباحات:

 قد يقال: بأن االحتياط ال جيري يف املباحات، فإنه غري ممكن فيها..

 وجياب:

بأن االحتياط جيري يف املباحات أيضًا، إذا مل يقصد عنوان اإلباحة، إذ 

نوان كونه حمكومًا بحكم من الشارع إذا مل حيرز ليس له أن يأيت باليشء بع

 صدور هذا احلكم منه. وهذا ال خيتص باإلباحة، بل يشمل مجيع األحكام.

 اإلحتياط يف دوران األمر بني احملذورين:

مة أما االحتياط عند دوران األمر بني املحذورين. كام لو شك يف حر

 يشء أو وجوبه.. فهو غري ممكن.



وهذا ال يرض فيام نحن بصدده، فإن الكالم إنام هو يف هل إن اإلحتياط 

ن من العقاب، كاالجتهاد  ـ فيام يمكن فيه االحتياط ـ طريق لتحصيل املؤمِّ

 والتقليد، أم ال؟! وليس الكالم يف لزوم حتقق االحتياط يف كل مورد.

تياط يف الرضوريات واليقينيات أي أن أنه ال اح والشاهد عىل ذلك:

البحث هو يف أنه يف املورد الذي حيصل باالحتياط األمن من العقاب يصح 

 األخذ به. كام يصح األخذ باالجتهاد والتقليد.

ودوران األمر بني املحذورين ال حيصل التأمني من العقاب باالحتياط 

دائرة االحتياط  فيه، فال بد من حتصيل العلم التفصييل، فهو خارج عن

 املبحوث عنه. ومع عدم إمكان حتصيل العلم التفصييل، فله أحكام أخرى.

 االحتياط مع التمكن من االمتثال التفصيلي مع عدم التكرار:

، فإن كان وأما االحتياط يف العبادة مع التمكن من االمتثال التفصييل

ال يستلزم تكرار العمل، كام لو شك يف الدعاء عند رؤية اهلالل. أو يف 

جزئية يشء للمأمور به.. كشكه يف جزئية السورة، أو شك يف رشطيته، 

 كالطمأنينة فيها، أو يف ذكر الركوع والسجود..

فقد قيل بعدم جواز االحتياط يف مثل هذه املوارد مع التمكن من 

 ، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:العلم التفصييل

ما دل عىل وجوب تعلم األحكام، فلو جاز االكتفاء  الدليل األول:

 باالحتياط مل يكن تعلم األحكام واجبًا.
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 ونجيب:

إن هذه األدلة ال تدل عىل الوجوب الرشعي، بل هي إرشاد إىل ما 

 حيكم به العقل من لزوم حفظ غرض املوىل، حتى ال يقع املكلف يف الرضر

املحتمل أو املقطوع به، إذا كانت األحكام قد تنجزت بالعلم اإلمجايل، وقد 

 تقدم سائر ما له ارتباط هبذا املوضوع، فال نعيد..

إن االحتياط يوجب اإلخالل بقصد الوجه والتمييز  الدليل الثاين:

 املعتربين يف العبادة، لإلمجاع املدعى عىل لسان املتكلمني عىل اعتبارمها.

يف اعتبارمها يف حتقق االمتثال، الحتامل عدم حصول  ولو شك

 الغرض بدوهنام، فأصالة االشتغال جارية..

 ونجيب:

تقدم: أن القدر املتيقن هو اعتبار قصد الوجه والتمييز يف متام  أوالً:

 العمل، ال يف أبعاضه ورشائطه.

 إن هذا إمجاع منقول، وهو ليس حجة. ثانيًا:

 تكن مطروحة يف تلك األزمنة املتصلة بزمان إن هذه املسألة مل ثالثًا:

 املعصوم.

هو معلوم املستند، وهو هذه األمور التي أشري إليها فيام سبق،  رابعًا:

من قبيل قوهلم: إن احلسن والقبح خيتلفان بالوجوه واالعتبار.. فرضب 

اليتيم حسن إذا كان للتأديب، وقبيح إذا كان عدوانًا وظلاًم، فإذا مل يعلم 

احلسن يف العبادة، فإنه يقصد اجلهة املشرية إليها، وهو عنوان الوجوب  جهة



 أو االستحباب..

فينظر يف هذا املستند، وهو دليل غري تام، فإن العقل إنام يدرك حسن 

طاعة املوىل، واإلتيان باملحتمالت رجاء أن تكون هي املطلوبة هو من أجىل 

رة إىل جهة احلسن، ال مصاديق الطاعة، وال حيكم العقل بلزوم اإلشا

مبارشة، وال بواسطة العنوان املشري إليها، وهو عنوان الوجوب وال غريه. 

وال سيام إذا كان ذلك يف األجزاء والرشائط الضمنية، فإن املجموع املركب 

إذا أيت به بقصد الوجوب كفى ذلك، إذ قد يكون بعض أجزاء املركب ليس 

ورشط يشتمل عىل جهة حسن غري واجبًا، وال يشء يدل عىل أن كل جزء 

 احلسن الناشئ عن املجموع املركب.

إنه مع الشك يف اعتبار قصد الوجه يف األجزاء والرشائط  ًا:خامس

 يكون من الشك يف التكليف، وهو جمرى الرباءة ال االشتغال..

 بيان ذلك:

أنه إذا كان املكلف يتمكن من حتصيل املعرفة التفصيلية بالتقليد أو 

اد فاالكتفاء باإلمتثال اإلمجايل بالعمل باالحتياط جمرى قاعدة باالجته

االشتغال، ألن الشك يف صدق اإلطاعة باالحتياط ينتهي إىل الشك يف 

صدق اإلطاعة لألمر، ألن اإلطاعة تأيت من قبل األمر، واألمر متأخر عن 

ال املأمور به، فال يمكن أن يؤخذ ما يأيت من قبل األمر يف متعلق األمر.. ف

يصح التمسك بإطالق األمر لنفي اعتبار اإلطاعة التفصيلية، ألن ما ال 

 يمكن أخذه يف متعلق األمر ال يمكن نفيه بإطالق األمر.
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وال يمكن نفي اعتبارها باألصل أيضًا، ألن الشك يف مقام االمتثال. 

 فيتعني الرجوع إىل أصالة االشتغال يف املورد.

 ويرد عليه:

ية، وإن كانت ال يمكن نفيها بإطالق الدليل أن اإلطاعة التفصيل

اللفظي لألمر، ولكن يمكن نفي اعتبارها باإلطالق املقامي، إذ لو كانت 

ولو بدال آخر، حيث إنه  مطلوبة للموىل، وداخلة يف غرضه لوجب بياهنا،

يف مقام بيان مجيع ما له دخل يف غرضه. ومل يبني أن اإلطاعة التفصيلية 

 هنا ليست كذلك.داخلة فيه فيعلم أ

 ومع هذا اإلطالق املقامي، فإن األصول ال جتري يف املورد.

إننا لو مل نأخذ باإلطالق املقامي  «:رمحه اهلل»قال الشيخ األنصاري 

للشك يف كون املوىل يف مقام بيان متام غرضه مثاًل، فاملورد هو مورد أصالة 

 املأمور به.. اإلشتغال ال الرباءة، ألن الشك يف االمتثال مع حتديد

أن الشك هنا يرجع إىل الشك يف أنه هل اعترب الشارع يف  ويرد عليه:

متعلق األمر أن يكون التحرك عن حتريكه، مع العلم بام هو املأمور به، أو 

أنه اعترب األعم منه ومن التحرك عن احتامل األمر.. وهذا شك يف تكليف 

 بقيد زائد.

بال بيان بني أن يكون القيد  وال يفرق يف حكم العقل بقبح العقاب

املشكوك يف وجوبه هو من قيود املأمور به، أو من قيود االمتثال، ومن 

 ترصفات الشارع يف موضوع اإلطاعة بزيادة قيد أو رشط فيها حسبام بيناه..



إن قصد الوجه والتمييز ال يعترب يف حتقق اإلطاعة ال  :والسبب يف ذلك

يكفي يف العبادة أن يؤتى هبا مضافة إليه  عند العرف وال عند العقالء.. إذ

 تعاىل، برجاء إن يكون هذا املأيت به مطابقًا للمأمور به الواقعي.

، من التفصيل بني «قدس رسه» ما ذكره املحقق النائيني :ثالثالدليل ال

ذا علم بمحبوبية إكام  ..حمرزاً  والطلب ةصورة ما لو كان أصل املحبوبي

 ستحبابه..ا، ولكن شك يف وجوبه أو الدعاء عند رؤية اهلالل

ان يتيمكن اإلإذ بجواز االحتياط يف هذه الصورة..  «رمحه اهلل»فقال 

يستطيع أن يقصد  مر موجود، ولكنه الن األبالعمل بداعي األمر، أل

 .غري معترب يف العبادة هذا ال أنإ ..أو االستحباب خصوص الوجوب

بعد غسل  أيضًا، كالوضوءوبية مشكوكًا بوبني ما إذا كان أصل املح

 ..فال جيوز العمل باالحتياط يف هذه الصورة ،اجلنابة

، لعدم رجاءً  تيان بهاإلفال يمكن مر مشكوك، صل وجود األأن أل

مر مشكوك أن يتحقق امتثال أساس، فكيف يرجى مر من األأالعلم بوجود 

 ؟!الوجود

متثال و التقليد، وصار االأمر باالجتهاد ن كان يمكن كشف األإف

ن عجز عن إمجايل.. وىل اإلإوبة نوال تصل ال التفصييل ممكنًا تعني ذلك،

 والعمل باالحتياط. ،مجايلىل االمتثال اإلإن يلجأ أفحينئٍذ يمكن  ،التفصييل

ن عدم جواز االحتياط يف هذا املورد ليس ألجل إ خرى:أوبعبارة 

 ،المتثال التفصييلمجايل يف طول ااإل ن االمتثالبل أل قصد الوجه والتمييز،



 تجتااداإلعتامد يف مسائل التقليد واإل                                                                            55
 

                                      

 ال بعد العجز عن التفصييل.إليه إفال يلجأ 

مر. فال يلجأ بل يتحرك باحتامل األ ،ويف االحتياط ال يتحرك باألمر

 مر.. ال بعد العجز عن االنبعاث بنفس األإليه إ

و يف طوله، أمجايل يف عرض التفصييل ولو شك يف أن االمتثال اإل

يفية الطاعة واالمتثال. فال بد من نه شك يف كأل االشتغال، عفاملرج

 االحتياط. واحلكم بأنه يف طوله ال يف عرضه.

 :وجياب

، فهام عنده مجايل والتفصييليرى فرقًا بني االمتثال اإل ال فن العرأب أوالً:

 يف عرض واحد.

هو الرباءة ال االشتغال،  عفاملرج ،نه مع الشك يف ذلكأ :تقدم :ثانياً 

و برشط زائد يف أن الشارع مل يكلف بقيد أل عىل طالق املقامي يدن اإلأل

 زيد مما هو املتسامل عليه عند العرف والعقالء.أمقام االمتثال 

  االحتياط مع تكرار العبادة:

إن االحتياط يف العبادات إذا اقتىض تكرار العمل كالصالة قرصًا  ل:يق

ومع التمكن من االمتثال  ،شتباه القبلةاجهات مع  ربعأو إىل األ ،ومتاماً 

 .(1)نه املشهورأ يوادع غري جائز. التفصييل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6ص 1( املستمسك ج1)



ولكننا  كثر مشرتكة مع ما قدمناه،وهي يف األ. واستدلوا عليه بعدة أدلة

 ن.مكان نذكرها مع االختصار قدر اإلأ سنحاول

 دلة هي التالية:واأل

 لزوم اللعب والعبث:

مر املوىل مع التمكن من أن االحتياط لعب وعبث بإ ول:الدليل األ

، التكليفمن حتصيل العلم بإذا متكن ن املكلف أل ،االمتثال التفصييل

 أن  وجب ،تيان به بدون ضم ضامئم إليهومتكن من اإل ،و تعبداً أوجداناً 

 عمله عند العرف عبثاً يعد  الضامئم، ذا أتى به معإفيأيت به عىل ما هو عليه، 

 ال يقع عبادة. ، وما كان كذلك،، ومبغوضاً مذموماً  ولعباً 

 ويرد عليه:

 ال يصدق بتكرار العبادة مرة أو مرتني.. ن اللعب والعبثإ أوالً:

ئي، ن اللعب والعبث هو العمل الذي ليس له غرض عقالإ ثانيًا:

وجود هنا، إذا كان االمتثال التفصييل حيتاج إىل جهد مالعقالئي  والغرض

حمرجًا  ألهل العلم سؤالالأو كان  ،كثر مما حيتاج إليه االحتياطأووقت 

 .للسائل

 ،خذ النفس بام هو أشقأو ، والتلذذ هبا،ار العبادة نفسهكروربام كان ت

أو  ،ذ باألمارة الظنيةقة الواقع، عوضًا عن األخبطاموحتصيل اليقني ب

ن ذلك كله إ .يفة يف موارد الشكظصل الذي يعني الوو األأ ،بالقاعدة
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لو سلم  ،خترج املورد عن دائرة اللعب والعبث ،هبا أغراض عقالئية معتد

 قه.. يأنه من مصاد

ث بأمر املوىل، ألنه ال بإننا ال نسلم بأن هذا من اللعب والع ًا:لثثا

 ل هو ترصف يف طريق الوصول إىل امتثال األمر..يتعرض لألمر يف يشء، ب

ن إلو سلم أن هذا الترصف من مصاديق اللعب والعبث، ف ًا:رابع

ال حيصل يف كل فرد يؤتى به، بل حيصل من تعدد األفراد اللعب والعبث 

وانضاممها، وكون املطلوب واحدًا منها، فاالنضامم هو املحرم، وليست 

احد منها واجب، والباقي مباح.. فاللعب األفراد املنضمة حمرمة، بل و

والعبث هو يف الضم، وينتزع عنوان اللعب والعبث بعد الضم، فاألفراد 

. فاللعب منشأ انتزاع لعنوان حمرم، وال تكون حني اإلتيان هبا كذلك

و تلحق ما يتحقق به االمتثال. وال أ املفردات التي تسبقوالعبث هو يف 

 أو يعبث بعدها. ،و يصيل ثم يلعبأيصيل،  نسان ثمن يلعب اإلأمانع من 

 إنه حيرم جعل العبادة جزًأ من منشأ انتزاع لعنوان حمرم. إال أن يقال:

بأن هذا ال يمنع من صحة العبادة، ألنه حني اإلتيان هبا مل  وجياب:

يكن قد حصل ما يصحح االنتزاع. إال إذا جعلت العبادة اجلزء األخري 

 ن.الذي يتحقق به ذلك العنوا

االحتياط وتكرار العبادة ليس عبثًا وال لعبًا يف األمر، وال يف  ًا:خامس

كيفية امتثاله، بل هو من أعظم وأرقى مفردات الطاعة واخلضوع، بل هو 

جهد مشكور، والعبد عليه مأجور. ملا فيه من توطني للنفس عىل حتمل 



به، ملا فيه من املتاعب لتحقيق مقاصد املوىل، وتطبيق املأيت به عىل املأمور 

 مشقة يف معرفة موارد االحتياط، ومن تعب يف أدائه.

ألنه حيقق مراد املوىل،  عمل له غرض مجيل وجليل عند العقالء، وهو

 ..هالعلم بتحقيق غرض فأو يوجب للملك

 ن رشوط الطاعة يف العبادة أربعة:أ: وتوضيح ذلك ـ كام ذكر بعضام ـ

 .ن يكون الداعي هو أمر اهللأ ـ 1

 .عدم الرشك يف العمل ـ 5

ـ ذا صلت املرأة صالة الليل إكام  ن ال يكون الداعي شهوانيًا.أ ـ 3

 ،لكي تستفيد من ذلك يف إغراء الرجال ،يبيض وجهها لكيـ مثاًل 

 ومعصية اهلل..

 عىل املال ليرصفه يف معصية اهلل.. ليحصل باألجرة نه يصيلأأو 

 ر العرف..بنظ وعبثاً  يكون العمل لعباً ال ن أ ـ 5

ال  ـ اً عواقـ ليصيب القبلة  ،ربع احتياطاً فمن صىل إىل اجلهات األ

وليس فيه رشك. وقد  ،يتصف عمله باللعب، وليس الداعي شهوانيًا باطالً 

 مر اهلل تعاىل.أقصد امتثال 

إن بني االحتياط وبني اللعب والعبث عمومًا من وجه،  ًا:دسسا

 من جهة أخرى. فالدليل أخص من املدعى من جهة، وأعم

ففي االجتامع ال يكون االحتياط مبغوضًا، واجتامعهام اجتامع موردي، 
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 فيكون كمن صىل ونظر إىل وجه األجنبية، فإن صالته ال تبطل بذلك. 

 العسر واحلرج، واختالل النظام:

 هو مرفوع عن املكلف.لزوم احلرج من العمل باالحتياط. و الدليل الثاين:

 لزوم اختالل النظام. وهو مبغوض للموىل. الدليل الثالث:

أن دليل االنسداد دال عىل عدم جواز االحتياط، ألن من  واحلاصل:

 مقدماته استلزام االحتياط للعرس واحلرج، واختالل النظام.

 ويرد علياام: 

عموم من ما تقدم من أن هذا اجتامع موردي لعنوانني بينهام  أوالً:

 وجه، وال يلزم منه، حرمة االحتياط..

إن هذا يدل عىل جواز العمل باالحتياط قبل أن يصل األمر إىل  ثانيًا:

العرس واحلرج، أو اختالل النظام، فإذا بلغ هذا احلد حكم برفع االلزام، أو 

علم أنه أصبح مبغوضًا للشارع، ألجل اختالل النظام، فاالحتياط قبله 

 ملطلوب هو إثبات املوجبة اجلزئية فقط.جائز. مع أن ا

إن هذا العنوان حاصل من انضامم األفراد إىل بعضها، فاحلرام واملبغوض  ثالثاً:

 هو االجتامع واالنضامم، وليس االحتياط نفسه، والفرد املأيت به ليس مبغوضًا.

املطلوب عقاًل هو اعتدال النظام العام وانتظامه. وهذا ال يالزم  ًا:رابع

االختالل لنظام حياة الشخص إىل درجة استلزامه حكاًم رشعيًا، إال إذا  قبح

 أوجب رضرًا معتدًا به لنفسه، أو لغريه..



إن دليل احلرج يدل عىل عدم مطلوبية االحتياط، وعدم  خامسًا:

 اإللزام به، وال يدل عىل حرمته كام هو املدعى.

من وحصول األ ، بهاالحتياط صحة العمل املأيت ازاملراد بجو تذكري:

ألن حصول االمتثال به  ،يالتكليف ياجلواز الرشعبه به.. وليس املراد 

 .حكم وضعي ال تكليفي

باالنسداد يف مجيع  إن هذا االشكال إنام يلزم لو كنا نقول ًا:سادس

األحكام.. وليس األمر كذلك. فإن الرضوريات واليقينيات ال حيتاج فيها 

ياط، ولعل ما يتبقى مما هو حمل ابتالء العامل، إىل اجتهاد، أو تقليد، أو احت

وحيتاج فيه إىل العمل باالحتياط، ويصل األمر فيه إىل اختالل النظام، هو 

موارد قليلة ال ترض فيام نريد إثباته، ألجل قلة موارده. ال سيام إذا كانت 

بعض االحتامالت مستبعدة للعلم ببطالهنا. وباألخص إذا كان العامل 

 ليس جاهاًل بصورة مستغرقة لكل يشء. باالحتياط

إن كالمنا أعم من صورة االنسداد واالنفتاح، وال خيتص  ًا:سابع

بصورة االنسداد. ومن املعلوم: أن جتويز العمل باالحتياط من قبل الفقهاء، 

وإمجاعهم عليه، وممارسته بالفعل، كالنار عىل املنار. فظهر أن هذا الدليل 

 أخص من املدعى.

 ية األمارة:دليل حج

إن دليل حجية األمارة يمنع من العمل باالحتياط، ألن  :الدليل الرابع

دليل حجيتها مطلق، يشمل صورة إمكان االحتياط وعدم إمكانه. فيحرم 
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 العمل باالحتياط يف مجيع املوارد.

 ونجيب:

ها، بحيث ال بأن دليل األمارة إنام دل عىل حجيتها ال خلصوصية في

يمكن التعدي إىل غريها. بل لكوهنا طريقًا إىل الواقع، وألن العمل 

 بمقتضاها يوجب األمن من العقاب.. 

فكل ما حيصل به هذا األمن، أو يوصل إىل الواقع جيوز االكتفاء به، 

 واالحتياط يوجب ذلك، فيجوزالعمل به أيضًا.

 اإلخالل بقصد الوجه والتمييز:

ن العمل باالحتياط يف العبادات مع استلزامه أب :الدليل اخلامس

كام تقدم بيانه .. خالل بقصد الوجه والتمييز يف العبادةالتكرار يوجب اإل

 خالل بقصد الوجه يف العبادة مع عدم استلزامهحني الكالم حول اإل

 لتكرار العبادة..

 :تجبنا عنه هناكأوقد 

مر، وهذا حاصل يف ن يكون االنبعاث عن داعي األأ كفينه يأب :والً أ

فال دخل له  و مستحب،أواجب  مر املحرك والباعثن هذا األأما أ .العبادة

يف  ن قصد الوجه والتمييز ليس معترباً أوهذا يدل عىل  بنظر العقالء.

فيجب  ن كان الشارع يريد مراعاهتام يف االمتثال،إاالطاعة عند العقالء، ف

أيدينا ما يدل عليه بالرغم من  ومل نجد بني ولو بدليل آخر، عليه البيان،

 طالقاعتبارمها مستفادًا من اإل فيكون عدم مر..عموم االبتالء هبذا األ



 املقامي، كام تقدم بيانه..

فقصد الوجه  مر،امتثال األ بقصد يت بالعبادةأن املكلف يأ :تقدم :ثانياً 

 مييز.اعتبار قصد التعىل ولكن قصد التمييز هو الذي فاته.. وال دليل  حاصل،

فاملرجع هو الرباءة  ،مع الشك يف اعتبار قصد الوجه والتمييز :ثالثاً 

 فال نعيد. ،حسبام بيناه سابقاً 

 اإلمجاع املنقول:

االجتهاد  يبطالن عمل تارك طريق :ىل املشهورإنسب الدليل السادس: 

 .(1)والتقليد

ا ما نسب إىل الرشيف فلعل منشأه صحة هذه النسبة، وعىل تقدير

وقرره عليه أخوه  ،يف مسألة اجلاهل بالقرص يف الصالة «رمحه اهلل»الريض 

 .أيضاً  إىل شيخ الطائفةذلك ونسب ، (5)السيد املرتىض علم اهلدى

إذا أوقع اجلاهل عبادة ترك فيها  «:رمحه اهلل»وقال الشيخ األنصاري 

املأمور به، وذلك ألنه حيتاج فعليه اإلعادة بال إشكال، حتى لو وافق جزءًا، 

 .(3)إلحراز حكمه حتصياًل للتقرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7ص 1( املستمسك ج1)

 .66اإلنتصار ص (2)

 .606( الرسائل )ط حجرية ـ انتشارات مصطفوي( ص6)
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صالة ال يعلم  أمجع أصحابنا عىل بطالن صالة من صىل :أيضاً  قالواو

 ومل يستثنوا صورة العمل باالحتياط فيها. .ن الوجوب واالستحبابأحكامها م

أن اجلاهل بأحكام الصالة ال يقطع بأنه قد أتى  ولعل السبب يف ذلك:

فلعل ما قصد به الوجوب ، باملأمور به عىل ما هو عليه بمجرد إتيانه بام يزعمه

 وهو واجب يف الواقع. ويقصد االستحباب، كان حمكومًا باالستحباب،

 خالل بقصد الوجه والتمييز.حتامل اإلال ،فاالحتياط ال يوجب اليقني باالمتثال

 ويرد عليه:

 وقد اختلف يف حجيته. نقول..مهذا إمجاع  أوالً:

 هو خاص بالصالة. ثانيًا:

لعل املقصود بالصالة التي ال يعلم أحكامها ليس قصد الوجه  ثالثًا:

بطالن صالة ال يعلم »وا: إذ لو كان هذا هو املقصود لقال ،والتمييز

 أي هل هو الوجوب أو غريه.«. حكمها

التي جيهل الكثري من يراد به « بطالن صالة ال يعلم حكمها»فقوهلم: 

أي أنه ال يعرف  بحيث ال يكاد حيصل له اليقني بصحتها.. أحكامها،

أحكام األجزاء أو الرشائط التي يأيت هبا، وال يتيقن مرشوعيتها أو عدمها. 

 لوب منه حتصيل اليقني برباءة الذمة، فليس له أن يكتفي هبذه الصالة.واملط

وهذا غري العمل باالحتياط من العامل بكيفياته، الذي يتيقن برباءة ذمته 

 باحتياطه.

 .. كام تقدم بيانه إن كان املقصود هو قصد الوجه والتمييز، رابعًا:



اعتبار قصد  مجاع منهم عىلهذا اإل أن من املمكن أن يكون :فجوابه

إن إمجاعهم هذا  يقال:كي ل ،ال بام هم فقهاء ،الوجه بام هم متكلمون

 يكشف عن دليل رشعي كان لدهيم، ومل يصل إلينا.

استندوا  فاحلجية تكون للدليل الذي ،إذا علم دليل املجمعني خامسًا:

ظاهر الفساد  إال إن كان فينظر فيه، فإن ظهر فساده مل يؤخذ به.. إليه،

 مر رساً مثاهلم عليه، فيستدل من ذلك عىل أن يف األأعتامد اال يصح بحيث 

 مكان..اإل قدر بد من مراعاته آخر ال

مل تكن هذه املسألة متداولة وال مطروحة يف كلامت الفقهاء يف  سادسًا:

تلك األعصار، فلعل اإلمجاع املدعى كان قائاًم عىل حكم العقل باستحالة 

كلف بوجوده.. فهو إمجاع عىل القاعدة العقلية قصد األمر الذي ال علم للم

  املدعاة.

اإلمجاع عىل عدم العلم برباءة الذمة.. ال اإلمجاع عىل  ولعل املقصود:

 البطالن الواقعي للصالة حتى لو علم بمطابقة املأيت به للمأمور به.

 ال أن حياهتم ي:تعط إن مالحظة حال املشهور يف كل زمان سابعًا:

وأهنم متساملون عىل قبول  باالحتياط يف كثري من املوارد، ختلو من العمل

وال عىل  خبار اآلمرة به، ومل نجد أحدًا منهم يعرتض عىل من أخذ هبا،األ

 من رأوه يعمل باالحتياط.

وعدم  ،يت به للواقعأعدم العلم بمطابقة املغاية ما هناك هو ن إ ًا:ثامن

بل هو  ،كم ببطالن الصالةاحل وهذا ال يصل إىل حد .القطع برباءة الذمة
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 نه ال يعلم برباءة الذمة..أيتالءم مع القول ب

أن القطع برباءة الذمة ال حيصل لإلخالل بقصد  :سلمنا لو ًا:تاسع

أما سائر  ..الوجه، فإن احلكم بالبطالن جيب أن يقترص عىل هذا املورد

كام يف  ـ بواسطة االحتياطـ املوارد التي حيصل فيها العلم برباءة الذمة 

فلامذا حيكم االحتياط حني عدم االلتفات الذي يتحقق معه قصد الوجه. 

 ؟!جواز االحتياط فيها بعدم

  :وبعبارة أخرى

ن من أكام  ..غافالً  املكلفمن املمكن أن يأيت بقصد الوجه إذا كان 

فيكون قد قصد  ،وافقه فإن ور به.من يكون هو املأأن يأيت به رجاء أاملمكن 

املأيت  فإن الفرد اآلخر ،يوافقه ه قصد املأمور به يف الواقع. وإن ملألن ،الوجه

ور به يكون مفالفرد املطابق للمأ ..ور بهمبه هبذا القصد هو الذي يوافق املأ

ال يرض  ،ور بهموانضاممه إىل فرد آخر مل يكن هو املأ ،قد جاء به بقصد الوجه

 بحاله. 

لعل  :حني قال« محه اهللر» السيد السبزواريولعل هذا هو ما قصده 

املراد املوارد التي يكون اجلهل بموازين االحتياط قد أدى إىل ترك الواقع 

وليس املراد املوارد التي يصيب الواقع فيها حني يعمل  وعدم موافقته،

 .(1)باالحتياط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4ص 1( مهذب األحكام ج1)



 وجوابه: يين إشكال احملقق النائ

 إن مراتب االمتثال والطاعة أربعة.. ال :«رمحه اهلل»ي نيقال املحقق النائ

 ال بعد عدم التمكن من السابقة.. وهي:إتب الالحقة ايصار إىل املر

 األمارة ،ك اسنتادًا إىل العلم الوجداين واحلجة، ،متثال التفصييلاإل ـ 1

 .أو األصل املحرز الذي يقوم مقام العلم

 .كاالحتياط ،مجايلمتثال العلمي اإلاإل ـ 5

 اإلمتثال الظني. ـ 3

 .يلاممتثال اإلحتاإل ـ 5

تمكن من يا كان ذبطالن عبادة العامل باالحتياط إبولذلك قالوا 

 االجتهاد أو التقليد.

 ،ىلواملمر أطاعة عند العقل هي االنبعاث عن أن اإل والسبب يف ذلك:

 وانطباق املأمور به عليه. ن املحرك نحو الفعل هو تعلق األمر به،وبحيث يك

ان به يتريد اإليرد فألن املحرك يف كل  ،تحقق يف االحتياطيوهذا ال 

 وال يعلم بانطباق املأمور به عىل املأيت به. هو احتامل تعلق األمر به،

املأمور به منطبق عىل تيان بفردي الرتديد أن هو يعلم بعد اإل ..نعم

د فررك لذلك الح مل يكن املامتيان بكل فرد منهولكنه حني اإل ..امواحد منه

 علق األمر به.تهو 

ن كان عند العقل نحوًا من إ، ومراث عن احتامل األعاالنب ..نعم
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ظهر أن االحتياط ف ..عن االمتثال التفصييل تبته متأخرةرالطاعة، ولكن 

 إليه مع التمكن من التفصييل. امتثال إمجايل، ال يصار

ألنه يرجع إىل  ،الغصل يقتيض االشتفاأل ،ولو سلم الشك يف ذلك

 .(1)بني تعني التفصييلو ،مجايلالشك يف التخيري بني االمتثال التفصييل واإل

 وببيان آخر:

 املشكوك عىل نحوين: 

أن يعلم بصدور احلكم ويشك يف نوعه. كمن يعلم باألمر  األول:

، لكن ال يعلم هل هو وجويب أو استحبايب. فال إشكال يف صحة باإلقامة

 االحتياط هنا: بأن يأيت بالفعل بداعي أمره الواقعي..

أن يشك يف أصل صدور األمر، وعىل فرض صدوره يشك يف  الثاين:

أنه وجويب أو استحبايب. كأن يشك بصدور األمر الوجويب هبذا الفعل، أو 

 وز العمل باالحتياط هنا مع التمكن من االستعالماالستحبايب بفعل آخر، فال جي

 واالمتثال التفصييل. ألن الطاعة عند العقل هي االنبعاث عن أمر املوىل.

وهذا غري ممكن هنا، ألن املحرك هو احتامل تعلق األمر هبذا الفرد، فال 

بد من االستعالم، فإن عرف بوجود األمر، فإنه يكون هو املحرك 

وز له أن يرتك االستعالم ويعمل باالحتياط، ويتحرك لالمتثال.. وال جي

 استنادًا إىل احتامل تعلق األمر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36ص 4( راجع: فوائد األصول )ط النجف( ج1)



ومع الشك يف كفاية االمتثال اإلمجايل يف هذا املورد، ليكون يف عرض 

.. فاملرجع هو قاعدة االشتغال، ألنه شك االمتثال التفصييل وعدم كفايته

 يف امتثال التكليف..

أن اإلمجايل إنام هو يف طول االمتثال التفصييل، ال يف  ويثبت بذلك:

عرضه، ليحصل اليقني بفراغ الذمة، ألن املورد من موارد دوران األمر بني 

 التعيني والتخيري، فنأخذ بتعني التفصييل، ألنه متيقن عىل كل حال..

 : ييل ما حظكثرية، فال ةوبتجتجيب عن هذا بأأد وق

به من مجيع  أمور به للميتإن الكالم إنام هو يف صورة مطابقة املأ أوالً:

 وهذا حاصل يف املقام. مجايل والتفصييل..اجلهات يف املوردين: اإل

أن  من الواضح:ف أنه إن كان املعيار يف اإلطاعة هو العرف، بيان ذلك:

، بني االمتثالني، ألن املهم عنده هو حتقيق غرض املوىل فرقاً  ىريال  فالعر

 ..اماصل هبح. وهو واألمن من العقاب، باإلتيان بام أمر به بداعي األمر

 :ة عىل قسمنييحكام العقلن األفكذلك، ألوإن كان املعيار هو العقل، 

لوال املانع اخلارجي، ) هارع بخالفشما يمكن عقاًل حكم ال ول:األ

 بحعة، وقيمثل وجوب رد الود. م(يصدرور ذلك من احلك حبالذي هو ق

مكن للشارع احلكم أل بحنه لوال لزوم القإف ،حسانوحسن اإل ،الظلم

نام هو ألمر عارض. وإن كان إ هفاستحالة حكم .الف مقتضياهتابخ

 مكان الذايت موجودًا.اإل

 .واقعيه، ألنه أمر تكويني الفبخحكم الشارع ـ  ذاتاً ـ  يستحيل ما الثاين:
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يمكن  هنام الإف طاعة واملعصية،مثل مطابقة املأيت للمأمور به، ومثل اإل

 ،ال يمكن الترصف يف حكمهامكام  .اً إثباتنفيًا أو  ـ امللشارع الترصف هب

سبيل للرشع  حكام عقلية الأألهنا  ،ةيعصوهو وجوب الطاعة وحرمة امل

 ..زم التسلسلل الإوالت الشارع، وعجممن ليها، وليست هذه األمور إ

 د.شارواهي عىل اإلنواللألوامر، أوامر الطاعة  ت  ل  ولذا مُحم 

ن أ، مل يقبل من العبد االعتذار بجزاً منمر من الشارع وصار أذا صدر إف

ألن هذين األمرين من  ،كيفيتهاله أو مل يبني  ،مره بالطاعةيأالشارع مل 

 . فالشارع يرتك األمر إليهام.العقل العرف أو شؤون

 ،رق بني الشك يف رشائط امتثال التكاليف الرشعيةفلك يعلم الذبو

ال، غقاعدة االشت دول موره. فاألئجزاأو ،مور بهأرشائط امل الشك يف وبني

.. بيان يف باللالتك حألن مبنى الرباءة عىل قب ،الثاين جتري فيه الرباءةو

ذا فيام هو ه ىتأتيوال  وهذا إنام يكون يف مورد يكون احلاكم فيه هو الشارع،

 ..أو العرف من شؤون العقل

 ،ن العمل باالحتياط مع التمكن من االجتهادأدل عىل يهذا  فان قلت:

 ،لعدم اجلزم بالنيةيف مورد االحتياط، طاعة إىل الشك يف صدق اإل دييؤ

ورد قاعدة ممها من شؤون االمتثال، وهذا  ينلذلا هوفوات قصد الوج

 .االشتغال

ن أف، فهو يرى عرة هو اليطاعة واملعصيف اإلار يإن كان املع قلت:

ضافة إو ،عيالواق همر بوجودهو األ كلفاملحرك للمالطاعة هي أن يكون 



 وهذه اإلطاعة متحققة يف مورد االحتياط جزمًا. .تهعل للموىل كاف يف عباديفال

وهو غري قابل للترصف  ـ العقل وطاعة هن كان احلاكم يف اإلإو

به.. وهي  مورأيت به للمأقة املن الطاعة هي مطابفالعقل يرى أـ  الرشعي

ن أيشك يف  فن املكلأ :مريف مورد االحتياط.. غاية األ ةحاصلأيضًا 

وزاد فيها أو العقلية،  ،طاعة العرفيةترصف يف موضوع اإلهل الشارع 

 ،ذا شك يف التكليفهو .ال ومثاًل أ هرشطًا جديدًا، وهو قصد الوج

ذ ال فرق يف القيود إ ،ن كان من رشائط االمتثالإوحتى  ه الرباءة.يفتجري ف

أو من قيود االمتثال. من جهة  ،هب مورأن تكون من قيود املأعبدية بني تال

 .بيان فيها التكليف هبا بال بححكم العقل بق

كعدم  ،ةفيعرن القيد والرشط من القيود والرشائط الأ :ذا فرضناإال إ

إذا كان بال داع عقالئي، فإن ذلك إذا التكرار الكثري الذي يستقبحه العرف 

 ال.غل االشتأخل باالمتثال عرفًا، فاألص

 ن يقال: أآخر ببيان  :ذلك يحضووت

إنام يدل عىل لزوم االمتثال سوى نفس دليل احلكم، وهو  ءيش نه الإ

بة عن احلكم رتخرة أثبت أصل احلكم، وال يتعرض ملرحلة االمتثال املتي

يدل العرف ن يتعرضان لكيفية االمتثال. واذلال مها عرفنفسه، والعقل وال

 ،مرمور به عن داعي األأتيان باملطاعة هو اإلن املطلوب يف مقام اإلأعىل 

بوجوده الواقعي، والعقل يدل عىل أن املطلوب هو مطابقة املأيت به للمأمور 

 األمن حيصل يف فردين: العقاب. وهذامن من األيتحقق به، وبذلك 
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 .االحتياطو ،مجايللعلم اإلمورد ا أحدمها:

 .التفصييل مورد العلم الثاين:

الشارع يف مقام االمتثال،  نه هل اعتربأننا نشك يف أمر اية األغ

يف  شكالم ال.. فهذا أتفصياًل  املكلف باألمرن يعلم أوهي  ،ائدةزخصوصية 

 .ءةالربا ىجمر يكونف والعقل يف الطاعة، عرالتكليف الزائد عىل ما يطلبه ال

يوجد هنا قدر مشرتك، وهو التحرك عن مطلق األمر،  :ثالثةوبعبارة 

 وهذا حاصل، وهو املعيار يف حتقق اإلطاعة.

وال ينظر إىل كيفية وحاالت علم املكلف بذلك األمر، هل هو متيقن، 

أو حمتمل، أو أنه يف ضمن فرد، أو عدة أفراد. فإن ذلك ال ربط له بالطاعة، 

 .ال من قريب، وال من بعيد

وهذا يدل عىل أن االمتثال اإلمجايل يف عرض التفصييل، ألن االحتامل 

واليقني خصوصيتان خارجتان عن حقيقة األمر، وعن متعلقه، ومها يف 

 عرض واحد بالنسبة لوجودمها الذهني.

 فإذا شك املكلف يف أن الشارع هل اعترب التحرك عن مطلق األمر..

وهي كونه متيقنًا مثاًل، أو كونه أو أنه اعترب خصوصية زائدة عىل هذا، 

 منحرصًا يف فرد واحد، فهذا شك يف التكليف الزائد، واألصل فيه الرباءة.

يرجع إىل أنه يف صورة التمكن من العلم  إن كالم املحقق النائيني ثانيًا:

 التفصييل، ال يكفي قصد احتامل األمر لتحقيق العبادية للعبادة.



 ونقول:

يكفي لعبادية العبادة، فال يفرق فيه بني أن يتمكن إذا كان االحتامل ال 

من العلم التفصييل، أو أن ال يتمكن منه، فإن االحتامل إن كان يكفي، فهو 

يكفي يف كليهام، وإن كان ال يكفي، فال يكفي فيهام معًا أيضًا. فال معنى هلذا 

 التفصيل بني املوردين.

وىل بالصحة، ممكنًا، كان أ إذا كانمر اث عن احتامل األعن االنبإ ثالثًا:

قدمه  نه دليل عىل شدة حرص املكلف عىل مقاصد مواله، وعىل رسوخأل

 .. ديف الطاعة واالنقيا

كالصالة إىل اجلهات  ،مربوجود األ مجايلنه يف صورة العلم اإلإ ًا:رابع

فاألمر هو  ،مرهو ذلك األ فباه القبلة يكون املحرك للمكلتشاربع عند ألا

تيان بام ىل اإلإيبادر بالصالة إىل هذه اجلهة، أو إىل تلك اجلهة، فالذي حيركه 

متعلق  ما ينطبق عليهنام هو يف حتديد إ دله.. فالرتديقًا يكون فردًا ومصدا

هو الذي حيركه و.. هاطع بصدورقنه فإ ،مر نفسهمر، وليس الرتديد يف األاأل

نه قد أنه يقطع بإف ،انتهى منهامذا إف ،هذه الصالة وتلك ليصيل جزمًا وقطعاً 

تعلق ملطابق يني الفرد املتعستطيع ينه ال أمر ة األيغا ،مور بهأجاء بام يوافق امل

فاملشكلة ليست هي عدم التحرك بداعي األمر، بل  عن غريه..ومتييزه مر األ

 املشكلة هي يف التمييز بني الفرد املطابق للمأمور به عن غريه.

لالمتثال جيب أن ن املحرك أ«: محه اهللر»ذكر املحقق النائيني  ًا:خامس

 يكون هو األمر، ال احتامل األمر.
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 ونقول:

ال ريب يف أن األمر بام هو لفظ ال حيرك الناس تكوينًا، وعىل سبيل 

اجلرب واإلجلاء.. بل املحرك هو األمر املعلوم بوصف كونه معلومًا، إذا علم 

واقع، وتصوره يكون من بوجوده يف الواقع، فهذا العلم بوجود األمر يف ال

قبيل الواسطة يف اإلثبات. فاألثر احلقيقي يف الداعوية هو لألمر املعلوم 

 بسبب العلم، فالعلم والتصور لألمر هو الرابط بني املكلف وبني األمر. 

وهكذا يقال أيضًا بالنسبة الحتامل األمر، فإن االحتامل بمثابة الواسطة 

ألمر بالداعوية أيضًا.. فال معنى جلعل يف اإلثبات، فهو دخيل يف اتصاف ا

 هذا العلم طوليًا باإلضافة إىل االحتاميل. بل مها يف عرض واحد. كام تقدم.

 ،ينشأ عن طاعته من ثواب ماأن تصور األمر، وتصور  واحلاصل:

هو املحرك، وهو السبب يف عبادية العبادة، يف مورد وعن خمالفته من عقاب 

يف ذا احتملت وجود أسد إف أيضًا.. يكون حمركاً  احتاملهاالحتياط. كام أن 

اخلروج، وال عىل األكل. تقدم عىل  نك الإف ،يف الطعام أو سماخلارج، 

ن يكون أيفرق فيه بني  . والواملانع لك هو تصورك وجود األسد والسم

مجلة  مرددًا أو حمتماًل بنيسد واألأو حمتماًل. مة، أطعمجلة  مرددًا بنيالسم 

ن التحريك إ، فحمددًا أو مشخصًا يف فرٍد بعينهو يكون أ ،خرىحيوانات أ

بة واحدة، وال تويف ر ،عىل حد سواء الثالثة رداعنه حاصل يف املو ادتعلالب

سد إىل حني حتديد األ نتظر لالبتعاد عن املكان، أو لالمتناع عن الطعامي

م ومتييزه سال إىل حني القطع بوجوده، أو إىل حني حتديدأو  ،ومتييزه من غريه



 هات أو املحتالت..بعن سائر املشت

 اإلحتياط خالف االحتياط:

ن االحتياط حتى أب العبادة:يف تجواز االحتياط عدم عىل  الدليل السابع

ال أن العمل به خالف االحتياط، إ ءة،واليقني بالرباغ الذمة، لو أوجب فرا

هنى عن العمل به يف مقام االمتثال. وهذا نظري ع قد الحتامل أن يكون الشار

 القيود التي وضعها للوصول إىل األحكام، فقد ألزم املكلف بأن يكون

كها بالرمل، والسحر، ادرإالعلم هبا بالطرق الرشعية املعهودة، وعدم 

 ان..سوغريمها. وكتقييدها بعدم كوهنا مستفادة من القياس واالستح

 ونجيب: 

، واجلفر والرمل إنام تكون يف مرحلة لقياس واالستحسانإن ا :أوالً 

إن االحتياط ليس من وسائل معرفة احلكم، بل ومعرفته، و إثبات احلكم

هو من شؤون مرحلة االمتثال والسقوط.. واحلاكم يف مرحلة السقوط هو 

فهو  ،من الرشع فيه ءن ورد يشإال الرشع. وـ ًا باتثإو نفياً ـ  أو العرف العقل

فال معنى لقياس االحتياط .. أو العرف رشاد إىل حكم العقلبيل اإلعىل س

 .انسحكام التي تعلم بالرمل اجلفر والقياس واالستحباأل

الواقع، فاملنع عنه موجب  امتثالإذا كان االحتياط موجبًا للعلم ب ثانيًا:

، وليس العلم ضللمنع عن العمل بالعلم. وهو ممتنع عقاًل الستلزامه التناق

 ًا للوضع وال للرفع.. مورد

 نان قياس مع الفارق.. ألسالقياس واالستحعىل ن قياس االحتياط إ ثالثاً:
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 يدان الظن باحلكم..يفيد العلم باالمتثال.. والقياس واالستحان فاالحتياط ي

ألنه يوجب العلم  ،يضا باطلأ وقياسه عىل الرمل واجلفركام أن 

 يب.غ، بل مها من الرجم بالظناً باالمتثال.. ومها ال يوجبان علاًم وال 

 لزوم تعدد العبادة:

مع  اداتبعىل عدم جواز العمل باالحتياط يف الع الدليل الثامن:

يف كال  ةألنه إن قصد القرب ،ق يف موردهقحتن قصد القربة ال يأ التكرار:

د فيهام لزم عدم ن مل يقصإعبادتني. و ةة الواحدددين لزم كون العباورامل

 رباءةمل يتحقق العلم بدون اآلخر حد مها أن قصده يف إتيان بالعبادة، واإل

 ، ولزم أيضًا: الرتجيح بال مرجح.الذمة

 ب:اجيو

امتثال األمر  هوتيان بالعمل اإلأن يكون الداعي إىل إنه يكفي  أوالً:

ن كان إو ،فعله بقصد االمتثالألقال:  ؟!ملاذا تصيل سئل بحيث لو عيالواق

 الت.تمباملح تيانبه إال بعد االنتهاء من اإل ورللمأمق باملطاأهيام ال يعلم 

 وهذا من اإلخالل بقصد التمييز، ال من اإلخالل بقصد القربة والوجه.

 وجوب تعلم األحكام:

حاديث باأل قد يستدل عىل عدم جواز العمل باالحتياط الدليل التاسع:

حكام. إذ لوكان االحتياط جائزًا مل جيب تعلم وب تعلم األجلدالة عىل وا

 .حكام باالجتهاد أو بالتقليداأل



عليه »رواية مسعدة بن زياد: أن اإلمام الصادق  ومن هذه األدلة:

ه    ﴿سئل عن قوله تعاىل: « السالم ةُ  َفل لَّ جَّ إن اهلل تعاىل فقال:  ،(1)﴾الحَبال َغةُ  احلحُ

أفال  فإن قال: نعم، قال له:! ؟عبدي أكنت عاملاً  :يوم القيامةيقول للعبد 

، قال له: أفال تعلمت حتى وإن قال: كنت جاهالً ! عملت بام علمت؟

 .(5)فتلك احلجة البالغةه، فيخصم! عمل؟ت

 :تجيبأوقد 

ن هذه الروايات تأبى احلمل عىل الوجوب النفيس، إذ ال أب أوالً:

تعّلم، بل املصلحة هي يف متعلقات  نفس التعلم من حيث هو مصلحة يف

 وال يشء آخر معها. ،الواقعية حكاماأل

ريي مقدمة غريي للتعلم، ألن الواجب الغكام أنه ال معنى للوجوب ال

ىل هذا عتيان بالواجب ال يتوقف عليه. واإل ها يتوقف وجود ذيمل ،وجودية

 بواسطة االحتياط.. وبه بدونه. ول تيانإلمكان اإل ،التعلم

عذرًا  يراد من هذه األخبار هو جمرد اإلرشاد إىل أن اجلهل باحلكم ال يكففامل

حكام يكفي يف مجايل باألعن خمالفة الواقع قبل التعلم. ألن العلم اإل

 تنجزها..

 وليست بصدد بيان مطلوبية العلم التفصييل، وعدم كفاية اإلمجايل منه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة األنعام. 143آلية ا (1)

 .23ص 2جبحار األنوار  (2)
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 أو بالتقليد. (5)عارفًا بكيفية االحتياط باالجتهاد أن يكون (1)لكن جيب

                                      

فهو الذي  ،أما املجتهد .إن هذه الفتوى إنام ينتفع هبا املقلد أوالً: (1)

االحتياط يف صورة التمكن من العلم بقرر لنفسه إن كان جيوز له أن يعمل ي

 و بدونه.أ ،التفصييل فيام حيتاج إىل تكرار، أو يف مجيع املوارد، أو هبذا الرشط

من املقدمات  املعرفة نأل ي،رشع ال لوجوب عقيلاهذا  ثانيًا:

 ا.حيث ال يمكن االحتياط بدوهن ،الحتياطالوجودية ل

 الحظ ما ييل: (2)

ال ينبغي أن يكون املقصود بكلمة االجتهاد هنا هو معناه  :أوالً 

االصطالحي الذي هو بذل اجلهد الستخراج احلكم من احلجة، أو حتديد 

ظيفة من خالل إجراء األصول. بل ينبغي أن يكون املراد به إدراك العقل الو

 بأن ما أتى به كاف عام أمر به، من حيث إجيابه األمن من العقاب.

من االجتهاد يف « رمحه اهلل»يبدو لنا: أن مقصود السيد اليزدي  :اً ثاني

قع هذا املورد هو املعنى االصطالحي، ألن غرضه أن املطلوب هو أن ال ي

يعتمد  أو ،تاط يف غري مورد االحتياطبأن حييف خالف املقصود، املكلف 

احلرج املنفيني يف  وأالعرس  إىلمر يبلغ به األ أو أن ،ختالف االحتياط كيفية

مر من ن كان األإ.. فىلوموض للبغالنظام امل لتالحد اخالرشع، أو إىل 

تمل أن يقع يف ، وحين كان نظرياً إس باالحتياط فيه، وبأحات فال ضالوا

فة عرأو التقليد مل ـ بمعناه االصطالحي ـ له من االجتهاد دب فالاملحذور، 

 وما إىل ذلك. ه،وموارد ،كيفيات االحتياط وحدوده



، كام إذا احتمل كون (1): قد يكون االحتياط يف الفعل[3]مسألة رقم 

قد يقال: إذا كان املراد من االجتهاد هو املعنى االصطالحي، فال  ًا:لثثا

العقاب  معنى حلرص الطرق املؤدية إىل حكم العقل بالكفاية واألمن من

باالجتهاد االصطالحي والتقليد، إلمكان حتصيل األمن من العقاب 

بواسطة االحتياط نفسه. كام لو كان يريد االحتياط بالصالة إىل اجلهات 

األربع، لتحصيل القبلة. فلم يعرف هل يصيل الظهر ـ أوالً ـ إىل اجلهات 

ة، ثم يصيل األربع، ثم يصيل العرص كذلك؟! أم يصيل ظهرًا وعرصًا إىل جه

ظهرًا وعرصًا أخرى إىل اجلهة الثانية.. وهكذا؟! فإذا احتاط وأتى 

بالكيفيتني، أو بالكيفية التي يدرك أهنا القدر املتيقن، فإنه حيصل عىل األمن 

 من العقاب بذلك.

 الوجوه املتصورة لالحتياط كثرية، مثل: (1)

احلرمة. اإلحتياط يف الفعل الواحد، كالشك بني الوجوب وغري  ـ 1

 كالدعاء عند رؤية اهلالل.

 ـ اإلحتياط يف الرتك الواحد، كالشك يف حرمة رشب التتن. 2

 اإلحتياط بتكرار نفس الفعل، كالصالة إىل اجلهات األربع. ـ 3

اإلحتياط باالتيان بأفعال خمتلفة، كالشك يف وجوب التصدق، أو  ـ 4

اجلمعة، أو بني  وجوب صالة ركعتني مثاًل، وكالشك بني وجوب الظهر أو

 القرص والتامم.

 النساء. اإلحتياط برتك أمرين أو أزيد، كرتك اخلنثى لباس الرجال، ولباس ـ 5
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 .(1)وكان قاطعًا بعدم حرمته ،الفعل واجباً 

                                      

اإلحتياط باجلمع بني الفعل والرتك، كرتدد دم املرأة بني كونه  ـ 6

 حيضًا، أو استحاضة، فتجمع بني تروك احلائض، وأفعال املستحاضة.

يكون بدويًا، وقبل الفحص تارة،  كام أن الشك يف هذه الصورة تارة

وبعده أخرى.. وتارة يكون مقرونًا بالعلم اإلمجايل، والشبهة قد تكون 

 موضوعية، وقد تكون حكمية.

ذكر هذه املسألة ضمن ثالثة حماور تدور « رمحه اهلل»لكن املاتن  (1)

 الشكوك حوهلا، وهي:

 الشبهة الوجوبية. ـ 1

 الشبهة التحريمية. ـ 2

 األمر بني املتباينني. دوران ـ 3

 كام ييل:« قدس رسه»وتفصيل ما اشار إليه 

 ألف: الشبهة الوجوبية:

 أما يف الشباة الوتجوبية، فنقول:

أن يكون الشك يف أصل التكليف، كالشك يف وجوب الدعاء  أوالً:

مع علمه بعدم عند رؤية اهلالل، إذا احتمل كونه واجبًا، أو مستحبًا، 

 حرمته.. وهو جمرى الرباءة. ومن يريد أن حيتاط فعليه أن يأيت بالفعل.

أن يكون الشك يف اجلزئية، أو الرشطية.. وهناك نزاع يف جريان  ثانيًا:

 أصالة االشتغال فيه.. ويرجح كثري من العلامء جريان الرباءة.



 ب: الشبهة التحرميية:
 يف الشباة التحريمية، نقول:و

أن يكون الشك يف أصل التكليف، كالشك يف حرمة رشب  أوالً:

التتن، أو إباحته، أو كراهته مع القطع بعدم وجوبه، وهو جمرى الرباءة.. 

 أن حيتاط، فيحتاط برتك رشب التتن. (1)ولكن إذا أراد غري املجتهد

والنزاع فيه يف جريان أن يكون الشك يف املانعية والقاطعية..  ثانيًا:

 الرباءة، أو اإلشتغال أيضًا معروف بني املجتهدين.

 أما غري املجتهد، فيحتاط برتك ما يشك يف مانعيته وقاطعيته أيضًا..

 ج: دوران األمر بني املتباينني:

دين من أفراد أما حني يدور األمر بني املتباينني.. كام لو شك يف فر

الكيل ال يمكن اجلمع بينهام، كالشك يف القرص والتامم، فإن إجراء الرباءة 

عن كل منهام ينايف العلم اإلمجايل بالتكليف بأحدمها. وإجراؤها يف واحد 

منهام ترجيح بال مرجح.. فال بد من اإلحتياط باإلتيان هبام معًا.. وال يفرق 

 ا.يف هذا بني املجتهد واملقلد، وغريمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غري  إنام قيدنا الكالم بغري املجتهد، ألن املجتهد يعمل برأيه واجتهاده والذي حيتاط هو( 1)

العوام  املجتهد. وإذا أراد املجتهد أن يتخىل عن رأيه واجتهاده وحيتاط يصبح كغريه أيضاً من

جار يف وهذا الكالم  «صىل اهلل عليه وآله»املوردمن هذه الناحية. أو عىل األقل يف هذا 

 إىل االحتياط. الشبهة الوجوبية إذا أراد املجتهد أن يتخىل عن رأيه واجتهاده، أو يلجأ
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 .وكان قاطعًا بعدم وجوبه ،وقد يكون يف الرتك، كام إذا احتمل حرمة فعل

كام إذا مل يعلم أن  ،(1)كراروقد يكون يف اجلمع بني أمرين مع الت

 نشري هنا إىل أمرين: (1)

يمكن أن يراد بالتكرار إعادة اليشء نفسه، كالصالة إىل  أحدمها:

راد مطلق اجلمع بني أمرين، اجلهات األربع عند اشتباه القبلة.. ويمكن أن ي

سواء أكانا متامثلني كام مثلنا، أو خمتلفني، فإن كان املراد هو املعنى األول، 

فإن القرص والتامم ليس تكرارًا. وإن كان املراد هو املعنى الثاين، وهو مطلق 

 تعدد العمل، فال إشكال.

ع م»أن األوىل إسقاط كلمة «: قدس رسه»ذكر السيد احلكيم  الثاين:

 .(1)، ألن التكرار هو عني اجلمع بني أمرين«التكرار

أخص من اجلمع « مع التكرار»فإن كلمة ، وقد ظهر اجلواب مما تقدم

 ، كام يف مع التكرار والتامثل بني أمرين، ألن اجلمع بني أمرين قد يكون

الصالة إىل اجلهات األربع، وقد يكون مع االختالف، كام يف مسألة القرص 

وقد يكون بدون تكرار، كام يف اإلحتياط يف مورد الرتوك، كام لو  واإلمتام..

دار األمر بني حرمة رشب التتن، أو حرمة رشب ماء الشعري مثاًل، 

فاإلحتياط يكون برتكهام معًا، فهذا مجع بني أمرين.. ومل حيصل تكرار. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8ص 1( مستمسك العروة الوثقى ج1)



 .(1)وظيفته القرص أو التامم

وكاإلحتياط باجلمع بني فعلني وجوديني. كام لو دار األمر بني وجوب 

التصدق عىل هاشمي، وبني وجوب التصدق عىل فقري. فإذا تصدق عىل 

هاشمي فقري، يكون قد مجع بني أمرين، ومل حيصل التكرار. وكذا لو دار 

األمر بني وجوب صالة الظهر، أو صالة العرص، فيجمع بينهام بصالة 

اعية ينوي فيها امتثال األمر املتوجه إليه.. فقد مجع بني أمرين دون أن رب

 حيصل التكرار.

 أوردوا عىل املصنف: (1)

بأن يف عد القرص والتامم من تكرار العمل الواحد نوع خفاء  أوالً:

الختالفهام يف الكيفية والكمية، وإطالق التكرار عليه بلحاظ مفهوم 

 الصالة مساحمي.

 ونجيب:

مقصود املاتن ال ينحرص بتكرار العمل الواحد املتامثل من مجيع بأن 

اجلهات، بل املراد جمرد تعدد املأيت به، ولو مل يكن بينهام جامع.. ومثال 

«. أمرين»القرص والتامم نفسه يشهد عىل مراده هذا، ويشهد له أيضًا كلمة 

أمرين،  وإال لقال: اجلمع بني فردين، ليكونا مصداقًا للجامع. أما كلمة

 فتدل عىل اختالفهام يف احلقيقة أيضًا.

قالوا: إن هذا احلرص ملسائل اإلحتياط غري حارص، فهناك صور  ثانيًا:

 يمكن فيها اإلحتياط، وال يشملها هذا التقسيم.. فمن ذلك:
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، وهي صورة اجلمع «قدس رسه»ذكرها السيد اخلوئي  الصورة األوىل:

مر بني حرمة رشب األ دارمها بأن بني الرتكني، كام لو علم بحرمة أحد

رتكهام معًا.. ومنه ترك بو حرمة رشب ماء الشعري مثاًل، فيحتاط أالتتن، 

 .(1)ى اللباس املختص بالرجال واملختص بالنساءثاخلن

 وجياب:

 هن كالمإلة مشمولة لصورة االحتياط يف الرتك، فأن هذه املسأب :لفأ

ك هو حقيقة واحدة، وهي نفس والرت هو حقيقة الرتك، بطلون املأ :يفيد

ن املكلف ممتثل إ، فةددتعم مورأل وأ ،مر واحدكان ألأعدم الفعل، سواء 

ة ظوعن مجيع ماهناه اهلل عنه يف حل ،كل امليتةأعن رشب اخلمر، وعن  هيللن

ذا قيل: إف ،حركة الزمان ىواحدة، وهذا االمتثال ممتد ومتواصل عىل مد

 .ريه مما هناه اهلل عنهغنه غري تارك لأ فالن تارك لرشب التتن، فال يعني

يف حتقق االمتثال للمناهي، بل  بفهو غري مطلو «كف النفس»وأما 

 ال لالمتثال. ،ةبوثهو مفيد يف حتقق الثواب.. فهو رشط للم

وقد يكون يف » ن تكون هذه الصورة داخلة يف قول املاتن:أيمكن  :ب

صحة مع مرين أ مع بنين هذا من اجلإف ،«مرين مع التكرارأاجلمع بني 

إن قلنا: بأن اختالف اإلضافة ال يقتيض  ،ليهاإالتفت  ضافة كلامإلارار كت

 اختالف املضاف، وإن قلنا: بأن اختالف اإلضافة يقتيض اختالف املضاف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33ص 1التنقيح ج (1)



فالن تارك  :ن يقالأارها.. فيصح كرىل تإ جاحتيبالدقة العقلية والعرفية، و

كان داخاًل  كل امليتة، وهكذا..وتارك لرشب التتن، وتارك أل ،لرشب اخلمر

 يف قوله: قد يكون االحتياط يف الفعل.

و أ ،ن االحتياط بالرتكني يتحقق بالرتك الواحدإ وخالصة الكالم:

، «علقد يكون االحتياط يف الف»فيدخل حتت قول املاتن:  ،لقطبالرتك امل

 ..«مرينأوقد يكون باجلمع بني » :وحتت قوله

 لو ما ، وهي:يضاً أ «رمحه اهلل»ذكرها السيد اخلوئي  الصورة الثانية:

تيان بالفعل مع ترك اط باإليحتف ،و حرمة اآلخرأ ،حدمهاأعلم بوجوب 

مر بني يني والتخيري، كام لو دار األعمر بني التمن صور دوران األ يوه ،خرآ

 قىضمف ،علمو التخيري بينه وبني غري األأبالرتاب،  وجوب التيمم

ترك تقليد غري و ،م بالرتاب فقطموالتي ،علم فقطاالحتياط هو تقليد األ

 .(1)بغري الرتاب معلم، وترك التيماأل

و استحاضة، أيض حدم  هبني كون أةي تراه املرذلو تردد الدم ال ومنه ما

 .ةفعال املستحاضأتجمع بني تروك احلائض، وف

 وجياب:

يكون قد » ن تكون هذه الصورة مشموله لقول املاتن:أن من املمكن أب

 يني عمر بني التحتياط يف صورة دوران األن االأل «.يف الفعلاالحتياط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33ص 1التنقيح ج (1)
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ه. علم دون غريتقليد األو، هيمم بالرتاب دون سواتهو ال والتخيري

و صاحبه أمر عليه، اقترص األسواء تيان هبذا الفعل خارجًا، اإل :واملطلوب

 خر..آترك فعل 

بل يف االختيار  ،يف نفس العمل خارجاً  ن االحتياط ليسإ بل قد يقال:

لة أمقام العمل يف مس حظنه هو املوافق لالحتياط، فلم يالإللفرد املعني، ف

 ه العمل. عتبياالختيار الذي فيه  حظل لويني والتخيري، بعمر بني التدوران األ

حصول هذا بهي لزوم اختيار املعني. وقد حتققت  :ن القاعدة العقليةإف

 يت دور العمل بام اخرتته..أثم ي ،االختيار خارجاً 

ته القاعدة العقلية، ضاملعني هو العمل الذي اقتهذا الفرد فاختيار 

 وهو املطلوب باالحتياط.وألزمت املكلف به، 

 ال ..و الرشطأ االحتياط تكرار اجلزء ىضذا اقتإما  لصورة الثالثة:ا

 ،اً رن تكون جهأمر القراءة يوم اجلمعة بني أكام لو دار  .ل العملأصتكرار 

اجلزء الصاليت، رجاء أن هنا أبعنوان  ،حدمهاأفيحتاط بالقراءة ب ..اً تخفاإو أ

، حيث جيوز لقرآنيةا عنوان القراءةبخرى أمرة  أ، ثم يقرتكون هي املطلوب

 ن يف الصالة مطلقًا.آقراءة القر

 وجياب: 

 قول املاتن:ن هذه الصورة مشمولة لإنه عىل فرض تسيلم ذلك، فأب

 التكراركون مل يقيد  هنأل «..مرين مع التكراروقد يكون يف اجلمع بني األ»

للقرص والتامم هنا  ذكرهو ..عم منه ومن تكرار جزئهو لألأل، فعصل الأل



ولو كان مستلزمًا للتكرار،  ،: األقوى جواز االحتياط[4]مسألة رقم 

 .(1)وأمكن االجتهاد أو التقليد

 صل العمل..أوال يريد به التقييد بكونه يف  ،هو من باب التمثيل نامإ

مثلة التي ذكرها قسام، واألجامع لأل «رمحه اهلل»ن كالم املاتن أ :رظهف

 .رد التمثيلهبا التقييد، بل جم يقصد ال

 تقدم نقول: وبعدما

قسام وموارد االحتياط، غري جامع أل «رمحه اهلل»ن كالمه أ سلمنا: لو

ومتهيدًا للحديث عن  ةتوطئ ألةنام ذكر هذه املسإ «رمحه اهلل»نه إ :ولنق نناإف

مكان االحتياط فيها، إىل إالتكرار، لكي يشري  ىضذا اقتإاالحتياط  ألةمس

وردوها فيها أشكاالت التي ن خمالفة من خالف مل تكن يف حملها. واإلأو

 د، واملوارزوادلة اجلأتقاوم  املنع من العمل باالحتياط ال فويف غريها هبد

ها، وليست هي حمل في فخال هنا غري مشموله لكالم املاتن الأالتي يدعى 

 الكالم.

إال إذا خرج األمر عن صدق اإلطاعة واإلمتثال عرفًا؛ بسبب  (1)

التكرار الفاحش.. وإن كان يمكن أن يقال بعدم البأس يف ذلك أيضًا.. وال 

نضامم أمور أخرى إليه، ما يرض يف صحة الفرد الذي يتحقق به االمتثال ا

 دامت منفصلة عنه، وليست جزءًا منه.

[، 2] وقد حتدثنا عن هذا األمر وسواه بنوع من التفصيل يف املسألة رقم

وسبب األقوائية جلواز اإلحتياط هنا هو وجود املقتيض، وفقدان املانع، فإن 
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لعمل املطلوب يف االمتثال هو حصول األمن من العقاب.. وهو كام حيصل با

 باالجتهاد، وبالتقليد حيصل أيضًا باالحتياط، سواء اقتىض التكرار، أم ال.

 وسواء أمكن االجتهاد والتقليد، أم مل يمكن أي منهام.

 وال فرق يف ذلك بني املعامالت باملعنى األخص، أو األعم، وبني العبادات.

 ملا ييل:وأما فقد املانع، فألن ما ذكروه مانعًا ال يصلح للامنعية، وذلك 

ذكروا: أنه مع استلزام االحتياط لتكرار العبادة أو غريها يلزم  أوالً:

 اللعب والعبث بأمر املوىل، وهو غري جائز.

قد يكون يف بأنه  :عن ذلك «قدس رسه»وقد أتجاب السيد احلكيم 

 .(1)العناء واملشقة ما ال يكون باالحتياط الفحص باالجتهاد أو التقليد من

ء يف البحث غري اللعب والعبث، فإن اللعب والعبث أن العنا وفيه:

باألمر مبغوض للموىل، ولو مل يوجب عناءًا. أما العناء يف الطاعة أو يف 

 مقدماهتا، كام يف البحث عن أمر املوىل إن حصل، فمحبوب له..

 [.. 2فاألوىل يف اجلواب ما تقدم يف املسألة رقم ]

 لتقليم والتطعيم، فنقول:ونعيد هنا بعض ما ذكرناه هناك مع بعض ا

قد يكون االحتياط والتكرار يف أجزاء ورشائط املأمور به من  أوالً:

 دون أن يكرر الفعل كله، كام لو كان يشك يف نطق حرف يف كلمة يف الذكر،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ص 1( مستمسك العروة الوثقى ج1)



واجلهر يف آية، أو يف الطمأنينة يف ركوع أو أو يف السورة، أو يف اإلخفات 

سجود مثاًل فيكرر اجلزء أو الذكر، أو يطيل السجود إىل حدود 

فاحشةتوجب حمو صورة الصالة بنظر العرف، كام لو بقي راكعًا من أول 

النهار إىل ما قبل دقيقة واحدة من غروب الشمس.. أو بقي يكرر كلمة 

ة الصالة بنظر العرف، أو أصبح سبحان آالف املرات حتى انمحت صور

 العرف يراه العبًا أو عابثًا مثاًل.

ففي هذه الصورة يمكن القول ببطالن صالة حميت صورهتا، أو 

تضمنت جزءًا أو رشطًا صار مبغوضًا للموىل، ولو بسبب تعنونه بعنوان 

 مبغوض.

لكن هذا فرد، بل هو فرض نادر ال يكاد يقع من عاقل.. وليس هو 

 العلامء يف مسائل االحتياط جوازًا ومنعًا بال ريب.حمل كالم 

إذا كان الكالم يف صورة االحتياط العادية التي هي حمل الكالم،  ثانيًا:

 فنقول:

إن اللعب والعبث من األمور القصدية، واملحتاط إنام يقصد  ألف:

الطاعة، وحتصيل اليقني بإصابة الواقع.. فهو من قبيل رضب اليتيم، فإن 

التأديب جاز، وإن قصد به التعدي والتشفي حرم.. فطبيعة القصد قصد به 

 هو املائز بينهام.

إن العرف يرى يف هذا التكرار طاعة للموىل، وهو كاف يف صحة  ب:

 العبادة واملعاملة. 
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إن ما هيم الفقيه هو كون املأيت به مسقطًا للتكليف، ولو مع اجلزم  ج:

دة مع وجود موانع الثواب، كمن بعدم ترتب الثواب. كام لو أتى بالعبا

 رشب اخلمر، فإن صالته ال تقبل أربعني يومًا وليلة.

إن اللعب والعبث لو صح أنه يتحقق بالتكرار، فليس هو يف أمر  :د

املوىل وطاعته، بل وال يف كيفية امتثال األمر. وإنام يف مقدمات العلم 

 بحصول االمتثال.

تثال، فإن غاية ما هناك لو حتى لو لزم اللعب والعبث يف االم :هـ

أوجب حرمة هو احلرمة التكليفية، وال يوجب بطالن العبادة، ويكون حاله 

 حال النظر إىل األجنبية يف حال الصالة.

لو سلمنا: أن اللعب والعبث مفهوم عريف، ال ينظر فيه إىل قصد  :و

الالعب، بل هو عنوان ينتزعه العرف من حركات وهيئات إذا رآها جمتمعة 

سامها لعبًا أو عبثًا، وال يسأل فاعلها عن مقصوده ههنا، بل هو أمر عريف 

ينتزعه العرف عن هذه الكثرة للحركات غري املقبولة عنده، والتي يرى فيها 

تضييعًا لغرض املوىل.. ويصري الغرض العقالئي، وهو األمن من العقاب 

تمل طهارة بحكم العدم عنده. كام إذا أراد أن يصيل يف مخسة أثواب حي

أحدها حني اشتباه القبلة باجلهات األربع، ويسجد عىل أربعة أو مخسة 

أشياء يصح السجود عىل أحدها فقط. مع أنه يقدر عىل حتايش ذلك 

 بالسؤال، وحتصيل العلم التفصييل.

أن ذلك ال يمنع من صحة الصالة التي تصادف  ولكن قد تقدم:



عب والعبث ليس يف نفس أمر الواقع، ولو كانت بني مئة صالة، فإن الل

املوىل، وال هو يف طريق االمتثال، وال يف نفس الصالة املوافقة للواقع.. بل 

هو يف طريق حتصيل اليقني باالمتثال.. فهو من قبيل من طلب منه مواله أن 

يأتيه بخاتم ذي نقوش معينة، وقد نيس تلك النقوش، فيأتيه بعرشة منها، 

لينظر فيها مواله، وخيتار النقش الذي كان لكل واحد منها نقش خاص به 

قد وصفه له، ونيس هو وصفه. وال يصل إليه ليسأله عنه. فهو مل يتالعب 

 ولو يف نقش اخلاتم الذي يريده املوىل منه.

بل وال يف نقوش سائر اخلواتم. فهل جيوز ملواله أن يعاقبه ويقول له: 

 إنك مل تأتني بام طلبته منك.

ه له، وشك أو نيس نوع القلم وكذا لو طلب منه أ ن يأتيه بقلم ساما

املطلوب، فأتاه بعرشة أنواع، يعلم أن واحدًا منها هو مطلوب املوىل، وإن مل 

 يستطع حتديده، فإنه ال يعاقبه عىل مجعه لكل هذه األقالم.

بخالف ما لو اعتمد عىل شهادة شاهد يّدعي أنه قد حفظ اسم القلم 

 ه بشهادته حتى لو أخطأ فيها.املطلوب، ويعلم برضا موال

فإن الرتجيح يكون ملا فعله أوالً، ألنه هو الذي يطابق املراد، وإن كان 

 يمكنه التخلص من العقوبة باالعتامد عىل شهادة الشاهد.

واحلاصل: أنه ال جيب عىل اإلنسان االمتناع عن اللعب والعبث قبل 

املوىل جمموعة من الصالة وبعدها.. كام ال حيرم عليه أن يضم ملطلوب 

األفراد األخرى التي حيتمل أن يكون أحدها مطلوبًا له.. إذا كان متيقنًا من 
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 أن مطلوبه واحد منها..

أنه لو كان االحتياط بتكرار العمل موجبًا للعبث  يشهد عىل ذلك:قد و

 مل يطلب الشارع الصالة إىل عدة جهات عند اشتباه القبلة.

أن املطلوب أن يكون األمر «: قدس رسه» ذكر املحقق النائيني ثانيًا:

 هو الداعي للعمل، وال يكفي احتامل األمر.

إن املحرك أيضًا هو األمر يف مورد  :، وقلناوقد تقدم اجلواب عن هذا

االحتياط، وليس احتامل األمر، كام أن املحرك يف االمتثال التفصييل هو 

 الواسطة يف اإلثبات.األمر وليس العلم به. والعلم واالحتامل هو بمثابة 

أي أن األمر من املوىل تارة تصاحبه خصوصية القطع بصدوره، 

وأخرى خصوصية الظن بالصدور، وثالثة خصوصية احتامل الصدور، 

فالقطع بالصدور هو الذي يدركه العقل، وينتقل آثار هذا اإلدراك إىل 

م املشاعر، فيحصل اخلوف من العقاب، ثم يتم ترجيح االجتناب واإلقدا

عىل العمل بمحتمل الوجوب أو مظنونه، أو مشكوكه. وحيصل االختيار، 

ثم إرادة الفعل واإلقدام عليه، فالظن أو القطع هو الذي أوجد صلة 

 املكلف بني األمر وبني الواقع العميل اخلارجي يف مقام االمتثال.

 إنه يعترب يف الطاعة قصد الوجه، ويف اإلحتياط ال حيصل، ألنه ال ثالثًا:

 يعلم بتحققه يف الفرد الذي يريد القيام به، فال يمكن قصده.

  وتجوابه:

إن قصد الوجه موجود، ألن األمر بوجوده الواقعي هو املحرك  ألف:



: يف مسألة جواز االحتياط يلزم أن يكون جمتهدًا، أو [5]مسألة رقم 

 .(1)مقلدًا، ألن املسألة خالفية

 له، لكن املفقود هو التمييز، فإنه ال يعرف أي الفردين يتصف بالوجوب.

 إنه ال دليل عىل اعتبار قصد الوجه. ب:

بقة املأيت به للمأمور به، وهذا حاصل.. إن العقل حيكم بلزوم مطا ج:

وال يمكن أن يكون قصد الوجه مأخوذًا يف متعلق األمر.. ومع الشك، 

 فاألصل الرباءة، كام تقدم بيانه، ال االشتغال.

إذا أدرك املكلف وتيقن أنه إذا عمل باالحتياط سوف يدرك  (1)

ملسألة بسبب الواقع، وحيصل له األمن من العقاب، كان جمتهدًا يف هذه ا

 يقينه هذا، فيعمل باالحتياط، ويكتفي بذلك.. 

وإن شك يف ذلك ملعرفته بوجود ما حيتمل مانعيته من العمل 

باالحتياط، كاستلزام العبث واللعب، أو ألجل اعتبار قصد الوجه، أو 

ألجل شكه يف إمكان اإلنشاء يف املعامالت.. أو لغري ذلك من أسباب، فإن 

ن إدراك اندفاع هذه اإلشكاالت، ألهنا أمور نظرية عقل العامي يعجز ع

 حتتاج إىل تدقيق واستدالل، فعمله باالحتياط ال يكون مؤمنًا له من العقاب.

 فال بد له من التقليد، وسؤال أهل الذكر، لكي حيصل عىل األمن.

 هذا بالنسبة لعمل العامي باالحتياط.

لة نظرية، بل هو مسألة أما التقليد ورجوع اجلاهل إىل العامل فليس مسأ

يدركها العقل لدى عامة الناس، ألهنم يرون أن العامل خيرب عن الواقع 
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ويكشفه هلم، وال خيطر عىل باله أنه يفتيهم بظنونه لكي يقال: إن العقل ال 

يدرك حتمية الرجوع فيها، إال مع انسداد باب العلم، أو مع إحراز إمضاء 

سبة إىل كفاية االجتهاد يف جواز االعتامد الشارع وترخيصه. وكذلك احلال بالن

 فيهام. عىل ما يؤدي إليه نظره يف املسائل النظرية. فال حيتاج إىل التقليد

فإن املراد «. ألن املسألة خالفية»وهذا هو ما قصده املاتن بقوله: 

باخلالفية ليس ما يقابل اإلمجاعية ـ كام هو املصطلح ـ لريد عليه ما قيل، من 

ون املسألة خالفية ال يمنع من االحتياط، وإال لكان التقليد أيضًا أن جمرد ك

غري جائز، فقد نقل عن علامء حلب وغريهم حتريمه، والقول بوجوب 

 االجتهاد عينًا.

هو عدم استقالل عقول « رمحه اهلل»بل مراد املاتن باخلالفية يف كالمه 

تدقيق.. كمسألة العوام هبا، البتنائها عىل أمور نظرية حتتاج إىل بحث و

اللعب والعبث، وقصد الوجه، وحتقق اإلنشاء يف العقود واإليقاعات 

 وعدمه، فإهنا ال يمكن للعوام حسم األمر فيها.

فاندفع بذلك ما أورده بعض العلامء عىل كالم املاتن، من أن كون 

املسألة خالفية، أو إمجاعية ال ربط له بلزوم االجتهاد، أو التقليد يف املسألة، 

ألن كوهنا إمجاعية ال يكفي حلصول األمن من العقاب للجاهل باحلكم، بل 

 ال بد من االستناد للحجة، من اجتهاد، أو تقليد..

كام أن كوهنا خالفية هو اآلخر ال يعني عدم األمن، وإال لوجب 

 االجتهاد أو التقليد حتى يف نفس التقليد أيضًا، فإنه خاليف أيضًا.



 

كوجوب  ،ال حاجة إىل التقليد (1)يف الرضوريات :[6]مسألة رقم 

                                      

 ، فنقول:ونعيد اجلواب مرة أخرى

أهنا نظرية، وليست «.. ألن املسألة خالفية»إن مراد املاتن بقوله: 

بدهيية، وحمط نظره ليس هو نفس حقيقة االحتياط التي هي موافقة املأيت به 

 للمأمور به، ليقال: إن حسن االحتياط هبذا املعنى من البدهييات.

 أمور أن االحتياط يف العبادات واملعامالت متوقف عىل بل املراد:

نظرية حتتاج إىل نظر وبحث وتدقيق يعجز عنه العامي، وال يستطيع أن 

 .حيصل اليقني بمطابقة ما أتى به ملا أمره اهلل تعاىل به

فظهر بام قلناه من حاجة العامل باالحتياط إىل االجتهاد أو التقليد: أن 

قليد، القسمة ثنائية وليست ثالثية، ألنه ال بد لتارك طريقي االجتهاد والت

 من االجتهاد والتقليد يف العمل باالحتياط.

مراده بالرضوري واليقيني: ما كان كذلك عند الشخص.. وليس  (1)

 املراد ما كان رضوريًا أو يقينيًا بحسب النوع.

االجتهاد أو التقليد فيام يشك فيه، فإذا كان الشخص شاكًا، جيب عليه 

 الناس.حتى فيام كان من الرضوريات واليقينيات عند 

بعدم احلاجة إىل االجتهاد والتقليد يف « رمحه اهلل»وسبب حكمه 

لدى  الرضوريات واليقينيات هو حصول العلم واالنكشاف التام للحكم فيها

املكلف.. فإن الربهانيات تنتهي إىل اليقينيات والوجدانيات، والوجدانيات 

 هي الرضوريات.
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، وإعامل األمارةلتعبد بوألنه إذا حصل العلم بالواقع مل يعد جمال ل

اإلجتهاد، ألنه حتصيل للحاصل، بل أسوأ فيام مل يفد االجتهاد املعترب إال 

الظن باحلكم، فإنه من حتصيل احلاصل باليقني والوجدان بام هو دونه من 

 الظن الذي قد يكون نوعيًا أيضًا.

مع كام ال معنى للتقليد واالستناد إىل قول الغري، ألهنا إنام تكون حجة 

اجلهل بالواقع، فإذا حصل العلم هبا مل يعد هلا موضوع، وألن سؤال الغري 

 .(1)﴾إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمونَ ﴿ إنام هو يف حال:

 فال مورد للسؤال..فإن حصل العلم، 

ن من العقاب،  أما يف غري الرضوريات واليقينيات، فيحتاج إىل املؤمِّ

 د، أو االحتياط، كل بحسبه.وهو ما يتيرس له من االجتهاد، أو التقلي

إال إن كان املكلف ال يعلم شيئًا من اإلسالم وأحكامه، كام هو حال 

جديد اإلسالم مثاًل، إذا كان ال يعلم شيئًا من أحكامه، فليس لديه 

رضوريات وال يقينيات، ومل تسنح الفرصة له ليامرس االجتهاد فيها، فال بد 

 ين، وأحكام الرشيعة.له من الرجوع إىل من يعلمه معامل الد

ولكن رجوعه إىل املعلم رجوع تعلم، ال رجوع تقليد، فإن من يتعلم 

األحكام من صديقه ال يقلد ذلك الصديق، كام أن غري املسلم قد يتعلم 

 أحكام اإلسالم، دون أن يدخل يف دين اإلسالم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من سورة األنبياء 7، واآلية من سورة النحل 34اآلية ( 1)



 

ويف  .(1)وكذا يف اليقينيات إذا حصل له اليقني .الصالة والصوم ونحومها

إن مل يكن جمتهدًا إذا مل يمكن االحتياط، وإن أمكن  (2)جيب التقليد غريمها

                                      

يف الرضوريات ال  معلقًا عىل قوله:« قدس رسه»قال السيد احلكيم 

برأي الغري حكم  لوضوح أن وجوب العمل رشعاً »حاجة إىل التقليد: 

 .العمل بسائر احلجج كوجوب ،ظاهري

الشك، فيمتنع  أن احلكم الظاهري خيتص جعله بحال :ومن املعلوم

 .(1)«الرضوريات واليقينيات  مع العلم بالواقع، كام يفجعل حجية رأي الغري

أن وجوب العمل باحلجة ليس حكاًم ظاهريًا، بل احلكم  ويالحظ:

الظاهري هو ما تؤدي إليه احلجة املجعولة.. بل وجوب العمل باحلجة 

 حكم واقعي قطعي دليله اآلية والرواية، وغري ذلك.

الغري إمارة عىل الواقع، فقد  أن رأي«: رمحه اهلل»إال أن يكون مراده 

 يصيبه وقد خيطئه، فوجوب األخذ به يكون حكاًم ظاهريًا.

إشارة إىل أن األمور اليقينية نسبية، فقد يكون يشء يقينيًا عند  (1)

شخص، نظريًا عند آخر. فالذي حيصل له اليقني هو الذي ال يطالب 

  حتى بالرضوريات.بالتقليد دون غريه.. وكذا احلال بالنسبة ملن كان جاهالً 

[ حيث سنذكر بعض ما دل 8وسيأيت الدليل عليه يف املسألة رقم ] (2)

 عىل حجية رأي املجتهد لغريه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص 1ج الوثقىمستمسك العروة ( 1)
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أن العقل ال جييز االكتفاء يف األمور النظرية  واملراد بوتجوب التقليد:

التقليد ملن ال يكون جمتهدًا، وال يتمكن من االحتياط، ألن األمن من بغري 

 العقاب ال حيصل بغري التقليد يف هذه احلالة.

وهذا بناء عىل أن الدليل هو دفع الرضر املحتمل.. ولكن قد تقدم: أنه 

 أخص من املدعى لعدم شموله لغري األحكام اإللزامية..

غرض املوىل، وامتثال أوامره، إن السعي لتحصيل  فاألوىل أن يقال:

هو مقتىض العبودية، وموافقة الواقع واحلجة، والعمل بالوظيفة ال يتحقق 

بنظر العقل لغري املجتهد، وغري العامل باالحتياط إال بالتقليد، وهذا املعنى 

يشمل مجيع األحكام، وليشمل حينئٍذ ما كان من قبيل الصحة والفساد يف 

 .املعاملة، وغري ذلك أيضاً 

أليس الرتجيح لالحتياط، ألنه يوجب العلم بمطابقة إن قلت:  (1)

 املأيت به للواقع؟!

ال جهة التسهيل نعم، لو«: »قدس رسه»قلت: قال السيد السبزواري 

.. التي بنيت عليها الرشيعة اخلتمية السمحة السهلة ..النوعي يف التقليد

 .(1)«واهلل يريد اليرس، وليس يريد العرس

، األمارةأن مصلحة التسهيل تقتيض الرتخيص بالعمل ب ا:ونالحظ هن

 .. األمارة وغض النظر عن مفسدة تفويت الواقع يف موارد خطأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ص 1( مهذب األحكام ج1)



 

 ..(1)ي: عمل العام[7]مسألة رقم 

                                      

ولكن ذلك ال يعني أن يغض املكلف النظر عن الواقع بصورة تامة، 

ته مرجوحًا، السيام مع مالحظة: أن الكون وال أن يصبح التعرض إلصاب

 .(1)يف مقام العبودية التامة أمر راجح، وقد ورد أن أفضل األعامل أمحزها

هذه املسألة ناظرة لغري اليقينيات والرضوريات، فهي مقيدة بمفاد  (1)

 املسألة املتقدمة.

وكان ينبغي استثناء التوصليات باملعنى األعم أيضًا، فإن دفن امليت 

ثاًل، وتطهري الثوب بال تقليد ال يكون باطاًل، ورد السالم والدعاء عند م

رؤية اهلالل، واإلتيان بالعبادة مع متيش قصد القربة منه يف صورة الغفلة ال 

 يكون باطاًل.

، ليدل «يف العبادات»أضاف بعض العلامء هنا قيد  ومن جهة أخرى:

ء من الشارع، واإلمضاء هو عىل أن املعامالت ال حتتاج إىل أكثر من اإلمضا

جمرد إعالن الرضا. وأما يف املعامالت باملعنى األخص، فإن امللكية، 

والزوجية، والرقية، والفراق بني الزوجني، تتحقق خارجًا بنفس العقد أو 

 اإلنشاء.

 فال معنى للحكم بالبطالن إذن، إال يف العبادة..

 ونقول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .459و  454ص 3املواقف اإلجيي جو 229ص 79وج 191ص 77بحار األنوار ج( 1)
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أن املحقق النائيني قال: إنه مع االلتفات إىل احتامل أن يكون  تقدم:

الشارع قد اعترب يف املعاملة رشطًا ما، والشك يف إمضاء الشارع هلا بدونه، 

من حتقق اإلنشاء  فإن اإلنشاء ال يتحقق من األساس، ألن هذا الشك يمنع

للملكية، أو الزوجية، أو الرقية، أو الفراق للزوجة مثاًل، فتكون املعاملة 

 باطلة أيضًا، فال معنى لتخصيص الكالم بالعبادات أيضًا.

 وبعبارة أخرى:

إن هذا االستدراك يف غري حمله، إذ ليس مراد صاحب العروة  قد يقال:

 ي..بالبطالن هنا هو املعنى الرشعي االصطالح

أن العمل إن كان عباديًا، فإنام حيكم بصحته إذا أمكن  بل املراد به:

قصد القربة فيه، كام يف اجلاهل القارص، أو اجلاهل املقرص، إذا مل يلتفت إىل 

 ذلك حني العمل، فأتى به بقصد القربة. كام سيأيت بيانه يف تلك املسألة.

لفتوى من جيب عليه  وإن كان العمل توصليًا، وجاء مطابقًا للواقع، أو

 تقليده، ترتب األثر عليه، سواء أكان جاهاًل قارصًا أو مقرصًا.

وإن كان ملتفتًا إىل لزوم قصد القربة يف العبادة، أو عاملًا بوجود من 

يقول بلزومه فيها، والتفت أيضًا إىل وجود من يشرتط اجلزم يف مقام 

اء باملأيت به، بسبب عدم اإلنشاء يف املعاملة، فإن العقل حيكم بعدم االكتف

 إحراز مطابقته للمأمور به.. أو لعدم إحراز ترتب األثر عليه بنظر الشارع..

فإنه إذا كان الفعل عبادة، فلعل قصد الوجه مطلوب للشارع، فإذا أيت 

 بالفعل بدونه فال يتحقق األمن من العقاب.



 

                                      

الشارع.  وإن كان املأمور به توصليًا، فال حيرز ترتب األثر عليه بنظر

وال يعلم بحصول امللكية أو الزوجية، أو احلرية، أو وقوع الطالق بنظره، 

فمراد املاتن بالبطالن هنا هو عدم جواز االكتفاء به ما مل ينكشف مطابقته 

 للواقع، أو لفتوى من جيب عليه، أو جيوز له تقليده.

 وبعدما تقدم نقول:

كن الظاهر: أن املراد إن هذا الذي ذكر وإن كان صحيحًا يف نفسه، ول

قد اختلفت يف هذا « رمحه اهلل»بالبطالن هو معناه املعروف، بدليل أن كلامته 

 املوضوع.

فقد أطلق حكمه هنا ببطالن عمل العامي، إن كان من دون تقليد أو 

 «.وإن طابق الواقع»[ بقوله: 17احتياط.. ورصح يف املسألة رقم ]

ل العامي بال تقليد، إذا طابق [ بصحة عم44ثم رصح يف املسألة رقم ]

 الواقع.

[ أوجب عىل كل مكلف أن يكون جمتهدًا، أو 1ويف املسألة رقم ]

 مقلدًا، أو حمتاطًا..

[ أن اجلاهل املقرص امللتفت، وإن 17إال إن كان مراده يف املسألة رقم ]

قصد القربة يف عبادته، وطابق عمله الواقع، فإن عمله هذا يكون مبغوضًا 

 ألنه متعمد للجرأة عليه.. للموىل،

ومهام يكن من أمر، فإننا إذا أغمضنا النظر عن ذلك، وأخذنا بتفسري 

 العلامء ملراد املاتن، وأردنا أن نجعله أساسًا للبحث هنا، فنقول:
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إن كان العمل املأيت به مطابقًا للواقع، فال إشكال يف احلكم  إن قلت:

عنه، وحصول األمن من  بصحته، واإلكتفاء به عن الواقع، وإجزائه

 العقاب يف األحكام اإللزامية.

وإن كان مطابقًا للحجة، وهي فتوى املجتهد، التي هي من الطرق 

الظاهرية، فهي إنام تفيد املكلف بعد األخذ هبا، والعمل عىل طبقها. أما إذا 

عمل كام اشتهى وأحب، ثم ظهر له مطابقة ما أتى به لتلك الفتوى، فاألخذ 

 لظاهري الحقًا ال يصحح العمل السابق، ألنه ُأيت به عن غري تقليد.بالطريق ا

 ونجيب:

إن التقليد ليس من األمور القصدية، وال هو مما يتقوم بالقصد، بل هو 

مطابقة العمل للحجة وللطريق الظاهري.. فهذا هو املطلوب، وليس 

 عمل.املطلوب قصد املطابقة. وليس هذا القصد جزءًا وال رشطًا يف صحة ال

وهذا كمطابقة الفعل لألمر الواقعي. فإن قصد املطابقة ليس مطلوبًا 

 فيها أيضًا.

نعم.. العلم هبذه املطابقة للواقع ـ أو للحجة الظاهرية ـ رشط 

عليه »لإلكتفاء باملأيت به، وله أثر بالنسبة للمستقبل، من حيث علمه 

 بعدم وجوب اإلعادة، وال القضاء عليه.« السالم

لم أمر واقعي، وليس من األمور التي تقصد حني اإلتيان وهذا الع

 بالفعل لكي جيعل جزءًا منه، أو رشطًا لصحته.

 وبعبارة أخرى:



 

                                      

لٌة َمنِْزلة العلم بالواقع يف ترتب أحكام  إن الطرق الظاهرية كالتقليد ُمنَزَّ

الواقع عىل املأيت به، مما يوافقها، فال فرق يف انكشاف الواقع بالقطع، أو 

 لطرق الرشعية.با

 أليس قد انقىض العمل وخرج عن حمل االبتالء؟! إن قلت:

الغرض من التأكد من املطابقة هو ترتيب اآلثار اآلتية، كعدم  قلت:

لزوم القضاء. وليس الغرض تصحيح املأيت به بواسطة العلم باملطابقة، أو 

و عىل بالتطبيق عىل احلجة، فإن املوجب للصحة هو االنطباق عىل الواقع، أ

 احلجة، ال التطبيق، وال العلم به. 

 واخلالصة: إن الصور أربعة:

أن يعلم بأن العمل املأيت به مطابق لألمر الواقعي، فال كالم يف  ـ 1

اإلجزاء واالكتفاء به لتحقق الغرض، وحصول األمن من العقاب يف 

 الروايات.

عمل، أن يعلم بمطابقته لفتوى من كان جيب عليه تقليده حني ال ـ 1

 وفتوى املجتهد الفعيل أيضًا. وال كالم يف اإلجزاء واالكتفاء به أيضًا.

أن يكون عمله مطابقًا لفتوى من جيب عليه تقليده حني العمل،  ـ 3

 خمالفًا لفتوى من يقلده فعاًل.

أن يكون مطابقًا لفتوى من يقلده فعاًل، خمالفًا لفتوى من كان جيب  ـ 4

 عليه تقليده حني العمل.

قدس »اتان الصورتان موضع خالف، فقد اختار السيد احلكيم وه
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عدم كفاية املطابقة لفتوى من كان جيب عليه تقليده حني العمل، إذا « رسه

 .(1)خالف فتوى من يقلده فعالً 

ة قباواملط ،ى به لرأي من يقلده فعالً تالفة ما أخم تنه إذا انكشفأ أي

يمكن األخذ بقول املجتهد  حني الفعل، ال هلرأي من كان جيب عليه تقليد

 حجيته فعاًل..لعدم السابق 

 .عادةكم بلزوم اإلحيالذي جيب تقليده فعالً  إذا كان أضاف البعض قوله:

جواز ب ياحل ىفتأو ي،وكان أعلم من احل ،كان السابق ميتاً  لو ..نعم

 . انتهى.مكن احلكم بالصحةأأو وجوبه  ،البقاء عىل تقليده

 :لنقض عىل القائلني بالبطالنيف ا غري أنه قد يقال

ة العمل لفتوى من كان جيب عليه تقليده حني العمل، قإن مطاب أوالً:

لفتوى  ال يعيد، ملجرد املخالفةثم عدل عنه  ه، فكام أنه إذا قلده تقليدرينظ

من يقلده فعاًل، فكذا ال معنى للحكم بالبطالن ملجرد املخالفة لفتواه حني 

  ..يقلده كان جيب عليه تقليده ومل

مور من أن التقليد ليس من األ ،ذكرناه آنفاً  ما :ويؤكد هذا املعنى

هو بل  .أو رشطًا يف صحة العمل ،داً يليكون قصد التطبيق ق ،القصدية

واملفروض أن العمل يف حينه قد وقع مطابقًا نفس اجلري والعمل.. 

.. فهل يعود ويصري باطالً   بعد للحجة، وانتهى األمر. فقد وقع صحيحاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 14ص 1( مستمسك العروة الوثقى ج1)



 

                                      

بالنسبة للمستقبل من أجل حكم اإلعادة وعدمها، املطلوب ذلك؟! غري أن 

 هو العلم باملطابقة، ولو بعد صدور العمل..أو القضاء وعدمه 

 :هلخصمما  املجتهد ىعن فتو «رمحه اهلل»نصاري ال الشيخ األقوقد 

 عامل املاضية واملستقبلة.ى ظنه نفس احلكم الرشعي الثابت لألدألن مؤ»

توى فن إالرجوع، ففهو بعد عل املايض فثر عىل الوأما ترتيب األ

ثرها قبل العمل عدم وجوب أاملجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم، يف أن 

ن السورة يف الصالة، وبعد العمل، عدم وجوب إعادة الصالة الواقعة م

 .(1)«غري سورة

والبطالن من قبيل امللكة وعدمها ـ ال جيتمعان، صحة الإن  ثانيًا:

االلتفات إىل  ايؤثر فيه ال ويمكن أن يرتفعا ـ وهي من األمور الواقعية التي

ًا. فالعمل إما عرفعًا وال وض ال ..حني العمل ىتوفواملوافقة لل ،املطابقة

احلكم عليه بالبطالن إذا تبني يصح  حمكوم بالصحة بسبب املوافقة، فال

 .يصح احلكم عليه بحكمني خمتلفني إذ ال ،املخالفة للمرجع الفعيل

إنه مل يكن حمكومًا بالصحة وال بالبطالن من أول  يصح أن يقال: وال

 .رتفعانيجيتمعان، وال  ن هذين احلكمني الاألمر، أل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37ص«( قدس رسه»)الطبعة التي معها حاشية الشيخ رمحة اهلل ( الرسائل 1)
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 .(1)باطل ..(1)احتياطوال  ،بال تقليد

                                      

أمره منحرص ي، فمقلت: إذا كان موضوع البحث هو العا نإ (1)

بالتقليد عىل كل حال، ألنه إما مقلد يف مجيع األحكام، أو مقلد يف جواز 

 .«عمل العامي بال تقليد وال احتياط باطل»االحتياط، فال معنى لقوله: 

درك بعقله أن أ ي باالحتياط حيث يكون قدمل العاقلت: قد يعم

كالتوصيليات من دون حاجة إىل التقليد فيه.. االحتياط يؤمنه من العقاب 

حتقق قصد القربة منه مع باملعنى األعم، وكالعبادات يف صورة الغقلة 

فتوى من جيب عليه تقليده حني العمل، أو يف مجيع لها للواقع، أو تومطابق

 .تقدم حوال. كاماأل

قد  لفعطف االحتياط عىل التقليد، حيث إن املك ةوهذا كاف يف صح

 ويعمل باالحتياط يف جماالت أخرى.. ،يعمل بالتقليد يف جمال

العقل يدرك أن االحتياط الذي يؤدي إىل مطابقة  وبعبارة أخرى:

الواقع جمٍز وحسن، فهو من األمور التي قياساهتا معها.. فإن عارض ذلك 

ظام رفع يده عنه حني يلزم ذلك، لعدم قدرته عليه. لكنه ال يمنع اختالل الن

عنه ما دام مل يلزم ذلك، أو ما دام مل يتعنون بعنوان مبغوض آخر. وهذا فرد 

 يقل االبتالء به.

 القارص فرق يف ذلك بني ال» :«قدس رسه»اري وقال السيد السبز (2)

 .«ولثم يف الثاين، دون األاإلإال يف  ،واملقرص



 

                                      

لزم عليهم يأن املجتهد واملقلد واملحتاط إذا قرصوا فيام  :ذكر ثم

 يفرضهفيام  أو جع تقليدهم،مرتيار خيف ا أو يف موازين االجتهاد، مراعاته

 .(1)إذا خالف الواقع ،أيضاً  ن عملهم يكون باطالً إاالحتياط، ف

 نقول:و

حة حيث حكم بص ،واملقرص ارصقيت من املاتن التفريق بني اجلاهل الأسي

قصد القربة،  منه حتققالقارص أو املقرص الذي كان غافاًل حني العمل و عمل

 ن كان مطابقًا لفتوى املجتهد الذي قلده بعد ذلك..إ

 تميم:ت

 ويبقى هنا سؤال:

 ؟!طلق التقليدهل جيوز للمجتهد امل

 :وجياب

املقلَّد فتوى  أو كانت ،سائليف االجتهاد يف امل مع مقلَّده بأنه إن توافق

له تقليده.. ألن االجتهاد واالحتياط  موافقة لالحتياط، جازو، هخمالفة لفتوا

 ة فيه.. يورعذأو امل ،املأيت بهالعمل راز صحة حوالتقليد جمرد طرق إل

فال حيرز املجتهد  ،من مجيع اجلهاتبينهام  ىمع اختالف الفتوأما 

 .، بتقليده هذااملقلد براءة ذمته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ص 1( مهذب األحكام ج1)
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  ..(1): التقليد[8مسألة رقم ]

                                      

 نجملها ضمن العناوين التالية: البحث يف املراد من التقليد يقع يف جهات (1)

 التقليد يف اللغة:

 منها: أنه جعل الغري ،العديد من املعاين «التقليد»ويون لكلمة غذكر الل

 ق يف العنق عادة.ا يعل  وهي م ذا قالدة.

ق يف عنق الدابة ـ كالقالدة ـ ليعلم أهنا ل  جعل نعٍل خ   وتقليد اهلدي:

تبعه من غري نظر وتأمل. وقلده  .يف كذا ههدي، فيكف الناس عنها.. وقلد

 إليه، وجعله عىل عهدته. هفوض .اخلالفة أو األمر

عليه »يًا عل «صىل اهلل عليه وآله»فقلدها رسول اهلل » ة:فويف اخلال

 .(1)وواله أمرها ،، أي جعلها يف رقبتهألزمه هبا يأ ،«السالم

، ينتج عنه توصيف يكون حماكاة للغريأن التقليد فعل  :واحلقيقة هي

 وأالكتابة،  وأارة، تمن مقولة ذلك الفعل. فيكون من مقولة الكالم 

يف  فيقال: قلده .الرأي، واحلركات واألفعال.. وما إىل ذلكأو االعتقاد 

فعاله، أو أو هيف حركات صوته، أو يف كالمه، أو يف الكتابة، أو يف االعتقاد، أو

 وما إىل ذلك.. ،اتهميف رأيه، أو يف التزا

 :نق. وقد فهم منه البعضعيد تعليق القالدة يف اللالتقإن  ويف الفصول:

 د، ال تقليد.بأن هذا تقل   :ن مراده جعل القالدة يف عنق نفسه، فأورد عليهأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وغريه. 045ص 3جلشيخ الطرحيي لجممع البحرين  (1)



 

                                      

هو إطالق الكالم، وأن التقليد  :أن مراد صاحب الفصول :لنا دويبو

، ن صدر ويف عنق من وقعمض النظر عغهو صدور هذا الفعل من فاعل، ب

 ،عنق نفسه يفو حيوان نسان أإمن  ،ل القالدة يف عنق أي كانجعنفس  فهو

 أو عنق غريه..

أو  ،حاجة نرى أنه ال .أو فقل موارد أخرى ذكرت. ،وهناك معان

بني املعنى  انفقل: ال فائدة من تتبعها. ألن أهل اللغة عادة ال يميزون ل

هيمهم هو  ائية، وسواها.. ألن مانأو الك ،وبني املعاين املجازية ،املوضوع له

، ى احلقيقي عن غريهعنوترك متييز امل مة،استعامل الكل دحشد موار

.. وهذا التمييز حيتاج إىل ذوق رفيع، هإىل من حيتاج إلي ويوكلون أمر ذلك

 ة..حظوحٍس بالغي، ودقة مال

 التقليد عند الفقهاء:

فوه وقد اختلفت كلامت الفقهاء يف معنى التقليد كام سنرى. وعر  

 قوهلم:.. منها لفة، ربام تصل إىل عرشة أو أزيدتبتعاريف خم

 .بحجة همن غري مطالبت يأ .ريمن غري حجةغإنه أخذ قول ال ـ 1

 عصوموقول امل ،يف املوضوعات نةيبقول البخذ يشمل األأنه  ويرد عليه:

 هنام ليسا من التقليد.أمع  أيضاً،

صوم رأياً، املراد بالقول هو الرأي الظني. وليس قول املع إال أن يقال:

 وليس اإلخبار عن املحسوس املشاهد رأياً أيضاً.

 ،املقاصد كام عن جامع ..د إىل االجتهادناملست ،بول قول الغريو هو قأ ـ 2
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 .حققنيوعن فخر امل

 .(1)أو قبول قول الغري من غري دليل عىل خصوصية ذلك احلكم ـ 3

 أو االلتزام بالعمل بقول الغري. ـ 4

بة املضمون، لرجوعها إىل اشرتاط رلتعاريف متقان هذه اإ فقد يقال:

 ام.زاألخذ، والقبول وااللت

: خذ «عليه السالم»وله قهو نفس العمل، ك :خذاملراد باأل إال أن يقال:

 .مثالً  قوله: خذ عىل طريق البرصةكو .أي اعمل به .بني أصحابك بام اشتهر

 .أي أسلكه

ليس جمرد االلتزام، ن التقليد االلتزام.. فسيأيت أ :وإن كان املراد باألخذ

 لعمل عىل فتوى املجتهد، كام سنرى.اتطبيق بل هو 

 بأنه: ،يضا  أف التقليد وعر  

 .(2))أو رأي( الغري العمل اعتامدًا عىل قول ـ 5

 .(3)أو العمل بقول الغري من غري حجة، كام عن صاحب املعامل ـ 6

 هذا التعريف كلمة كتاب اخلالصة عىليف  «رمحه اهلل»العالمة  زاد ـ 7

 . أي أن قوله هو احلجة.«معلومة»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كام عن رسالة االجتهاد والتقليد( 1)

 .12ص 1( املستمسك ج2)

 .242( املعامل ص3)



 

                                      

 .)أي باحلكم الرشعي(ستناد إىل قول الغري يف العملاالهو  ـ 1

ساس يف معنى التقليد.. األور واملحفهذه التعاريف جتعل العمل هو 

 ..عىل نحو خاص ًا عن العمليأو جتعل التقليد عنوانًا انتزاع

ل يبني بعض آثاره، فقو ،وهناك قول بالتفصيل بني نفس التقليد ـ 9

ه يف جواز العدول يف تة االلتزام يف حتقق نفس التقليد، وعدم كفاييبكفا

يكفي  . كام أن االلتزام اللميف الع التقليد من احلي إىل احلي مع التساوي

 ..امشرتاط العمل فيهالللحكم بجواز البقاء عىل تقليد امليت، 

هو نفس العمل ليس ن التقليد أوهناك قول آخر بالعكس. أي  ـ 11

البقاء عىل تقليد امليت، وعدم جواز العدول من احلي إىل احلي.  ييف مسألت

 .بفتوى جمتهد بعينه لتزامأو اال ،كامحتعلم األ يف هذين املوردينبل هو 

ففي العدول إىل املساوي والبقاء عىل تقليد امليت يكفي االلتزام.. ويف 

 غريمها حيتاج للعمل.

 :ويرد عليه

 دليل عليها سوى نفس االدعاء. ن هذه دعوى الإ أوال :

ن للتقليد معنى واحدًا يف مجيع املوارد، وهو تطبيق أ :من املعلومثانيا : 

ني يفتح الباب أمام ين له معنأى املجتهد كام سنرى.. فادعاء العمل عىل فتو

ادعاء معنى ثالث ورابع أيضًا.. كام أنه جمرد حتكم يدل عىل العجز عن حل 

 عن حل هلا..البحث من  الً املعضلة، ثم االستسالم هلا بد

ن هاتني املسألتني ليستا موقوفتني عىل معنى التقليد، بل أ :سيأيت ا :لثثا
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 سنشري إليهاوقواعد أخرى  يات،دلة والرواطالقات األإليهام هو الدليل ع

 [.9]يف آخر املسألة رقم 

 أو تعلم ،خذ الرسالة العمليةأأما قول بعضهم: إن التقليد هو  ـ 11

من اخللط بني غري دقيق، ملا فيه ، أو التعلم ألجل العمل، فهو ياملفت فتاوي

 .اليشء وبني مقدماته

  أم لفظي؟!:هل االختالف حقيقي، 

، وإن كان بدوًا ظاهرًا يف فهذا االختال»..وقد قال يف املستمسك: 

ومه، إال أن عدم تعرضهم للخالف يف هيف معنى التقليد، ومف فاالختال

دل عىل كون مراد اجلميع يذلك مع تعرضهم لكثري من اجلهات غري املهمة 

 .(1)«الفهم بمحض التعبريواحدًا، وأن اخت

 ويالحظ عليه:

 أن النزاع ليس لفظيًا، بل هو حقيقي، فالحظ ما ييل:

 :(2)ي يف رسالته يف التقليد واالجتهادرنصاقد رصح الشيخ األ ـ 1

 لعمل عند احلاجة، وإن مل يعمل بعد..لبأن التقليد يتحقق بأخذ الفتوى 

تقليد بنفس العمل، وجه لتفسري ال بأنه ال :رصح صاحب الكفاية ـ 2

 صدر عنه من غري تقليد.. بل إن  دق فوإال لكان أول عمل يصدر من املكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص 1( مستمسك العروة الوثقى ج1)

 .40( راجع: املكاسب ص2)



 

                                      

بالتقليد، بل التقليد فيها مجيع أعامله تكون كذلك. ألن العمل ليس مسبوقًا 

سبق التقليد عىل العمل ليستند إليه، كسبق  بد من حب له.. مع أنه المصا

 اجتهاد املجتهد عىل عمله، ثم هو يستند يف عمله إىل اجتهاده.

 وسيأيت جوابه إن شاء اهلل..

يقول صاحب الفصول: لو كان التقليد منتزعًا من العمل لزم  ـ 3

له يدل عىل أن النزاع الدور الباطل، أو التسلسل، كام سيأيت بيانه. وذلك ك

 ليس لفظيًا، بل هو حقيقي.

 إن هلذا النزاع ثمرة كام سيتضح يف العنوان التايل: ـ 4

 مثرة النزاع:

أن من شواهد كون النزاع يف معنى التقليد حقيقيًا،  أفاد بعض العلامء:

 وليس جمرد رشح االسم: أن له ثمرة نزاع، وهي التالية:

ن املكلف إذا كان ملتزمًا بفتوى جمتهد، ثم مات ذلك املجتهد قبل أ ـ 1

أن يعمل املكلف بفتواه. فإن كان التقليد هو االلتزام، فإنه جيوز له البقاء 

عىل تقليد ذلك املجتهد امليت، وإن مل يعمل بعد بأي من فتاويه، ألن التقليد 

 قد حتقق.

عىل تقليده، ألن التقليد مل  وإن كان التقليد هو العمل، مل جيز له البقاء

 يتحقق منه بعد، ألنه مل يعمل بفتواه. وحتقق االلتزام بفتواه ليس تقليدًا..

وتظهر الثمرة أيضًا فيام لو أراد العدول من جمتهد حي إىل آخر  ـ 2
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مساٍو له يف الفضل والعلم بعد االلتزام بفتوى املجتهد األول، وقبل العمل، 

نا: بأن التقليد هو جمرد االلتزام بالفتوى، وال جيوز فيجوز له العدول، إن قل

له العدول بناء عىل أن التقليد ال يتحقق إال بنفس العمل، فإن املفروض: 

 أنه مل يعمل بعد بفتوى األول..

[ إن شاء اهلل تعاىل: أن هذه 9غري أنه سيأيت يف أواخر املسألة رقم ]

يت، والعدول من احلي إىل احلي الثمرة غري حمققة، فإن البقاء عىل تقليد امل

املساوي ال يستند إىل تعريف التقليد.. بل املستند هو إطالق األدلة، وما 

 تقتضيه القواعد والسرية.

وتظهر الثمرة أيضًا إذا تعدد املجتهدون، واختلفوا يف الفتوى، فإن  ـ 3

، أم ما يميز املجتهد الذي اختري للتقليد عن الباقني هل هو االلتزام بفتواه

 العمل بفتواه؟!

أن تعيني  :عن قريب حني الكالم عن تعيني املجتاد وسيأيت أيضا  

املجتهد ال يستند إىل تعريف التقليد، وال حيتاج إىل سبق االلتزام، بل يستند 

 إىل اختيار املكلف، وال حيتاج إىل سبق االلتزام.

تقليد  لو مل يشرتط االلتزام لبطلت األعامل، ألن عمله يكون بال ـ 4

 كام قاله صاحب الكفاية.

 وسيأيت أن ذلك غري مقبول إن شاء اهلل تعاىل..

 ال يشرتط االلتزام يف التقليد:

 استدل القائلون بأن التقليد هو االلتزام بعدة أدلة، هي:



 

                                      

يقوم  عباديلو مل يشرتط االلتزام يف التقليد لكان أول عمل  الدليل األول:

يكون  به املكلف غري جمز، وبال استناد إىل حجة، حتى لو وافق رأي املجتهد، ألنه

لكي  عن غري تقليد. إذ كام حيتاج املجتهد إىل االستناد إىل اجتهاده، وإىل دليله

يكون عمله صحيحًا وجمزيًا، كذلك املقلد حيتاج إىل االستناد إىل تقليده 

 . وهذا حيتم تفسري التقليد بااللتزام.(1)هالسابق، ألنه هو حجته ودليل

 واجلواب:

إنه يكفي يف صحة العمل تطبيقه عىل فتوى املجتهد حلظة اإلتيان  أوال :

 مقارنته له. كفيبه، وال حتتاج صحة العمل إىل سبق التقليد عىل العمل، بل ت

املراد باإلتيان بالعمل استنادًا إىل احلجة: هو أن يكون  وبعبارة أخرى:

طابقًا هلا حال صدوره من املكلف.. وأما تعلم الفتوى، فهو من مقدمات هذا م

، فهو «التقليد»التطبيق الذي يصاحب العمل حني صدوره، والذي نسميه 

 نظري إخطار أو خطور النية يف القلب، فإهنا تسبق العمل، وليست هي العمل.

ًا عن العمل، منتزع تطبيقًا خارجيًا للعمل عىل الفتوىفإذا كان التقليد 

أو كان نسبة بينه وبني الفتوى، أو كان نوع إضافة تطبيقية، فهو مقارن ملنشأ 

انتزاعه، متأخر عنه تأخر العنوان االنتزاعي عن منشأ انتزاعه، أو تأخر 

الوصف عن موصوفه، أو تأخر النسبة عن طرفيها ـ إذا كان كذلك ـ فال 

 لتقدم والتأخر يف آن واحد.يوجب املحاذير املشار إليها من الدور، أو ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .492ص 2عن كفاية األصول ج 99ص 1التنقيح ج (1)
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ولكن ال يمكن التفكيك بني النسبة واإلضافة، وبني طرفيها وجودًا، 

ق بينها وبني طرفيها مفهومًا ورتبةً   وإن ُفرِّ

وى إنام يقتيض كوهنا بمنزلة بأن دليل حجية الفت نقول هذا.. مع العلم

 العلم، من حيث أهنا سابقة عىل العمل، وكافية يف حصول نية القربة.

إن صحة العمل تتوقف عىل مطابقة املأيت به املأمور به واقعاً   ـ  أو فقل:

التي هي فتوى  األمارةيف صورة العلم ـ أو ظاهرًا يف صورة االعتامد عىل 

ألمن من العقاب. وهو حيصل بأحد املجتهد، واملطلوب للعامي هو ا

 األمرين املشار إليهام.

 واالستناد للفتوى هو نسبة وإضافة يوجدها املكلف حني اإلتيان بالعمل

من خالل تطبيقه عليها. فإذا حصلت هذه اإلضافة حني العمل حصل 

 األمن من العقاب.

 أن صحة العمل تتوقف عىل مطابقة املأيت به للواقع أو للفتوى. فظار:

وما يتوقف عليه األمن من العقاب هو إجياد هذه النسبة واإلضافة 

التطبيقية بني العمل وبني الفتوى. وما يتوقف عليه العمل والتطبيق، وإجياد 

 اإلضافة هو العلم بالفتوى. فاملوقوف عليه يف املوردين خمتلف..

باالحتياط،  لو كان املطلوب سبق احلجة عىل العمل، لنقض ذلك ثانيا :

ٌن من العقاب، كالتقليد واالجتهاد، مع أن  فإنه حجة عىل براءة الذمة، ومؤمِّ

أو  االحتياط ال يكون قبل العمل، بل هو مقارن له، بل هو عينه، ويتحقق به،

 العمل. فقل: إن االحتياط هو العمل بكل االحتامالت.. فهو عنوان منتزع عن



 

                                      

عىل العمل إال من  بل وينقض ذلك باالجتهاد أيضًا، فإنه ليس سابقاً 

 حيث إنه سبب للعلم باحلكم، ثم يطبق املجتهد عمله عىل ما علمه.

قصد القربة، متوقف عىل فعل العبادة العمل، وهو إن  الدليل الثاين:

وقصد القربة يتوقف عىل العلم بعباديتها ومرشوعيتها، والعامي إنام يعرف 

زم الدور، ألن العمل فإذا كان التقليد هو العمل ل ذلك بواسطة التقليد.

 يتوقف عىل العمل.. والتقليد يتوقف عىل التقليد.

إن قصد القربة، أو فقل: االمتثال متوقف عىل التقليد،  وبعبارة أخرى:

فالتقليد سابق عىل العمل الذي يتقوم بقصد القربة، فإذا كان التقليد هو 

بالفتوى السابق العمل لزم الدور.. وأما إذا قلنا: بأن التقليد هو االلتزام 

 عىل العمل انحل اإلشكال، وأمكن االمتثال..

بأنه يكفي يف حصول التقليد، واألمن من العقاب أن يكون  وجياب:

التقليد مقارنًا للعمل الذي يقصد به امتثال األمر، بأن يأيت به مستندًا إىل 

الفتوى. وال جيب سبق التقليد عىل العمل، بل الواجب هو سبق العلم 

ى عىل العمل.. والعلم بالفتوى ليس تقليدًا، وإنام هو من مقدمات بالفتو

التقليد. فالتقليد من قبيل الرشط املقارن للعمل، متطابق معه مصداقًا 

 وخارجًا، وال يوجد يف اخلارج إال يشء واحد، وهو العمل.

وليس للتقليد مصلحة واقعية مستقلة هلا حكم خاص هبا، تغاير 

 ل الذي هو موصوفه، أو أحد ركني منشأ انتزاعه.املصلحة التي يف العم

أن ما ذكره املحقق األردبييل، وبعض آخر، من أن وجوب  وقد تقدم:
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ْكر   َأْهَل  َفاْسَأُلوا﴿ التقليد رشعي ونفيس لقوله تعاىل:   . (1)﴾الذ 

طلب العلم فريضة. ال جمال لقبول داللته عىل «: عليه السالم»وقوله 

صلحة مستقلة يف التقليد غري مصلحة الفعل ـ تربر املطلوب. لعدم وجود م

 إثبات حكم رشعي له.. 

أن يكون هناك مثوبتان عىل كل فعل،  باإلضافة إىل أن الزم ذلك:

 وعقوبتان عىل كل ترك.

كام أن القول بأن وجوب التقليد مقدمي غري مقبول، ألن الوجوب 

 املقدمي عقيل ال رشعي..

ة الوجودية. أي التي يتوقف عليها كام أن ما جيب هو خصوص املقدم

وجود ذهيا، وليس التقليد كذلك، فإن امتثال الواجب ال يتوقف عىل 

التقليد، إلمكان حتصيل املعرفة بالواجب باالجتهاد، وإمكان حصول 

 [ من هذا الكتاب..1االمتثال باالحتياط. وقد تقدم ذلك يف املسألة رقم ]

معنى التقليد. وأنه جمرد  أنه ليس للشارع اصطالح خاص يف فظار:

 تطبيق العمل عىل الفتوى، وجعل األمر يف عهدة املفتي.. 

ما ورد يف صحيحة عبد الرمحان بن احلجاج: أن أبا عبد  ويؤيد ذلك:

كان قاعدًا يف املسجد يف حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرايب، « عليه السالم»اهلل 

 فسأل ربيعة عن مسألة، فأجابه.

 ه األعرايب: أهو يف عنقك؟! فلام سكت قال ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة األنبياء. 9من سورة النحل، واآلية  43اآلية  (1)



 

                                      

 فلم يرد عليه شيئًا، فأعاد عليه املسألة، فأجابه باجلواب األول.

 فقال له األعرايب: أهو يف عنقك؟! فسكت ربيعة.

 .(1)نقه، قال: أومل يقل: وكل مفت ضامنفقال أبو عبد اهلل: هو يف ع

 .(2)أن من أفتى بقلم الظفر. فقلم. فعىل الذي أفتى شاة ويف كفارات احلج:

أن تقليد العامي للفقيه هو العمل املصاحب جلعل األمر  وهذا يعني:

 عىل عهدته، ويف عنقه، واعتباره ضامنًا للفتوى. 

ون عاملًا بالفتوى مسبقًا، وهذا يدل عىل أنه حني العمل حيتاج إىل أن يك

 من باب املقدمة.. لكي يتحقق معنى التقليد حني العمل.

فمجرد االلتزام بالفتوى، وأخذها وتعلمها، وأخذ الرسالة العلمية 

 وقبول قول الغري ال حيقق التقليد، بل هو من مقدماته. 

عليه »ما رواه أبو عبيدة احلذاء، عن أيب جعفر  :أيضا   ويشاد لذلك

قال: من أفتى الناس بغري علم وال هدى من اهلل لعنته مالئكة « مالسال

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ح 9أبواب آداب القايض، باب  161ص 18( وسائل الشيعة )ط اإلسالمية( ج1)

 .225ص 29و )ط آل البيت( ج

 .13أبواب بقية كفارات اإلحرام، باب  294ص 9الشيعة ج ( وسائل2)

و ، باب أن املفتي إذا أخطأ أثم وضمن 9ص 18جوسائل الشيعة )اإلسالمية( ( 3)

 .225ص 29جآل البيت( ط )
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كام أن جمرد تطابق العمل مع الفتوى، ولو مل يكن ملتفتًا ال يعد تقليداً.. ألن 

 إضافة، وتطبيق للعمل اخلارجي، عىل الفتوى.التقليد حيتاج إىل التفات، وإىل قصد و

 اإللتزام اإلمجايل:

عىل فرض كون التقليد «: »رمحه اهلل»قال السيد عبد األعىل السبزواري 

وال يعترب التفصييل منه،  ،اإلمجايلعبارة عن االلتزام يكفي فيه االلتزام 

ذ فيكون االلتزام بأصل الرشيعة بام ، وحينئبعد عدم الدليل عليه ،لألصل

ره الشارع من رجوع العوام إىل من استجمع رشائط الفتوى  اً التزام ،قر 

 .(1)«بالعمل بفتواه يف اجلملة

 ونقول:

إن االلتزام بأصل الرشيعة ال يعني أن املكلف قد جاء بالعمل عن  أوال :

عىل أن يأيت بالفعل  بانياً  ،تقليد، فقد يكون يف عمله عاصيًا ألمر اهلل تعاىل

عمله  يقال له: إناستنادًا إىل ما يعتقد هو أنه رشع.. بل هو قد ال يرىض بأن 

موافق لفتوى هذا املجتهد أو ذاك، ألنه ال يرى أن رأي املجتهد حجة عليه. 

 رى أن عليه أن يتعبد به.. ألنه ييسء الظن باملجتهدين، ولديه عقدة منهم.يوال 

عية لرأي املجتهد ال تعني أنه قد قلده.. وإال.. فلو وجمرد املوافقة الواق

 فرضنا أن رجالً نرصانيًا أراد مثالً أن يقرأ القرآن عىل قربه، فهل يقال: إن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12ص 1( مهذب األحكام ج1)



 

                                      

بام  ذلك ال يكفي يف حتقيق ما أوىص به امليت.. أو لو دعا عند رؤية اهلالل

 خطر له، فوافق ما يفتي به املجتهد الفالين، فهل يصح اعتباره مقلدًا له؟!

إن أمر التقليد ورجوع اجلاهل للعامل ليس من جمعوالت الشارع،  :ثانيا  

.  بل هو أمر فطري جبيلِّ

إن الشارع هو الذي قرر رجوع «: رمحه اهلل»أن قوله  وبذلك يظار:

  هو أرشد إىل ذلك.اجلاهل إىل العامل موضع نظر، وإنام

 اإلستناد، أم التطبيق، وبطالن العمل بال تقليد؟!:

 وقد يقال:

إذا ثبت أن التقليد هو تطبيق العمل عىل فتوى املجتهد حني االمتثال، 

عنى.. فهل يعترب وليس هو االلتزام بالفتوى، وال تعلمها، وال ما يؤدي هذا امل

 زائدًا عىل هذا التطبيق االستناد إىل الفتوى أيضًا ليكون أمرًا اختياريًا؟!

أم يكفي مطابقة العمل لرأي من يصح االعتامد عىل رأيه، وإن مل 

 يلتفت، ومل يستند؟!

 ونجيب:

بأن املدار يف اعتبار يشء وعدم اعتباره هو مدخليته يف غرض املوىل، 

اد له أية مدخلية فيه، فإنه إن كان املراد باالستناد هو االستن»وال نجد أن 

االلتزام بفتوى املجتهد الذي هو التقليد، فقد تقدم أن تفسري التقليد بذلك 

 غري ظاهر.
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 .وإن مل يعمل بعد ،(1)بقول جمتهد معني بالعمل هو االلتزام..

                                      

وإن كان املراد به شيئًا آخر زائدًا عىل أصل االلتزام وعىل أصل العمل 

ما يدل عىل لزوم  أيضًا، فجوابه: أن األدلة عىل التقليد ثالثة ال نجد فيها

 االستناد هذا..

ألن الدليل إن كان هو لزوم دفع الرضر املحتمل، فالذي يوجب ذلك 

هو نفس مطابقة العمل للواقع، أو مطابقته للحجة التي هي فتوى املجتهد، 

وليس هنا ما يدل عىل لزوم يشء زائد عىل ذلك، فمن أين جاء لزوم 

 االستناد.

الء، فالعقالء يوجبون حتصيل غرض وإن كان الدليل هو بناء العق

املوىل، وهو حيصل بمطابقة الواقع أو احلجة.. وال يرون أن االستناد دخيل 

 يف حتصيل الغرض.

وإن كان الدليل هو اآليات، فهي تدل عىل لزوم مراجعة اجلاهل للعامل 

والعمل بقوله. وال تدل عىل االلتزام املشار إليه ال من قريب وال من بعيد 

 .أيضًا.

 قالوا: يف هذا املورد ثالث كلامت واردة مورد الغالب، هي: (1)

فإهنا واردة مورد الغالب، باعتبار أن العمل «.. االلتزام»كلمة  ـ 1

غالبًا ما يكون مصاحبًا لاللتزام بالفتوى يف حتقيق التقليد. وقد ينفك عنه، 

مع حتقق قصد  فيتحقق التقليد من دون التزاٍم، مثل ما إذا كان غافاًل، وصىل



 

                                      

 القربة منه، وصادف مطابقته لفتوى من جيب عليه تقليده، فإن ذلك جيزيه.

فإهنا واردة أيضًا مورد الغالب، ألن التقليد قد «.. العمل»كلمة  ـ 2

يتحقق بااللتزام الذي هو عمل قلبي جوانحي كام يف األمور االعتقادية. 

 األحكام. ولكنه غالبًا ما يصاحب العمل كام يف التقليد يف

أن ثمرة ذلك تظهر يف االنتقال من احلي إىل احلي مع وجود  وقد تقدم:

التزام قبل حصول أي عمل من امللكف. وتظهر أيضًا يف صورة البقاء عىل 

تقليد امليت. فإن قلنا: إن التقليد هو العمل، فإن احلكم خيتلف عام إذا قلنا: 

 إن االلتزام كاف يف حتقيق التقليد.

فإهنا واردة مورد الغالب، ألن تعيني املجتهد ال «.. معني» كلمة: ـ 3

 جيب إذا توافق املجتهدون يف الفتوى..

ما يقابل الرتديد.. فكالمه عىل هذا يكون « بالتعيني»إال أن يكون املراد 

يف حمله، ألن الفرد املردد ليس له مصداق يف اخلارج ليصح جعله موضوعًا 

 .للحجية، أو لغريها من األحكام

 غري أننا نقول:

بالنسبة لورود كلمة االلتزام مورد الغالب نقول: إن صاحب  ـ 1

العروة يرى أن حقيقة التقليد هي االلتزام، واعتبار االلتزام واردًا مورد 

الغالب معناه: أن التقليد قد ينفك عن االلتزام. مع أن انفكاكه هذا يعني 

لة، ومصادفة مطابقة فعله انتفاء التقليد من األساس. حتى يف صورة الغف

للفتوى، فإن الصحة يف هذا املورد ال ألجل حتقق التقليد، بل ألجل املطابقة 
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 للواقع وحصول الغرض، وحصول األمن من العقاب.. 

نعم.. لو كان يفرس التقليد بالعمل ألمكن أن يقال: إن االلتزام يمكن 

 أن ينفك عنه.

 نقول مرة أخرى:« عملال»وكلمة « االلتزام»بالنسبة لكلمة  ـ 2

إن املراد بورودها مورد الغالب إن كان ألجل التقليد يف الفقه، مقابل 

التقليد يف االعتقادات، فنقول: ال معنى لورودها هنا مورد الغالب، فإن 

املاتن ليس بصدد تعريف التقليد باملعنى األعم الشامل لالعتقادات 

نظر الفقيه الذي يعنى باملسائل واألحكام، ألن الكالم إنام هو يف التقليد ب

العلمية، بمالحظة ما هلا من أحكام رشعية فرعية، وال دخل له باملسائل 

 االعتقادية..

وإن كان املراد هو حصول التقليد بمجرد االلتزام بالفتوى، ولو من 

دون عمل، كام يف مسألتي االنتقال إىل املساوي، والبقاء عىل تقليد امليت 

 ى فيهام، فنقول:قبل العمل بالفتو

[ ليست مبنية عىل تعريف 2أن الثمرة املذكورة حتت رقم ] قد تقدم:

التقليد، بل هي تستند إىل اإلطالقات، والظهورات، واألصول، والسرية، 

 وغري ذلك من أدلة كام سيأيت أواخر املسألة التاسعة إن شاء اهلل..

لب، لكوهنا يف فإن القول بورودها مورد الغا« التعيني»وأما كلمة  ـ 3

 مقابل الرتديد، غري سديد كام سنرى.



 

                                      

 تعيني اجملتهد:

 أن التقليد هو االلتزام بفتوى جمتهد معني.  ذكر املاتن:

إن اشرتاط التعيني للمجتهد يف حتقق التقليد مطلقًا، أو يف  ونقول:

وجب لصحة صورة اختالف املجتهدين يف الفتوى يف غري حمله، ألن امل

العمل هو مطابقته للواقع أو مطابقته للحجة الظاهرية، وهي فتوى املجتهد 

 الذي قد خيطئ وقد يصيب. 

والتقليد هو تطبيق العمل عىل قول املجتهد الذي هو احلجة، فإن كان 

املجتهد واحدًا، فهو متعني بنفسه، وال حيتاج إىل التعيني، ألن التقليد ليس 

قصديًا، بل هو طريق للمكلف الذي يريد تطبيق عمله  عنوانًا تعبديًا، وال

 عىل احلجة التي هي رأي املجتهد.

وإن كان املجتهد متعددًا، فإن توافقوا يف الفتوى فال حاجة إىل التعيني 

أيضًا، فيصح استناده إىل الكيل يف املعني أو إىل الكل.. إذ ال موضوعية 

. فال يشرتط املعرفة لصاحب القول، بل متام احلجية هي للقول نفسه

بشخص اخلبري يف الرجوع إىل أهل اخلربة ـ فإذا عرف الناس بقول اخلبري 

عملوا به، وإن مل يعرفوا اسمه وال شخصه.. وهذا نظري ما لو تعددت 

 الروايات الدالة عىل احلكم، فال جيب حتديد املستند يف رواية منها بعينها.

اك أعلم، وكان معلومًا فهو أما إذا اختلفوا يف الفتوى، فإن كان هن

متعني، وإن مل يكن معلومًا، فيجب تعيينه، ولكن ال تعبدًا، بل ألجل أخذ 
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فتواه للعمل هبا. أي أن املطلوب هو معرفة فتواه ال معرفة شخصه إال من 

باب املقدمة هلا لتحديدها، فإن مل يمكن حتديده، وال معرفة فتواه بعينها، فال 

 قوال.بد من األخذ بأحوط األ

فإن مل يمكن، تعني األخذ بفتوى مظنون األعلمية أو حمتملها، فإنه من 

 باب دوران األمر بني التعيني والتخيري.

وهذا التعيني ال مدخلية له إال من حيث إجيابه العلم بانطباق املأيت به 

عىل احلجة، فهو مقدمة علمية، فإن مل يكن هناك مظنون أو حمتمل ختري 

مكن اجلمع بينهام بسبب التكاذب والتناقض، وال األخذ بينهام، إذ ال ي

بأحدمها غري املعني، ألنه بال مرجح، وال يمكن طرحهام لإلمجاع، وبناء 

العقالء، فال بد من التخري بينهام مقدمة لتحصيل احلجة.. فالتعيني يكون 

باختيار املكلف بسبب التكاذب، ال ألن التقليد اقتىض ذلك. وهذا يدل 

  أن االلتزام ليس مأخوذًا يف مفهوم التقليد، بل هو مقدمة له. أيضًا عىل

بأن يقال: إن احلرص يف  ويمكن املناقشة يف التعليل املذكور آنفا  أيضا :

األمور املذكورة الذي انتهى إىل التخيري غري حارص، إذ يمكن أن يرجعه 

هور، أو نحو أيضًا إىل أحوط األقوال، أو إىل فتوى األورع ، أو املوافق للمش

 ذلك.

بل اإلرجاع إىل أحوط األقوال، أو إىل فتوى املوافق للمشهور، أو 

األورع، أوىل من اإلرجاع إىل فتوى حمتمل األعلمية، ألنه أحوط األقوال، 

 واملوافقة للمشهور أقرب إىل موافقته.



 

                                      

إن جمرد االختالف يف الفتوى ال حيتم علينا تعيني  :أيضا   قد يقالبل 

بل يتخري بني األخذ بأحوط األقوال، وبني البحث عن األعلم املجتهد، 

 لألخذ بفتواه. 

بل يمكن جعل املدار عىل الفتوى، وعمدة النظر إليها ال إىل املجتهد 

وإنام جيب البحث عنه متهيدًا لتحديد فتواه ومتييزها عن غريها. ويظهر ذلك 

ة فتوى األعلم من يف صورة ما إذا ختري بني االحتياط وبني السعي إىل معرف

إىل  دون معرفة شخصه. ولو بأن يشهد بذلك أهل اخلربة العاملني باملباين استناداً 

الفتوى  بعض اخلصوصيات واإلشارات، وااللتفات إىل بعض الدقائق يف نص

 التي دلتهم عىل أن هذه هي فتوى األعلم، يف حني أن غريه قد غفل عنها.

ملردد مصداق يف اخلارج ليجعل إنه ليس للفرد ا وقال يف املستمسك:

 موضوعًا للحجية، أو غريها من األحكام.

إن احلجية ليست عرضًا خارجيًا حيتاج إىل معروض  ويمكن أن يقال:

خارجي، بل هي أمر اعتباري، يكفي فيه جمرد االعتبار واجلعل، وهو تابع 

 العتبار املعترب الذي قد يكتفي فيه بوجود ما يصلح للمعروضية واقعًا.

ولذا إذا كان هناك عدة روايات تدل عىل أمر، فإنه يصح اإلشارة إىل أحدها 

غري املعني، فيقال: إن يف هذه الروايات دلياًل عىل األمر الفالين ويرتك 

 التعيني إىل من هيمه األمر إن أراده..

 توطئة لالستدالل:

ء من اآليات والروايات إن التقليد مل يؤخذ يف يش :هناك من يقول
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موضوعًا ألي من األحكام، وإنام هو لفظ تداوله الفقهاء.. فال حاجة إىل 

النظر يف مفهوم التقليد، بل األوىل النظر يف أدلة الفقهاء يف كل حكم 

بخصوصه ملعرفة املعنى الذي جعلوه موضوعًا هلا، وهل العمل داخل يف 

ألحكام املرتتبة عليه، وهذا يقتيض معناه، أو ليس بداخل، لينظر يف طبيعة ا

 التفصيل بني املوارد.

فاملورد الذي مل يؤخذ العمل يف موضوع احلكم فيه، جيوز االكتفاء فيه 

بااللتزام واألخذ ونحو ذلك.. وذلك نظري نفس وجوب التقليد، الذي 

يتحقق برصف االلتزام بقول املجتهد، ولو مل يعمل، بل ولو مل يتعلم.. 

 عىل اشرتاط العمل يف أصل وجوب التقليد. حيث ال دليل

وإن أخذ العمل يف موضوع احلكم، فال بد من العمل أوالً لكي يرتتب 

احلكم عليه، وذلك كام يف مسألة البقاء عىل تقليد امليت. فإن فرسنا التقليد 

باالستناد يف مقام العمل، فال جيوز البقاء عىل تقليد امليت إال إذا كان قد 

وإن فرسناه بااللتزام، فيجوز البقاء عىل تقليده، سواء عمل  .اهعمل بفتو

 بفتواه أم مل يعمل، فإن التقليد قد حتقق بمجرد االلتزام حسب الفرض.

وكذا يقال يف مسألة العدول من احلي إىل احلي املساوي، فإننا إذا فرسنا 

 التقليد باالستناد يف مقام العمل، فإن مل يعمل واكتفى بمجرد االلتزام

بفتوى احلي األول كان التخيري البدوي بينهام باقيًا، وجاز له العدول إىل 

 احلي املساوي، ألن التقليد مل يتحقق بعد.

ولكن إذا فرسنا التقليد بااللتزام مل جيز العدول. ألن التقليد قد حتقق 



 

                                      

 .(1)بنفس االلتزام

 ويرد عىل هذا كام ورد يف التنقيح:

ىل كفاية جمرد االلتزام يف أصل وجوب تقدم: أنه ال دليل ع أوال :

التقليد.. ألن املربر لاللتجاء إىل التقليد هو حتصيل األمن من العقاب، وهذا 

 إنام يكون يف مقام العمل. فإن جمرد االلتزام بفتوى املجتهد ال حيقق األمن.

ليس وجوب التقليد نفسيًا بحيث جيب عىل املكلف الصالة  ثانيا :

ف إليها التقليد الذي هو االلتزام املستقل عن العمل.. مثاًل، ويضم املكل

فإن من لوازم ذلك ثبوت مثوبتني عىل الفعل، وعقوبتني عىل الرتك. بل 

املطلوب هو تطبيق العمل عىل فتوى املجتهد، وهذا عىل حدِّ اإلضافات 

والنسب التي هي من املعاين احلرفية، التي ال تنفك عن العمل. وال 

ي تكون من الواجبات النفسية، ليقال: بكفاية االلتزام يف استقالل هلا لك

 التقليد، وعدم اشرتاط العمل فيه.

االستصحاب،  إذا كان دليلهم عىل مسألة البقاء عىل تقليد امليت هو ثالثا :

فال يفرق يف استصحاب البقاء بني أن يعمل، وأن ال يعمل.. فإن املهم هو 

 تصحاب بقائه. سواء أكان املتيقن هوبثبوت اليشء ليتم اس اليقني السابق

فال معنى الشرتاط العمل يف  جمرد االلتزام، أو العمل، أو أي يشء آخر.

 خصوص مسألة البقاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 62و  61ص 1( راجع: التنقيح ج1)
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من احلي إىل احلي هو بقاء التخيري  وإن كان دليلهم يف مسألة العدول

لبدوي يف الرجوع إىل كل منهام. فإذا حتقق التقليد باختيار واحد منهام، فال ا

معنى لبقاء التخيري البدوي. ألن الرجوع قد حصل وانتهى األمر. فام معنى 

 أن خيري بينهام مرة أخرى؟!

أنه حتى لو مل يرد التقليد يف آية وال رواية، فإنه جيب  والنتيجة هي:

 .(1)م كفاية االلتزام فيهحلاظ العمل يف حتققه، وعد

سيأيت: أن لفظ التقليد وارد يف رواية التفسري املنسوب لإلمام  رابعا :

 ويف روايات أخرى..« عليه السالم»العسكري 

مقصودهم من قوهلم بعدم ورود التقليد يف يشء من النصوص  فإن قلت:

 ء..هو عدم وروده بسند معترب، فإن تفسري العسكري موضع كالم بني العلام

بأن املهم هو أن النفي هبذه الطريقة غري صحيح، حتى عىل هذا  ب:يتجأ

 التقدير، فإن عدم الثبوت ال يعني ثبوت العدم.

 َفاْسَأُلوا﴿ : إنه إذا كان دليل التقليد هو آية: (2)يمكن أن يقال خامسا :

ْكر   َأْهَل  ل ، فبعد التعلم والسؤال يتحقق املأمور به يف اآلية، وحيص(3)﴾الذ 

 التقليد، فيجوز البقاء عىل تقليد املسؤول، ولو بعد موته، سواء عمل بفتواه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89ص 1( راجع: التنقيح ج1)

 .89ص 1( راجع: التنقيح ج2)

 من سورة األنبياء. 9من سورة النحل، واآلية  43اآلية  (3)



 

                                      

 ليل عىل التقليد هو آية النفر..أم مل يعمل، وكذلك احلال لو كان الد

 وسيأيت بقية الكالم حول هذا املوضوع يف مسألة البقاء عىل تقليد امليت.

 التقليد للوهلة األوىل:

 وبعدما تقدم نقول:

لقد أعطى اهلل تعاىل العقل للبرش، ليكون هو اهلادي واملرجع هلم، 

واقفهم. ونرى العقالء منهم يأنفون من التقليد واملهيمن عىل حركتهم وم

األعمى، ويزيد نفورهم، ويتأكد اعرتاضهم إذا وجدوا أن التقليد سيكون 

للجاهلني الضالني واملفسدين، أو أن الداعي إليه هو العصبية واهلوى 

وعدم املباالة باحلق. فكيف إذا كان تقليدًا للضالني، فيصري مذمومًا من قبل 

 ، ومذمومًا من حيث ما يؤول إليه.. املحرك إليه

ولكن ذلك ال يعني أن ال يرجع اجلاهل إىل العامل ليستفيد من علمه.. 

 فإن هذا مما يمدح فاعله عليه..

فإذا رجع إليه، فتارة يأخذ منه ويطالبه بالدليل لينظر هو فيه، وأخرى 

رص االعتامد يأخذ منه، اعتامدًا عىل خربته وأمانته، بعد أن يتوثق من توفر عنا

 فيه، وطمأنينته إىل صحة علمه.

 هل التقليد غريزي، أو عقلي، أو جبلي فطري؟!:

فإن  ولكن هل هذا االندفاع من اجلاهل لسؤال العامل هو نفس التقليد؟!

استجابة كان هو نفسه، فهل هو غريزي، أو حكم عقيل، أو قضاء فطري، و
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 للجبلة والطبيعة؟! أو هو اتباع لسرية العقالء وتعويل عىل بنائهم التسهييل.

 ونجيب عىل هذه األسئلة بام ييل:

 التقليد ليس غريزيًا:

إن التقليد ليس غريزيًا، ألن األمر الغريزي يندفع إليه اإلنسان من دون 

 رار الشاة من الذئب، واندفاع اجلائع إىل الطعام.وعي أو تعقل، أو التفات، كف

بل التقليد للعلامء يف أحكام الدين اندفاع عن وعي وتعقل يصاحبه 

التفات وتطبيق، ويفرضه الشعور باحلاجة إىل الكامل، والتحقق بالعبودية 

التامة هلل تعاىل، ثم الرغبة يف حتصني النفس من اخلطأ، والسعي لتحصيل 

 بة عىل خمالفة التكاليف الرشعية.األمن من العقو

أن اإلنسان  ومما يشاد أيضا  عىل أن التقليد املبحوث عنه ليس غريزيا :

قد يرتكه، ويلجأ إىل االجتهاد، وحتصيل العلم، أو إىل العمل باالحتياط، كام 

أنه قد يستهويه الشيطان، ويرتكه ويتجه نحو التمرد عىل املوىل، والعمل 

وقد يلجأ إىل املغامرة، واإلتيان بالعمل رجاء املوافقة  باألهواء وامليول..

 للمأمور به.. 

فلو كان غريزيًا مل يتخلف عن العمل به بحال، إال عىل سبيل القرس، 

 والقهر. متامًا كام هو حال كل أمر غريزي آخر..

 هل التقليد عقلي؟!:

يعني االكتفاء بالظن يف مقام  أن التقليد الذي وبذلك يتضح أيضا :



 

                                      

االمتثال ليس من األحكام العقلية، التي يدركها العقل بمجرد التوجه 

إليها، كالزوجية لألربعة، أو أن النقيضني ال جيتمعان، إذ ملاذا يرخص 

العقل بالتقليد الذي يعني االكتفاء بظنون املفتي مع إمكان حتصيل اليقني 

ن حتصيل الدليل باالجتهاد، أو نحو ذلك.. بالعمل باالحتياط، أو مع إمكا

فإن وجود خيارات أخرى تؤدي إىل اليقني باالمتثال، خيل بدعوى أن 

 العقل يدرك جواز االكتفاء بالظن.

 دليل العقل العملي:

كان ما تقدم ناظرًا إىل العقل النظري، الذي يتحدث عن اإلدراكات 

ر عن الواقع العميل، ولكن بعضهم استدل عىل جواز العقلية بغض النظ

التقليد، وعدم وجوب االجتهاد بدليل يرجع إىل العقل العميل، فيقول: لو 

وجب عىل العامي االجتهاد يف املسائل الفقهية.. لكان ذلك إما قبل وقوع 

 احلادثة أو عند وقوعها..

ن وجوب فأما قبل وقوع احلادثة، فال جيب االجتهاد باإلمجاع. وأل

االجتهاد عىل كل أحد يوجب اختالل أمور الناس، واإلرضار بمعاشهم 

 الرضوري لبقاء حياهتم.

وأما عند وقوع احلادثة، فلتعذر ذلك بالنسبة إىل مجيع العوام، إذ ال 

يمكنهم احلصول عىل صفة االجتهاد دفعة واحدة. كام أنه ال جيب 

 حلرج.االحتياط، إلجيابه اختالل النظام، والعرس وا

فينحرص األمر بالرجوع إىل العامل وتقليده، فإن العاقل إذا واجه الرضر 
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يسعى لدفعه بنفسه، فإن مل يتمكن لفقده للحجة عىل احلكم، ولعرس 

االحتياط عليه، أو تعذره، فإنه يرجع إىل الغري، فيكون وجوب التقليد 

 مرتتبًا عىل حتقق العجز عن االجتهاد..

 املجتهد الذي يملك احلجة عىل احلكم.. فأدلة التقليد ال تشمل

إن هذا الدليل يرجع إىل دليل االنسداد، فينحرص مفاده  :ونقول

بصورة الرضورة، وليس هو من مدركات العقل األولية كإدراكه حلسن 

 العدل وقبح الظلم.

إن ما ذكر من توقف التقليد عىل العجز عن االجتهاد يف  وببيان آخر:

اد الذي يستند إىل الظنون املعتربة، ليس بأوىل من غري حمله، فإن االجته

التقليد، فهام يف مرتبة واحدة، واملكلف خيتار أهيام يشاء. غاية ما هناك أنه 

يمكن أن يقال برتجيح التقليد عىل االجتهاد، للتسهيل، وحتايش العرس 

 واحلرج، أو اختالل النظام.. من إجياب االحتياط واالجتهاد.

 غري أننا نقول: 

إن لزوم اختالل النظام واحلرج من التصدي لالجتهاد. غري مسلم، 

فإن األمر خيتلف باختالف أحوال الناس، ودرجات جهلهم ومعرفتهم 

بالرضوريات واليقينيات، وكثرة وقلة األحكام التي تقع موقع ابتالئهم، 

واحلكم احلرجي يقدر بقدره. فليس االجتهاد والتقليد يف عرض واحد، بل 

لجأ إىل التقليد بعد العجز الفعيل عن االجتهاد واالحتياط معًا. فيمكن إنام ي

إلزام كل مكلف بتحصيل مقدار من ذلك، وبالعمل باالحتياط يف موارد 



 

                                      

أخرى، ال يلزم من جمموعها اختالل نظام الشخص، أو األشخاص، ثم 

 إلزامه بالتقليد فيام يزيد عن ذلك إن احتاج إليه..

 سندداد وسةرة العقالء:التلفيق بني دليل اال

وهناك من حاول تطوير االستدالل املتقدم، بأن لفق بني دليل 

 االنسداد، وبني بناء العقالء، وسريهتم، فالحظ ما ييل:

إن مسألة التقليد ليست تقليدية، فإن كل مكلف يعلم إمجاالً بتكاليف 

قه، وهذا العلم ينجز األحكام الواقعية عليه، فيجب عليه إلزامية يف ح

إحراز امتثاهلا، وحتصيل األمن من العقاب. فإما أن حيصل له العلم هبا 

تفصياًل، بأن كانت رضورية أو يقينية، أو حيصل عىل االجتهاد فيها، 

وتنكشف له بواسطة األمارات الظنية املعتربة وغريها من القواعد 

 أن حيصل اليقني باالمتثال عن طريق االحتياط.واألصول. وإما 

ولكن دائرة اليقني حمدودة ال تفي بجميع ما هو منجز يف حقه. 

واالحتياط، وتكليف الناس كلهم باالجتهاد مستلزمان للعرس واحلرج، أو 

اختالل النظام.. كام أن املجتهد حيتاج يف برهة من الزمان إىل التقليد أو 

 وغه درجة االجتهاد.االحتياط. وذلك قبل بل

وأما العمل بالظن والشك فغري سديد، ألن ظنون العوام ال عربة هبا، 

 وال يوجب العمل هبا أمنًا من العقاب.

وإما أن يعتمد عىل ما يعلم حجيته لكي يعتذر به إن أخطأ.. وهو 

سؤال العامل وتقليده، إذ لو كان للرشع طريق خاص به المتثال أحكامه 
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 إفصاحه يدل عىل إمضاء الطريقة التي عند الناس.  ألفصح عنه، فعدم

والدليل الذي يثبت له جواز التقليد هو ُعرس االحتياط عىل الناس، ثم 

االرتكاز الثابت ببناء العقالء، الذين جرى بناؤهم عىل رجوع اجلاهل إىل 

 العامل فيام ال يعلم من أمور املعاش واملعاد منذ ما قبل بعثة األنبياء. ومل يرد

 من الشارع ردع عن هذه السرية.

واملكلف وإن مل يلتفت إىل هذه السرية والبناء تفصياًل إال أن ذلك 

 .(1)مرتكز يف ذهنه، بحيث يلتفت إليه بأدنى إشارة

 إن أدلة النهي عن العمل بغري العلم رادعة عن هذه السرية. إن قلت:

 قلت: 

، وبالظواهر، لو كانت رادعة لردعت عن العمل بخرب الواحد أوال :

 ألن الظواهر وخرب الواحد جمرد ظنون جرت سرية العقالء عىل العمل هبا.

أدلة العمل بغري العلم ناظرة إىل احلدسيات واألوهام، أو القياس  ثانيا :

حتى من بناء  ، ونحو ذلك.. مما مل يدل دليل عىل اعتبارهواالستحسان

تنهى عن العمل بالظن الذي العقالء، فاآليات الناهية عن العمل بالظن إنام 

 .(2)دليلمل يقم عليه 

 ، ومل يرصح بطرق حتصيلها،قد حدد للمكلف تكاليف وحيث إن الشارع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والفصول. 9و  8ص 1وراجع: مباين منهاج الصاحلني ج 63و  62ص 1( التنقيح ج1)

 .9ص 1( مباين منهاج الصاحلني ج2)



 

                                      

يعلم أنه قد أوكله إىل الطرق التي يعتمدها العقالء، فيكون نفس فإنه 

ر  سكوته هذا إمضاء لطريقتهم. ويتأكد هذا املعنى إذا كان الشارع قد حذ 

بغري  من العمل بغري العلم، حيث يكون هذا التحذير بمثابة قرينة عىل أن املراد

 عليها. العقالءالعلم هو هذه احلدسيات والقياسات واألوهام التي ال جيمع 

والرجوع إىل العامل وأهل اخلربة قد دل عليه بناء العقالء. فهذه اآليات 

 ال تردع عن مثله.

 ويرد عىل هذا االستدالل:

 بالنسبة ملا ذكر من االستدالل ببناء العقالء نقول: أوال :

إن االرتكاز القايض برجوع اجلاهل إىل العامل ليس ناشئًا عن ترخيص 

يهم عىل هذا األمر، بمعنى أن العقالء هم الذين رخصوا هبذا العقالء وتبان

الرجوع، وأن هذا الرتخيص باالكتفاء بالظن قد حدث يف زمان الغيبة، 

النسداد باب العلم، وعدم إمكان االحتياط، بل ألن رجوع العامل إىل 

اجلاهل أمر جبيل فطري، والعقالء قد انساقوا مع فطرهتم وجبلتهم، التي 

موجبات كامل ذواهتم ورضاها.. إذ ليس التقليد من األمور تبحث عن 

التي يكون اجلعل والتباين سببًا لالندفاع إليها، بل السبب هو حب الكامل 

الذي تشعر النفس أهنا بحاجة إليه. فال جمال الدعاء أن االندفاع نحو 

 الكامل قد حدث يف زمان بعينه ليكون بناء العقالء هذا أمرًا حادثًا.

أن ما قيل من أن بناء العقالء قد حدث بعد الغيبة  :ك يتضحوبذل

الكربى، فال يكون عدم الردع عنه كاشفًا عن إمضاء الشارع له. غري دقيق، 
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ملا ذكرناه، وألن أصل رجوع اجلاهل إىل العامل أمر مركوز يف ذهن البرش قبل 

ول: االسالم وبعده، وهو يشمل مجيع احلاجات والصنائع. فهو من قبيل الق

بأن ظواهر الكتاب حجة لبنائهم عىل ذلك )أي لبنائهم عىل األخذ بظواهر 

 اخلطابات والشارع مل يردع عن هذه السرية(.

ال ينفي جواز االحتياط ما دام االحتياط ممكنًا،  إن دليل االنسداد ثانيا :

فيبقى يعمل باالحتياط إىل ما قبل الوصول درجة اختالل النظام ـ كام تقدم 

أكثر  ا ضم هذا املقدار إىل الرضوريات واليقينيات، فإن ما يبقى مما حيتاج فيهـ فإذ

 املكلفني إىل التقليد هو مسائل يسرية، قد ال حيتاج إليها كثري من املكلفني.

كام أن ما يقوله الدليل املتقدم من أن العمل بالتقليد جائز، وهو يف 

 عرض العمل باالحتياط غري دقيق.

أن يأيت التقليد يف عرض االجتهاد واالحتياط، ال يف  كام أن املفروض

طوهلام، ولكن الدليل املتقدم يقتيض أن يكون اللجوء إىل التقليد بعد العجز 

 عنهام معًا.. 

وكذلك احلال بالنسبة لتحصيل االجتهاد يف املسائل قبل أن يصل 

 األمر إىل حد االختالل.

بإدراك الواقع، واألمن  أن االحتياط موجب للعلم :يضاف إىل ما تقدم

 الظنية التي هي التقليد. األمارةمن العقاب، فيقدم عىل 

بالنسبة إىل السرية العقالئية نقول: إن جريان سرية العقالء عىل  ا :لثثا

التعلم ال يعني إحراز أن الشارع قد رخص بالعمل بام تعلمه إن مل حيصل له 



 

                                      

والعقل حيكم بلزوم اليقني بمضمونه، فإن الشارع قد وضع تكاليف، 

 امتثاهلا عىل سبيل اليقني.. 

فإذا سكت الشارع عن طريقة حتصيل اليقني، وأراد املكلف الرجوع 

إىل العقالء، فإنه يرجع إليهم ليأخذ منهم طريقة سؤال أهل الذكر هبدف 

 حتصيل اليقني من تعدد السؤال واملسؤولني، وكثرة األجوبة.. 

 من غري املسلم أيضًا إذا أحب أن السؤال قد يأيت ويشاد لذلك:

االطالع عىل األحكام.. ولكن من قال: إن الشارع يرىض يف مقام العمل 

بأقل من اليقني، فلعله يشرتط معاودة السؤال ألكثر من واحد إىل أن حيصل 

 اليقني باألمن من العقاب، وربام سيأيت املزيد من الكالم.

 تنبيه:

أن املستند للتقليد هو البداهة واالرتكاز، واإلندفاع  ذكرنا فيام سبق:

الوجداين، ومن املعلوم: أن االنسياق الفطري والبدهيي ال حيتاج إىل دليل 

يكشف عنه، ألن الدليل سوف ال يزيد عىل ما هو حاصل بالفعل. وليس 

دليل التقليد هو بناء العقالء، ليقال: إن األمر بيد العقالء، وأهنم ملصالح 

 ها قد سوغوا األخذ بالظن، وتنازلوا عن اليقني.. رأو

وحتى لو كان الدليل هو بناء العقالء، فإن بناء العقالء دليل لبي ليس 

له إطالق يتمسك به يف نفي أو إثبات رشطية يشء يف االستنباط، ككونه 

استنباطًا من اآلية أو الرواية، ال القياس مثاًل، أو اشرتاط يشء يف مرجع 

ككونه بالغًا أو مسلاًم.. وإن توهم بعضهم إمكان التمسك بإطالق التقليد، 
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 بناء العقالء يف ذلك.

فاملرجع يف إثبات الرشوط يف االستنباط، أو يف املرجع، ويف غريمها، 

ويف نفيها هو اآليات والروايات.. فال بد من الرجوع إليها يف ذلك كله.. 

جع صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، وسيأيت: أهنا دلت عىل أنه ال بد أن يكون املر

 مأمونًا عىل الدين والدنيا.. وغري ذلك.

أنه ال بد أن يكون املستند يف االستنباط هو  وذكرت الروايات أيضا :

 ذلك. اآليات والروايات، ال القياس واالستحسان، والرأي، والرمل، وما إىل

ض فهو نظري املعامالت التي أمضاها الشارع.. واشرتط فيها بع

الرشوط، ككون البائع بالغًا.. أو اشرتط التقابض يف بيع الرصف، أو عدم 

كون البيع ربويًا. وعدم كون املبيع ميتة، أو نجس العني، مع أن العرف ال 

 يرى فرقًا بني البيع الربوي وغريه. وكذلك احلال بالنسبة لسائر الرشوط.

حتى ال نكاد إن اختالف املجتهدين حاصل يف أكثر املسائل،  :إن قلت

نجد مسألة يتفقون عليها، وهذا جيعل دعوى بناء العقالء عىل جواز التقليد 

عسرية التصديق. فإن املطلوب ببناء العقالء عىل اإلرجاع ألهل اخلربة هو 

الوصول إىل الواقع من خالهلم. فإذا عرفوا أهنم ال يكادون يتفقون عىل 

عي يشء، فإهنم ال يرون أهنم أهل خربة.. ألن أح دًا منهم ال يستطيع أن يد 

 أنه قد اكتشف الواقع ليطلب منه اإلرشاد إليه.

نعم، لو أصاب أكثرهم الواقع، وغلط فيه بضعة أفراد، فإن البناء عىل 

 اإلرجاع إليهم يكون معقوالً. لكن األمر يف موضوع االجتهاد ليس كذلك.



 

                                      

  وجياب:

للفقيه اجلامع بأن الشارع حني وافق عىل مراجعة العامي  أوال :

للرشائط، تسهياًل منه عىل العباد، وريض منهم بالعمل بام يستنبطه من 

اآليات والروايات واحلجج، مع علمه بخطأ املجتهد يف بعض آرائه، فإنه 

يكون قد اكتفى عن مصلحة الواقع باملصلحة النوعية وهي مصلحة 

ًا كافيًا لقبول التسهيل، وبمصلحة التعبد واالنقياد والطاعة، واعتربها سبب

عذر املكلف يف صورة اخلطأ.. ثم كانت مصلحة الرفق والتسهيل نفسها 

 من أسباب عدم تكليف املكلف بالتدارك..

إن االختالف بني املجتهدين يف الفتاوي ليس يف قدر كبري من  ثانيا :

 فتاوهيم..

بل قد ال يزيد عىل نسبة االختالف بني خبريين يف أية صنعة أخرى.. 

باء وغريهم، فإن الذين كانوا خيرصون النخل يف زمن الرسول مثاًل، كاألط

ومن يقدرون قيمة البناء خيتلفون فيام بينهم، وال يرى الناس أن هذا القدر من 

االختالف يرض بخربهتم، فإن بعض األمور مبنية عىل اخلطأ اليسري فيها من 

جهم عن اختالف األطباء يف تشخيص األمراض، ال خيربل إن األساس، 

 األمور.. كوهنم من أهل اخلربة، وكذلك غريهم من ذوي اخلربة يف سائر

السيام وأن االحتياط يف الفتاوي، واالستشكال فيها كثري، وهو ال 

يمنع من الرجوع إىل جمتهد آخر، وال يعد ذلك اختالفًا، ألن املستشكل 

 واملحتاط ليست لديه فتوى أو رأي خيالف رأي وفتوى اآلخر..
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أن االختالف يف احلكم  :ـ وإن كنا ال نؤيد هذه الدعوى ـ د يدعىبل ق

وباالستحباب والوجوب. يدل عىل توافق اخلبريين بالكراهة واحلرمة، 

للموىل. أو مبغوضيته عنده. املجتهدين يف اكتشاف مطلوبية األمر 

فال يمنع ذلك من االلتزام واملبغوضية.  واالختالف إنام هو يف درجة املطلوبية

 باجتناب املحرم أو املكروه كذلك. اإلتيان بالواجب أو املستحب، وااللتزامب

أن قصد الوجه والتمييز غري مطلوب من املكلف عند  مع مالحظة:

 هذا املجتهد وذاك عىل حد سواء..

وإنام يصح احلديث عن التباين واالختالف يف صورة دوران األمر بني 

وبالبطالن للعمل.. وما أقل املحذورين، أو يف صورة الفتوى بالصحة 

 املسائل التي من هذا القبيل.

أن ما يبتيل به املكلف من أمثال هذه املسائل ال يكاد  والسيام بمالحظة:

يصل يف مجيع عمره ـ لو ابتيل بيشء منه ـ إىل عدد أصابع اليد الواحدة، أو 

اليدين عىل أبعد تقدير.. وسائر املسائل إما هي من الرضوريات أو 

 قينيات.. وإما هي خارجة عن حمل ابتالء أكثر املكلفني.الي

أن العقالء يف خمتلف األمم، وقبل ظهور اإلسالم وبعده،  واخلالصة:

يرجعون إىل أهل اخلربة فيام ال علم هلم به، ثم يأخذون بام يقال هلم، ومل نر 

 أن الشارع قد ردع أو منع من ذلك، أو بني  طريقًا آخر، ومل يناقش أحد يف

ذلك بأن يدعي: أهنم يأخذون به، الطمئناهنم بصدقهم.. ولوال ذلك 

لسألوا غريهم حتى حيصل هلم اليقني.. أو يقال: لعلهم مل يسألوا عنه ألنه 



 

                                      

 غري ذي أمهية عندهم، أو ال يستحق جتشم مشقة العمل باالحتياط فيه.

رض بالتع لو كان األمر يرتبط ـ مثاًل ـ بمرض خطري، أو بل مل يقل أحد:

لعقوبة قاسية، أو خسارة فادحة، فإهنم يلحون بالسؤال، ويبذلون أقىص 

 .اجلهد لتحصيل اليقني

، واتفقوا ىل بناء عقالئي وحكم أنشأوهإنه ليس مستندًا إ وال قالوا:

عليه، وطلبوا من الناس أن يعملوا به، وأن يغضوا النظر عن اخلطأ فيه 

 سرية. بحيث لوال حكمهم هذا ملا جروا عىل هذه ال

كام أنه ليس مستندًا إىل انسياقهم مع ما هو مرتكز عندهم بصورة 

مع  عفوية باعتبار أهنم إذا مل يدركوا الواقع بادروا إىل أهل اخلربة ليسألوهم عنه

 آرائهم. علمهم بأهنم قد خيطئون فيه.. فيأخذون منهم، ويطبقون أعامهلم عىل

وع إىل أهل اخلربة يشء، إن ذلك كله يدلنا عىل أن أمر العقالء بالرج

 وأمر التقليد يشء آخر.

فإن العقالء ال يسألون أهل اخلربة ليتعبدوا بقوهلم، بل ليحصل هلم 

اليقني بالسؤال، كام لو كان األمر مرتبطًا بأمر بالغ اخلطورة عندهم، كام يف 

 أمور املوت واحلياة.. وإنام يتساهلون فيام ال يصل األمر فيه إىل هذا احلد.

ريض  ا يدلنا عىل أن عدم حتديد الشارع طريقًا خاصًا ليس ألجل أنهوهذ

بسؤال واحد من املفتني، ليعمل بقوله كيفام اتفق. بل ألجل أن يلفق 

املكلف بني طريقة العقالء يف الرجوع إىل أهل اخلربة، وبني حكم العقل 

ء بلزوم حتصيل اليقني باخلروج عن عهدة التكليف، متامًا كام يفعل العقال
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حني يرتبط األمر باحلياة واملوت، فإهنم يسألون األطباء حتى حيصل هلم 

اليقني باحلياة، وال يكتفون بسؤال أي طبيب كان إن مل يكن قوله موجبًا 

 ليقينهم هذا..

أن أمهية املحتمل وعدمها، وإمكان التحرز من اخلطأ أو سهولته،  فظار:

 دخلية أساسية يف هذا املجال.وصعوبته، وعدم إمكانه.. وحتصيل اليقني له م

فإنه حني يكون األمر متعلقًا بالعقاب اإلهلي والعذاب األليم، فال يمكن 

أن يقدم العقالء عىل التباين عىل التساهل فيه، وغض النظر عن اخلطأ ما دام 

اخلوف من العقاب باقيًا.. إال يف صورة كون األمر من الصعوبة بحيث يعلمون 

رضه عىل عباده وال يطلبه منهم.. وليس هذا يف احلقيقة إال أن اهلل تعاىل ال يف

استنادًا إىل الدليل العقيل القاطع الذي يكشف عن حصول األمن ، وليس 

 استنادًا إىل تساهل العقالء، وعدم االهتامم باخلطأ يف املورد. كام هو ظاهر.

نادًا فأين هذا من التقليد املبني عىل القبول بنسبة معينة من اخلطأ، است

إىل أن العقالء قد أسقطوها من حساباهتم، فإن هذا مما ال يمكن قبوله، ألن 

األمر ليس بيد الناس، وليس هلم أن ينوبوا عن الشارع فيام يرتبط بالتخيل 

 عن أغراضه امللزمة.

 التقليد فطري جبلي ارتكازي:

أن جواز التقليد باملعنى العام  :«قدس رسه»وذكر صاحب الكفاية 

الشامل للوجوب ورجوع اجلاهل إىل العامل أمر يف غاية البداهة، وال حيتاج 

إىل استدالل، فهو فطري ارتكازي جبيل. والذي حيتاج إىل استدالل هو 



 

                                      

 .(1)األمور النظرية

 ونقول:

بل لو احتاج جواز التقليد إىل استدالل، لصح التقليد فيه إلثباته، 

الكالم إىل هذا التقليد اجلديد، فإن ثبتت مرشوعيته بالتقليد األول  وننقل

 لزم الدور، وإن احتاج إىل تقليد جديد لزم التسلسل.

فال بد أن ينتهي إىل االجتهاد، أو إىل ما يوجب القطع بحجته، ولو 

 باالرتكاز. 

هذا يف أصل التقليد، أما يف اخلصوصيات الزائدة، كاعتبار األعلمية 

الة، أو اإلسالم والبلوغ، فيحتاج ملعرفة رشطيتها بنظر الشارع وعدمه والعد

 إىل التقليد فيها.

لو كان جواز التقليد بدهييًا وفطريًا، مل خيتلف فيه اثنان. مع ن قلت: إف

وخالف فيه بعض «: ذكرى الشيعة»يقول يف كتاب « قدس رسه»أن الشهيد 

 .جبوا عىل العوام االستداللفأو ،«اهلل عليهم رمحة»وفقهاء حلب  ،قدمائهم

ثم قال: ويدفعه إمجاع السلف واخللف عىل االستفتاء من غري نكري، 

 .. (2)وال تعرض لدليل بوجه من الوجوه..

 ولو كان النايف ملرشوعية التقليد ـ كعلامء حلب ـ قد وقع يف شبهة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .430ص 2حاشية املرحوم املشكيني( ج( راجع: كفاية األصول )ب1)

 .41ص 1جذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة ( 2)
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مقابل بدهية لزالت الشبهة بمجرد لفت النظر. مع أن النايف ـ كاملثبت ـ قد 

 أرص عىل النفي، مع اطالعه عىل األدلة، وعىل اخلالف يف املسألة.

نع من التقليد التقليد كام أن علامء حلب ال يقصدون يف إجياهبم لالجتهاد وامل

يف األمور االعتقادية، أو التقليد للضالني، أو تقليد من يعتمد يف اجتهاده عىل ما ال 

يصح االعتامد عليه، كالقياس والرأي، واالستحسان، أو التقليد املستند إىل 

العصبية والعشائرية، بل يقصدون به هذا التقليد املتعارف الذي هو حمل الكالم، 

 هذا يدل عىل أن التقليد ليس فطرياً، وال بدهيياً.فإرصارهم 

ولو كان جواز التقليد بدهييًا ملا احتاج إىل إثبات عدم جوازه يف أصول 

 الدين، واحتاجوا إىل إثبات جوازه يف الفروع بالدليل.

أن صاحب الكفاية إنام يدعي بداهة التقليد وارتكازه،  فإنه جياب:

واخلالف إنام هو يف إمضاء الشارع هلذا األمر، وجبليته عند العقالء والناس.. 

وقبوله هبذا القدر من اخلطأ بسبب االكتفاء بظنون املفتي عن الكشف اليقيني 

 عن احلكم مع أن العقل حيكم بلزوم حتصيل اليقني باالمتثال.. 

باالجتهاد  فاملوضوع ليس من قبيل الرضا بتقليد أهل الضالل، أو الرضا

 واالستحسان، وغري ذلك مما تقدم. املستند إىل القياس

 املراد بالفطري واجلبلي:

املراد باألمور الفطرية هو تلك األمور التي حترض إىل الذهن  :إن قلت

بمجرد تصور طريف النسبة والواسطة، هي حترض ومعها قياساهتا وأدلتها 



 

                                      

 ني.مثل: األربعة زوج، النقسامها إىل متساوي

بأنه ما ينشأ من الغريزة يف غري حمله. ألن التقليد  وتفسري الفطري:

 حيتاج إىل التفات واختيار، وليست األمور الغريزية كذلك.

واإلنسان حيب العلم من حيث هو نور وكامل للعاقلة، فتحبه النفس 

 وتسعى إليه.

 بوب.ورفع اجلهل بعلم العامل ليس فطرياً. ولكنه طريق للوصول لذلك املح

أما التقليد، فهو أمر زائد عىل رفع اجلهل بالعلم.. ألن فيه اكتفاء بظن 

 املفتي عن حتصيل اليقني والعلم.

 الظنية ليس أمرًا فطريًا، وال هو ظاهر البداهة. األمارةوالتعذير والتنجيز ب

كام أن التقليد ليس جبليًا، ألن اجلبيل هو شوق النفس إىل كامل ذاهتا 

 وليس لزوم التقليد كذلك.  وكامل قواها..

والسؤال للتعلم ورفع اجلهل وإن كان مقدمة لتحصيل هذا الكامل.. 

 ولكنه ليس هو التقليد، بل هو من مقدماته. 

 .(1)أما أصل ثبوت الشوق يف النفس فهو وجداين. وليس فطرياً وال جبلياً 

لو عىل فلو قبلنا بأن يكون رفع اجلهل بسؤال العامل فطريًا أو جبليًا ـ و

 سبيل املجاز ـ لعالقة األول واملشارفة ـ فال يمكن القبول بكون التقليد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .05ص 1( ال بأس بمراجعة: تفصيل الرشيعة ج1)
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الذي هو الرضا بظنون املفتي، واالستغناء هبا عن حتصيل اليقني والعلم، ال 

 جبليًا وال فطريًا.

سؤال اجلاهل للعامل أمرًا هو أن يكون  ا يمكن القبول به هنا:وغاية م

 بدهييًا وارتكازيًا.. ولكن الرضا بظن املفتي ليس كذلك.. 

ولعل بداهة هذا األمر وارتكازيته هو السبب يف أن اآليات والروايات 

ال تتحدث برصاحة عن سؤال العامل، فيكون نفس األمر بالرجوع إىل 

حو يعطي أنه أمر مفروغ عنه، وعدم املطالبة بتحصيل العلامء وسؤاهلم، بن

 اليقني، وال بالتدراك إيذانًا هبذا اإلمضاء، ودلياًل عىل القبول هبذه الظنون.

التسهيل  وغض النظر عن التدارك يف صورة ظهور اخلطأ رعاية ملصلحة

عنه،  وسواها، ألن من املعلوم: أن األمر الفطري اجلبيل يمكن للشارع أن يردع

مثاًل.  ويأمر املكلف بالعمل باالحتياط .. أو يأمره بالعمل بام اشتهر بني أصحابه

 الظن. السيام وأن تقليد العامل ال يوجب العلم بإصابة الواقع، بل يبقى يف دائرة

م  ال جيوز أن يمنع من 
فكام جاز للشارع أن يمنع من القياس، فل 

وجب له اليقني، أو يأمره التقليد، ويوجب عىل املكلف األخذ بكالم عدد ي

بالعمل باملشهور، أو نحو ذلك مما يكون أقرب إىل إصابة الواقع، مما ال 

 ؟!يوجب اختالل النظام، وال يوجب عرساً 

فسكوته عن ذلك دليل عىل ما قلناه.. والسيام بمالحظة: أن اهلل 

يُد ﴿سبحانه وتعاىل يقول:  يُد  َواَل  اْلُيْسَ  ب ُكمُ  اهللُ ُير   .(1)﴾اْلُعْسَ  مُ ب كُ  ُير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة البقرة. 180( اآلية 1)



 

                                      

، «السمحاءجئتكم بالرشيعة السهلة «: »صىل اهلل عليه وآله»ويقول النبي 

 ونحو ذلك.

إن االستناد إىل بناء العقالء عىل التقليد، ورجوع اجلاهل إىل العامل 

جتويز التقليد، أو إجيابه لتباين العقالء عىل إجازته، أو  اخلبري لعله ال يراد به

عىل اإللزام به تعبدًا منهم، وعدم املطالبة بتدارك اخلطأ، ألهنم رأوا به 

 صالح معاشهم.

بل يراد به اإلشارة إىل أن العقالء قد جروا فيه عىل مقتىض البداهة 

 واالرتكاز املتوفر لدهيم.

وال  ل إىل العامل اخلبري بأهل ملة بعينها..وألجل ذلك مل خيتص رجوع اجلاه

، « صىل اهلل عليه وآله»بزمان بعينه، بل هذا هو حال الناس قبل بعثة النبي 

ومعها، وبعدها وإىل يومنا هذا. بل اكتفى ببيان بعض الرشائط، كالبلوغ، 

 والعدالة واألعلمية.. ونحو ذلك.

ظهور، وقاعدة اليد، ومل يشرتط زوال الظن وتبدله بالعلم يف أصالة ال

 وأصالة الصحة، أو االستصحاب. أو قاعدة كل يشء حالل.. وما إىل ذلك..

 كيف سنفدر النهي عن التقليد؟!:

إذا صح هذا، فكيف نفرس النصوص واآليات الناهية  ولعلك تقول:

مُ  ق يَل  َوإ َذا﴿عن التقليد كقوله تعاىل:   َما َنت ب عُ  َبْل  َقاُلوا اهللُ  َأْنَزَل  َما ب ُعواات   هَلُ
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ُلونَ  اَل  آَباُؤُهمْ  َكانَ  َأَوَلوْ  آَباَءَنا َعَلْيه   َأْلَفْينَا َتُدونَ  َواَل  َشْيئ ا َيْعق   .(1)﴾ََيْ

مْ  ق يَل  َوإ َذاوقال تعاىل: ﴿ ُسول   َوإ ىَل  اهللُ َأْنَزَل  َما إ ىَل  َتَعاَلْوا هَلُ  َقاُلوا الر 

 .(2)﴾ََيْتَُدونَ  َواَل  َشيْئ ا َيْعَلُمونَ  اَل  آَباُؤُهمْ  َكانَ  َأَوَلوْ  آَباَءَنا َعَليْه   َوتَجْدَنا َما َحْسبُنَا

 وكذلك احلال بالنسبة لآليات الناهية عن اتباع الظن؟!

 ونجيب:

إن اآليات واردة يف ذم التقليد، والنهي عن اتباع الظن يف  :أوال  

 هنا جيب فيها حتصيل العلم.األصول االعتقادية، أل

إن هذه النصوص إنام تتحدث عن التقليد، واالتباع األعمى،  ثانيا :

الناشئ عن التعصب واهلوى، ال بداعي طلب الكامل، وكون العلم نورًا. 

 وتقليد كهذا مرفوض يف األصول والفروع عىل حد سواء.

األعمى  إن الذم ليس لتقليد اجلاهل للعامل، بل هو لتقليد ثالثا :

 ون وال ملألعمى، واجلاهل للجاهلني واملبطلني والضالني، الذين ال يعل

 يعقلون شيئًا وال هيتدون، أو تقليد من يستندون إىل حدسياهتم وظنوهنم، 

ال إىل الدليل، واحلجة، ألن املنع عن األمور االرتكازية والبدهيية كاملنع عن 

كلف املتيقن. كام أن األمر به العمل باليقني، من حيث إنه تناقض بنظر امل

 سيكون بنظره أيضًا ـ حتصياًل للحاصل..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة البقرة. 195( اآلية 1)

 من سورة املائدة. 154( اآلية 2) 



 

                                      

املراد باآليات الناهية عن اتباع الظن، هو الظن الذي مل يقم عىل  رابعا :

يرد فيه من الشارع ما يرفع احتامل العقاب عىل اتباعه، إذا حجيته دليل، ومل 

 حصل اخلطأ.

 واالجتهاد أيضًا:

أن االجتهاد يف هذه األعصار ال يشبه االجتهاد  ادعي أيضا : إن قلت:

يف تلك األعصار يف يشء إال باالسم تقريبًا. وهذا يوجب عدم صحة 

اء العقالء، وآية النفر، وآية الذكر، ألن احلديث عن االستدالل بالسرية، وبن

االجتهاد والتقليد يف ذلك العرص ال يفيد يف عرصنا شيئًا، إذ املوجود يف 

 ذلك العرص هو جمرد نقل الفقهاء لفتوى املعصوم.

وعدم الردع عن تقليد املجتهد يف ذلك العرص ال يالزم عدم الردع عن 

.. ألن ما يامرسه املجتهد من عمل، وما تقليد املجتهدين يف عرصنا هذا 

يبذله من جهد آنذاك بحكم العدم بالقياس إىل معاناة وجهد املجتهد يف 

 هذه األيام..

لألول ال يستلزم إمضاءهم للثاين.. فإنه مل « عليهم السالم»فإمضاؤهم 

يكن يف عرصهم من هذا االجتهاد، وال من هذا التقليد عني وال أثر، 

 قبلوا به..ليدعى أهنم قد 

 ونجيب:

عليهم »واألئمة الطاهرون « صىل اهلل عليه وآله»إذا كان النبي  أوال :
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يعرفون ما سيجري عىل شيعتهم بعدهم، وكانوا خيربون الناس به « السالم

يف املناسبات املختلفة.. فاملتوقع منهم أن يكونوا قد أرشدوهم إىل احللول 

ومل نجدهم قد فعلوا ذلك.. املناسبة للمشكالت التي سوف تعرض هلم. 

ال مع علمهم بأن التحول جار ومتواصل.. ولذلك كانوا يقولون هلم: 

 .(1)، فإهنم خملوقون لزمان غري زمانكمتقرسوا أوالدكم عىل آدابكم

فهذا يدل عىل أهنم قد أوكلوهم إىل الطرق العقالئية التي ستكون 

 متداولة يف األعصار اآلتية..

قد هنوا الناس عن العمل باآلراء « عليهم السالم»كان األئمة  ثانيا :

واملقاييس، واالستحسانات، وأرشدوهم إىل وجوب عرض احلديث عىل 

القرآن، وإىل عالج األخبار املتعارضة، وإىل غري ذلك من ضوابط أشارت 

 إليها األحاديث..

وكانوا أيضًا يرشدوهنم إىل كل مسن يف حبهم، كثري القدم يف أمرهم.. 

عليه »م بالرجوع إىل رواة أحاديثهم، وقد أرجعهم االمام احلجة ويأمروهن

إىل هؤالء الرواة يف املسائل احلادثة التي مل تكن يف زمنه وزمن آبائه « السالم

 «..عليهم السالم»

وقد تقدم وسيأيت يف هذه املسألة الكثري من الشواهد عىل أن االجتهاد 

 وكان األئمة أنفسهم يعلمون  ،«عليهم السالم»كان يامرس يف عهد األئمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .269ص 25ج للمعتزيلرشح هنج البالغة راجع:  (1)



 

                                      

أصحاهبم قواعده وأصوله ومناهجه، فدعوى أنه مل يكن موجودًا غري 

دقيقة، بل غري صحيحة، وإن كان هناك بعض التفاوت يف السهولة 

بحاجة إىل « عليهم السالم»قهاء يف زمنهم والصعوبة، حيث مل يكن الف

مراجعة كتب اللغة.. وال إىل توثيق كثري من الرجال بسبب قرهبم من 

املعصوم، وإمكان الوصول إليه بقدر يسري من الوسائط، كام هو احلال 

بالنسبة ملن كان من أهل بالد بعيدة. كام أن الكثريين من املسلمني كانوا ال 

 ية.يتكلمون باللغة العرب

وهذا الفرق اليسري ال يصلح فارقًا.. وسيأيت بعض الكالم حول هذا 

 األمر حني االستدالل بآية النفر، إن شاء اهلل تعاىل.

 اإلمجاع على التقليد:

إن ما قلناه يتأكد بام ادعاه غري واحد من األصحاب، ومنهم  وقد يقال:

اق العلامء عىل اإلذن للعوام يف االستفتاء من غري املحقق يف املعارج من اتف

 نكري من أحد منهم. وقد ثبت أن إمجاع كل عرص حجة..

 ويناقش هذا االدعاء:

بأن األخباريني قالوا بعدم جواز التقليد، فأين اإلمجاع؟! ونقل  أوال :

 ذلك أيضًا عن علامء حلب.

يف االعتقاد، أو  أن إنكار األخباريني للتقليد قد يكون ويرد عىل هذا:

املستند إىل العصبية لآلباء واألجداد، أو أهنم ينكرون تقليد من يفتون 
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، وما إىل ذلك. وقد تقدمت اإلشارة إىل ساقيالبرأهيم، أو من يستند إىل 

 ذلك، وإىل املناقشة فيه أيضًا.

إن االمجاع عىل التقليد معلوم املستند، وهو السرية اجلارية عىل  ثانيا :

جلاهل إىل العامل، أو عىل االنسياق مع أمر فطري ارتكازي، أو أن رجوع ا

مستنده هذه األخبار التي أرشنا إليها، أو بناء العقالء، أو دليل االنسداد، أو 

غري ذلك من األدلة التي يسوقوهنا يف مقام اإلثبات.. فلعل املجمعني 

ات التعبدية استندوا إىل هذه األدلة، أو إىل بعضها. وليس هو من اإلمجاع

 التي ال يعلم هلا مستند إال أن يكون التلقي من املعصوم.

قوهلم: إن إمجاع كل عرص حجة غري مسلم، بل هو موضع كالم  ثالثا :

بني العلامء، وموضع أخذ ورد. والقدر املتيقن هو حجية اإلمجاع يف املسائل 

ع يف بعض املتلقاة، التي يعلم أن املستند فيها قول املعصوم، ألن اإلمجا

 األعصار ال يثبت اتصال املجمعني فيه باملعصوم.

 سةرة املتدينني:

وقد يستدل عىل جواز التقليد: بأنه سرية املتدينني عرب التاريخ، فإن 

 .(1)العوام كانوا وما زالوا يرجعون إىل علامئهم

 نية عىل أهل الدين.أن هذه السرية متصلة بزمان املعصوم، وهي مب والظاهر:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عدة األصول للشيخ الطويس.1)



 

                                      

وفيام ال يعرف من الدين مع ظهور أهنم يعملونه عىل سبيل التدين به. 

الفرق بني السرية وبني اإلمجاع واالتفاق: أن اإلمجاع واالتفاق إنام يكون 

لدليل الرشعي فيام يقولونه. أما السرية من أهل العلم الذين يستندون إىل ا

 فال يعلم من يأخذ هبا إن كان بني من يالحظ عملهم عامل أو ليس فيهم.

 وجياب:

رجوعهم إنام بأنه ال دليل عىل أن سريهتم ناشئة عن مستند رشعي.. إذ لعل 

هو حلصول االطمئنان هلم بسؤال العامل، فيكتفون به. أوعدم التفاهتم إىل أن 

يستند يف فتواه إىل أمور ظنية، بل يتومهون أهنا كلها قطعية، أو أهنم املفتي 

يستندون إىل بناء العقالء مع غفلتهم عن لزوم حتصيل إذن من الشارع 

 وإمضائه.. فالسرية ال تكشف عن رضا الشارع.

أن هذه السرية ال ختتص باملسلمني، بل هي جارية  وقد يشاد لذلك:

رواية االحتجاج املتقدمة إىل تقليد عوام  يف غريهم أيضًا.. وقد أشارت

ْتُهم عىل ذلك. م   اليهود لعلامئهم، وذ 

 التقليد يف اآليات الشريفة:

وقد استدل كثري من العلامء عىل جواز التقليد ببعض اآليات الرشيفة، 

 .. فالحظ ما ييل:نذكر منها آيتني مها: آية النفر، وآية سؤال أهل الذكر

 آية النفر والتفقه:

نْ  َنَفرَ  َفَلْواَل ﴿واستدلوا عىل جواز التقليد بقوله تعاىل:  نُْامْ  ف ْرَقة   ُكل   م 
 م 
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ين   يف   ل َيَتَفق ُاوا َطائ َفة   ُروا الد  مْ  َرتَجُعوا إ َذا َقْوَمُامْ  َول ُينْذ   .(1)﴾َذُرونَ َيْ  لََعل ُامْ  إ لَْيا 

فقد قررت هذه اآلية املالزمة بني إنذار الراجعني إىل قومهم بواسطة 

بيان األحكام هلم، والقرينة عىل أن املراد هو اإلنذار بوسطة األحكام قوله 

ُاواتعاىل: ﴿  ين   يف   ل َيتََفق  للمالزمة  ﴾ )حيث ذكر الالزم، وأريد به امللزوم(.الد 

وترتيب األثر الذي يتحقق باألخذ العميل بأقوال  اإلنذار وبني احلذر،بني 

املنذرين، سواء أنذروهم بأمر خارجي، أم بوجود حكم مولوي. وسواء 

أوجب اإلنذار العلم هلم، أم مل يوجب ذلك. وكام حيصل اإلنذار باألخبار 

 حيصل باإلفتاء، فإن اإلفتاء إنذار بالداللة االلتزامية.

ين، ولزوم األخذ منهم مقدمة حجية أقوال املنذر وذلك يعني:

علة ملا قبلها، فيكون « لعل»لالمتثال، وإن مل يفد كالمهم العلم، فإن ما بعد 

 تابعًا له يف الوجوب واالستحباب، وهو معنى التقليد عرفًا..

 وقد أوردوا عىل هذا االستدالل بإيرادات عديدة نوطئ هلا بام ييل:

 إن االستدالل باآلية يتوقف عىل ما ييل:

 «.لوال التحضيضية»داللتها عىل وجوب النفر بواسطة  ـ 1

أن يكون املراد التفقه بمعنى استنباط األحكام، ال األعم منه، ومن  ـ 2

 تعلم األمور االعتقادية.

 كون التفقه غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة. ـ 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سورة التوبة من 122( اآلية 1)



 

                                      

صدق اإلنذار عىل جمرد الفتوى، من حيث استلزامها اإلخبار  ـ 4

 بالعقوبة عىل املخالفة.

 كون املراد احلذر العميل. ـ 5

مفيدة لوجوب احلذر، لكونه غاية لإلنذار « لعلهم»أن تكون كلمة  ـ 6

 الواجب.

 أن يكون وجوب احلذر مطلقًا، يشمل ما لو أفاد اإلنذار العلم أم ال. ـ 7

 وبعدما تقدم نقول:

 قد أورد عىل االستدالل هبذه اآلية بأمور عديدة نذكر منها ما ييل:

إن الناس كانوا ينفرون للجهاد، وال هيتمون بالنفر للتفقه والتعلم  أوال :

لتحثهم عىل هذا األمر، وعىل والتعليم لألحكام وغريها. فجاءت هذه اآلية 

أنه ال ينبغي إمهاله.. فال تدل عىل وجوب التقليد.. وإنام عىل رجحان التعلم 

 والتعليم.

 وجياب:

بأن املطلوب هو إثبات أصل اجلواز والرجحان عند الشارع.. ومستوى 

الرجحان يتحدد بمالحظة كل مورد بحسبه، فإذا كان مما يستتبع عقوبة يف 

 فإن الرجحان يرتقى إىل درجة اإللزام.. صورة اإلمهال،

والقرينة عىل أن الكالم يف اآلية ناظر إىل هذا املورد هو ترصحيها بأن 

الغاية من هذا التوجيه هو حصول احلذر لدى من يتوجه إليهم اإلنذار، 

واحلذر إنام يكون من أمر خموف. وهو يف مورد األحكام اإللزامية عىل عدم 
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 د تنجزها.التعرض المتثاهلا بع

صىل اهلل »بأن اآلية حتدثت عن تعلم املنذرين لألحكام من النبي  ثانيا :

، ثم إبالغها للناس عىل نحو «عليه السالم»أو من اإلمام « عليه وآله

 الوجوب الكفائي. وهذا خيتلف عن الفتوى عن اجتهاد.

 ويمكن أن جياب:

عن التفقه يف  ، بل حتدث«لينقلوا األحكام للناس»بأنه تعاىل مل يقل: 

الدين، والفهم ألحكامه، ومراميه، ودقائق معانيه، فإن كان األمر اعتقاديًا 

بي نه للناس بالنحو الذي يناسب فهمهم، وعليه هو أن يسعى لتحصيل 

 اليقني يف هذا األمر.

وقد روي يف األخبار ما يدل عىل أن من مجلة تطبيقات هذه اآلية هو 

 .(1)تعرف عليه بعد موت اإلمام السابقالنفر إىل اإلمام الالحق لل

طبقها عىل النفر إىل اإلمام ليحصل عىل  وحديث آخر صحيح السند:

 .(2)واليته وحمبته

وإن كان األمر مرتبطًا باألحكام، فإن التفقه يعني فهم املعاين بام 

يتناسب مع هذه املهمة، وقد حتتاج إىل التمييز بني األخبار، ومعرفة جهة 

 مع بينها، ومعرفة مراميها.الصدور، واجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126ص 1( راجع: جممع البيان ج1)

 .392ص 1( الكايف ج2)



 

                                      

قوله: « عليه السالم»وقد روي عن كتاب هشام بن سامل، عن الصادق 

 .(1)«تفرعوا إنام علينا أن نلقي عليكم األصول وعليكم أن»

ينا إلقاء عل«: »عليهم السالم»إلمام الرضا ومن كتاب البزنطي عن ا

 .(2)«األصول وعليكم التفريع

 أفقه الناس إذا أنتم«: »عليه السالم»ويف نص آخر عن اإلمام الصادق 

إنسان  عرفتم معاين كالمنا، إن الكلمة لتنرصف عىل وجوه، فلو شاء

 .(3)«لرصف كالمه كيف شاء، وال يكذب

ية املباركة بوضوح، فإن املطلوب لو ولعل هذه الرواية تفرس لنا اآل

كان جمرد النقل مل يطلب املعرفة لوجوه الكالم، واستخراج مراد اإلمام، بل 

حيتاج إىل تدبر كان املطلوب جمرد محل كالمه بعينه ال بالغه للناس.. وال 

والناسخ  املتشابهمن حكم وفهم ومتييز بني مقاصده ومل حيتج إىل متييز امل

 ورد أيضاً عنهم املحت إليه الرواية الثابتة فقد من املنسوخ كام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29واملستطرفات من جامع البيزنطي، ووسائل الشيعة ج 090ص 3( الرسائر ج1)

 .240ص 2وبحار األنوار ج 22ص

 41ص 18ج( اإلسالمية ط) و 62ص 29ج( آل البيت طوسائل الشيعة )( 2)

 .02حديث  6القايض، باب  أبواب صفات

اإلسالمية(  ط) و 119ص 29وسائل الشيعة )آل البيت( جو 1صمعاين األخبار ( 3)

 .180و  184ص 2بحار األنوار جو 288صختصاص اإلو 84ص 18ج
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كمحكم  كمتشابه القرآن، وحمكامً  إن يف أخبارنا متشاهباً  «:عليهم السالم»

تبعوا متشاهبها دون حمكمها فردوا متشاهبها إىل حمكمها، وال ت القرآن،

 .(1)فتضلوا

ويف القرآن الكريم إىل أصول « عليهم السالم»وأشري يف كالمهم 

وقواعد كثرية كقاعدة العرس واحلرج، وقاعدة: ال رضار، واإلستصحاب، 

وقاعدة اليد، وحديث الرفع الذي يشري إىل أصالة الرباءة وغريها.. إىل غري 

قهية التي تستفاد من تعاملهم مع ذلك من املباحث األصولية والف

 «.عليهم السالم»أصحاهبم، ومن كلامهتم 

ال نعد الرجل من  إنا واهلل«: »عليه السالم»وعن اإلمام الصادق 

 .(2)«فيعرف اللحن ،حتى يلحن له شيعتنا فقيهاً 

فتى وهو ال يعلم أ ومن»..يف حديث: « صىل اهلل عليه وآله»وعن النبي 

 .(3)«هلكأفقد هلك و، املحكم من املتشابهو ،الناسخ من املنسوخ

 والشواهد التي تدخل يف هذا السياق كثرية جدًا..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنه، وعن عيون أخبار  180ص 2جبحار األنوار و 192ص 2جحتجاج اإل( 1)

 .362ص 2جمستدرك سفينة البحار ، و«عليه السالم»الرضا 

 .112ص 01وج 258ص 2جبحار األنوار و 144صامين لنعلالغيبة ( 2)

 .13ص 1ججامع أحاديث الشيعة ( 3)

 



 

                                      

إن هذه اآلية خاصة بالنفر إىل اجلهاد. مما يعني أن املراد بالتفقه  ثالثا :

 التبرص يف الدين، بسبب ما يرونه من ألطاف ومعجزات تزيد من يقينهم

ذلك  وعاهتم. وألجلومعرفتهم، ثم خيربون بعد عودهتم بمشاهداهتم ومسم

عاقبة  حتدثت اآلية عن اإلنذار، وعن رجاء احلذر. فإهنام إنام يناسبان اخلوف من

 التسويف، والبعد عن التضحية يف سبيل اهلل، وإمهال التفكري يف اآلخرة.

 وجياب:

ال نسلم: بأن اآلية خاصة باجلهاد، بل هي رصحية بأنه جيب أن  ألف:

لجهاد، وفرقة تنفر للتفقه، فقد قال تعاىل: ينقسم الناس إىل فرقة تنفر ل

نُونَ  َكانَ  َوَما﴿
ُروا املُْْؤم  ة   ل َينْف  نْ  َنَفرَ  َفَلْواَل ﴿ . أي للجهاد.﴾َكاف   ف ْرَقة   ُكل   م 

نُْامْ 
ُاوا َطائ َفة   م  ين   يف   ل َيَتَفق  ُروا الد  مْ  َرتَجُعوا إ َذا َقْوَمُامْ  َول ُينْذ  ُامْ  إ َلْيا   َلَعل 

 .(1)﴾َذُرونَيْ 

أي ال تنفروا مجيعكم للجهاد، بل عىل طائفة منكم أن تنفر لتعلم 

األحكام، مع أن اجلهاد يتوقف عليه حياة الناس ومعاشهم، وحيفظ به دينهم 

ووجودهم، فاقتطاع طائفة من املجاهدين ألجل التفقه يف الدين يدل عىل أن 

 فإنه يوازي اجلهاد يف أمهيته.هذا التفقه مصريي أيضًا.. وال يمكن التهاون به، 

مع مالحظة أن النبي كان يرسل املجاهدين يف رسايا اجلهاد، ويبقى هو 

 يف املدينة والغزوات التي شارك فيها كانت أقل بكثري من جمموع الغزوات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توبة.من سورة ال 122 اآلية( 1)



 تجتااداإلعتامد يف مسائل التقليد واإل                                                                            172
 

                                      

والفقه،  ب النفر إليه من البالد األخرى لطلب العلموالرسايا. واملراد هو طل

 ي واإلمام والعامل املعلم للناس.كالنفر من املدينة نفسها إىل حيث يكون النب

فإن أهل املدينة يمكنهم الوصول إىل النبي يف كل  ومن تجاة أخرى،

وقت، ويكفي أن خيرج أحدهم من بيته إىل املسجد فيسمع من النبي ما 

عام حيتاج إليه، ثم هو يكون مع النبي حني يكون النبي مع أحب، ويسأله 

املجاهدين، ولكن املسلمني الذين هم يف البالد األخرى هم املعنيون 

باخلطاب باآلية أكثر من غريهم، فإن املطلوب منهم أن يرسلوا طائفة جتاهد 

وتدافع عن الدين وأهله، وطائفة أخرى تكون عند النبي لتتفقه يف الدين 

 ع إليهم..وترج

ولو سلمنا أن الكالم عن تفقه طائفة من النافرين يف سفر اجلهاد،  ب:

 ويف غريه، فإنا نقول:

ال معنى لتخصيص الكالم يف اآلية يف خصوص ما يرتبط باألمور 

االعتقادية، من ألطاف ومعجزات، فإهنا قد حتدثت عن التفقه يف الدين.. 

و تعلم األحكام.. وإنام يكون ذلك واملعنى املتبادر، وأجىل مصاديق التفقه ه

باحلضور يف جمالس الرسول واإلمام، والكون معه، والسامع منه. وإال فإن 

نفس احلضور يف ساحات اجلهاد ال يتضمن تفقهًا يف األحكام، وقد يفيد يف 

 أخذ العربة أحيانًا. 

وربام انعكس األمر عند بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين قد 

هم، وتعجبهم شجاعتهم، وقد تقسو قلوهبم، وتزيد جرأهتم يغرتون بأنفس



 

                                      

 عىل الدماء.

وعىل كل حال، فإن العربة إنام هي بعموم اللفظ، وسعة داللته، ال 

صىل اهلل عليه »بخصوصية املورد. ومورد اآلية هو االستامع من النبي 

، ثم تعليم ذلك إىل الغري، وحتصينهم من الوقوع فيام يوجب العقوبة «وآله

اإلهلية، وتبديل جهلهم بالعلم، رجاء أن حيذروا من املخالفة يف مقام 

 االمتثال.

إن األمور االعتقادية حمددة يمكن التفقه بالواجب منها يف وقت  ج:

حمدود، وينتهي األمر. أما األحكام فالناس حيتاجون يف كل وقت وآن إىل 

 يها. الكثري منها.. وإىل بذل جهد ووقت طويل يف حتصيل الفقه ف

قالوا: إن االجتهاد يف عرص نزول اآلية مل يكن باملعنى الذي نراه  ا :رابع

يف هذه األعصار موجودًا. فاملراد بالفقاهة يف اآلية سامع األحكام من 

املعصوم.. فال تدل اآلية عىل حجية الفتوى التي قد ختطئ وقد تصيب، بل 

 أيضًا. تدل عىل حجية النقل. وحكي هذا عن املحقق األصفهاين

 وقد أتجيب عن هذا بام ييل:

تقدم: أن اآلية مل ترش إىل حجية األخبار، بل حتدثت عن  ألف:

الفقاهة. ومن املعلوم: أن الفقاهة حتتاج إىل فهم للمعاين، ومعرفة املحكم 

 من املتشابه، والعام من اخلاص، و.. و.. الخ.. 

ىل معناها، أو وال يعترب يف حجية الرواية: أن يكون الناقل ملتفتًا إ

 بصريًا يف مراميها، أو متفقهًا يف الدين.
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إن االجتهاد أمر واحد يف مجيع العصور. ولكنه خيتلف سهولة  ب:

وصعوبة، واختالف مصاديق العام ال خيرجها عن عمومه، ويدخلها حتت 

مفهوم جديد، وال يوجب رصف ظهوره إىل بعض مصاديقه دون سواها. 

يات، واحلاجة إىل اجلمع بينها، أو الرتجيح.. مع العلم: بأن تعارض الروا

ووجود الناسخ واملنسوخ، واملحكم واملتشابه، ولزوم معرفة حلن الكالم، 

 ورد الفروع إىل األصول، وغري ذلك كان موجودًا يف مجيع العصور.

 وإطالق اآلية يقتيض عدم الفرق بني مراتب االجتهاد.

 فقاهة. أن جمرد نقل الرواية ليس نحن هنا: ضيفون

رصيح  . وهذا(1)«فرب حامل فقه ليس بفقيه»روي عن املعصوم قوله:  ج:

يف الفرق بني الفقاهة وبني النقل. وقد حددت اآلية مطلوبية الفقاهة، دون 

 ما عداها.

أعطاك «: »عليه السالم»وقال زرارة لبعض من روى له كالم اإلمام 

 .(2)«من جراب النورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آل  طوسائل الشيعة )و 288ص 19جمستدرك الوسائل و 453ص 1جالكايف ( 1)

من  8باب  64و  63ص 18ج( اإلسالمية طو ) 95و  89ص 29ج( البيت

 (.44أبواب صفات القايض حديث

راجع: و 490و  494ص 2جلسان امليزان و 69و  68ص 2جميزان االعتدال ( 2)

 .042ص 19ج( اإلسالمية) و 238ص 26ج( )آل البيتسائل الشيعة و



 

                                      

وأورد عىل االستدالل باآلية: أهنا ذكرت: أن املطلوب هو  ا :خامس

احلذر، وال دليل عىل أن احلذر هو الفعل اخلارجي، ألن احلذر حالة نفسانية 

 قلبية تنشأ عند ذكر أمر خميف، قد يكون احلاذر عاملًا به وقد يكون جاهاًل..

النفسانية.  ء يف ذهنه، يولد لديه تلك احلالةفإن نفس حضور هذا اليش

بالواعظني  وذلك جيعل اآلية بعيدة عن موضوع التقليد، بل هي خمتصة

رون باآلخرة وخيوفون الناس ليعودوا إىل رشدهم  املرشدين الذين يذكِّ

ويتوبوا إىل اهلل. فاآلية ناظرة إىل ذكر اجلنة والنار والتخويف هبذه، 

بط هلا بأخذ الفتوى وتطبيق الفعل عليها.. فال والرتغيب بتلك، فال ر

 .(1)يقاس بالتقليد، الذي هو تطبيق العمل عىل الفتوى

كام أن احلذر خوف غري اختياري، والعمل غري االختياري كاخلوف ال 

 يتعلق به حكم إلزامي.

 وجياب:

بأن نفر طائفة لتحصيل ما ينذرون به قومهم إذا رجعوا إليهم  ألف:

قبل به نذروهنم بعد رجوعهم ال علم هلم يسوف لذين يدل عىل أن ا

 وحتذيرهم.رهم انذإ

 .االمتثال ختياري هواعمل  إذا حصل، فسيعقبهاحلذر إن اخلوف و ب:

 فهو من قبيل إجياد الداعي إىل العمل.. يتحقق احلذر العميل املطلوب..ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .06و  00ص 1عة ج( راجع: تفصيل الرشي1)
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النفسانية،  لقد حصل اخللط بني احلذر واخلوف، فاخلوف هو احلالة ج:

فعال وف، فهو من األخميف اللغة ـ التحرز من أمر  رسفكام  أما احلذر فهو

حداث إومهم، وقوبدهيي أنه ليس املطلوب هو جمرد ختويف  ،اخلارجية

 ..حالة نفسية لدهيم، وينتهي األمر

هو أن يكون ذلك سببًا يف استقامتهم عىل جادة  :بل املقصود به

نذار النافرين والعمل إالصواب يف مقام العمل. وترتيب األثر عىل 

 وعلامء وخرباء بام ينذرون به. ،ةريهل بصهم أبأخبارهم، بام 

ال معنى لتخصيص الكالم باإلرشاد باألمور االعتقادية والتخويف  :د

هو أمر له ارتباط بالفقه واملعرفة منه إن الذي ينذروهنم ف من العذاب،

وأمور الدين متعددة الوجوه، فيالحظ كل مورد بحسب ما له من ، الدينية

ثر بد من ترتيب األ ن كان من األمور االعتقادية، فالإف خصوصية..

حكام، ه عليه، وإن كان من األبعقد قليتبناه ووياعتقاديًا عليه، بأن يلتزم به 

فاألمر  وهو التقليد، م العمل، بتطبيق العمل عليهد من رعايته يف مقاب فال

 ال خيرج عن حدود التفقه يف الدين يف كل حال.

مسوقة لبيان وجوب  بأهنا أوردوا عىل االستدالل باآلية: سا :داس

العميل، بتطبيق  يان وجوب احلذرب بصدد اإلنذار.. وال دليل عىل أن املوىل

 .اآلية عىل التقليدالعمل عىل الفتوى، لكي يتم االستدالل ب

  وجياب:

ء رجاء أنه إذا أوجب الشارع التحذير من يش :ن العرف يرىأب ألف:

، وقال لفرقة من الناس: اتركوا هذا اجلهاد الذي حيفظ به حصول احلذر



 

                                      

الدين وتصان بيضة اإلسالم ودماء املسلمني، وتفقهوا يف الدين ألجل 

ل ذلك عىل أن وجوب دإنذار الناس فلعل احلذر العميل حيصل منهم، 

يريد حصول احلذر بصورة جازمه وشديدة  مر مفروغ عنه وأن املوىلأاحلذر 

بل إذا كان احلذر ضعيفًا وقد ريض املوىل بالتنازل عن اجلهاد الذي  جدًا..

حيفظ الدين واملسلمون به رجاء حصول هذا االحتامل الضعيف، فإن ذلك 

 دى يمكن تصوره..يدل عىل أن مطلوبية احلذر قد بلغت أقىص م

ات املطلوب هو إثبات جواز التقليد باآلية، ويكفي يف ذلك إثب :ب

حكام من جواز هذا احلذر بمعناه العميل الذي من مفرداته أخذ األ

 تقتضيه. املنذرين، والعمل وفق ما

 ىلية ليست مسوقة لبيان وجوب النفر ع: لعل اآلأيضاً  قالوا ا :بعسا

ال للردع  ،ر العام للجهادفع عن الندة للرقسوفرقة من كل طائفة، بل هي م

عن النفر للجهاد عىل سبيل الكفاية، وأنه إذا كان يكفي لردع العدو مئة 

نُونَ  َكانَ  َوَما﴿: ه تعاىلبقرينة قولرجل فال داعي لنفر األكثر 
ُروا املُْْؤم   ل َينْف 

ة    ..(1)﴾..َنَفرَ  َفَلْواَل  َكاف 

قضاء احلوائج وحتصيل للجهاد، وأخرى لفة ئطا رف: أن تند تعاىلفأرا

 .(2)حكامتعلم األاملعاش وتدبري األمور و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .توبةمن سورة ال 122 اآلية( 1)

 .00و  04ص 1( تفصيل الرشيعة ج2)
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حكام، بطريق أوىل، لزوم النفر لتعلم األ ثبتبأن هذا املعنى ي ونجيب:

جلهاد باحكام بمستوى اهتاممهم تعلم األبد منهم أن هيتموا ألنه تعاىل يري

 مصريهم مرتبط به.. نأل ،الذي هو من أوجب الواجبات

االستدالل باآلية متوقف عىل أن يراد التفقه بخصوص األحكام  ا :ثامن

حكام الفرعية حكامها.. فلو كان املراد األعم من األأالرشعية باستنباط 

ألن ما قصدته اآلية من كلمة  ..هبا عىل ذلك ستداللتقادية مل يصح االعواال

التفقه ال بد أن يشمل التفقه الذي يفيد يف نقل قول املعصوم، ويف اإلنذار يف 

االعتقادات، ويف تعلم األحكام. وليس فيه داللة عىل إجياب التقليد. ولزوم 

ز أن تطبيق العمل عىل فتوى املجتهد وظنونه من األدلة االجتهادية، وال نحر

د، ألهنا مسوقة لبيان أصل اآلية يف مقام بيان حجية الرأي االجتهادي للمقل  

 وجوب النفر ألجل التفقه، ال لبيان هذه التفاصيل.

  :يف اجلواب ونقول

لزوم القبول من العامل قاعدة كلية مفادها دل عىل ين عموم اآلية إ

ل بني مورد ومورد، وال يفرق يف هذا القبو ، بأمر من األمورري البصريواخلب

مر أن كان اجلهل بإكل مورد بحسبه، ف وإن كان ال بد من مالحظة حال

نه يرجع إىل إن كان بأمر اعتقادي، فإفريجع إىل الفقيه ويأخذ منه، و ي،فقه

  .يتعلم منه. ياالعتقادية ك نبالشؤو اخلبري

ن احتاج إىل إيف كل مورد ما حيتاج إليه من رشائط، ف يوعليه أن يراع

حيصل له والبحث حتى سؤال الاملخربين حتى حيصل له العلم التزم بد دعت



 

                                      

وإن احتاج إىل السؤال عن الدليل كام يف األمور االعتقادية سأل قني، يال

أو البلوغ، أو العدالة، أو.. األعلمية، كرشط حتقيق ىل إوإن احتاج  عنه،

ال حيتاج إىل املورد كان فعليه مراعاة ذلك يف كل مورد بحسبه، وإن  أو..

اكتفى بذلك..  ،قولهًا بخذ منه متعبدأالسؤال عن الدليل، بل يكفي أن ي

 ورعاية اخلصوصيات ال يرض بالقاعدة. وهكذا..

يصدق عىل الفتوى بالوجوب أو  الوأورد أيضًا: بأنه  :ا  تاسع

وهذا ما ال إذا اقرتن ذلك بالتخويف من العقاب..  إالنذار إبالتحريم أهنا 

نذار إنام يناسب فاإلواملفتي باألحكام الرشعية.. ل الفتوى، يفعله ناق

 .مور االعتقاديةاأل

نذار معًا مرتبني عىل وجوب جعل اهلل تعاىل التفقه واإل وبعبارة أخرى:

 .. هًا عليبرتتمر.. ومل جيعل اإلنذار وحده فالن

 التي ةفخ األحكام التي تتفقه الطائننذار سيكون من سفال دليل عىل أن اإل

 .(1)ذرنم ال دليل عىل أنه يصدق عىل املجتهد باألحكام أنهكام قه هبا. فتنفر للت

  وجياب:

نذار عىل ما يقوله املجتهد ملن يطلب بأنه يكفي يف صدق اإل ألف:

 ف، ويواجه املكلفًا يف حق املكلوفعليلزاميًا إاحلكم منه أن يكون احلكم 

 ..حني جتتمع رشائطه ليف مقام االمتثابه خالل خطر العقوبة عىل اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .00ص 1( تفصيل الرشعية ج1)
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بل حتى لو كان احلكم ليس إلزاميًا، فإن نفس نسبته إىل الشارع من 

غري علم تعرض فاعلها للعقوبة، ألهنا قول بغري علم، ونسبة ما مل يعلم أنه 

ن أن يسعى لألمن من العقاب عىل من الدين إىل الدين، فال بد للمكلف م

 هذا أيضًا.

ويف أو ترهيب.. وقد وصف ال جيب أن يصاحب بيان احلكم خت ب:

ه اهلل منهم، بون الناس بام يطلربنبياء باملبرشين واملنذرين، ألهنم خياهلل األ

نبياء للناس مور االعتقادية التي يبينها األمع أن األ ،ويعاقبهم عىل تركه

 ياها..إحكام التي يعلموهنم ألسبة لقليلة جدًا بالن

نذار اد اإلفأ لو طالق يشمل صورة ماإقد يقال: ليس لآلية  ا :عارش

لو مل يصل األمر إىل هذا احلد. ألن اآلية مسوقة لبيان  العلم، وصورة ما

لبيان وجوب التحذر استنادًا إىل  ، الهوجوب نفر الطائقة ألجل التفق

 ةتدالل باآليـيصح االس مل حيصل.. فال أم ،حصل العلمأاإلنذار، سواء 

وال تدل عىل وجوب القبول من  خذ التعبدي..األ ةالتقليد، وكفايعىل 

الذي ينذر قومه كيفام كان. بل هي من قبيل شهادة الشاهد يف البينة، حيث 

 ال جيب القبول منه حتى ينضم إليه آخر، أو أكثر.

الطمينان، أو إذا انضم إىل فلعل قبول قوله إنام هو إذا أفاد العلم أو ا

 آخرين. السيام وأن اآلية حتدثت عن املنذرين بصيغة اجلمع.

  وجياب:

يف الدين هو صريورهتم موئاًل ومرجعًا للجهال من  همن التفق ةايغن البأ



 

                                      

 .عارف عند الناس يف رجوعهم هذاتهو امل وفق ماأمر، هبم إذا نا ،قومهم

 املوردن كان إف ،رض نفسهافتوارد فالسرية اجلارية، وخصوصيات امل

حيتاج إىل حصول العلم فيه فعىل الراجع أن يسعى لتحصيل العلم، ولو 

خذ املراجعة لألبمجرد وإن كان مما يكتفى فيه قوال.. تكثري السؤال ومجع األب

حيتاج ال كتفى فيه بذلك. فقد اأهل اخلربة إىل راجعات املالطبيب، و قول كام يف

إال إذا كان األمر بالغ احلساسية  هل اخلربة.أحد من كثر من واأ ةإىل شهاد

 واخلطورة بالنسبة للمريض.

 وإن كان مما يؤخذ تعبدًا كام يف الظنون االجتهادية أخذ به أيضًا.

اَم  َوْلَيْشَاْد ﴿أن الطائفة يف قوله تعاىل:  ويشاد لذلك: نَ  َطائ َفة   َعَذاََبُ  م 

ن نيَ   فرست بالواحد. .(1)﴾املُْْؤم 

إن اإلنذار ال يكون ببيان أحكام الرشيعة، وال يصدق  عرش: حادي

 عىل الفقيه أنه منذر، فال بد من القول: بأن اآلية خاصة باالعتقادات.

 وجياب:

ملاذا ينظر إىل خصوص اإلنذار الوارد يف اآلية. وال ينظر إىل كلمة:  ألف:

ين   يف  ﴿ . وكلمة ﴾ل يَتََفق ُاوا﴿  دين كله، ومل ختصا الكالم ، فإهنام تشمالن ال﴾الد 

يف االعتقادات، كام أن اآلية مل تذكر أن املراد بالقوم الذين يرجعون إليهم 

 لينذروهم هم خصوص الكافرين ليدعى أن الكالم خاص باالعتقادات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة النور. 2( اآلية 1)
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فهم ذلك من اآلية نفسها ـ أشارت أن الروايات ـ بل قد ي قد تقدم:ف

إىل إسالم هؤالء الناس، وسالمة عقيدهتم، حني ذكرت أن املطلوب منهم 

هو الن فر إىل اإلمام للحصول عىل واليته وحمبته، أو للتعرف عليه بعد موت 

 اإلمام السابق..

 األمور العقائدية بعد ما بيناه يصبح يف غري حمله..باآلية  تخصيصف

اآلية تتحدث عن إنذار املسلمني املعتقدين بام جيب  ى:وبعبارة أخر

االعتقاد به، ال عن إنذار املرشكني أو غري املسلمني. وإنذار املسلمني إنام هو 

بيان األحكام التي يكثر ابتالؤهم هبا. وحيتاج تعلمها إىل وقت وجهد. وأما 

 ائل ال أكثر.ما حيتاج إليه من االعتقادات مما حيتاج إىل اليقني، فهو بضع مس

 أما فيام يرتبط بتسمية الفقيه باملنذر، فجوابه: ب:

هو:  أنه ال يوجد ما يدل عىل مطلوبية تسمية الفقيه باملنذر، بل املطلوب

األحكام،  أن يقوم الفقيه بتحذير الناس من خمالفة الرشيعة، وأن يعلم الناس

 ب اإلهلي.حتى ال يقعوا يف خمالفة أحكام اهلل، ويعرضوا أنفسهم للعقا

 أي أن املطلوب هو أن يقوم الفقيه باإلنذار بغض النظر عن التسمية.

 الفقاهة يف آية النفر:

إن آية النفر قد جعلت الفقاهة موضوعًا لألخذ بقول املنذرين.  :قالوا

تاج يف وهذا يدل عىل أهنا ناظرة هلم بام هم مفتون وفقهاء، ألن الراوي ال حي

أخذ روايته إىل أكثر من أن يروي، ولو رواية واحدة، وال حيتاج حتى إىل 



 

                                      

فهمها لصدق عنوان الفقيه عليه، واآلية رصحت باحلاجة إىل صريورهتم 

 فقهاء. والفقيه حيتاج إىل تضلع وسعة اطالع، وطول باع يف الفقه.

 ونجيب:

األخذ بقول  الظاهر: أن عنوان الفقاهة ال مدخلية له يف صحة أوال :

املنذرين، ألنه أخذ يف اآلية عىل نحو الغالب، فإن من ينفر ليتفقه يف العلم 

يت   َوَرَبائ ُبُكمُ ﴿ والفقه يصري فقيهًا غالبًا، فهو كقوله تعاىل:   يف   الال 

ُكمْ  .. ولكن هذه الفقاهة قد تصل إىل حد القدرة عىل إصدار (1)﴾ُحُجور 

 الفتاوي وقد ال تصل.

فقيه كام يصدق عىل املجتهد كذلك قد يصدق عىل من سمع ال ثانيا :

وحفظ كثريًا من األحكام وفهم معانيها وكيفية تطبيقها، كالذي حيفظ 

 الرسالة العلمية كلها.

إن اآلية مل جتعل الفقيه موضوعًا، بل جعلت املوضوع التفقه  ثالثا :

هم مقدمة لوجوب اإلنذار. وهو يصدق عىل تعلم مجلة من املسائل وف

معانيها، وإن مل يعرف أدلتها ولو كانت يسرية. فاملطلوب هو من تفقه 

 وتعلم، وليس املطلوب عنوان الفقيه واملجتهد.

نعم.. قد تستفاد كثرة املسائل من إجياب النفر وجتشم املصاعب، فإنه ـ 

 يكون ألجل مسألة أو مسألتني. غالبًا ـ ألجل قدر معتد به من املسائل، وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة النساء 23( اآلية 1)
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بل قد يستفاد ـ كام ذكره بعض اإلخوة األفاضل ـ من نفس كلمة 

 التفقه يف الدين، فإن تعلم بضعة مسائل ال يصدق عليه أنه تفقه يف الدين. 

 ولكن ذلك ال جيدي يف إثبات لزوم التعنون بعنوان الفقاهة.

موضوعًا حلجية  مقدمة لالستنباط والفقه مل جيعل إن الت رابعا :

 الفتوى، بل جعل مقدمة للتمكن من نقلها إىل القوم بعد الرجوع إليهم.

هو « عليهم السالم»قوهلم: إن التفقه املوجود يف عصورهم  :خامسا  

 بعينه املوجود يف عرصنا، وإن كان أقل مؤونة منه.

ايا االجتهادية كانت من ألجل أن الكثري من القض وذكر يف تجوابه:

مثل حجية الظهور وحجية خرب «. عليهم السالم»املسلامت يف عرص األئمة 

 الواحد، ومثل املعرفة باللغة، فإهنم أهل اللسان.

 ونقول:

إن ما ذكروه عن الرجال تقدم بيانه، وعن اللغة وعن خرب الواحد 

ىل إثبات. كان عندهم أيضًا حيتاج إموضع نظر، فإن اعتبار خرب الواحد 

وهناك شواهد كثرية تدل عىل أن الكثري من املسلمني ال يعرفون الكثري من 

معاين الكلامت الختالف قبائلهم ومناطقهم، ولغري ذلك من أسباب، 

وكان ومنهم عمر بن اخلطاب الذي كان ال يعرف معنى األ بِّ مع أنه عريب، 

  بحاجة إىل تعلم اللغة، حيث مل يكونوا من أهل اللسان.

للناس بعض « عليهم السالم»وهناك موارد عديدة يرشح فيها األئمة 

 االستعامالت عند العرب يف بعض املعاين..



 

                                      

وستأيت قصة املسح ببعض الرأس، وقصة اعرتاض ابن الزبعرى عىل 

ُكمْ ﴿قول اهلل:  نْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إ ن   .(1)﴾تَجَان مَ  َحَصُب  اهلل  ُدون   م 

: يا ويل أمه، أما درى أن ما ملا ال «عليه وآله صىل اهلل»وقول النبي 

 ..(2)يعقل، ومن ملن يعقل

سناد إىل أيب حممد العسكري، عن آبائه باإل اإلحتجاج: وروي يف

كان يذكر حال من  «عليه السالم»احلسني  أن عيل بن «:عليهم السالم»

ن فلام بلغ آخرها قال: إ، مسخهم اهلل قردة من بني إرسائيل وحيكي قصتهم

ترى عند اهلل يكون  اهلل تعاىل مسخ أولئك القوم الصطياد السمك فكيف

إن اهلل  .وهتك حريمه ،«صىل اهلل عليه وآله»حال من قتل أوالد رسول اهلل 

ن املعد هلم من عذاب اآلخرة أضعاف إف ،وإن مل يمسخهم يف الدنيا تعاىل

 .املسخ أضعاف عذاب

فقال لنا  ،عنا منك هذا احلديثنا قد سمإف ،فقيل له: يا ابن رسول اهلل

فهو أعظم من صيد السمك يف  ،النصاب: فإن كان قتل احلسني باطالً  بعض

 !يغضب عىل قاتليه كام غضب عىل صيادي السمك؟ السبت، أفام كان

 النصاب: فإن كان إبليس معاصيه أعظم قل هلؤالء قال عيل بن احلسني:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بياء.من سورة األن 98 اآلية( 1)

بحار األنوار و 04ص 1ومناقب آل أيب طالب ج 294ص 1( الكنى واأللقاب ج2)

 .255ص 18ج
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 شاء منهم كقوم نوح غوائه، فأهلك اهلل منإمن معايص من كفر ب

هؤالء الذين  فام باله أهلك ،وفرعون ومل هيلك إبليس وهو أوىل باهلالك

 وأمهل إبليس مع إيثاره لكشف ،وبقاتقرصوا عن إبليس يف عمل امل

بتدبريه وحكمه فيمن أهلك  أال كان ربنا عز وجل حكيامً  !املخزيات؟

وهؤالء القاتلون  ،فكذلك هؤالء الصائدون يف السبت، وفيمن استبقى

الفريقني ما يعلم أنه أوىل بالصواب  ، يفعل يف«عليه السالم»للحسني 

 .لونواحلكمة ال يسأل عام يفعل وعباده يسأ

: ملا حدث عيل بن احلسني هبذا «عليه السالم»الباقر اإلمام قال 

من يف جملسه: يا ابن رسول اهلل كيف يعاتب اهلل  احلديث قال له بعض

 َواَل وهو يقول : ﴿ !أتى هبا أسالفهم؟ ويوبخ هؤالء االخالف عىل قبائح

رُ  َرة   َتز  ْزرَ  َواز   !﴾؟أُْخَرى و 

إن القرآن نزل بلغة العرب، فهو  :«المعليه الس»فقال زين العابدين 

  .خياطب فيه أهل اللسان بلغتهم

أغرتم  وقتلوا من فيه: ،قد أغار قومه عىل بلد ،التميمي يقول الرتجل

 ا.عىل بلد كذ

 ،ونحن سبينا آل فالن ،ونحن فعلنا ببني فالن :أيضا   ويقول العريب

يد هؤالء بالعذل، أهنم بارشوا ذلك، ولكن ير ونحن خربنا بلد كذا، ال يريد

 .كذا وأولئك باالفتخار أن قومهم فعلوا

سالفهم وتوبيخ وقول اهلل عز وجل يف هذه اآلية إنام هو توبيخ أل



 

                                      

نزل هبا القرآن، أن ذلك هو اللغة التي أل ،عىل هؤالء املوجودين العذل

مصوبون ذلك هلم،  ،راضون بام فعل أسالفهم خالف أيضاً األ ن هؤالءوأل

 .(1)أنتم فعلتم، أي إذ رضيتم قبيح فعلهم هلم: فجاز أن يقال

 وقد تقدم وسيأيت بعض ما يرتبط بذلك.

 سؤال أهل الذكر:

نْ  َأْرَسْلنَا َوَما﴿واستدلوا عىل جواز التقليد بقوله تعاىل:   إ ال   َقْبل َك  م 

تَجاال   ي ر  مْ  ُنوح  ْكر   َأْهَل  َفاْسَأُلوا إ َلْيا   .(2)﴾َتْعَلُمونَ  اَل  ُكنُْتمْ  إ نْ  الذ 

فإن اآلية قد أمرت اجلاهل بالرجوع إىل العامل واألخذ منه ليحصل 

العلم ال لنفسه، بل ألجل األمن من العقاب، فإن كان ما يأخذه مما يطلب 

فيه اليقني، كأصول الدين، فال بد من جعل السؤال وسيلة لتحصيله، وإن 

ظنية بنظر الشارع دل عىل أن السؤال  كان يكفي فيه احلجة، ولو كانت

طريق إىل ذلك أيضًا، إذ لوال إرادة تطبيق العمل عىل احلجة لكان السؤال 

لغوًا. وهذا هو التقليد.. إذ ال فائدة بالسؤال وأخذ اجلواب إن مل يرتتب 

 عليه العمل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40جبحار األنوار و 41ص 2عامن( جو )ط دار الن 165( اإلحتجاج ص1)

 .295صتفسري اإلمام العسكري و 296ص

 َوَما﴿وفيها:  9من سورة النحل. واآلية نفسها يف سورة األنبياء رقم  43( اآلية 2)

 «.من»من دون كلمة  ﴾َك َقْبلَ  َأْرَسْلنَا
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 إن اآلية ترشد الناس إىل حكم العقل برضورة االستناد إىل  قال القمي:

حيتاج إىل العلم، أو إىل علمي فيام يكتفى به فيه، والرجوع إىل العامل  علم فيام

 .(1)عمل باحلجة العقالئية

 واعرتض عىل هذا االستدالل:

يف بعض التفاسري أن املراد بأهل الذكر خصوص أهل الكتاب، أوال : 

فهي بصدد إجياب الفحص والتعلم والسؤال لتحصيل العلم، إذ ال جيب 

إذ ال عبدًا عىل سبيل التقليد. ألن موردها االعتقادات. األخذ بكالمهم ت

 يسأل أهل الكتاب عن األحكام قبل حسم أمر االعتقادات معهم.

نْ  َأْرَسْلنَا َوَما﴿وبقرينة قوله تعاىل:  تَجاال   إ ال   َقْبل َك  م  ي ر  مْ  ُنوح   إ َلْيا 

ىل حجية فإن موردها خاص بالسؤال عن النبوة، فال تدل ع .(2)﴾َفاْسَأُلوا

 فتوى الفقيه تعبدًا.

وجواب «. عليهم السالم»بل املراد بأهل الذكر األئمة  :أيضا   ويقال

اإلمام يوجب القطع فعىل كال التقديرين ال ربط لآلية بمسألة التقليد، 

 وحجية قول الفقيه، واألخذ التعبدي منه.

 وجياب:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15ص 1هاج الصاحلني ج( مباين من1)

 نحل.من سورة ال 43 اآلية( 2)



 

                                      

بأن خصوصية املورد ال تعني خصوصية الوارد. إذا كان لسانه لسان 

رضب القاعدة، فإن العربة بعموم اللفظ. فإن اآلية يف مقام إعطاء ضابطة 

كلية، يستفاد منها يف كل مورد تنطبق عليه. فإن كان األمر اعتقاديًا، وكان 

الكتاب حيل املشكلة، فريجع إليهم، وإن كان املعني هبا هو سؤال أهل 

، فليسأل األئمة ويأخذ منهم متيقنًا بصحة كالمهم، «عليهم السالم»األئمة 

وإن كان الفقيه هو املعني باألمر. أو علامء األمة فيام هو من اختصاصاهتم 

، فيأخذ منهم عىل سبيل التعبد، ولو احتمل وقوعهم يف اخلطأوشؤوهنم، 

 .ألن اآلية جتعل احلجية لقوله.

هم أظهر املصاديق هلذه اآلية املباركة، « عليهم السالم»ولكن األئمة 

 .(1)والعلامء يأخذون منهم وعنهم

بأنه ال دليل عىل أن اآلية تريد أن جتيز العمل بظنون  واعرتض ثانيا :

الذكر املجتهدين، إذ لعلها تطلب حتصيل العلم بسؤال أهل اخلربة، أو أهل 

 ثم العمل عىل طبق علمه.

 وجياب:

 بأن هذا خالف الفهم العريف من أمثال هذه العبارة، فإذا قيل للمريض:

 راجع الطبيب، فليس املراد املراجعة حتى يصري املريض عاملاً بالطب، 

 ثم يعمل بعلمه هذا، بل املراد هو سؤاله ليعمل بقوله ال بقول نفسه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68ص 1( راجع: التنقيح ج1)
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كذلك احلال بالنسبة لسؤال أهل الذكر، فإنه يسأهلم لكي يرفع اجلهل 

بواسطة قوهلم، كرفع املرض بالعمل بإرشاد الطبيب، وإن مل يقطع بأنه 

 ، ألن املطلوب هو العمل باجلواب بعد السؤال.(1)مصيب

 ونقول:

معاجلة كمراجعة مريض.. وبني هناك فرق بني مراجعة الطبيب لل

مراجعته للتعلم كتلميذ الطب، ففي الثاين يطلب الكشف عن الواقع.. ويف 

األول يطلب اجلري العميل هبدف الشفاء. فإن اطمأن إىل أن ما يعاجله هو 

العالج املعروف واملتداول وال يشء سواه، فإنه يعمل باطمئنانه.. وإال فإنه 

صل له اليقني، والسيام إذا كان املرض ال بد أن يبحث ويسأل حتى حي

حساسًا وخطريًا.. وإن كان السؤال للعلم والتعلم فحاله حال سؤال 

فإن املطلوب بسؤال اجلاهل للعامل، كام أن الناس يفرقون بني احلاالت، 

الطبيب والعامل هو اجلواب الكاشف للواقع، فلو احتمل املريض والسائل 

 واقع لذهب إىل غريه.عدم إصابة الطبيب والعامل لل

ْكر   َأْهَل ﴿قوله تعاىل يف اآلية:  ويؤكد ذلك: ، فإهنا تعني ﴾الذ 

. فكأهنا تريد أن تقول: إنكم ﴾َتْعَلُمونَ  اَل  ُكنُْتمْ  إ نْ ﴿االنكشاف. وكلمة 

 بسؤالكم هذا يرتفع جهلكم، ويتبدل بالعلم.

 غري أننا نقول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68و  69ص 1( راجع: التنقيح ج1)



 

                                      

أنه يكفي توفر ما يصح اعتباره حجة يعتمد عليها العقالء،  الصحيح:

ولو مل تصل إىل حد إفادة العلم هلم. وإنام يكتفي الناس باحلجة التي حتتمل 

اخلطأ حني يرون أهنم ال سبيل هلم إىل حتصيل اليقني بسؤال اإلمام، ألنه غري 

 أن إىل كالم العامل، ووثق به.موجود، أو ألنه قد اطم

ولكن األمر يف األحكام خيتلف عن موضوع الطبيب، من حيث إن 

الشارع نفسه قد رخص املكلف بالرجوع إىل احلجة، حتى مع احتامل 

 اخلطأ، تسهياًل منه عليه.

قد تكون املعرفة مطلوبة لنفسها كام يف أصول الدين.  وبعبارة أخرى:

آلية تعطي قاعدة كلية، وهي رجوع اجلاهل وقد تكون مطلوبة للعمل، فا

إىل العامل يف املوردين، وليست بصدد حتديد طبيعة ما حيصل عليه منه، هل 

 هو اليقني كام يف أصول الدين، أو مطلق احلجة كام يف األحكام.

ْكر   َأْهَل ﴿وكلمة:  ، ال تأبى عن ﴾َتْعَلُمونَ  اَل  ُكنُْتمْ  إ نْ ﴿، وكلمة: ﴾الذ 

من يملك احلجة املوجبة لألمن من العقاب ملن عمل هبا، ألن االنطباق عىل 

العلم والذكر املطلوب بنظر العقل والرشع يف الفتوى هو هذا املقدار. وهذا 

 هو ما يقتضيه االرتكاز اجلبيلِّ والفطري يف أمثال املقام.

اعرتض بعضهم عىل االستدالل باآلية أيضًا: بأهنا ترشد إىل ما  ثالثا :

ز عند العقالء من رجوع اجلاهل إىل العامل.. فاملتبع هو السرية هو املرتك

 العقالئية وليس اآلية.

بام تقدم، من أن اآلية تتضمن كربى كلية، وهي رضورة  ونجيب:
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 حتصيل براءة الذمة، سواء كان ذلك بالعلم أو بالعلمي.. 

ة، قد أرص يف التنقيح عىل أن الكالم يف هذه اآلية مرتبط بالنبو رابعا :

وهي من األمور االعتقادية التي جيب فيها حتصيل العلم، فال جيوز 

االستدالل باآلية عىل التقليد، ألن موردها من األصول االعتقادية التي ال 

يمكن فيها القبول التعبدي. ألهنا بصدد رد استغراهبم ختصيصه تعاىل رجاًل 

 .(1)بالنبوة من بينهم

 قول:نننا أغري 

واردة يف مورد السؤال عن النبوة التي حيتاج فيها إىل  ن كانتإإن اآلية و

فرتاعى يف كل  ..صوصية يف املوردخاليقني.. ولكن احلاجة إىل اليقني هي 

ية التي تضمنتها هذه الفقرة لصوصيته.. ولكن املفهوم من القاعدة الكخمورد 

 ومعرفة.. ةهل ذكر وخربإىل أهل الذكر هو كوهنم أرجاع كون سبب اإل وه

ينام وجدت حالة جهل، وحاجة إىل أهل ذكر وجب الرجوع إليهم.. أما فأ

بد من  كل مورد خصوصية الفيام يرتبط بمورد نزول اآلية، فقد قلنا: إن ل

حتصيل العلم، فعليه أن يستمر يف السؤال إىل أن فقد حيتاج املورد إىل  ها،حفظ

هو  ، أو أن يكونيكونوا نساءً  ، وقد يشرتط يف أهل الذكر أن الحيصل له العلم

بد من حتصيل هذه  .. أو أن يكونوا معصومني.. أو أن يكونوا عدوالً.. فالاألعلم

 اخلصوصيات التي اقتضتها املوارد التي احتيج إىل مراجعة أهل الذكر فيها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .68ص 1( راجع: التنقيح ج1)



 

                                      

خبار عن تتحدث عن اإل: بأهنا اآليةب أوردوا عىل االستدالل ا :خامس

ستلزم ي  احلسى يف مورد الربجية اخلحو ،بوة رجل بعينهن، وهو يسمر حأ

 احلدس.. جية الفتوى املستندة إىلح

وهي كلية بالقاعدة املستفادة من اآلية، ستدالل إنام هو ن االأب :وجياب

م منه تتوافق مع احليس واحلديس.. وكون احلس خصوصية للمورد ال يلز

 عموم الوارد.بترض  خصوصية املورد الختصيص القاعدة، فإن 

 ضاء:ماآليات ليدت للتشريع وال لإل

تى ح إن االستدالل هبذه اآلية يبقى موضع ريب، فإنه قول:نعىل أننا 

حجية و، عىل جواز التقليد ة هذه اآليةلو مل يكن هناك أي نقاش يف دالل

اجلعل والترشيع لوجوب التقليد، أو  دهنا بصدأ ، فال دليل عىلالفتوى

 وازه؟!جالرخصة به و

 ،رشاد إىل حكم العقل، أو إىل بناء العقالء واتفاقهماإلد هنا بصدأو أ

ورضاهم بالتقليد، بحيث يكون قبوهلم وبناؤهم ورضاهم هذا هو املالك 

 واملسوغ له؟!

وانسياقًا مع يًا عىل ذلك االرتكاز الفطري، أهنا جاءت جر الظاهر: بل

ل، مومن دون توقف، وتأ ،برجوع اجلاهل إىل العاملاألمر البدهيي القايض 

 ت..كانص من أية جهة يوبحث عن مسوغ وترخ

فإن العقل يشرتط اليقني باالمتثال حني اليقني بالتكليف، فاآلية ال 
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 هذا احلكم العقيل.. تتعرض هلذا األمر، فيمكن أن تكون أوكلت ذلك إىل

وليس لسان اآلية لسان تنازل عن هذا احلكم العقيل، واحلكم باالكتفاء 

تعبدًا بظن الفتى.. وليس فيها داللة عىل قبول اخلطأ يف بعض املوارد، وال الغاًء 

 للمطالبة بالتدارك، وال توجب أمنًا من العقاب يف صورة عدم اليقني باالمتثال.

وكذلك األخبارالتي سنشري إليها ليست  ،ياتأن هذه اآل ي:وهذا يعن

واردة مورد التقرير  يه والترشيع، وال ،من أدلة التجويز واجلعل

 ف..عرأو ال ،قل، وال لبناء العقالءعحلكم ال مضاء، الواإل

 :؟!التقليد يف الرواياتهل كلمة 

مع أن  ،ة التقليد مل ترد يف الرواياتأن هناك من يقول: إن كلم :تقدم

 مثل: ،يات عديدةافقد ذكر التقليد يف رو، األمر ليس كذلك

عليه »مام الصادق أن أم خالد العبدية ذكرت لإل : بصريأيبيف رواية  لف:أ

 يذ بالسويق.بالعراق الن ءهيا قراقر يف بطنها، وقد وصف هلا أطباعرتأنه ي« السالم

 ك من رشبه؟!منع: وما ي«عليه السالم»فقال هلا 

 فقالت: قد قلدتك ديني.

 .(1)..خفقال: فال تذوقي منه قطرة. ال واهلل ال آذن لك يف قطرة ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6والكايف ج 2ح 25أبواب األرشبة املحرمة، باب  344ص 20وسائل الشيعة ج (1)

 .80و  88ص 09نوار جوبحار األ 489ص 9وهتذيب األحكام ج 413ص



 

                                      

 وجياب:

عن  ،صحابناأيخ يروهيا عن بعض شن الأل ة،بأن الرواية مرسل أوال :

 .براهيم بن خالدإ

 إرسال الرواية ال يعني كذهبا..  إن قلت:

املطلوب هو حجيتها، ومل تثبت، فال يمكن االعتامد عليها،  قلت:

 وليست عذرًا.. وإن كانت تصلح للتأييد لغريها..

وهو الرجوع إىل  ،االصطالحي املعنى «التقليد»ال يراد بكلمة  ثانيا :

 جتهد. بل هو الرجوع إىل املعصوم الذي يفيد قوله القطع.امل

قبله وة أال بد من النظر إىل املعنى الذي قصدته تلك املر ن يقال:إال أ

فلعلها ترى أن  مضاه هلا.أمنها بحسب الظاهر. و «عليه السالم» ماماإل

 ئر املجتهدين الدين يفتون بظنوهنم..اإلمام كسا

بأن رجوعها إىل األمام للتأكد من صحة ما سمعته يدل عىل  وجياب:

  أهنا ترى كالمه معيارًا وميزانًا.. وإن كنا ال نقطع بأهنا تراه إمامًا معصومًا.

 واقعة.يف تحدث عن قضية تة روايهذه ال ثالثا :

 ربة بعموم املستفاد منها.والع إهنا تفيد قاعدة عامة. ن يقال:أال إ

اد، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن سناحلمريي يف قرب اإل ب:

: إن بعض «عليه السالم»يب نرص؛ قال: قلت للرضا أأمحد بن حممد بن 

ك، فنقيس ئعنك وعن آبا ىسمع األثر )األمر( حيكنصحابنا يقولون: أ
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 ونعمل به. ،عليه

. «عليه السالم»دين جعفر  هذا من واهلل، ما فقال: سبحان اهلل، ال

لينا قد خرجوا من طاعتنا، وصاروا يف موضعنا. إحاجة هبم  هؤالء قوم ال

 ؟!«عليهام السالم»ين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرًا، وأبا جعفر أف

 الإله القياس، يعدقال جعفر: ال حتملوا عىل القياس. فليس من يشء 

 د.والرواية صحيحة السن (1)والقياس يكرسه

 يب عبيدة، قال: قلت: قلدنا وقلدوا.أيف خرب حممد بن  ج:

 فقال: مل أسالك عن هذا.

 كثر من اجلواب األول.أفلم يكن عندي جواب 

رض فنصبت رجاًل، مل ت جئة: إن املر«عليه السالم»فقال أبو احلسن 

نكم نصبتم رجاًل، وفرضتم طاعته، ثم مل تقلدوه. فهم إطاعته وقلدوه. و

 .(2)ليداً شد منكم تقأ

 ال« عليهم السالم»ئمة فدعوى عدم وجود هذا االصطالح يف زمن األ

حكام من ن أخذ األأدلت عىل  يات الثالث قدان هذه الروإجمال لقبوهلا. ف

 مام املعصوم أو غريه..ى تقليدًا. سواء أكان املأخوذ منه هو اإلمري يسغال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبحار  09و  08ص 29ووسائل الشيعة ج 309و  306اإلسناد ص ( قرب1)

 299ص 2األنوار ج

 .03ص 1( الكايف ج2)



 

                                      

 وجياب:

بأن النزاع ليس يف التسمية، وإنام الكالم يف االكتفاء هبذا التقليد  أوال :

 يف مقام العمل، أو ال بد من حتصيل اليقني.

وإن  عنى االصطالحي،إن األخذ من املعصوم ال يسمى تقليدًا بامل ثانيا :

كان تقليدًا لغة، ألن التقليد الذي نتكلم عنه إنام هو يف األحكام املستندة إىل 

أدلة ظنية قد تصيب وقد ختطئ.. فهل قبل الشارع بالعمل بظنون املجتهد، 

 واكتفى هبا ومل يطالب املكلف بالتدارك يف صورة اخلطأ، أم ال؟!

 األمر..والروايات املذكورة ال تتحدث عن هذا 

فوجود التقليد بمعناه اللغوي العام غري منكر، ولكنه ال جيدي يف 

البحث عن مرشوعية التقليد باملعنى األخص، فإهنم يريدون أن يقولوا: إن 

 هذا التقليد امتداد لذاك، فيأخذ حكمه.

وجود التقليد بمعنى املحاكاة آنئٍذ، ال يدل عىل  ونحن نقول هلم:

 جتهدين يف أيامنا هذه.مرشوعية العمل بظنون امل

، «السالم عليه»الرواية الواردة يف التفسري املنسوب لإلمام العسكري  د:

 هلواه، لدينه، خمالفاً  لنفسه، حافظاً  فأما من كان من الفقهاء صائناً  »وفيها: 

تتحدث  . فإن هذه الرواية وإن كانت(1)«فللعوام أن يقلدوه، مر موالهأل مطيعاً 

 هود لعلامئهم يف عالئم النبوة. وهو أمر عقائدي.عن تصديق عوام الي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .351ـ  299صتفسري اإلمام العسكري ( 1)
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لكنها حني ذكرت علامء املسلمني حتدثت عنهم بعنوان الفقهاء، بدل 

العلامء. فالعدول للفظ الفقهاء أعطى: أن اهلدف هو أخذ املسلمني العربة 

جمال التقليد يف العقائد األولية، وهي: التوحيد والنبوة وامليعاد والعدل  يف

 واإلمامة، وأنه ال يصح. إذ عىل املكلف حتصيل العلم فيها بنفسه.

والتقليد يف األحكام حيتاج إىل حتقق العدالة والورع، وسائر ما ذكرته 

 الرواية من رشوط يف الذي تؤخذ الفتوى منه.

 ذا االستدالل، فالحظ ما ييل:ولكن هناك من رد ه

 فللعوام أن يقلدوه:

إن التكلم يف مفهوم التقليد ال يرتتب عليه  قال يف التنقيح ما مفاده:

ثمرة فقهية.. اللهم إال يف النذر، لعدم وروده يف يشء من الروايات 

 ء..موضوعًا حلكم من األحكام.. وإنام هو لفظ تداوله الفقها

عليه »وما ورد يف التفسري املنسوب لإلمام العكرسي، من قوله 

وأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، خمالفًا هلواه، «: »السالم

 .. فهو رواية مرسلة غري قابلة (1)«مطيعًا ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25ح  15أبواب صفات القايض، باب  131ص 29ئل الشيعة ج( وسا1)

 69وج 318ص 9وج 88ص 2وبحار األنوار ج 011ص 2واإلحتجاج ج

 208ص 1والربهان )تفسري( ج 8ح 286ص 2ومستدرك الوسائل ج 168ص

 .355والتفسري املنسوب لإلمام العسكري ص 1ح



 

                                      

مل يثبت صدوره عن  لالعتامد عليها ـ عىل ما رصح به العالمة يف اخلالصة ـ مما

يف لسان األدلة  فاملعيار هو ما جعلفاألوىل اإلعراض عنه. «. عليه السالم»اإلمام 

 .(1)للبحثوال فائدة من جعل مفهوم التقليد مداراً موضوعاً لألحكام.. 

احلر العاميل فرس التقليد يف هذه الرواية: بقبول الرواية من  إن ثانيا :

فقهاء.. فللعلوم أن يقبلوا منه إذا روى ونقل الراوي. أي أن من كان من ال

 .(2)عنا. وليس املراد رجوع العامي إىل املجتهد ليتبعه يف أحكامه الرشعية

بأهنا خرب واحد مرسل، ظني السند واملتن  وقال عن هذه الرواية:

الرأي، التقليد املرخص فيه إنام هو قبول الرواية ال قبول »ضعيفًا عندهم، وقال: 

 . ولكن هذا التأويل يف غري حمله.(3)«د والظن، وهو واضحواالجتها

 ونقول:

 بالنسبة لكالم احلر العاميل جياب: 

 .أصالً ال للراوي وال لغريهبأن أخذ الرواية من الرواي ال يسمى تقليداً ألف: 

 من عمل بالرواية، يكون قد قلد املروي عنه ال الرواي.  ولو سلم، فإن ب:

إىل الوثوق بالصدق. وال يشرتط فيه خمالفة  أخذ الرواية حيتاج ج:

 اهلوى وصون الدين و.. و.. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61ص 1( التنقيح ج1)

 .132ص 29( وسائل الشيعة ج2)

 132ص 29( وسائل الشيعة ج3)
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قبول الرواية ال حيتاج إىل الفقاهة، بل تقبل حتى من اجلاهل إذا كان  د:

هتتم وإنام قال صاحب الوسائل ذلك بناء عىل إخباريته التي .. صادقاً 

بالنصوص، وتتحاشى احلديث عن التقليد. ربام ملا فيه من إشعار  باألخذ

 بإعامل الرأي.

إن الرواية ليست ناظرة إىل تقليد املجتهد يف األحكام التي  ثانيا :

صول املعتربة. يستنبطها من أدلتها، ويستند فيها إىل احلجج واألمارات واأل

بل هي بصدد الطعن عىل اليهود يف تقليدهم لعلامئهم، وأخذهم بآرائهم 

التي ال يستندون فيها إىل حجة، بل إىل اهلوى، ثم قدم البديل الصحيح، 

 وهو لزوم تقليد أهل االستقامة والتقوى.

إن أخذ الرواية ال خيتص بالعوام. بل هو عام لغريهم. والعامي  ثالثا :

يع تفسري الرواية والفحص عن معارضاهتا، والتدقيق يف دالالهتا.. ال يستط

ومعرفة خمالفتها أو موافقتها ومحل العام عىل اخلاص، واملطلق عىل املقيد، 

بل ال بد له من الرجوع إىل لكتاب اهلل أو ألصول املذهب أو غري ذلك.. 

 العامل املتخصص..

 رب ظني السند واملتن نقول:ام ذكره من كون هذا اخلبفيام يرتبط  ا :رابع

إن هذا ال خيتص هبذا اخلرب، بل يشمل سائر األخبار. وال يرض ذلك 

قاعدة اليد يف حجيتها، كام ال يرض ظنية الظواهر يف حجيتها، وكذلك ظنية 

 وسوق املسلمني، واالستصحاب وغري ذلك..



 

                                      

يف سياق حديثه عن أدلة « رمحه اهلل»إن الشيخ األنصاري  ا :خامس

دل هذا اخلرب الرشيف الالئح منه »خرب الواحد قال عن هذا اخلرب:  حجية

آثار الصدق عىل جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب، وإن كان 

 .(1)«ظاهره اعتبار العدالة، بل ما فوقها

أنه يمكن االعتامد عىل هذا اخلرب، إما لقوة مضمونه،  وظاهر كالمه:

ْكر   َأْهَل  واَفاْسأَلُ ﴿وإما ملوافقته آلية:  وإلرجاعات األئمة  ﴾الذ 

ليأخذوا منهم األحكام ال ليأخذوا منهم نص الرواية، ألن  ألصحاهبم

العامي ال يستفيد من نص الرواية، ألنه ال يعرف البحث عن معارضها، 

وال يمكنه اجلمع بينهام، وال محل املطلق عىل املقيد واخلاص عىل العام، وال 

من موافقته، وال معرفة املخالف ألصول املذهب. معرفة املخالف للكتاب 

 وال.. وال..

فإرجاعهم العوام إىل أصحاهبم إنام هو بام أن أصحاهبم علامء يعطوهنم 

األحكام بعد متحيصها واستخراجها من النصوص والقواعد و.. و.. كام 

أن العلامء هم الذين يعرفون مضمونه وموافقته لطريقة العقالء بإرجاع 

لعامل، أو ألنه يرى عدم وجود ما يدعو إىل الكذب يف مضمون اجلاهل ل

اخلرب، أو ألنه يرى موافقته لكتاب اهلل، أو ألنه يرى االعتامد عىل التفسري 

 املأخوذ منه، أو لغري ذلك من اعتبارات..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86( فرائد األصول ص1) 
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يرى أن « رمحه اهلل»يشري إىل أنه « يفالرش»كام أن تعبريه بكلمة: 

 األرجح هو صدور هذا الكالم عن املعصوم..

كون هذا اخلرب خرب واحد ال يرض يف حجيته، فإن صاحب  ا :سادس

عي التواتر يف مجيع األخبار املعمول هبا عنده..  الوسائل ال يد 

 دعوى أن اخلرب مرسل، سيأيت أن الطعن يف سند الكتاب يف غري ا :سابع

حمله.. وأما إرسال اخلرب، فال يرضه بعد أن كان متوافقًا مع آية سؤال أهل 

الذكر وآية النفر، ومع إرجاعات األئمة لفقهاء أصحاهبم، ألخذ األحكام 

 منهم، ولغري ذلك من اعتبارات.

أما ما ذكره من قبول الرأي واالجتهاد ففي غري حمله، ألن  ثامنا :

امل وظنه حجة كيفام اتفق، بل تريد جعل الرواية ال تريد جعل رأي الع

احلجة املعتربة وإن كان مؤداها ظنيًا. أي أن ظنون العامل املستندة إىل احلجج 

 القطعية حجة يف حق العوام.

 :الطاعنون يف تفدةر العدكري 

 كام ييل: « ليه السالمع»وموجز القول يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري 

حممد بن القاسم، أو أيب القاسم املفرس  قال العالمة يف اخلالصة:

االسرتآبادي، روى عنه أبو جعفر بن بابويه، ضعيف كذاب. روى عنه تفسريًا 

يرويه عن رجلني جمهولني، أحدمها يعرف بيوسف بن حممد بن زياد، واآلخر 

 ، عن أيب احلسن الثالث.بعيل بن حممد بن يسار )سيار( عن أبو هيام

والتفسري موضوع، عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه 



 

                                      

وطعن فيه العالمة البالغي  (2)«رمحه اهلل»وتبعه املحقق الداماد  (1)املناكري

، وحكم بأنه مكذوب موضوع، ملا فيه من التنافض والتهافت (3)«رمحه اهلل»

. وما فيه من خمالفة الكتاب املجيد، يف كالم الراويني. وما يزعامن أنه رواية

 ومعلوم التاريخ، كام أشار أليه العالمة يف اخلالصة.

، فإنه بعد أن ذكر نحوًا من أربعني موردًا ـ «رمحه اهلل»أما التسرتي 

قال: إهنا تشهد بكذبه ـ قال: ولو أردت االستقصاء الحتجت إىل نقل جل 

وطعن يف هذا الكتاب  (4)الندرةالكتاب لوال كله، فإن الصحيح فيه يف غاية 

 آخرون كالسيد اخلوئي وغريه أيضًا.

 ونقول:

 ونجد يف مقابل ذلك، ما ييل:

إن ما يف اخلالصة  ة الصدوق:خقال املحدث النوري يف رشح مشي

 مأخوذ من رجال ابن الغضايري.

وقد تكلم العلامء يف ابن الغضايري ويف قدحه بالعلامء، فإنه قل أن 

رحه، فقال العالمة املجليس: االعتامد عىل الغضايري يسلم أحد من ج

 يوجب رد أكثر أخبار الكتب املشهورة..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .209( اخلالصة ص1)

 .121ـ  119( شارع النجاة ص2)

 .49ص 1( آالء الرمحان ج3)

 .212و  211ص 1( األخبار الدخيلة ج4)
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إنه غري مرصح  :عىل ابن الغضائري  تعليقتهوقال الوحيد البابااين يف

عن إمعانه يف جرح الثقات: إن مالحظة  (1)بتوثيقه، وقال املجليس األول

 حاله توهن الوثوق بمقاله.

ونحن وإن كنا ال نوافق املجلسيني عىل طعنهام هبذا النحو، ولكننا نقول: إن 

أيب احلسن الثالث، وهو  كالم ابن الغضائري واحليل ناظر إىل التفسري املنسوب إىل

 «.عليه السالم»اإلمام اهلادي، وهذا التفسري منسوب لإلمام أيب حممد العسكري 

صاحب هذا التفسري  :عن تفسري العسكري قال ابن شارآشوبقد و

هو احلسن بن خالد الربقي ـ وهو أخو حممد بن خالد الربقي. وهو ثقة 

 .(2)باتفاق العلامء

هذا الذي طعن فيه ابن الغضايري، والعالمة  أن وذكر املحقق الداماد:

 غري التفسري الذي ألفه الربقي..

احلسني بن عبد اهلل الغضائري هو والد صاحب كتاب  مالحظة:

الضعفاء. الذي زعم أن كتاب تفسري العسكري موضوع. والعلامء إنام 

 يثنون وهيتمون بشأن الوالد.

 كتاب اهلل، أو تناقضثم إن خمالفة بعض الروايات التي يف الكتاب ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .213و  142ص 0( راجع رشحه لكتاب من ال حيرضه الفقيه )فاريس( ج1)

. قال: وفيه مئة وعرشون جملدة، ومل يصل إلينا منه إال هذا 29( معامل العلامء ص2)

 اليشء اليسري.



 

                                      

ملا هو ثابت يف التاريخ إنام بعض الروايات فيام بينها، أو خمالفة بعضها 

 يوجب الطعن يف الرواية، التي فيها هذه العاهة، ال الطعن يف أصل الكتاب، 

فإن أمثال هذه األمور وإن كثرت يف بعض املصادر ال توجب إمهاهلا، 

 وإسقاطها عن االعتبار من أساسها.

إن احلديث الصحيح يف هذا الكتاب يف غاية الندرة  أما قول التسرتي:

ال يوجب سقوط ذلك الصحيح عن الصحة، وال يدعو إىل إمهاله. وال إىل ف

اعتبار الكتاب مكذوبًا من األساس. كام أن ضعف الرواية ال يعني أهنا 

 مكذوبة، ووجود املعارض ال يعني كذهبام معًا..

 ولعل الضعيف إذا انضم إىل غريه شكل استفاضة أو تواترًا.

ف للثوابت التارخيية أو املعلوم بل قد يذكر بعضهم احلديث املخال

كذبه أو خمالفته للكتاب ألجل التشنيع عىل راويه، وكشف حاله، أو ألن فيه 

 تفسريًا لبعض ما حيتاح إىل التفسري، أو لغري ذلك من أسباب.

وأما ادعاء أن االسرتآبادي ضعيف كذاب، فسيأيت ما فيه، عىل أن 

 معنى للحكم عىل كل الكذاب والضعيف يروي ما هو صحيح أيضًا، فال

 ما يرويه بأنه موضوع خمتلق..

 فإن يف هذا االدعاء جمازفة واضحة..

 إن ما يرويه فاقد للحجية. غاية األمر أن يقال:
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 تفدةر العدكري كدائر الكتب:

وبعد هذا الطعن الشديد يف ابن الغضائري، وتضعيف أقواله، نجد: 

عليه »كبرية من العلامء قد تعاملت مع تفسري اإلمام العسكري أن ثلة 

ن تفسري العسكري ـ بنظرهم ـ فإ .كام تتعامل مع أي كتاب آخر.« السالم

ليس موضوعًا، بل هو كغريه من كتب احلديث مشتمل عىل الصحيح 

والضعيف، وهم يعتمدون يف ذلك عىل بعض القرائن والشواهد، ونذكر 

 من هؤالء العلامء:

، فإنه نقل عن هذا التفسري يف خمتلف «رمحه اهلل»الشيخ الصدوق  ـ 1

كتبه، كالفقيه، والتوحيد، واألمايل، وإكامل الدين، وعلل الرشايع، ومعاين 

األخبار، وعيون أخبار الرضا، وقد رصح يف كتابه: من ال حيرضه الفقيه: 

 تعاىل.بأنه ال ينقل فيه إال رواية تكون حجة بينة، بينه وبني اهلل 

أبو منصور الطربيس: نقل عنه يف كتاب االحتجاج.. وله كالم  ـ 2

حول الكتب التي ينقل عنها أشار إىل أن ما ينقله عنه وعن غريه إما موافق 

ملا دلت العقول عليه، أو أنه مما قام عليه اإلمجاع، أو الشتهاره يف السري 

العسكري، فإنه ليس والكتب بني املؤالف واملخالف. إال ما رواه من تفسري 

 .(1)يف االشتهار عىل حد ما سواه، وإن كان مشتماًل عىل مثل الذي قدمناه

ونقل عنه القطب الراوندي يف كتابه اخلرائج واجلرائح. ونقل عنه  ـ 3

 أيضًا ابن شهرآشوب يف مناقبه يف عدة موارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4ص 1ؤلف( ج( اإلحتجاج )مقدمة امل1)



 

                                      

يف إجازة الشهيد الثاين الكبرية للشيخ حسني بن عبد الصمد، قال:  ـ 4

ذكر طريق إىل كل من بلغنا من املصنفني واملؤلفني لطال  ولو حاولنا»

 .ويل التوفيق اخلطب، واهلل تعاىل

أخربنا  ..هو أعىل ما اشتملت عليه هذه الطرق واحداً  ولنذكر طريقاً 

الصدوق أيب جعفر حممد بن بابويه قال: حدثنا  عنعن املفيد، .. شيخنا

وعيل بن ، قال: حدثنا يوسف بن حممد بن زياد حممد بن القاسم اجلرجاين

بن  (، عن أبوهيام، عن موالنا وسيدنا أيب حممد احلسنكذاحممد بن سنان )

 «.الخ.. عيل بن حممد بن عيل

أنه قال «: وآلهصىل اهلل عليه »ثم ساق السند حتى انتهى إىل رسول اهلل 

ووال يف  ،اهلل، وأبغض يف اهلل يا عبد اهلل أحبب يفلبعض أصحابه ذات يوم: 

 .(1)الخ.. وعاد يف اهلل ،اهلل

 .(2)وهذا النص سندًا ومتنًا مأخوذ بتاممه من تفسري العسكري

ونحو ذلك ذكر املحقق الشيخ عيل الكركي ضمن إجازته للقايض  ـ 5

ن ابن شهرآشوب، عن السيد حممد بن صفي الدين عيسى، وقد رواه ع

 معد، كالمها عن الشيخ الطويس، عن احلسني بن عبيد اهلل الغضائري، عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 150وبحار األنوار ج 622ص 3جـ ط حجرية(  امتةالوسائل )اخلمستدرك ( 1)

 .169ص

 .49( تفسري العسكري ص2)
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 .(1)مد بن القاسم املفرس اجلرجاين إىل آخر ما تقدمحممد بن بابويه، عن حم

قال املحدث النوري عن كالم املحقق الكركي: يظهر منه: أن هذا 

 .(2)التفسري عنده يف غاية االعتبار

عىل اعتبار هذا التفسري، « رمحه اهلل»وقد أرص املجليس األول  ـ 6

 .(3)وأثنى عليه ثناء كبريًا، فراجع

قد أثنى عىل « رمحه اهلل»الثاين ـ صاحب البحار ـ ـ كام أن املجليس  9

أعرف باألمر، وأقرب عهدًا « رمحه اهلل»الكتاب، عىل اعتبار أن الصدوق 

 .(4)ممن طعن فيه. وقد روى عنه أكثر العلامء من غري غمز

ولرياجع أيضًا ما قاله صاحب الوسائل نفسه حول هذا الكتاب،  ـ 1

فيه علامء الرجال، ألن ذاك مروي  حيث إنه ليس هو الكتاب الذي طعن

عليه »، وهذا مروي عن اإلمام العسكري «عليه السالم»عن اإلمام اهلادي 

، وذاك يرويه سهل الديباجي عن أبيه، ومها غري مذكورين يف «السالم

 هذا التفسري أصالً.. وذاك فيه مناكري، وهذا خال منها. وقد اعتمد عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3جـ ط حجرية(  امتةالوسائل )اخلمستدرك و 99و  98ص 150( بحار األنوار ج1)

 .262ص

 .262ص 3( مستدرك الوسائل )ط حجرية( ج2)

 .213و  142ص 0ورشح من ال حيرضه الفقيه )فاريس( ج 205ص 14روضة املتقني ج( 3)

 .28ص 1( بحار األنوار ج4)



 

                                      

 .(1)، وغريمهاالصدوق يف الفقيه، والشيخ الطويس

 :ود أن نسجله هنا ما ييلوالذي ن

حتى كتاب الكايف، ال يمكن احلكم  ،ن أيًا من الكتب املعتربةإ أوال :

 فيه..  القاطع بصحة مجيع ما

أو الشك يف بعض فقرات  كتاب، كام أن ثبوت كذب عدد من روايات

  ذلك الكتاب. يف يوجب احلكم بثبوت كذب ووضع مجيع ما طائفة منها ال

يدل الكتاب عاظم عىل طائفة مما ورد يف ذلك كام أن اعتامد بعض األ

لق من تيتهمون مؤلفه، وال يرون أن الكتاب موضوع وخم ال معىل أهن

مر يبقى حمصورًا يف ه، فاألنيمن كان لدهيم ريب يف بعض مضاإساس.. فاأل

 رتابون فيها.يلك املواضع التي ت

اآلخرين.  د بن قاسم، والرجلنيضائري ملحمغإن تضعيف ابن ال ثانيا :

ه الفقيه، الذي رضحيال عنهم يف كتابه من  «رمحه اهلل»يقابله نقل الصدوق 

 ما يراه حجة بينه وبني ربه.. الإيروي فيه  هد بأن العت

أنه  ُف ر  عْ يرى رواية رجل ي   «رمحه اهلل»بأنه  :ومن غري املنطقي القول

 ف صفة الكذب فيه..من أنه ال يعر   كذاب حجة بينه وبني اهلل تعاىل. فال أقل

ساس، أهنا مكذوبة من األ ييعن ن ضعف الرواية سندًا الإ ثالثا :

 من يقول ـ وهو هذه الرواية بالذات ـ فكيف إذا كان من بني تلك الروايات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .09ص 25( وسائل الشيعة )ط اإلسالمية ـ طهران( ج1)
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 .ةأن آثار الصدق فيها الئح :نصاريالشيخ األمثل 

والشهيد  ي،ضافة إىل تلك الرواية التي اعتمدها املحقق الكركباإل

 ..، ثم تابعهام عىل ذلك عدد من العلامءامهيجازتإيف  ثاينال

 ،االحتجاج عن هذا الكتاب يف كتابه يسربرواه الط ما :إىل ذلك فيضا

ه يومما تتوافق عل ر،ومشهو ،هيلعه جممع بأن ه:رويه يف كتابيمع توصيفه ملا 

وإن كان ما يف هذا التفسري ال يصل يف مستوى شهرته واإلمجاع ول. عقال

 عليه إىل سائر ما نقله يف كتابه.

رواه الصدوق عنه يف كتابه الفقيه، ورواه آخرون يف كتبهم  هذا عدا ما

 غريهم.شوب، والراوندي، وآمثل ابن شهر

 وجود روايات كثرية يف هذا الكتاب البرصاحة ف عرتعىل أننا نقر ون

يمكن اجلواب  شكاالت يصعب أو الفيها من إيمكن قبوهلا، بسبب ما 

لكن ذلك ال يعني احلكم عليه بالوضع واالختالق، ولو فتحنا باب  عنها..

 الطعن عىل هذا النحو، لرسى ذلك إىل الكتب املعتمدة أيضًا.

 التوقيع الشريف:

سحاق بن إالتوقيع الرشيف يف جواب مسائل  لة تجواز التقليد:دمن أ

وأما احلوادث »: «عليه السالم»املشتمل عىل قول اإلمام احلجة  ،قوبعي

 ةهنم حجتى عليكم، وأنا حجفإالواقعة، فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، 



 

                                      

 .(1)..«اهلل

األمور  يه «:السالم عليه»بعده  عةأن املراد باحلوادث الواق :دوبوي

 «صىل اهلل عليه وآله»النبي  ةرها يف زماهنم منذ بعثئالتي مل يعهد حدوث نظا

 إىلمر فيه حسم األ حيتاجمرالذي األ «.عليه السالم»اإلمام  بةيغزمان  وإىل

 .. وهذا هو معنى التقليدالذي لديه النصوص والروايات املجتهد القادر

وادث الواقعة يف غيبته ال ألخذ الرواية، فإن الرجوع إىل الرواة يف احل

بل ألخذ ما يستنبطونه من الرواية، بقرينة قوله: فإهنم حجتي عليكم. ولو 

كان املراد الرجوع ألخذ الرواية، فاحلجة عليهم هو نفس الرواية، ال 

 الراوي.

 ع:يوقتهذا ال وقش يفنوقد 

 قوب مل يوثق.إن إسحاق بن يع بالنسبة لسند التوقيع، قد يقال: أوال :

 بكفاية تلقي الرواية بالقبول من قبل أعاظم الفقهاء. وقد جياب عن هذا:

بأن عدم مناقشتهم لسندها قد يكون لوضوح ضعفها.  وقد جياب:

ولعلهم غضوا النظر عن ضعف السند تنزالً وافرتاضًا.. وتوجهوا ملناقشة 

ال يدل عىل  املتن ليقولوا: لو أغمضنا النظر عن السند، فإن املتن أيضاً 

 املطلوب..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واإلحتجاج  196وكتاب الغيبة للشيخ الطويس ص 484( راجع: إكامل الدين ص1)

 145ص 29ووسائل الشيعة ج 023ص 2ج
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ولعلهم تعاملوا معه هبذه الطريقة ليتخذوا منه مؤيدًا لسائر األدلة التي 

يده.. وقد يكون السبب يف عدم بحث السند هو قوة أقاموها، أو ليدفعوا تأي

مضمون الرواية، من حيث موافقته للعقول، أو من حيث موافقتها للكتاب 

للناس  «عليهم السالم»يف آيتي النفر والسؤال، وملوافقتها إلرجاعات األئمة 

 إىل علامء أصحاهبم..

فتكون قوة املضمون هي الدليل عندهم عىل صدور الرواية عن 

عصوم.. وهذا هو املطلوب. فإن قوة املضمون تغني عن البحث يف امل

 السند، ألنه حيقق الوثوق بالصدور.

 «احلوادث» «:عليه السالم»لف والالم يف قوله املراد باأل حمل يتض ثانيا :

 فالرواية جمملة.؟! راقغلالست أو ،هي للعهدهل 

 سيام بمالحظة إن السؤال هو عن الرتافع يف اخلصومات، ال إال أن يقال:

وجود قضاة حكام اجلور.. فال ربط للرواية بموضوع أخذ الفتوى من الفقيه، 

 والعمل هبا.. ولو كانت مستنداته إمارات ظنية قد ختطئ وقد تصيب.

املراد: السؤال عن أخذ األحكام للوقائع احلادثة. أما  إال أن يقال:

باأليامن املرافعات واخلصومات فقد اتضحت أحكامها وهي احلكم 

والبينات، فإن أمرها قد اتضح طيلة ما يقرب من ثالثة قرون ونصف يف 

حضور اإلمام، وحصول اخلصومات. وعرفت كيفية التعامل مع قضاة 

 اجلور، ولكن املهم هو معرفة األحكام للحوادث املستجدة.. 

 أن السؤال كان عن هذا .. كام ال بد من حتديد املراد من كلمة فالظاهر:



 

                                      

 (1)؟!القارصين أو النظر يف أمور ،ات واخلصوماتعهل هي املراف «.ادثاحلو»

 األعم من هذا وذلك؟! وأ ي،أو األحكام الرشعية والفتاو

جنس يتم إذا كان املراد باحلوادث  نامإن االستدالل هبذا احلديث إف

املعنى اجلامع الشامل عن أو  ،حكاماألاحلوادث، وأن يكون السؤال عن 

 ات. وليس خصوص املورد الذي ورد يف السؤال.عافحكام واملرلأل

 ونجيب: 

 . وليست للجنس.الستغراقا« أل»ن : إلفأ

 .رضب القاعدة، والتعميم لكل حادثةواهلدف هو 

 :لعدة قرائن ودالالت، مثلبخصوص املورد،  العربة هي بعموم الوارد الو

بصيغة اجلمع، ولو كان املراد خصوص  «احلوادث»قال: أنه  ـ 1

  «.سألت عنهما أما »ضع السؤال لقال: مو

 .وقع وسيقع ل لكل مامالشا «الواقعة» قال: «عليه السالم»إنه  ـ 2

ما احلادثة التي أو»لقال:  ،ولو كان املراد خصوص املورد املسؤول عنه

 «.التي سألت أو تسأل عنهااكتفى بقوله: أو  ،وقعت

 و احلادثه املسؤول عنها.له حكم احلوادث أ مل يذكر «عليه السالم»إنه  ـ 3

قل: يومل  ،«فارجع هبا» :سائللللقال  ،كان املراد العهد لوـ  4

 .«فارجعوا»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .104( املكاسب )بحاشية مريزا فتاح( ص1)
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كان املراد العهد  ولو ،«ايثنحادأإىل رواة »قال:  «عليه السالم»إنه  ـ 5

 ليجيبك عنها.. «أحد الرواة»هبا إىل فالن، أو إىل فارجع  لقال:

عن مطلق احلوادث التي  «عليه السالم»مام السائل سأل اإل لعل :ب

ن إف ،ابطةضعطاء الإمام راد اإلأ، وقد «عليه السالم»هوهنا يف غيبته جسيوا

مل خياطب بكالمه سائاًل بعينه، بل  «عليه السالم»سياق الكالم يدل عىل أنه 

 .هكل الشيعة بعد ،طب الشيعةكان خيا

هو كل أمر حادث حيتاج فيه الناس إىل باحلوادث املراد قد يقال: إن  :ج

أو أي يشء  ،ومة ومرافعةخصمراجعة االمام، سواء أكان حكاًم رشعيًا، أو 

  .فعاتاآخر. وليس املراد خصوص املر

 :غري أننا نقول

اهنا من وظيفة حكام احلوادث التي يكون بيأن املراد هو أ :الظاهر

، ألنه يمكن ختتص بباب املرافعة التياملوضوعات تشمل ال وهي  ،الشارع

 لإلمام ولغريه أن يتوىل احلكم فيها.

نا حجة أو ،هنم حجتي عليكمإف» :يف ذيل الرواية هقول :شهد لذلكيو

أو فتوى يف الشبهات  ،رواية كان ..قبل قوله. واحلجة هو من يُ «اهلل

  .عيةأو املوضو ،احلكمية

استنادًا إىل  احلاكم، يصدرهخاص ملورد خاص فهو حكم  ،أما القضاء

 وليس هو رواية وال فتوى.. ،ه عىل اآلخرئجراإويصار إىل األيامن والبينات 

 .فهو املطلوب أيضاً  ،ولو سلمنا عمومه



 

                                      

 :ييل هو حجية الرواية والفتوى ما التوقيع من أن ظاهر ،ناهقلويشهد ملا 

أحاديثهم  ة، وروا«عليهم السالم» ئمةنوا يراجعون األإن الناس كا ـ 1

ق فجل فصل اخلصومات بينهم. وإن اتبًا، ال أللحكام منهم غاألاألخذ 

لسؤال عن احلكم الرشعي يف لنام يراجعوهنم إومة، فخصوراجعوهم يف 

إصدار احلكم القضائي يف املورد، استنادًا إىل ال ألجل  ..ختالفمورد اال

أن خصوصًا هنم كانوا يتحاشون اختاذ هذه الصفة، إات، فيامن والبيناأل

 .، وجيعلهم يف مواجهة معهمذلك يفتح عليهم أبواب الطعن من احلكام

 «:عليه السالم»لقال خصوص مورد القضاء لو كان املقصود هو  ـ 2

هنم حجتي عليكم، وأنا إف»ين قد جعلتهم قضاة عليكم.. ال أن يقول: إف

فقهاء ية إنام هي لقوهلم من حيث هم محلة اآلثار، ون احلجإ.. ف«حجة اهلل

 فيناسبها التعبري بام يدل عىل نفوذ قضائهم. ،ما املرافعاتأحكام.. األيبينون 

هيدف إىل ردع  عةللشي «عليه السالم»لعل هذا التوجيه الصادر منه  :د

فهم بأالناس عن مراجعة من يفتون الناس بآرائهم،  هنا آراء باطلة ال ليعرِّ

لنصوص، ل نيظفافجيوز األخذ هبا، بل عليهم أن يرجعوا إىل العلامء احل

 حكام اهلل تعاىل.أخذون منها الذين يأ

بت هلم من خالل ثفإنام هو بام ي ،فصل اخلصومات يف املرافعات أما

يض قام يتم تطبيق احلكم الرشعي عليها، فاملطلوب يف الث ،األيامن والبينات

حكام عىل املوارد التي تعرض وتطبيق األ ،آليات القضاء ةهو مراعا

أو التذكري بجعل منصب  ،ملاح إىل نفوذ قضائهمناسب هو اإل. فامل.عليهم



 تجتااداإلعتامد يف مسائل التقليد واإل                                                                            216
 

                                      

 القضاء هلم. ال التذكري بأهنم جمرد رواة أحاديث.

، «عليه السالم» أن غيبة اإلمام :أنه قد يتوهم إىل ذلك: ومما يشري

اء الرجال، والعمل وفقدان مصدر املعرفة جييز للناس سد النقص بآر

 باألقيسة واالستحسانات يف األحكام.

 التقليد يف سائر األخبار:

 لزومأن األخبار التي يمكن اعتبارها مشرية بوضوح إىل  ونذكر هنا:

بحيث  الرجوع إىل العلامء واألخذ منهم.. وتؤكد معنى التقليد، هي من الكثرة

فرض  لوفال حتتاج إىل االنجبار، و ،مجايلوال يبعد تواترها اإل، اال يمكن حرصه

بالظن،  أهنا تشري إىل تعبدية التقليد، لكونه حيتاج إىل داللة رشعية عىل االكتفاء

إن  ة للتقليد..م  ختصص العمومات الناهية عن اتباع الغري، والذافإهنا هي التي 

 أهلتذم تقليد إنام ا هنأ فقد تقدم:سلم وجود مثل هذه العمومات.. 

 ذلك. صول الدين، أو ما إىلأأو تذم التقليد يف أو التقليد األعمى، ، الضالل

اد، وتعليم جتهبعض ما يدل عىل جواز اال ت اإلشارة إىلوقد تقدم

 النفر. آية. حني الكالم حول وسائلهطرائقه، وبيان 

ن أو ،علمفتاء بغري ة من اإلنعشارة إىل الروايات املااإل :ونضيف هنا

 .(1)فتى بغري علم فعليه وزر من عمل بهأمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25ص 29و )ط آل البيت( ج 9ص 18( وسائل الشيعة )ط اإلسالمية( ج1)

 .10و  14ص 1وراجع: بقية األخبار يف كتاب مباين منهاج الصاحلني ج



 

                                      

 عن اجتهاد. ال اإلفتاء املراد نقل الفتوى إال أن يقال:

از األخذ من جفتاء بعلم.. جاز اإل إذاه أنه خالف الظاهر، فإن وفيه:

 ..، وهو التقليدوالعمل بالفتوى فتيامل

 .(1)انسحتاالسو ،فتاء بالرأي والقياسعن اإلالروايات الناهية و

 نبياء.ة األثامء ورلن العأوالروايات التي حتدثت عن 

 مناء الرسل.أوأهنم 

 .رسائيلإذه األمة كأنبياء بني وعن أن علامء ه

أوىل الناس »يف هنح البالغة:  «عليه السالم»وقول أمري املؤمنني 

 .«به هم بام جاؤامعلأباألنبياء 

 والروايات الدالة عىل لزوم رجوع اجلاهل إىل العامل.

إن هذه اخلمس األخرية، ال تدل عىل أن املراد اإلفتاء، بل  إال أن يقال:

 امل به عن طريق النقل.أخذ احلكم من الع

 ة.ن حنظلب بل صحيحة عمر ،كرواية ،عن عالج تعارض الروايات توالتي حتدث

 .دل عىل عرض احلديث عىل القرآن وما

 .والروايات التي حتدثت عن صفات املفتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18و )اإلسالمية( ج 02و  01و  43ـ  41ص 29الشيعة )آل البيت( جع: وسائل جرا( 2)

 .36 و 34 و 10ـ  15حديث:  6 الباب يضأبواب صفات القا 33و  26ـ  20ص
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 فإن ذلك كله يشري إىل االجتهاد، ووسائله، وطرائقه.

مام سائليه إىل الروايات التي أرجع فيها اإل يشري إىل ذلك أيضا :و

 صحابه ألخذ الفتاوي منهم..أبعض 

 للفتوى بني الناس.، مثل:  يبالتصد صحابهأاآلمرة لبعض الرواية و

عليه »يب احلسن )اهلادي( سحاق، الذي قال ألإصحيحة أمحد بن  ـ 1

 ؟!وقول من أقبل ،خذ معامل دينيآ: من أعامل، وعمن «السالم

إىل أن  ..يؤدي يعنفإليك  ى، فام أدي: العمري ثقت«عليه السالم»قال 

 .(1)مونأقة املثنه الإف :قال

 فأجابه ،مثل هذا السؤال« عليه السالم»العكرسي  ماموسئل اإلـ  2

باالستامع والطاعة يدل « عليه السالم» هوأمر (2)هوابن يرشاده إىل العمرإب

 .كثر من جمرد نقل احلديثأعىل أن األمر املطلوب 

يف أخذ الفتاوي  ال ،مامإهنا ظاهرة يف نقل أقوال اإل إال أن يقال:

 دلتها.أاملستنبطة من 

فام أديا إليك عني، »يف الرواية: « عليه السالم»قوله  :ذلكويشاد ل

إليك  ىفام أد »وما تقدم يف رواية ابن إسحاق، وفيها: «. فعني يؤديان الخ..

 «. يؤدي يعنف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4حديث  11( وسائل الشيعة صفات القايض، باب 1)

 .4ح11باب  ،صفات القايض ،الشيعةوسائل و 335ص 1كايف جلا( 2)



 

                                      

: إنه ليس كل «عليه السالم»اهلل  يب عبدعن ابن أيب يعفور: قلت أل ـ 3

 ألنيصحابنا فيسأء الرجل من يجييمكن القدوم. و لقاك، والأساعة 

 عنه. يسألني وليس عندي كل ما

نه قد إقفي، فثفام يمنعك عن حممد بن مسلم ال :«عليه السالم»قال 

 يضًا.أوهذا احلديث صحيح  .(1)عنده وجيهاً  يب. وكانأسمع من 

عليه »احلسن بن عيل بن يقطني: قلت أليب احلسن الرضا وقال  ـ 4

عن كل ما أحتاج إليه من  ال أكاد أصل إليك ألسألك ،: جعلت فداك«السالم

 .من معامل ديني معامل ديني، أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه

 .(2)فقال: نعم

عليه »بن املهتدي، قال: قلت أليب احلسن الرضا  عن عبد العزيزو ـ 5

عن كل ما أحتاج إليه  ال أكاد أصل إليك ألسألك ،: جعلت فداك«السالم

من  أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه ..من معامل ديني

 .معامل ديني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 150ص 18ج( )اإلسالمية و 144ص 29ج( )آل البيتالشيعة وسائل ( 1)

ختيار وإ 328ص 46وج 249ص 2جبحار األنوار و 251صختصاص اإلو

 .201صخالصة األقوال و 383ص 1ج( )رجال الكيشمعرفة الرجال 

)آل و  159ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )و 201ص 2جبحار األنوار ( 2)

 .148و  149ص 29ج( البيت
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 .(1)نعم فقال:

فقد دلت هذه الرواية عىل أن قبول قول الثقة كان مفروغًا عنه عند 

الراوي، فسأل عن وثاقة يونس، لريتب عليها أخذ معامل دينه منه. ومعامل 

 الدين تشمل األحكام.

: أنه قال وعن الصادق أيضاً  «عليه السالم»مام الباقر اإلعن و ـ 6

فإين أحب أن أرى  ،الناس وأفتاملدينة )مسجد( جلس يف جملس ا»ألبان: 

 .(2)«يف شيعتي مثلك)يرى( 

فهذه الرواية تدل عىل جواز الفتوى، وهي إنام تكون عن اجتهاد، 

الفتوى،  فاالجتهاد جائز بمقتىض هذه الرواية. وتدل عىل جواز األخذ وقبول

 ،واحد ال يوجب العلم بالواقع شخصاء والعمل عىل طبقها. وإذا كان إفت

 وهذا هو التقليد. تعبدًا. يتاملفواز األخذ من جتدل عىل  اتيفهذه الروا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  159ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )و 201ص 2جبحار األنوار ( 1) 

، يضالقا تأبواب صفا 148وبسند آخر ص 149ص 29ج( )آل البيت

وبسند  495ص 2كيش جورجال ال 30راجع حديث و 34حديث 11الباب

 .483ص 2آخر، ونص آخر ج

 291ص 35ج( )آل البيتو  116ص 25ج( اإلسالميةط وسائل الشيعة )( 2)

والفهرست  9ب ألف  15ورجال النجايش:  18/25ص 1وجممع الرجال ج

 .93ب أبان. وخالصة األقوال للعالمة ص 09للطويس ص



 

                                      

مام، فيكون بمثابة والقول: بأن املراد باإلفتاء هو نقل ما سمعه من اإل

 راٍو، ال جمال لقبوله كام سنرى.

 واجلس هلم»لقثم بن العباس: « عليه السالم»وكتب عيل  ـ 7

 .(1)«وذاكر العامل ،م اجلاهلوعل   ي،فأفت املستفت ،العرصين

لقثم بني وظيفتني، مها: اإلفتاء للسائل، « عليه السالم»فقد مجع 

 ق بينهام.والتعليم للجاهل.. وذلك يشري إىل الفر

مل يعرتض عىل معاذ بن « عليه السالم»كام أن اإلمام الصادق ـ  1

به يف الطريقة  مسلم، حني بلغه أنه يقعد يف اجلامع ويفتي الناس، بل صو 

 .(2)التي اختارها لنفسه

ممن «: عليه السالم»وقال عيل بن املسيب اهلمداين لإلمام الرضا  ـ 9

 !؟آخذ معامل ديني

 .ن آدم القمي املأمون عىل الدين والدنيا: من زكريا بقال

 بن املسيب: فلام انرصفت قدمنا عىل زكريا بن آدم، فسألته عام عيل قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 268ص 151جبحار األنوار و 129ص 3ج (برشح عبدههنج البالغة )( 1)

 .310ص 19ومستدرك الوسائل ج

 148ص 29ووسائل الشيعة ج 495مصطفوي( ص ( راجع: رجال الكيش )ط2)

 .03وعلل الرشايع ص 36حديث  11أبواب صفات القايض، باب 
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 واحلديث صحيح. .(1)احتجت إليه

عن بني فضال: خذوا بام « عليه السالم»وعن اإلمام العسكري  ـ 11

 .(2)رووا وذروا ما رأوا

كانوا من إهنا ناظرة لرأهيم االعتقادي الباطل، ألهنم  إال أن يقال:

الفطحية. أي يقولون بإمامة عبد اهلل األفطح. مع أن اإلمام جيب أن يكون 

 سلياًم من العاهات.

عن عبد العزيز  عن عيل بن حممد القتيبي، عن الفضل بن شاذان، ـ 11

 «عليه السالم»وكان خري قمي رأيته، وكان وكيل الرضا ـ بن املهتدي 

ألقاك يف كل  فقلت: إين ال ،«معليه السال»قال: سألت الرضا  ـ وخاصته

 !؟يوقت، فعمن آخذ معامل دين

 .(3)عبد الرمحن فقال: خذ عن يونس بن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسائل و 298ص 49وج 201ص 2جبحار األنوار و 89صختصاص اإل( 1)

أبواب  146ص 29ج( آل البيت)و  156ص 18ج( اإلسالمية طالشيعة )

 .29حديث 11ايض، باب صفات الق

بحار و 152ص 29ج( آل البيت)و  92ص 18ج (اإلسالمية ط)وسائل الشيعة ( 2)

 .308ص 01وج 202ص 2جاألنوار 

( البيت)آل و  159ص 18جوسائل الشيعة )اإلسالمية( و 201ص 2بحار األنوار ج( 3)

 2و )ط مؤسسة آل البيت( ج 483ص 2ورجال الكيش ج 148ص 29ج

 .999ص



 

                                      

أنه قال لشعيب العقرقويف « عليه السالم»إلمام الصادق وعن اـ  12

 .(1)عليك باألسدي، يعني أبا بصريجوابًا عىل سؤاله عمن يرجع إليه: 

 أيب ا إىلكتبوأخاه أمحد بن حاتم بن ماهويه أن  ويف نص آخر:ـ  13

، فكتب هاممعامل دين انخذيأه عمن نسأالي «عليه السالم»الثالث  احلسن

يف حبنا، وكل كثري  ا ذكرمتا، فاصمدا يف دينكام عىل كل مسنفهمت م :إليهام

 .(2)القدم يف أمرنا، فإهنام كافوكام إن شاء اهلل تعاىل

عليهم »وال ريب يف أن أمثال هؤالء هم الذين تفقهوا عندهم 

 ، واستفادوا منهم الكثري من معامل الدين.«السالم

قال « ه السالمعلي»أن اإلمام الصادق  خرب يونس بن يعقوب:ـ  14

 عكمما يمنهلم: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مسرتاح تسرتحيون إليه؟! 

 .(3)!؟من احلارث بن املغرية النرصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط )و  153ص 18جاإلسالمية(  طوسائل الشيعة )و 249ص 2بحار األنوار ج( 1) 

 .455ص 1ة الرجال )رجال الكيش( جختيار معرفوإ 142ص 29جآل البيت( 

)آل و  115ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )و 82ص 2جبحار األنوار ( 2)

ـ ط مؤسسة آل  )رجال الكيشختيار معرفة الرجال وإ 101ص 29ج( البيت

 .0و )ط جامعة مشهد( ص 10ص 1ج( البيت

 140ص 29ج( )آل البيتو  150ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )( 3)

 .628ص 2ج( ـ ط مؤسسة آل البيت )رجال الكيشختيار معرفة الرجال وإ
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 فإن املراد باملفزع هو من يرجع الناس إليه يف أمورهم الدينية.

قد أذن أبو جعفر الثاين أليب عيل بن راشد بأن يصيل خلف عيل ـ  15

 .(1)بن حديد، فيأخذ بقوله

ان فضل بن كام أن اإلمام العسكري: غبط أهل خراسان بمك ـ 16

 .(2)!؟شاذان، وكونه بني أظهرهم

 وقفة مع النصوص املتقدمة:

« عليه السالم»إن األسئلة التي يطرحها أصحاب اإلمام عىل  ألف:

ليست عن جواز رجوع اجلاهل إىل العامل، فإنه أمر مفروغ عنه، بل هي عن 

 منه، وعن الصالحية هلذا األمر.  جامعية املسؤول عنهم لرشائط األخذ

األشخاص  أن السؤال كان عن وثاقة يونس، وعن حتديد ويشاد لذلك:

 الذين يفرتض الرجوع إليهم.

قد حدد يف بعضها « عليه السالم»أن اإلمام  ويشاد له أيضا :

 املواصفات والرشائط ملن يصح الرجوع إليه، وهو وثاقته وكونه مأمونًا عىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )رجال الكيشختيار معرفة الرجال وإ 334ص 0ج (امتةالوسائل )اخلمستدرك ( 1) 

 .441ص 9وقاموس الرجال ج 063ص 2ج( ـ ط مؤسسة آل البيت

 151ص 29ج( )آل البيتو  92ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )( 2)

 .825ص 2ج( ل البيتـ ط مؤسسة آ )رجال الكيشختيار معرفة الرجال وإ



 

                                      

أن املربر لإلرجاع هو «: عليه السالم»الدين والدنيا.. ويف جواب آخر يذكر 

 «.عليه السالم»أن ما يؤديه إليه إنام يؤديه عن اإلمام 

، وكتاب «عليه السالم»ويف رواية التفسري املنسوب لإلمام العسكري 

الفًا هلواه، االحتجاج جعل املربر لإلرجاع كون الشخص صائنًا لنفسه، خم

مطيعًا ألمر مواله الخ.. هذا كله فيام يرتبط برشط الوثاقة واألمانة، ولكن 

 بام أن الكالم عن أخذ معامل الدين كلها، فإن األحكام داخلة فيها.

كام أن سائر الروايات قد أشارت إىل العديد من األمور، مثل لزوم  ب:

ام تقليدهم، وعىل أن العلامء األخذ بقول العلامء، واتباع أقواهلم، وأن للعو

 أمناء الرسل، وجيب عليهم تأدية األمانة ألصحاهبا.

وهناك ما دل عىل حرمة الفتوى بغري علم، وحرمة االستناد يف  ج:

بعض أصحابه « عليه السالم»الفتوى إىل القياس والرأي، بل قد أمر 

 باجللوس يف مسجد املدينة، والتصدي للفتوى.

باالجتهاد، وأن اجتهاده حجة يف حقه، وحجة الرتخيص  وذلك يعني:

يف حق غريه، ألن ثمة مالزمة عرفية بني جواز الفتوى، وجواز األخذ هبا، 

 ولو مل يكن اإلفتاء ألجل العمل لكان لغوًا.

الرسل  إن هذه التعابري التي أشارت إىل الوثاقة واألمانة، وأهنم أمناء د:

يف  يلتزمون« عليهم السالم»أهل البيت هي ـ فيام يظهر ـ للتأكيد عىل أن شيعة 

بآرائهم، أو  م بالنصوص القرآنية واحلديثية، وال يفتونفقههم وفتاوهي

 ذلك. استحساناهتم، وال يأخذون بالقياس، أو االستقراءات الناقصة، وما إىل
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أن االجتهاد يف تلك األعصار مل يكن بالسعة التي هو عليها يف  وتقدم:

قترصًا عىل فهم النصوص، وإرجاع الفروع إىل أيامنا هذه، بل كان م

أصوهلا، ومعرفة املحكم من املتشابه، والناسخ واملنسوخ، ومحل العام عىل 

اخلاص، واملطلق عىل املقيد، واجلمع بني األخبار، واستبعاد ما خالف 

 القرآن، ونحو ذلك مما أملحت إليه النصوص والروايات.

 املزيد من النصوص اإلجتهادية:

وقد تقدمت أحاديث عديدة تشري إىل االتجتااد وطرائقه ووسائله، 

 ونضيف هنا ما ييل: 

يعلمون شيعتهم طرائق استنباط « عليهم السالم»كان األئمة  أوال :

 األحكام، ويشهد لذلك:

رواية موىل آل سام الذي عثر فانقطع ظفره، فجعل عىل أصبع  ألف:

إىل « عليه السالم»مرارة، فسأل اإلمام عن كيفية وضوئه، فأرشده  رجله

كتاب اهلل عز  يعرف هذا وأشباهه من»قاعدة رفع احلرج، حيث قال له: 

ين   يف   َعَلْيُكمْ  تَجَعَل  َوَما﴿وجل  نْ  الد   .(2)«امسح عليه. (1)﴾َحَرج   م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.سورة احلمن  98 اآلية( 1)

 363ص 1جهتذيب األحكام و 99ص 1جستبصار اإلو 33ص 3جالكايف ( 2)

و  329ص 1ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )و 299ص 2جبحار األنوار و

 .0حديث  39أبواب الوضوء، باب  464ص 1ج( آل البيتط )



 

                                      

يف رواية زرارة حول املسح عىل الرأس، وفيها قول زرارة لإلمام  ب:

أال ختربين من أين علمت، وقلت: إن املسح ببعض الرأس  «:عليه السالم»

 وبعض الرجلني؟!

 .(1)ملكان الباء«: عليه السالم»قال 

عليه »عن محزة بن محران قال: سمعت أبا عبد اهلل  يف نص آخر:ج: 

 .استأكل بعلمه افتقر يقول: من «السالم

فال ويبثوهنا يف شيعتكم  يتحملون علومكم، قلت: إن يف شيعتك قوماً 

 .كراميعدمون منهم الرب والصلة واإل

بغري علم وال هدى  يليس أولئك بمستأكلني، إنام ذاك الذي يفت فقال:

 .(2)يف حطام الدنيا ليبطل به احلقوق، طمعاً  من اهلل

فرس املستأكل بعلمه بالذي يفتي بغري علم، أما « عليه السالم»فرتى أنه 

عليهم »يبث علوم أهل البيت من يفتي بعلم، فال يلحقه هذا الذم. ومن 

 ، فال يدخل يف عنوان املستأكل بعلمه.«السالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وراجع: وسائل الشيعة، أبواب الوضوء،  96ص 1( راجع: من ال حيرضه الفقيه ج1)

 .289ص 99جبحار األنوار و 1ح 13وأبواب التيمم، باب  1ح 23باب 

)آل  و 152ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )و 181صار معاين األخب( 2)

 .12حديث  11أبواب صفات القايض، باب  141ص 29ج( البيت
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وبث العلوم ال يقترص عىل نقل الرواية.. بل هو شامل لكل العلوم، 

ومنها اإلفتاء، وما استفادوه من كالمهم، ولو بعد محل العام عىل اخلاص، 

ع بني األخبار، وعرضها عىل كتاب اهلل تعاىل، وما واملطلق عىل املقيد، واجلم

 إىل ذلك.

أن حممد بن مسلم قد استنبط من احلديث  تذكر بعض الروايات:ثانيا : 

. حكاًم رشعيًا يف اخللقة فزاد أو نقص فهو عيب كل ما كان يف أصلالقائل: 

، وهو: أن «عليه السالم»مورد مل يسمع فيه بخصوصه شيئًا من اإلمام 

ية التي تباع وجيد مشرتهيا أهنا ال ينبت شعر عىل عانتها تعترب معيبة، اجلار

 .(1)وللمشرتي خيار فسخ العقد ألجل ذلك

بأن الناس حيتالون ألجل إزالة هذا الشعر من ذلك املوضع،  مع العلم:

 ويبذلون من أجله املال.

فقد بادر ابن مسلم إىل الفتوى استنادًا إىل استنباطه، ومل ير نفسه 

 «.عليه السالم»حاجة إىل مراجعة اإلمام ب

 الناس إىل أمثال « عليهم السالم»وهذا كله يفرس لنا إرجاع األئمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وراجع:  266( املكاسب للشيخ األنصاري )هبامش حاشية مريزا فتاح( ص1) 

 طالشيعة ) وسائلو 69و  66ص 9جهتذيب األحكام و 216ص 0جالكايف 

أبواب أحكام  99ص 18ج( آل البيتط ) و 415ص 12ج( اإلسالمية

 .1حديث  1العيوب، الباب 



 

                                      

هؤالء الرجال ليأخذوا أحكامهم منهم.. فإن سبب ذلك هو هذه القدرة 

 العلمية، ال جمرد كوهنم رواة حديث، مأمونني، وموثوقني.

ان بن تغلب. أو مل يكن الذين كان اإلمام يأمرهم بالفتوى، كأب ا :لثثا

يرجع الناس إليهم ألخذ الفتوى منهم، كابن مسلم يقولون للناس يف 

أجوبتهم: ورد يف اجلواب عىل هذا السؤال روايتان متعارضتان، أو ثالث 

روايات مثاًل.. ثم يلقيها إىل السائل ليتوىل ذلك العامي البحث يف 

أو محل العام عىل  أسانيدها، أو اجلمع بني متعارضاهتا، أو الرتجيح بينها،

اخلاص فيها.. أو ليميِّز هو الناسخ من املنسوخ، أو ليعرف إن كانت قد 

صدرت يف حال تقي ة أو بدوهنا، وما إىل ذلك. بل كانوا يعطوهنم احلكم 

 الرشعي مبارشة، بعد أن يكون املسؤول هو الذي يتوىل القيام بذلك كله.

جلس يف جملس املدينة ا»ن: ألبا« عليه السالم»إن قول اإلمام  ا :رابع

 . قد تضمن (1)«يف شيعتي مثلك)يرى( فإين أحب أن أرى  ،الناس وأفت

االعتزاز بأبان ونظرائه، والرغبة يف إظهار متيزهم عىل غريهم.. ألن 

املطلوب هو تعريف الناس بطريقة االستنباط التي تعتمد النصوص، 

لو كان غاية ما يفعله وتغني عن اإلفتاء بالرأي والقياس واالستحسان.. ف

أبان هو نقل احلديث، فال معنى هلذا االعتزاز، إذ ليس هذا من األمور 

 اخلارقة للعادة، فإن أكثر رواة احلديث يف تلك األيام كذلك.. وجمرد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .291ص 35ج( )آل البيتو  116ص 25ج( اإلسالميةط وسائل الشيعة )( 1)
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احلفظ، والضبط، والدقة يف النقل ال يدعو إىل االعتزاز. ومل يكن باألمر 

 الذي يتفرد به أبان.

هو القدرات العلمية التي كانت لدهيم، والتي  الذي يدعو لذلك:ف

تتجىل يف استفادة األحكام واملعاين، ويف معرفة اللطائف واإلشارات، 

مع بني األخبار، وما إىل واستخراج الدقائق من العبارات، والقدرة عىل اجل

 ذلك مما يدخل يف العلم، والفضل، والفقاهة.

إن معامل الدين ليست األحاديث املنقولة، بل هي احلقائق  ا :خامس

املستفادة، والدقائق املستخرجة منها. وهذا هو ما أراده السائل بقوله: 

! ومل ؟«من معامل ديني أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه»

 كام أوضحناه فيام تقدم.«. آخذ عنه الرواية»يقل: 

أنه قال: حديث تدريه خري من ألف « عليه السالم»عن الصادق  سا :ساد

حتى يعرف معاريض كالمنا،  منكم فقيهاً  حديث ترويه، وال يكون الرجل

 .(1)لنا من مجيعها املخرج وجهاً  وإن الكلمة من كالمنا لتنرصف عىل سبعني

 دار يف عملية االستنباط:تصحيح امل

وهناك شواهد أخرى وردت يف سياق تصحيح املسار يف عملية 

 االستنباط واإلرشاد إىل مواضع اخللل فيه، فمن ذلك:

 «: عليه السالم»امرأة سألت أبا عبد اهلل  هاشم عنمرفوعة إبراهيم بن  ـ 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .192ص 9مستدرك سفينة البحار ج و 184ص 2جبحار األنوار و 2معاين األخبار ص (1)



 

                                      

 أهنا كانت تقعد يف نفاسها عرشين يومًا، حتى أفتوها بثامنية عرش يومًا.

 !؟فتوك بثامنية عرش يوماً أ: ومل «عليه السالم»فقال أبو عبد اهلل 

 «صىل اهلل عليه وآله»ن رسول اهلل للحديث الذي روي ع: فقال رجل

 .حني نفست بمحمد بن أيب بكر أنه قال ألسامء بنت عميس

لت رسول أس : إن أسامء بنت عميس«عليه السالم»فقال أبو عبد اهلل 

 ولو سألته قبل ذلك ،وقد أتى هلا ثامنية عرش يوماً  «صىل اهلل عليه وآله»اهلل 

 .(1)اضةن تغتسل وتفعل كام تفعل املستحأألمرها 

قالت امرأة حممد بن مسلم وكانت ولودًا:  عن محران بن أعني:ـ  2

أقرئ أبا جعفر السالم، وأخربه أين كنت أقعد يف نفايس أربعني يومًا. وأن 

 .فجعلوها ثامنية عرش يوماً أصحابنا ضيقوا عيل 

 !؟: من أفتاها بثامنية عرش يوماً «عليه السالم»أبو جعفر  فقال

 .(2)الخ.. أسامء بنت عميس ة التي رووها يفلروايلقال: قلت: 

، وإن كان قد خط أ الذين أفتوها.. ولكنه مل «عليه السالم»فإن اإلمام 

إىل « عليه السالم»خيطئها يف رجوعها إليهم، وأخذها منهم. ثم بادر 

 تصحيح املنهج، مشريًا إىل موضع اخللل، وسبب وقوعهم فيه.

 من  فقلت: إن أناساً  ،قال: سألته «معليه السال»عن العبد الصالح  ـ 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .199ص 1جهتذيب األحكام و 28ص 1( الكايف ج1)

 .159ص 98جبحار األنوار و 191ص 1( منتقى اجلامن ج2)
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 ءفربام كان اليش ،وسمعوا منهام احلديث، أصحابنا قد لقوا أباك وجدك

وعندهم ما  ،يفتيه ءيش س عندهم يف ذلكبه بعض أصحابنا ولي يلتيب

 .(1). الخ..فقال: ال! يشبهه، يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟

 : حيدث األمر«عليه السالم»قال: قلت للرضا ويف خرب عيل بن أسباط:  ـ 4

 .من معرفته، وليس يف البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ال أجد بداً 

فإذا أفتاك  ،ت فقيه البلد فاستفته يف أمرك: إي«عليه السالم» قال: فقال

 .(2)فإن احلق فيه ،فخذ بخالفه ءبيش

فقد دل هذان اخلربان عىل أن أصحابنا كانوا يف ذلك العرص يرجعون 

إىل علامئهم يف الفتاوي، ومل يعرتض اإلمام عىل هذا الرجوع، بل أمضاه، 

ؤالء الفقهاء وأرشد سائله إىل طريقة عملية يف صورة عدم وجود أحد من ه

 يمكن مراجعته يف املسألة التي حيتاجوهنا.

وقد دل احلديث األخري عىل أن خمالفة العامة، ملا ورد عن أهل البيت 

يعترب من القرائن التي تساعد عىل معرفة احلكم الرشعي، « عليهم السالم»

والدالة عىل ما هو احلق فيام يشتبه من األحكام، وأخذها للتعبد هبا. وهذه 

 دى الوسائل التي تفيد يف سياق االجتهاد لتحصيل احلكم الرشعي.إح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .354ص 2جبحار األنوار و 48ص 1( اجلامع ج1)

 9أبواب صفات القايض، الباب  83ص 18ج( )اإلسالميةوسائل الشيعة ( 2)

 .233ص 2جبحار األنوار و 23حديث 



 

                                      

قصة ابن الزبعرى فيام يرتبط بقوله تعاىل:  ومن شواهد ذلك:ـ  5

ُكمْ ﴿ نْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إ ن  حيث قال ابن  ..(1)﴾تَجَان مَ  َحَصُب  اهلل  ُدون   م 

أكل ما يعبد : أما واهلل لو وجدته يف جملس خلصمته ، فسلوا حممداً الزبعرى: 

 فنحن نعبد املالئكة، واليهود تعبد، من دون اهلل يف جهنم مع من عبده

 ؟!، والنصارى تعبد عيسىعزيراً 

 «ما»، فقال: يا ويل أمه، أما علم أن «صىل اهلل عليه وآله»فأخرب النبي 

 .(2)!ملن يعقل؟ «من»و  ملا ال يعقل

 ونالحظ هنا:

ال يبعد »عن األخبار املتقدمة: « قدس رسه»قال صاحب الكفاية  أوال :

ملا دل عىل  صاً فيكون خمص»إىل أن قال: «.. بصدور بعضها دعوى القطع

 .(3)«من اآليات والروايات والذم عىل التقليد، ،عدم جواز اتباع غري العلم

إن الكالم عن التخصيص فرع ثبوت الشمول، فإن ما دل  وقد قلنا:

عىل عدم جواز اتباع غري العامل، والنهي عن التقليد له منحى آخر، ال ربط 

 له بالتقليد يف األحكام.

 رى تقدمت اإلشارة إليها.باإلضافة إىل أمور أخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بياء.من سورة األن 98 اآلية( 1)

 .255ص 18جبحار األنوار و 04ص 1( مناقب آل أيب طالب ج2)

 .493( صإلحياء الرتاث مؤسسة آل البيت)ط كفاية األصول ( 3)
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عىل االجتهاد  تقدم: أن عددًا من الروايات املتقدمة الدالة ا :ثاني

 والتقليد صحيح السند.

إن التقليد الذي ورد النهي عنه هو تقليد اجلاهلني واملبطلني،  ا :لثثا

 وتقليد اآلباء ال ألجل علمهم، بل عصبية ومحية.

إن من يراجع الروايات، وقد ذكرنا شطرًا كبريًا منها جيد  رابعا :

خراج األحكام، مواضع كثرية يرشح األئمة فيها ألصحاهبم كيفية است

ويستدلون هلم عليها، ويدلوهنم عىل االستنباط ومناهجه وآلياته، فراجع 

 عىل سبيل املثال:

، حيث قال له زرارة: «عليه السالم»حديث زرارة مع اإلمام الباقر  ـ 1

 الرجلني؟!  أال ختربين من أين علمت، وقلت: إن املسح ببعض الرأس وبعض

 .(1)اءملكان الب«: عليه السالم»قال 

« عليه السالم»حديث يونس عن بعض رجاله، عن أيب عبد اهلل  ـ 2

فيام يرتبط بأدنى الطهر يف احليض للمرأة.. والتفاصيل والدقائق التي أشار 

 .(2)إليها اإلمام، مبينًا له كيفية استفادهتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وراجع: وسائل الشيعة، أبواب الوضوء،  96ص 1( راجع: من ال حيرضه الفقيه ج1)

 .289ص 99جبحار األنوار و 1ح 13وأبواب التيمم، باب  1ح 23باب 

 .001ص 2ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )( 2)



 

                                      

حديث عبد األعىل موىل آل سام حول املسح عىل املرارة يف وضوء  ـ 3

.. يدلنا عىل ، فإن هذا كله وسواه مما تقدم بيانه يف هذه املسألة(1)اجلبرية

بتعليم شيعتهم كيفية االستنباط وداللتهم « عليهم السالم»اهتامم األئمة 

 عىل أدواته، ومفاتيحه، وكيفياته..

أمرهم ابتداًء من رسول اهلل  وقد كان من مجلة ما مادوا به هلذا األمر:

، «صىل اهلل عليه وآله»بتدوين كل ما يصدر منه وعنه « صىل اهلل عليه وآله»

عىل هذا األمر.. بالرغم من السياسة القاسية « عليهم السالم»رهم وإرصا

التي اتبعها احلكام طيلة عرشات السنني، التي ناهزت قرنًا وثلث قرن من 

الناس بالتفقه يف الدين.. وبيان ما يمتاز « عليهم السالم»الزمن.. وأمرهم 

ألصحابه:  قال« عليه السالم»به الفقيه عن غريه.. كام أن اإلمام الصادق 

 .(2)«فإنكم سوف حتتاجون إليها ،بكتبكم احتفظوا»

وهذا يدل عىل أهنم كانوا يعلمون بأهنم سوف حيتاجون إىل االجتهاد، 

 واستنباط األحكام.

 كانوا يطلبون من أصحاهبم أن يعرضوا « عليهم السالم»باإلضافة إىل أهنم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 363ص 1جهتذيب األحكام و 99ص 1جستبصار اإلو 33ص 3ج الكايف( 1)

 .299ص 2جبحار األنوار و

آل ط ) و 06ص 18ج( اإلسالميةط )وسائل الشيعة و 02ص 1جالكايف ( 2)

 .323ص 29ج( البيت
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بل ولو مل يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بام فيها كفى يف ..

 التقليد. حتقق

                                      

 .(1)عليهم ما يتعلمونه من اآلخرين، كام رصحت به رواية الرافقي عن ابن عم له

يتصدوا إلفتاء الناس حتى يف البلد  ثم أمروا الفقهاء من أصحاهبم بأن

يراجعون كتب أصحاهبم، « عليهم السالم»الذي يكون اإلمام فيه، ثم كانوا 

 التي كانت تعرض عليهم، وينبهوهنم إىل ما يرون رضورة التنبيه عليه.

 : اكتب«عليه السالم»قال: قال يل أبو عبد اهلل وعن املفضل بن عمر 

 أورث كتبك بنيك، فإنه يأيت عىل الناسوبث علمك يف إخوانك، فإن مت ف

 .(2)زمان هرج ال يأنسون فيه إال بكتبهم

تبوا : اكيقول «عليه السالم»: سمعت أبا عبد اهلل عن أيب بصري قالو

 .(3)فإنكم ال حتفظون حتى تكتبوا

 والروايات يف هذا املعنى كثرية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33ح 8ة، أبواب صفات القايض، باب ( وسائل الشيع1)

( )آل البيتو  06ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )و 02ص 1جالكايف ( 2)

 .81ص 29ج

)آل و  363و  06ص 18ج( اإلسالمية طوسائل الشيعة )و 02ص 1جالكايف ( 3)

 .323و  81ص 29ج( البيت



 

 يت اتدداء. تقليد املوال جيوز  ،(1)األقوى جواز البقاء عىل تقليد امليت [:9مسألة رقم ]

                                      

  للدا ااحالدن:إن تقليد امليت تارة يكون اتدداء.، وأخرى يكون تقاء.   ويف( 1)

   ييكون مع الدمكن من تقليد ااح تارة:

يكون يف صورة عدم الدمكن من تقليده  إما لعدم وجود  وأخرى:

وال لالم  جمدهد حي، أو لعدم جامعيده لسائر الرشائط، لالعدالة ونحوها  

 لنا يف هذه الصورة 

  يااح يكون رأي امليت موافقا. لرأي :تارة ي  وإذا متكن من تقليد ااح

 يكون خمالفا. لرأيه   :وأخرى

علم منه، ألام أن ااحّي قد يكون مساويا. للميت يف العلم، وقد يكون 

 وقد يكون العكس 

 مع رأي احلي: يتصور توافق رأي امل

ففي صور توافق رأي املجدهد امليت مع رأي ااحي، سواء يف صوريت 

أو االتدداء إن فرسنا الدقليد: تأنه العمل واجلري، وتطبيق العمل عىل البقاء 

ال تبقى ثمرة للبحث يف املسألة  ألن املوافقة لرأي امليت ولرأي ااحي فالفدوى، 

  فالعمل حمكوم تالصحة سواء حدى لو اسدند لرأي امليت حاصلة يف آن واحد

 تعدم جوازه قلنا أو  ،أقلنا تجواز تقليد امليت

ام ترأي امليت الدزام ن االلدزإ، فإن الدقليد هو االلدزام ا لو قلنا:وكذ

هنام واحد   وليس املطلوب االلدزام أألن املفروض    أيضا. ترأي ااحي 
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، تل اخلصوصية هي للرأي   إذ ليس للشخص أية خصوصية  تالشخص

مع أن األمن من العقاب حيصل تمطاتقة الواقع أو ااحجة، وقد حصلت 

 اتقة تالعمل تالرأي هذه املط

لام أن االلدزام تالرأي حاصل، وإن أخطأ يف نسبده إىل صاحبه   فإن 

حتديد الشخص ليست له موضوعية إال تمقدار ما يوصل إىل الرأي  

 وااللدزام ته  وقد حصل ذلك هنا  حسب الفرض 

 األقوال يف تقليد امليت ابتداء:

ألقوال يف تقليد امليت اتدداء. مع وجود الفقيه ااحي املساوي له يف وا

 العلم، مع احدامل خمالفده لرأي ااحي هي الدالية:

القول تجواز تقليد امليت مطلقا.: اتدداء واسددامة   وهذا هو  األول:

قول غري الشيعة، ووافقهم يف ذلك مجاعة قليلة من الشيعة، منهم املحقق 

وحكي عن مدأخرى األخبارين  وسيأيت الكالم حول  (1)«رمحه اهلل»القمي 

 هذه النسبة 

القول تعدم جواز الدقليد مطلقا.  وقد نسب هذا لألخبارين  الثاين:

 أيضا.  وسيأيت الكالم فيه أيضا. 

الدفصيل تن الدقليد االتددائي، فال جيوز، وتن االسدمراري فيجوز  الثالث:

 وحكاه شارح الوافية عن تعض معارصيه ، ي املدأخر ينوهو قول ألثر مدأخرالبقاء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  969ص 1( راجع: جامع الشدات ج1)



 

                                      

الدفصيل تن لون املجدهد يفدي تمضمون الروايات، فيجوز  الرابع:

، وذلك مثل الصدوقن ومن شاهبهام  تقليد امليت، مطلقا.: اسددامة. واتدداء.

 لقدماء   من ا

وتن من يفدي اعدامدا. عىل الفهم االجدهادي، ويعدمد االفراد اخلفية 

وقيل:  للعمومات، واللوازم غري اجللية، فال جيوز تقليده ال حيا. وال ميدا. 

جيوز تقاء. ال اتدداء.   لام نقله يف الفصول عن تعض معارصيهتل 
(1)  

صيل سألة، تل هو تفهذا ليس من األقوال يف املأن  لكن احلقيقة هي:

 يف جواز أصل الدقليد وعدمه  

الدفصيل تن وجود جمدهد حي فال جيوز، وتن عدم وجوده  اخلامس:

  (8)فيجوز، ويظهر من صاحب الفصول امليل إليه

 ونقول: 

هذا الدفصيل أيضا. ليس قوال. يف مورد البحث، ألن الكالم إنام هو يف 

 تينه وتن تقليد امليت  صورة وجود املجدهد ااحي ودوران األمر

 ما نسب إىل األخباريني:

 أن األخبارين ينكرون الدقليد مطلقا.  تام يف ذلك غري أن من املعلوم:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  924( الفصول الغروية ص1)

عن والده العالمة، وحكي عن وحكاه فخر املحققن  919( الفصول الغروية ص2)

 األردتييل وتعض آخر 
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تقليد امليت  ولعل نسبة جواز الدقليد إليهم إنام هو تلحاظ جتويزهم العمل 

تاألخبار املنقولة تاملعنى، وتسميدهم ذلك تقليدا.، مع أنه ليس من الدقليد 

 األماراتاملسدنبطة من  غري،املصطلح الذي هو تطبيق العمل عىل فدوى ال

 ج  الظنية وااح

 الشيعة ال يقلدون اإلمام:

أن الشيعة جمرد مقلدة ألئمدهم   وهذا زعم  وقد زعم غري الشيعة:

تاطل، فإن أخذ لالم األئمة ليس من تاب الدقليد، ألن اإلمام ال يسدنبط 

ن اإلمام األحكام من األمارات الظنية، ليكون اآلخذ تكالمه عامال. تظنو

الدي قد ختطئ وقد تصيب، تل اإلمام لالنبي، ال ُيعمل نظره، وال جيدهد   

 تل خيرب عن حكم اهلل الثاتت يف مدن الواقع  

 أخذ الرواية ليس تقليدًا:

ثم إن أخذ الرواية ليس من تاب الدقليد للراوي، ألن الراوي جمرد 

ي تفوه هبا اإلمام، والراوي مل ُيعمل رأيه واجدهاده فيها، حامل لأللفاظ الد

وال جيمع تن ما تعارض من الروايات، وال حيمل العام عىل اخلاص، وال 

املطلق عىل املقيد، وال يعرض الرواية عىل لداب اهلل، وال يفرس اآلية 

 والرواية   وال   وال   

سدنبط منها، وجيمع تن فإذا أدى الراوي الرواية، فإن الفقيه هو الذي ي

مدعارضاهتا، وحيدد جهة صدورها، ويقوم تكل ما يلزم من أمور تفرضها 



 

                                      

 مراحل االجدهاد، وتؤدي إىل اسدباط ااحكم   

رب  و)وليس تفقيه(  أفرب حامل فقه غري فقيه  وألتجل ذلك ورد:

  (1)حامل فقه إىل من هو أفقه منه

 تأسيس األصل يف تقليد امليت ابتداًء:

 ونبدأ بالكالم عن تقليد امليت ابتداًء، فنقول:

من املسدحسن أوال. تأسيس األصل لي يرجع إليه عىل فرض عدم 

متامية األدلة عىل أي من فروض املسألة، فنقول: قرر األصل يف املسألة 

، وتعض  ها يثبت عدم جوازه  توجوه   تعضها يثبت جواز تقليد امليت اتدداء.

فأما الدقرير الذي أريد ته إثبات جواز تقليد امليت اتدداء. فسيأيت تيانه 

 حن الكالم عن أدلة اجلواز  

، فله ألثر من تيان   وأما تقرير األصل إلثبات حرمة تقليد امليت اتدداء.

تأنه حكم العقل تعدم تراءة الذمة من الدكليف  تارة يقرر األصل:ف

عد العمل تقول امليت   فيكون أصال. عقليا.، ألن العقل حيكم املديقن ت

 تالدعين إذا دار األمر تن الدعين والدخيري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لصدوق لاألمايل و 470و  00ص 1دعائم اإلسالم جو 904ص 1جالكايف ( 1)

 11ج مسددرك الوسائلو 92صحتف العقول و 199اخلصال صو 942ص

 09ص 27وسائل الشيعة )آل البيت( جو 296و  200و  204ص 17جو 94ص

  99من أتواب صفات القايض ح 0تاب  69و  64ص 10جو )اإلسالمية(  90و 
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تأنه اسدصحاب اشدغال الذمة تالدكليف تعد العمل تقول  وتارة يقرر:

 امليت  فيكون أصال. رشعيا. 

امليت، تمعنى عدم  تأنه ااحكم تعدم حجية قول ويمكن أن يقرر:

 الدي هي فدوى امليت  األمارةترتيب الدنجيز والدعذير عىل تلك 

 أنه يقرر تثالثة أنحاء: وتفصيل ذلك:

أن األصل عدم حجية أية أمارة ال تفيد العلم   التقرير األول:

)واملقصود تااحجية ترتيب آثارها من الدنجيز والدعذير، وااحكم تالصحة 

والدجري(، إال إذا ثبت الدعبد هبا تدليل قطعي  فمع والبطالن، واالنقياد 

 الشك تحصول الدعبد حيكم تعدمه 

هذا هو األصل يف املسألة، فال يعدل عنه إال تدليل، وقد دل الدليل 

عىل جوار تقليد املجدهد ااحي، وأخذ فدواه الظنية وااللدفاء هبا، ومل يدل 

 ل املذلور دليل عىل خروج تقليد امليت اتدداء من حتت األص

أن شكنا يف اعدبار ااحياة يف مرجع الدقليد، مساوق لعدم  فتلخص:

 اعدبارها، فال تكون فدوى امليت حجة، إال إذا وجد دليل يدل عىل جواز تقليده 

أن األمر يدور تن أن تكون فدوى ااحي معدربة عىل نحو  التقرير الثاين:

يت  وإذا دار األمر تن الدعين، أو أن املكلف خمري تينها وتن فدوى امل

 الدعين والدخيري، فالعقل حيكم تالدعين  

إننا ال نحرز تراءة الذمة تالعمل تفدوى امليت، الحدامل  التقرير الثالث:

أن تكون احياة الشخص خصوصية تنظر الشارع، ويدألد ذلك إذا الحظنا 



 

                                      

ْكر   َأْهَل  َفاْسَأُلوا﴿أن من أدلة الدقليد آية:     وآية: ﴾َتْعَلُمونَ  َل  نُْتمْ كُ  إ نْ  الذِّ

نْ  َنَفرَ  َفَلْوَل ﴿ِ نُْامْ  ف ْرَقة   ُكلِّ  م 
ُاوا َطائ َفة   م  ين   يف   ل َيتََفقَّ ُروا الدِّ  إ َذا َقْوَمُامْ  َول ُينْذ 

مْ  َرتَجُعوا     ولالمها ناظر إىل الفقيه ااحي ﴾ََيَْذُرونَ  َلَعلَُّامْ  إ لَْيا 

« عليهم السالم»ي ذلرت إرجاع األئمة ولذلك ااحال يف الروايات الد

إىل فقهاء أصحاهبم، مثل: زرارة، وحممد تن مسلم، ومثل قول الصادق 

ألتان: اجلس يف املسجد وافت الناس، فإين أحب أن يرى يف « عليه السالم»

شيعدي مثلك   ولذلك ألثر النصوص األخرى الدي ذلرنا شطرا. وافرا. منها 

 ظاهرة يف اإلرجاع إىل خصوص األحياء منهم  يف املسألة الساتقة  فإهنا

ولو ُشكك يف الظهور، فال أقل من لون موردها وهو املجدهد ااحي هو 

 القدر املديقن  تعد عدم ثبوت إطالق يشمل امليت، فيبقى هذا تال دليل جييزه 

أن السرية العقالئية أو الرشعية ـ إن وجدت ـ فهي دليل  وسيأيت أيضًا:

هنا جرت عىل الرجوع إىل األموات، أو أن الشارع قد لبي، ومل يثبت أ

 أمضاها يف غري األحياء  

وهكذا يقال يف سائر األدلة   فإن متاميدها تالنسبة لفدوى األموات موضع 

األحياء من الفقهاء،  ه حيدم االقدصار عىل العمل تفداويأخذ ورد  وهذا لل

 ترباءة الذمة منها  ألن االشدغال اليقيني تالدكليف حيدم حتصيل اليقن

،  وهناك تقرير رابع: سيأيت يف ضمن األدلة عىل جواز تقليد امليت اتدداء.

وهو: أن األصل جواز تقليد امليت إذا تساوى يف العلم مع ااحي، أو 

وجوته إن لان امليت هو األعلم، تدليل: أننا نعلم تأنه لان جيوز ـ يف حياة 
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ـ لف سنة أولو تعد ـ ء هذا اجلواز ذا شككنا يف تقاإف تقليده ذلك امليت 

ب تقاءه، ويزول الشك وحيصل اليقن تالرباءة وال يدور األمر تن نسدصح

رشعية  الدعين والدخيري  وال جمال ألصالة االشدغال ألن االسدصحاب حجة

 عىل فراغ الذمة  وسيأيت تقية الكالم حول هذا املوضوع، إن شاء اهلل تعاىل 

 يصلح دلياًل: التعيني والتخيري ال

 وأوردوا عىل هذه التقارير الثالثة:

تأهنا إنام تصح يف صورة عدم سبق ثبوت ااحجية لقول املفدي،  أولً:

وإال لان األصل تقاء هذه ااحجية لقوله إىل ما تعد وفاته  أي أن حكم 

ل الذمة  وااحكم تعدم حجية العقل تعدم تراءة الذمة، واسدصحاب اشدغا

قول امليت خمدص تمورد مل يكن الشارع قد حكم تواسطة االسدصحاب 

 تكفاية العمل تقوله 

أن األمر ال يدور تن الدعين لفدوى ااحي، والدخيري  وبذلك يظار:

 تينها وتن فدوى امليت تعد ثبوت حجية قول امليت تاالسدصحاب 

 الدعين والدخيري ال جتري هنا، ألن إن قاعدة دوران األمر تن ثانيًا:

موردها الدخيري الرشعي، تأن يكون هناك أمران مدباينان حيدمل يف لل منهام 

أن الشارع قد جعله تخصوصه  لام لو دار األمر تن أن يكون الشارع قد 

جعل اخلرب وحده أمارة، أو جعل الشهرة أمارة معه أيضا.   فدجري القاعدة 

 رب فقط، ألنه املدعن تنظر العقل عىل لل حال  وحيكم تاألخذ تاخل

وأما إذا لان الدخيري تن مصاديق ااحقيقة الواحدة، تسبب الشك يف 



 

                                      

اعدبار خصوصية زائدة يف أحد تلك املصاديق، فال جتري قاعدة الدعين 

والدخيري، ألن أصل الرباءة يرفع احدامل دخالة اخلصوصية، وما نحن فيه 

فداوي املجدهدين يف مرتبة واحدة، والشك إنام هو يف من هذا القبيل  فإن 

اعدبار خصوصية يف أحد املصاديق، وهي خصوصية ااحياة أو عدم 

 اعدبارها   فريجع إىل أصالة الرباءة عن اعدبارها 

إن الدليل يف مسألة دوران األمر تن الدعين والدخيري أخص من  ثالثًا:

امليت مطلقا.  ولكن دليل الدوران  املدعى، فإن املدعى هو عدم جواز تقليد

تن الدعين والدخيري ال يثبت تعن فدوى ااحي إال يف صورة تساوي امليت 

وااحي يف العلم، أو أعلمية ااحي  أما إذا لان امليت أعلم فاملدعن هو تقليد 

امليت، ألن الفدوى طريق إىل الواقع، فرشط ااحياة ال يعارض خصوصية 

ة وإن لانت رشطا.، فهي رشط تعبدي حيداج إىل نص األعلمية  ألن ااحيا

من الشارع  أما خصوصية الكاشفية فال حتداج إىل ذلك  والرجوع إىل العامل 

 إنام هو من أجل لاشفية قوله 

ولو سلمنا معارضة رشط ااحياة لرشط األعلمية، فإن األمر يصبح 

 دائرا. تن خصوصيدن  وال مرجح إلحدامها عىل األخرى 

إن ما يرجح خصوصية ااحياة هو أن أحدا. من الفقهاء مل  ن يقال:إل أ

جيز تقليد امليت ملجرد لونه أعلم، ولكنهم أفدوا تاإلرجاع إىل املجدهد ااحي 

مطلقا.  فهذا يعطي: أن رشط ااحياة عندهم أقوى وأرجح  وال يعارضه 

احي وامليت احدامل األعلمية يف املجدهد امليت  ألهنم مل يساووا تن املجدهد ا
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 يف البحث عن األعلمية لالرجاع إليه 

 وبنحو آخر من البيان نقول:

إن موضوع دوران األمر تن الدعين والدخيري غري تام يف هذا املورد، 

لكي نشك يف دوران األمر تن تقليد  ألن أدلة الدقليد ال تشمل تقليد امليت،

نحن ال نحرز شموهلا ااحي وتقليد امليت  فإن الدليل إن لان اإلطالقات ف

لدقليد امليت، ألن هذه األدلة إنام هي يف مقام تيان أصل الدرشيع وليست يف 

 مقام تيان رشائط املفدي  

وإن لان دليل حجية الدقليد هو سرية العقالء فال يدور األمر تن الدعين 

والدخيري أيضا.، ألن السرية إن لانت شاملة للحي وللميت، فال معنى للشك 

جوع لألصل   وإن لان يشك يف شموهلا لألموات، فالشك يف حجيدها والر

تالنسبة للميت يساوق عدم حجيدها   ألهنا دليل لبي ال إطالق له، فال حاجة 

 إىل حكم العقل يف مسألة دوران األمر تن الدعين والدخيري  

أن السرية العقالئية جارية عىل الرجوع إىل أهل اخلربة  والصحيح هو:

حياء واألموات يف خصوص األمور اليقينية الدي ال تدغري وال تدبدل، من األ

لاألمور ااحساتية، أو القواعد املنطقية أو النحو ومعاين األلفاظ، أو ونحو 

ذلك مما ال خيدلف فيه أحد  وال يدغري وال يدبدل تمرور الزمان   أما األمور 

جات والفداوي الدي يمكن انكشاف اخلطأ أو النقص فيها لام يف العال

 ونحوها  فلم جتر سرية العقالء عىل الرجوع فيها إىل األموات 



 

                                      

 املناقشة يف أصالة االشتغال:

تأهنا ال جتري يف مجيع موارد  وقد يناقش يف تقرير أصالة الشتغال:

؛ تل جتري مع احدامل طرو تغيري يف الفدو ى دون ما سوى تقليد امليت اتدداء.

ذلك، فمثال.: إذا لان هناك جمدهدان مدساويان يف العلم، ومها يف حال 

ااحياة، فاملفروض أن فدوى لليهام حجة يف حق املكلف  فلو أن املكلف قلد 

أحدمها، وعمل تفداويه   ثم مات اآلخر تعد ذلك تساعة  ثم مات مقلده 

آلخر اتدداء. تعد موهتام؟! تعده مبارشة، فلامذا ال جيوز له أن يأخذ تفدوى ا

 فإن موته قبل مقلَّده تلحظة ال يعني ارتفاع حجية قوله؟!

وملاذا إذا طبق عمله عىل فدواه جتري أصالة االشدغال؟! فإن قوله لان 

حجة عليه يف حال حياته قبل دقائق، فلامذا ارتفعت تموته ومل ترتفع حجية 

 تن الدعين والدخيري؟! قول من لان يقلده؟! وملاذا يقال تدوران األمر

 مناقشة استصحاب عدم احلجية، أو عدم اجلواز:

وقد يشكل عىل اسدصحاب عدم حجية قول امليت، أو عدم جواز 

 تقليده تعدة أمور:

إن االسدصحاب جيري يف موضوعات األحكام،  اإلشكال األول:

رشعية نفسها، فقيل: جيري، وقيل: ال جيري فيها أيضا.  وأما األحكام ال

ولكن ال جيري يف األمور االندزاعية، لااحجية والصحة والفساد، ألهنا غري 

 جمعولة  
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  ويرد عليه:

فارجعوا «: عليه السالم»قد يقال: إن حجيده جمعولة تدليل قوله  أولً:

 إىل رواة حديثنا، فإهنم حجدي عليكم، وأنا حجة اهلل 

إن الدفريع تالفاء يدل عىل أن ما تعدها قد جعل نديجة ملا  إل أن يقال:

قبلها، فااحجية نديجة ألمره تالرجوع إىل الرواة  فأخرب تذلك عن أن هذا 

 األمر يندزع منه هذه ااحجية 

إنه وإن مل يمكن جعل ااحجية مبارشة، ولكن يمكن جعلها ثانيًا: 

 األمارةجية مندزعة من إجياب مداتعة تواسطة جعل منشأ اندزاعها، ألن ااح

الدي لساهنا لسان الكشف عن الواقع  فااحجية توضع وترفع، ترفع ووضع 

 هذا اإلجياب الذي هو املنشأ هلا  فيصح اسدصحاهبا ألجل ذلك 

إن اسدصحاب ااحجية ـ عىل هذا ـ إلثبات وجوب املداتعة  إن قلت:

يل ملا يراد إثباته  واألصل يكون من األصل املثبت، ألن ااحجية الزم عق

 املثبت ليس تحجة 

إن موضوع االسدصحاب يؤخذ من العرف، واألصل املثبت إنام  قلت:

يرد ويرفض فيام لو لان الالزم مغايرا. ـ تنظر العرف ـ مللزومه، أما إذا لان 

الالزم هو نفس امللزوم، والعقل هو أن مدحدا. معه وجودا.، والعرف يرى 

يفرق تينهام، فال مانع من جريان االسدصحاب يف هذه و ،الذي جيزئهام

 ااحالة 

ما إذا لانت حرمة األلل مرتتبة عىل عنوان امليدة، فإن  مثال ذلك:



 

                                      

اسدصحاب عدم حصول الدذلية ال خيدلف تنظر العرف عن اسدصحاب 

عنوان امليدة، ألنه يرامها شيئا. واحدا.، فإن ما ليس تمذلى ميدة، وامليدة هي ما 

كَّ   وإن لانا تالدحليل العقيل اثنن، وموضوع االسدصحاب يؤخذ من مل يذ

 العرف، وال يعدد تالدقة العقلية 

وما نحن تصدده من هذا القبيل، فإن إجياب اتباع الفدوى وااحكم 

ومعذريدها هو عند العرف عبارة أخرى عن ااحجية،  األمارةتمنجزية 

 تالنظر العقيل الدقيق فاسدصحاب أحدمها اسدصحاب لآلخر وإن اخدلفا 

ما قاله صاحب الكفاية من أن رأي املجدهد مدقوم  اإلشكال الثاين:

تحياته عند العرف، فإذا مات املجدهد انعدم وذهب رأيه تموته تنظر 

 العرف، وإن مل يكن األمر لذلك واقعا. 

وحيث إن الدقليد حيداج إىل تقاء الرأي، فإن ذهاب الرأي معناه زوال 

زول املقيد تزوال قيده، فإذا مات املجدهد زالت صفة ااحيوانية الدقليد، ل

عنه، فدزول إنسانيده، وإذا تغري املوضوع فال يصح اسدصحاب وصفه، أو 

 الزمه، وهو رأيه، ألنه يزول تزواله 

إن رأي املجدهد يسدند إىل ظنه الذي حصل عليه من خالل  أو فقل:

د له ظن ويقن، تل يصري إما الطرق واألمارات، فإذا مات املجدهد مل يع

 جاهال.، أو ينكشف له الواقع  

 فلم يعد يصح نسبة آرائه الدي لانت له حال حياته إليه تعد وفاته 

فال جمال السدصحاب رأيه، ألنه قد زال تاملوت، لام يزول الرأي 
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 تسبب املرض واهلرم   فال يشك تبقائه لكي جيري االسدصحاب 

 وجياب:

دراك ظني قائم يف نفس املجدهد، لكن ليس السبب إن الرأي إ أولً:

يف الرجوع إىل رأي املجدهد هو قيام الظن يف نفسه  ولذا ال يرض الرأي نوم 

املجدهد، وال يبطل تاإلغامء، تل السبب هو لاشفية رأيه عن الواقع  

والكاشفية ليست مدقومة تحياة املجدهد  تل هي إن حصلت تقيت، وتقي 

املجدهد نفسه، ألن املوجود االعدباري يبقى يف عامل  الرأي، حدى لو مات

 االعدبار حدى تعد زوال املعدرب 

إن الرأي موجود اعدباري، واألمور االعدبارية واالندزاعية  ثانيًا:

ليست عىل نسق واحد، فإن منها ما يزول تزوال منشأ اندزاعه، مثل الفوقية 

ن هذه اهليئة املندزعة الدي تنزع عن هيئة وضع الكداب فوق الطاولة، فإ

تزول تمجرد وضع الكداب حتت الطاولة  ولذلك هيئة خلف وقدام، 

 ونحو ذلك  

وتعض األمور االعدبارية تبقى حدى لو زال منشأ اندزاعها أو زال 

معدربها   مثل الرأي الذي يبقى تعد موت صاحبه، وااحرية الدي تبقى تعد 

قضاء قول املالك لعبده: أنت حر موت املعدق، وامللكية، فإهنا تبقى تعد ان

لوجه اهلل، وتبقى تعد موت اململك  ومثل الزوجية الدي تبقى تعد إمتام 

الدفوه تالصيغة، ومثل وصف القاتل والسارق الذي يبقى تعد انقضاء 

القدل والرسقة، وهكذا  فإن هذا الوصف املندزع عن عملية القدل أو 



 

                                      

اء العمل الذي قام ته  فالعبد الرسقة ال يزول تزوال صاحبه، وال تانقض

يبقى حرا. تعد موت معدقه، وملكية زيد للدار تبقى تعد موت الذي ملكه 

 إياها هببة، أو تيع أو غري ذلك  

وذلك ألن العنوان تارة يكون ملجرد اإلشارة إىل موضوع ااحكم، مثل: 

ألرم هذا اجلالس، فإن اجللوس ليس له مدخلية يف اإللرام، فيجوز إلرامه 

 حن يقف أو ينام أو يميش الخ   

وأخرى يكون له مدخلية يف إجياد ااحكم، فإذا أوجد تقي، مثل: اجلد 

 الزاين، واقدل القاتل، واقطع يد السارق  وإن مل يسدمر القدل والرسقة 

وتارة يكون له مدخلية يف حدوث ااحكم ويف تقائه، مثل: صلِّ خلف 

ز الصالة خلفه، وحياة املفدي رشط يف العادل  فإنه إذا اخدلت العدالة مل جت

تكوين رأيه، وليست رشطا. يف تقائه، فإذا وجد الرأي تقي حدى وإن مات 

املفدي  ولذا جتد الناس هيدمون ترأيه الذي سجله يف لداته، ولو تعد ألف 

 سنة من موت مؤلفه   

أن الرأي إنام حيداج إىل صاحبه حدوثا. فقط، فإذا حدث تقي إىل  فظار:

 تد، وإن انعدم صاحبه األ

فإذا علم تحدوث رأي املجدهد يف حياته أمكن اسدصحاته تعد وفاته، 

 ألن القضية املديقنة مدحدة مع القضية املشكولة  

أن منشأ القول تانعدام الرأي تموت صاحبه هو قوهلم:  والظاهر:

الرأي يموت تموت صاحبه  مع أن مقصودهم هو أنه إذا توافقت اآلراء 
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ى، وخالفهم واحد من الفقهاء امدنع انعقاد اإلمجاع ألجل خمالفده، عىل فدو

أخذ « رمحه اهلل»فإذا مات انعقد اإلمجاع تعد موته، فلعل صاحب الكفاية 

هذه املقولة وطبقها عىل ما نحن فيه، فحكم تعدم إمكان إجراء 

 االسدصحاب هنا اسدنادا. إليها 

املفدي عن فدواه ورأيه،  ال يصح قياس موت املجدهد عىل رجوع ثالثًا:

ألن رجوعه عنه إزالة لالعدبار الذي ته يكون قوامه، وإتطال له من حيث 

 ظهور فساده لدى ذلك املعدرب نفسه 

تل هو لالشهادة الدي ال يرتفع أثرها تموت الشاهد، والرواية الدي ال 

 تزول تموت الراوي 

تاملوت، فإن  حدى لو زال الرأي والظن والقطع من نفس امليترابعًا: 

املعيار هو القطع والظن الذي حصل للفقيه يف حال ااحياة، فإنه هو الذي 

تنشأ عنه الفدوى، وتعد حصول الرأي ال يرتفع تاملوت، ويدل عىل ذلك: 

 أنه حيفظ وينسى، وخيرق ته اإلمجاع، أو يدممه 

وهذا هو حال أصحاب ااحرف والصنايع، فإن أثر البنَّاء والصنَّاع 

خرائط، واملعادالت الرياضية وااحساتية، واألدوية ما يبدعه من س، وواملهند

الدي يكدشفها أرتاهبا تبقى سارية املفعول تعد موهتم  وهذا لله يدلنا عىل أن 

 حدوث الرأي حيداج إىل الفقيه، لكنه ال حيداج إليه يف تقائه 

وظن املجدهد علة احدوث الرأي، فإذا حدث تقي، وال حيداج يف تقائه 

إىل تقاء الظن، لكن ااحجية حتداج إىل العدالة حدوثا. وتقاء.  فلو فسق الفقيه 



 

                                      

يف حال حياته زالت حجية رأيه ومل يعد جيوز تقليده فيه  مع أن قطع ذلك 

 املجدهد وظنه ال يزال تاقيا. عىل حاله  

 الفرق بني الفتوى والرواية:

رقا. تن الفدوى، وتن الرواية والشهادة  وهو أن اخلرب غري أن هناك ف

والشهادة يسدندان إىل ااحس، أو إىل ااحدس القريب من ااحس، وموت 

املخرب والشاهد ال يغري هذه ااحقيقة، لكن املفدي الذي يسدند يف فدواه إىل 

أمور ظنية قد يغري رأيه تن ساعة وأخرى، ويلدفت إىل أمور جديدة، فال 

 عليها حال الشاهد الذي يسدند إىل ااحس أو إىل ااحدس القريب منه يقاس 

قد تنقض الشهادة تالرجوع عنها، وتنقض الرواية تدكذيب  إن قلت:

 الراوي لنفسه، ولذلك الفدوى 

إن الشهادة مرشوطة تعدم النكول عنها قبل صدور ااحكم  أما  قلت:

مرشوطة تالصدق،  تعد صدوره، فال يعدد هبذا النكول  لام أن الرواية

وحجية الفدوى مرشوطة تالعدالة، وتذلك يبطل أثرها وتبطل حجيدها 

فقد رشطها   وإال فإن حجيدها وآثارها تكون تاقية، ألهنا ليست  إذا

 طة تااحياة  ومرش

أنه ال يصح قياس عنوان ااحياة عىل عنوان العدالة، أو  وبذلك يتضح:

 الفقيه يف: قلِّد الفقيه العادل 

إن عنوان الفقيه والراوي والطبيب أيضا. مل يؤخذ عىل  يقال: بل قد
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نحو الفعلية، وليس موضوعا. للحكم أصال.، تل أخذ طريقا. للوصول إىل 

الرأي والفدوى   وألجل ذلك يرجع إىل رأي الطبيب، واملهندس، والعامل 

 يف أي علم يف حياته وتعد موته، ويناقش، وترتتب عليه اآلثار 

 النتيجة:

 فظار بذلك كله:

عىل الرجوع إىل األعلم، حدى لو لان من جارية ن السرية أ أولً:

األموات، وسواء لان ذلك اتدداء. أو تقاء.  فادِّعاء اخدصاصها تاألحياء، ال 

، إذا لان  رمرب له   لام أنه ال معنى للرجوع إىل األموات ال حدوثا. وال تقاء.

امليت  وأوال دليل عىل وجود سرية عىل ترجيح ااحي األعلم يف األحياء   

إذا لانت خصوصية األعلمية يف الطرف اآلخر   ألجل ااحياة أو املوت 

 سواء يف ذلك الدقليد االتددائي والبقائي 

إذا لانت ااحجية لقول املجدهد إن حدثت تبقى تال فرق تن  ثانيًا:

يسدصحب، ألن تقاءها موت املجدهد أو حياته  فال يشك يف ثبوهتا لكي 

 يكون مديقنا. عىل لل حال  

وهذا هو حال تقاء حجية وآثار الشهادة والرواية أيضا.، فإن تقاءها 

 مديقن تنفسه وال شك فيه ليحداج إىل االسدصحاب 

أما تالنسبة للرواية، فإن الراوي إذا ألذب نفسه أو ادعى  إل أن يقال:

ن األمر يف مقام الشهادة ليس لذلك، الغلط واالشدباه، فال يعبأ تخربه، ولك

 فإنه إذا رجع تعد صدور ااحكم، ال يلدفت إىل رجوعه  وال ينقض ااحكم 



 

                                      

أما إذا عرض للفقيه جنون فإنه يسقط عن الصالحية للدقليد )لكن ال 

ألجل تطالن رأيه(، تل ألجل أن اجلنون ال يليق تمقام املرجعية الدي هي 

 زعامة دينية 

 ا::االستدالل باإلمج

ومما اسددلوا ته عىل عدم جواز تقليد امليت اتدداء. اإلمجاع عىل املنع
(1) ،

 وقد نقل عن املحقق الثاين يف رشح األلفية، وعن الشهيد الثاين يف املسالك، 

تقوله من أصحاتنا، وراجع لداب  قال: ومل يدحقق إىل اآلن خالف ممن يعدد  

 « رمحه اهلل»د، ورسالة أخرى تنسب إىل الشهيد الثاين منية املري

ونسب ولده صاحب املعامل القول تعدم جواز تقليد امليت اتدداء. إىل 

ظاهر األصحاب  وادعى اإلمجاع عىل ذلك أيضا. لل من املحقق الداماد، 

ناقال. له عن « رمحه اهلل»والوحيد البهبهاين يف الفوائد، والشيخ األنصاري 

   (8)مجهور األحسائي، وادَّعاه النراقي يف املناه  اتن أيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  920ص 90( راجع: جواهر الكالم ج1)

وشارع  490واملعامل ص 404ومنية املريد ص 109ص 4مسالك األفهام ج( 2)

ن والنهاية للعالمة، ولاشفة ااحال الت 402والوافية ص 10النجاة للداماد ص

و  244ومطارح األنظار للكالنرت )تقريرات الشيخ( ص 190أيب مجهور ص

 واملناه  للنراقي  وغري ذلك  290
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وقد اعدمد معظم مدأخري املدأخرين من الفقهاء، عىل هذا اإلمجاع 

 واسددلوا ته 

شمول هذا اإلمجاع لصورة البقاء عىل  واستظار الشيخ األنصاري:

 يف رسالده حول الدقليد: حكى « رمحه اهلل» تقليد امليت أيضا.، وقال الشيخ

تعض املعارصين عن شيخه األحسائي: أنه ال قول للميت، واشدهر تن 

  (1)اخلواص والعوام أن قول امليت لامليت

لام أن هناك من متسك هبذا اإلمجاع ليشمل صورة لون امليت أعلم من 

امليت، تل وجوته، ااحي، وقال: إن تناء العقالء وإن لان يقديض جواز تقليد 

 لكن هذا اإلمجاع يمنع من األخذ تبناء العقالء 

وادعى املحقق النائيني إطباق طائفة األصولين قديام. وحديثا. عىل عدم 

اجلواز، إال ما يظهر من املحقق القمي، وصاحب ااحدائق  وخالفهام ال 

 ى( يقدح تاإلمجاع ااحديس  )ولعله ألجل العلم تفساد مسدندمها  لام سنر

وشيوع تقليد امليت عند أهل السنة، وظهور اشدهار خالف ذلك عند 

 الشيعة يدل عىل أن املسألة لانت مطروحة ومدداولة  

 هذا اإلمجا: ليس تعبديًا:

 ،  ثم إنه ال جمال لإلشكال عىل هذا اإلمجاع تأنه مدرلي وليس تعبديا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  01و  00ص 1( الدنقيح ج1)



 

                                      

الحدامل اسدناد املجمعن إىل أصالة االشدغال أو إىل قاعدة الدعين 

والدخيري، أو غري ذلك من األدلة، فيكون املعيار يف القبول والرد هو تلك 

، إال عىل القول (1)األدلة  وال يكون هذا اإلمجاع لاشفا. عن رأي املعصوم

اللطف، الدي تسدند إىل أن املجمعن لو لانوا عىل خطأ لقيَّض اهلل تقاعدة 

 من خيرق هذا اإلمجاع، إذ ال جتدمع األمة عىل ضالل  

 وقاعدة اللطف غري مسلمة 

عىل أنه لو أصغي إىل هذا االشكال، مل يسلم ـ لام يقوله آية اهلل السيد 

القليل، فان الثرها اخلوئي ـ يشء من االمجاعات الدي يسدند إليها إال أقل 

حيدمل فيه االسدناد إىل أصل من األصول، أو إىل تعض ما حيدمل مدرليده، 

 مع أن العلامء يأخذون تدلك االمجاعات، ويعملون تمقدضاها يف مواردها 

لام أن اعدبار تقليد امليت من خصوصيات غري الشيعة، يشري إىل أن 

أصالة االشدغال، وال إىل حكم الشيعة مل يسدندوا يف ذهاهبم إىل اخلالف إىل 

 العقل تالدعين يف مقاتل الدخيري، وال إىل غري ذلك  

يعود فيناقض نفسه، « قدس رسه»أن آية اهلل السيد اخلوئي  والالفت هنا:

 اتدداء. من رضوريات مذهب الشيعة    فإذا لان هذا  امليتفيقول: إن عدم تقليد 

مسدندهم فيه هو أصالة  ااحكم من رضوريات مذهب الشيعة ليف يكون

 االشدغال، أو حكم العقل تالدعين يف صورة دوران األمر تينه وتن الدخيري؟!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  66( رسالة الدقليد ص1)
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خمالفة القمي   :ال تضر 
امع الشدات الرجوع إىل فقد أجاز يف ج« رمحه اهلل»أما املحقق القمي 

 فدوى اتن أيب عقيل قائال.: األقوى عندنا جواز تقليد امليت تحسب االتدداء  

 األحوط الرجوع إىل ااحي  وقال يف موضع آخر:

لكن خمالفده هذه ال ترض، ألن سببها قوله تانسداد تاب العلم والعلمي يف 

امه   ونحن نعلم األحكام، ألن خطاتات الشارع خاصة ـ عنده ـ تمن قصد إفه

توجود تكاليف ال يمكن االحدياط فيها للعرس وااحرج، أو اخدالل النظام، فال تد 

 من االلدفاء تاالمدثال الظني سواء حصل الظن من فدوى امليت أو ااحي 

 وهذا استدلل باطل:

 ألن تاب العلمي غري منسد، ألن العمل تخرب الواحد مقبول عنده أيضا.  أولً:

 يصح قوله تاخدصاص اخلطاتات الرشعية تاملقصودين تاإلفهام  ال ثانيًا:

قد يسددل عىل عدم اخدصاص ااحكم تاملشافهن، فقد روي عن  ثالثًا:

أنه قال لعبد الرحيم القصري: إن القرآن حي « عليه السالم»أيب جعفر الباقر 

 ال يموت  واآلية حية ال متوت، فلو لانت إذا نزلت يف األقوام ماتوا فامت

 القرآن  ولكن هي جارية يف الباقن لام جرت يف املاضن 

إن «: عليه السالم»وروى عبد الرحيم القصري عن اإلمام الصادق 

القرآن حي مل يمت، وإنه جيري لام جيري الليل والنهار، ولام جتري الشمس 

  (1)والقمر  وجيري عىل آخرنا لام جيري عىل أولنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   241ص 4و )ط مؤسسة البعثة ـ قم( ج 201ص 2( الربهان )تفسري( ج1)



 

                                      

 إل أن يقال:

 إن هذا خاص تالقرآن  ألف:

إنه وإن لان ال يدل عىل أن املقصود تاإلفهام غري املشافهن أيضا.   ب:

ولكنه يدل عىل اشرتاك غري املشافهن تاألحكام، حدى وإن مل يكونوا 

 قصودين تاإلفهام، وأهنا تؤخذ من اآلية والرواية خماطبن وال م

وهذا يكفي للحكم تانفداح تاب العلم لو حصل الدواتر العلمي من 

 خرب الواحد 

ال يرتتب عىل االنسداد حجية الظن من قول املجدهد امليت، ألن  رابعًا:

الظن ااحاصل من قول املشهور أقوى منه  ومن الطبيعي أن يدوافق ذلك مع 

 ض املجدهدين من األحياء أيضا. رأي تع

إذا عرف العامي أن املجدهدين ال ُيرِجعون إىل أحد من  خامسًا:

األموات مع وجود جمدهد حي، فإنه ال حيصل له ظن ترباءة ذمده إذا رجع 

 إىل امليت، خصوصا. مع احدامل وجود من هو أعلم منه تن األحياء 

هل ال عربة ته  فعليه حدى لو حصل للعامي ظن، فإن ظن اجلا سادسًا:

أن يرجع إىل العامل عىل لل حال   ال سيام وأن العامي ال يعرف املجدهد من 

 غريه  وال يميز تن األدلة  

 خمالفة األخباريني ال تضر:

 أيضا.  أما النسبة ملخالفة األخبارين، تمن فيهم صاحب ااحدائق، فال ترض

للعلم تفساد مبناهم، ألهنم ينكرون الدقليد من األساس  فال أولً: 
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جيوز تقليد ااحي وال امليت عندهم، فمرادهم من جواز العمل تفدوى امليت 

جواز العمل تروايات املدقدمن، لالصدوق والكليني، وليس هذا تقليدا.، 

عون أن رجوع العامي إىل الفقيه هو من تاب الرجوع إىل الراوي ، فإهنم يدَّ

 وأن عىل الفقيه أن ال يدجاوز يف فدواه النقل للحديث تاملعنى  

ولعل هذا هو الذي حدا تالبعض للدشكيك يف أن يكون األخباريون 

يذهبون إىل جتويز تقليد امليت، تاعدبار أن جتويزهم مبني عىل ختيلهم تأن 

ة حياة اإلفداء هو نقل الرواية تاملعنى، فحكموا تاجلواز ألنه يشرتط يف الرواي

الراوي  قال: وهو فاسد للفرق تن اإلفداء املسدند إىل مقدمات نظرية وتن 

 الرواية تاملعنى 

أن األخبارين يقرون أيضا. تأن الفقيه إنام يفدي تعد أن جيمع  والالفت:

تن مدعارضات األخبار، وحيمل العام عىل اخلاص، واملطلق عىل املقيد، 

رج املراد منها، وحيدد جهة الصدور، ويعرض ااحديث عىل الكداب ويسدخ

 وحيدد أيضا. املراد من املعاين املحدملة لكلامهتا وتراليبها 

مع أن هذه األمور ليست مما يعدرب يف الراوي، ليكون رجوع اجلاهل 

إىل الفقيه من تاب رجوع اجلاهل إىل العامل اخلبري، ال من تاب الرجوع ألخذ 

 اخلرب من روايه!!

قهاء خيدلفون يف فداوهيم، واخلالف موجود يف فداوي إن الف ثانيًا:

األحياء منهم واألموات، فامذا يصنع العامي، وأي فدوى يأخذ يف هذه 

ااحال؟! فإن لانت الفدوى تمثاتة الرواية ـ حسب قوهلم ـ فال تد من 



 

                                      

الدعامل مع هذه الفداوي لام يدعامل مع األخبار املدعارضة، واألخذ تذي 

 صورة الدكافؤ تدساقط، إال إذا قام دليل عىل الدخيري  وهذا املزية منها، ويف

 ما ال يمكن أن يدواله العامي 

ولو أن األخبارين، واملحقق القمي تراجعوا عن هذه املقولة وتلك، 

مما ال يعلم تطالنه، وواجهوا هذا اإلمجاع   فرتام قالوا تحرمة األخذ تقول 

دمة، فهي ال توجب اخلدشة تاإلمجاع امليت   وإن أرصوا عىل مقوالهتم املدق

 للعلم تبطالهنا  

إن أقوال األخبارين، واملحقق القمي متنع من حصول ااحدس  ثالثًا:

من هذا اإلمجاع لوجود حجة معدربة لدى املجمعن لام ذلره الشيخ 

األنصاري يف تقريراته  ال سيام وأن املدأخرين ال يرون أن مالك حجية 

 عصوم فيه  اإلمجاع هو دخول امل

إن تناء العقالء يف الرجوع إىل أهل اخلربة، أعني  وبعبارة أخرى:

املجدهدين، من دون تفريق تن األحياء واألموات، ثم قيام اإلمجاع عىل 

اعدبار ااحياة يف املفدي يدل عىل وجود دليل قاطع مدسامل عليه عندهم 

 دعاهم إىل اخلروج عىل ما يقدضيه تناء العقالء هذا  

 شكيك يف هذا اإلمجا::الت

 إن االسددالل تاإلمجاع عىل هذه املسألة يف غري حمله  وذلك ملا ييل:  وقد يقال:

إن أحدا. ال يسدطيع أن يؤلد صحة دعوى االتفاق عىل هذه  أولً:
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املسألة، فبالرغم من أن هذه املسألة موضع اتدالء، ولان العامة يقلدون 

األموات من علامئهم طيلة قرون، فإن الكثريين من علامئنا مل يعنونوا هذه 

 املسألة، ومل يرصحوا ترأهيم فيها 

أن املسألة اإلمجاعية جيب أن تكون مطروحة للبحث  ومن املعلوم:

واألخذ والرد، تحيث يديل فيها اجلميع تدلوه، فالطويس حتدث يف لداب 

اشرتاط صفة ااحياة فيه، ولذلك السيد  العدة عن أوصاف املفدي، ومل يذلر

يف الذريعة، ومل يذلر يف اإلندصار أن ذلك مما انفردت ته اإلمامية، ولذا اتن 

زهرة يف الغنية، واملحقق يف املعارج، والعالمة يف املبادئ، مع عموم االتدالء 

 هبذه املسألة، ومع اتفاق أهل السنة عىل اجلواز فيها  

قد عرفوا تدقليد علامئهم وهم أموات طيلة  تأن غري الشيعة :ابوجي

قرون وقروون  وعد من خصائص مذهب اإلمامية االلدزام تضد ذلك، 

فعدم ظهور هذا القول يف مؤلفات عدد لبري من العلامء ال يرض تبداهة 

 الدزامهم ته وتعويلهم عليه  

ت قد يف أجوتة املسائل امليافارقيا« رمحه اهلل»قد يقال: إن السيد  ثانيًا:

جوز العمل تكدايب اتن تاتويه وااحلبي، ورجحه عىل العمل تكداب 

الشلمغاين   والسؤال عن ذلك يشري إىل أن العمل هبذه الكدب لان شائعا. 

تن اإلمامية  فلو مل يكن تقليد امليت معموال. ته عند اإلمامية لبلغنا ردع 

  منهم عنه، مع أننا ال نجد شيئا. من ذلك إىل زمن العالمة

إن املقصود تالعمل هو اعدامد العلامء عىل الكداب،  إل أن يقال:



 

                                      

 واألخذ تام فيه من روايات ال عىل سبيل الدقليد  

تأن الكالم إنام هو عن عمل العوام، ال عن اعدامد العلامء،  ويدفع ذلك:

تدليل: أن ااحسن تن روح أجاب عىل سؤال عن لدب الشلمغاين تعدما 

لانت تيوت الشيعة مألى منها، ـ أجاب ـ تام قيل يف خرجت فيه اللعنة، و

 « خذوا تام رووا، وذروا ما رأوا»حق لدب تني فضال، فقال: 

 إن هذا السؤال إنام لان يف حياة الشلمغاين ال تعد وفاته  إل أن يقال:

 ويرد عىل ذلك:

إن تلك الكدب لانت قد ذلرت األحاديث املدفق عليها، والدي  أولً:

 هبا، ومل يكن هلا معارضات، أو مقيدات أو خمصصات   يصح العمل

ال مورد للنهي عن تقليد امليت يف حياة األئمة، فإن الناس ما  ثانيًا:

عليه »لانوا تحاجة إىل تقليد األموات، تل ال يسدكشف من سكوته 

رضاه، فإن تقليد امليت مل يكن مدداوال. وال معروفا. حدى عند أتناء « السالم

ن الناس، حدى غري الشيعة، لانوا يراجعون علامءهم ويفدوهنم، العامة، فإ

 وهم عىل حال ااحياة  

نعم   لان الشيباين يفدي عىل مذهب أيب حنيفة، ولذلك أتو يوسف، 

ولان تعض الناس يرجعون إليهام  ولكن ال تمعنى أن الناس لانوا يقلدون 

إياها، وال  أتا حنيفة أو غريه، تل عىل سبيل أخذ الفدوى ممن يعطيهم

يسألونه عمن أخذها  ولعل تقليد العوام لألموات حدى عند غري الشيعة 

أما يف زمن الغيبة فكانوا «  عليهم السالم»إنام ظهر تعد انقضاء عهد األئمة 
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 يأخذون تاألقوال املنقولة عنهم تواسطة السفراء  

 يف« عليهم السالم»فلم تكن مسألة تقليد امليت مطروحة تن شيعدهم 

حياهتم  تل وال عند غري الشيعة أيضا.، تل رتام لانت هذه املسألة تدهيية عند 

الشيعة تسبب القرائن املدقدمة الدي ذلرنا أهنا تسدفاد من النصوص، فقد 

 إنام يرجعون الناس إىل الفقهاء األحياء « عليهم السالم»دلت عىل أن األئمة 

 ظواهر النصوص دليل املنع أيضًا:

ويسددل أيضا. عىل عدم جواز تقليد امليت تظواهر اآليات والروايات 

الدالة عىل أن الدقليد خمدص تاملجدهد ااحي  فأما اآليات، فإن آية النفر تدل 

عىل حجية إنذار وفدوى الفقيه ااحي، ألن ااحي هو الذي يمكن صدور 

تدل عىل سؤال ااحي أيضا.، ووجوب  اإلنذار منه  وآية سؤال أهل الذلر

 ااحذر يدوقف عىل حياة املنذر، فلوال إنذاره مل جيب ااحذر 

تل يشمل حال املوت أيضا.  فلو قال شخص هناك: أسد  إل أن يقال:

يف الطريق، ثم مات، فإن ااحذر واجب عىل لل من علم تإنذاره هذا، حدى 

األسد، ولذلك ااحال  لو علم تعد موت ذلك املنذر إىل حن الدخلص من

 تالنسبة للفدوى 

 فيشمل الدقليد البقائي واالتددائي  

 ونجيب:

توجود فرق تن اإلنذار توجود األسد وتن الفدوى الدي علم تالنهي 



 

                                      

عن العمل تغري العلم فيها  ألن االحدامل لان يف موضوع األسد تحكم 

 لشارع العقل   واألمور الرشعية ليست لذلك، تل حمكومة إلرادة ا

إنام لان إىل الفقهاء « عليهم السالم»إرجاع األئمة أما األخبار، فإن 

 األحياء من أصحاهبم 

 لام أن ااحديث اآلمر تدقليد الفقيه الصائن لنفسه إلخ   إنام قصد ااحي ال امليت 

وقد أرجع اإلمام يف ااحوادث الواقعة تعده إىل رواة أحاديثهم ال إىل نفس 

 األموات  فداوي ل للرجوع إىل الراوي امليت   ومل يرجع إىلأحاديثهم، وال جما

وهكذا يقال تالنسبة لسائر النصوص   فإهنا تدل عىل أن املطلوب هو 

 الرجوع إىل نفس الفقيه والعامل، ال إىل فدواه لكي يدوهم حجيدها تعد وفاته 

أن هذه النصوص ختصص تناء العقالء عىل الرجوع إىل أهل  فظار:

 األحياء منهم  إذا لان يراد الرجوع يف مورد الفدوى اخلربة، ت

ال عذر »فظهر الفرق تن الرجوع يف الفدوى وتن الرواية، فإن قوله: 

فإنه إنام يدحدث عن « ثقاتنا ينا يف الّدشكيك فيام يرويه عنّاألحد من موال

 « رمحه اهلل»الرجوع لنفس الرواية ال عن الراوي  لام ذلره السيد اخلوئي 

إن النصوص إنام تثبت ااحجية لفدوى ااحي، وال تنفيها عن  ن قيل:فإ

فدوى امليت  وموضع الكالم هو تقليد امليت   فلعل حجيده تثبت تإمجاٍع أو 

تسرية املدرشعة، أو تدليل عقيل، أو تبناء العقالء تالرجوع لفدوى ااحي 

 قه وامليت معا.، فإن هذا البناء يشمل امليت وااحي، فيبقى عىل إطال

  نجيب:
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تأن تناء العقالء ليس حجة تعبدية، تل هو حيداج إىل إمضاء من 

الشارع، فالنصوص املدقدمة تدل عىل أن الشارع إنام أمىض تناء العقالء 

تخصوص فدوى األحياء، فدكون هي ااحجة، دون فدوى األموات   فدبقى 

عند  مشمولة ألصالة االشدغال، أو احكم العقل تدعن األخذ تفدوى ااحي

إذا  احكم العقل تالدعين لفدوى ااحيدوران األمر تن فدواه وفدوى امليت، 

 دار األمر تن الدعين والدخيري 

ال جيوز العمل تفدوى امليت هو عدم االلدفاء هبا، وليس  فمعنى قولنا:

 املراد ااحرمة الدكليفية 

 ويمكن أن يقال:

حياة املفدي، ألن  إن آية سؤال أهل الذلر ال تدل عىل اشرتاط ألف:

يت   َوَرَبائ ُبُكمُ ﴿ السؤال يف اآلية وارد مورد الغالب، فهو من قبيل:ت األمر  الالَّ

ُكم يف     (1)﴾ُحُجور 

وألجل ذلك لو سمع ااحكم من أهل الذلر من دون سؤال لفاه ذلك، 

ألن املطلوب هو جمرد رفع اجلهل وحتصيل العلم ولو تالرجوع إىل لداب 

ل العارف تااحكم الرشعي، ولو مل يكن هو املجدهد  تل لان العامل، أو تسؤا

ناقال. له عن العلامء األحياء أو االموات  ولذا يقبل منه اجلواب، ولو رصح 

 تأنه سمعه من عامل مات قبل يوم أو شهر أو سنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة النساء  24( اآلية 1)



 

                                      

أيضا. تكفي، ولو لان اإلنذار من امليت أو من ااحي،  إن آية النفر ب:

فإن النبي منذر هلذه األمة إىل يوم القيامة  وقد يقرأ اإلنسان اإلنذار يف 

لداب، فيبادر إىل ااحذر، فكيف إذا لان األمر يرتبط تالدين واألحكام الدي 

 عىل عهدة لل مكلف يطلع عليها   ويعرض نفسه للعقوتة عىل املخالفة؟!

وجوب ااحذر ملن عرف تاإلنذار مطلق، وال جيب أن يكون ااحذر ف

 مقارنا. احياة املنذر 

أما حديث تقليد من لان صائنا. لنفسه حافظا. لدينه  فإن املطلوب فيه  ج:

هو جعل هذه األوصاف طريقا. لليقن تسالمة الرأي والفدوى من الدأثر تاهلوى  

 يف حال حياته أو يف حال مماته   فإذا تألد هذا املعنى فيه، صح أخذ فدواه

وهكذا يقال تالنسبة للرواية الدي تأمر تالرجوع يف ااحوادث الواقعة  د:

إىل رواة حديثهم، وهناك فرق يف الرجوع تن حالة وأخرى، فإن من قيل 

له: إذا اخدلفت مع جارك، فارجع أنت وإياه إىل القايض، فإن ظاهره هو 

لفعل، ألن املطلوب هو فصل اخلصومة الرجوع إىل القايض املوجود تا

 تالرتافع إليه، ونظره يف الدعوى  وال يكون ذلك إال تالرجوع الفعيل 

إذا مل تعرف املسألة، فارجع إىل الفقيه، فإنه يكفي أن  أما إذا قيل لك:

يرجع إىل لداته ملعرفة فدواه، أو إىل رشيط الدسجيل لسامع صوته املعرب عن 

 مات قبل ساعة أو يوم أو شهر، أو سنة إلخ   رأيه   حدى لو لان قد

، «عليهم السالم»وتذلك يدضح اجلواب عن األحاديث الواردة عنهم  هـ:

فإن املطلوب هو «  صلوات اهلل عليهم»واآلمرة تالرجوع إىل علامء أصحاهبم 
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م وآرائهم، ال إىل أشخاصهم ومشاهدهتم هيواالرجوع إليهم ملعرفة فد

ن أن يطلع عىل آرائهم تالنقل عنهم، أو تاالطالع عىل ومشافهدهم   فإذا أمك

 لدبهم لفاه ذلك   لام أن ذلك ال حيدم الرجوع إليهم حال حياهتم 

 امليت عند العرف تمنزلة املعدوم، فال يصح اإلرجاع إليه   إن قلت:

 جياب:

تأن املطلوب ليس هو الرجوع إىل شخص املفدي لام قلنا، تل الرجوع 

وآراء العلامء ال تزول تموهتم، وألجل ذلك يقرأ الناس  إليه ألخذ رأيه،

لدب املصنفن، ويأخذون تام فيها  ويطلعون عىل آراء الفقهاء من خالهلا، 

لون اإلمجاع عىل املسائل، ويسددلون تامجاعهم هذا   وحيصِّ

 إن اإلنذار ظاهر تاإلنذار الفعيل  فال يشمل من لان منذرا. ساتقا.  إن قلت:

هذا لكان الفقيه السالت، أو املغمى عليه أو النائم، أو  لو صح قلت:

 الغائب عن جملس اإلنذار غري مشمول  

إن اآليات ال تشمل  ـ: «قدس رسه»إن قلت ـ كام ذكر آية اهلل اخلوئي 

 األموات، ألن رأيه خيالف رأي األحياء واألموات 

 وإطالق النصوص ال يشمل صورة الدعارض 

 جياب:

 م إنام هو يف صورة عدم العلم تاملخالفة، وال تاملوافقة  تأن الكال أولً:

هو ال يعلم أن املسألة الدي هي موضع اتدالئه يوجد من خيالف  ثانيًا:



 

                                      

 امليت يف فدواه فيها  

وحدى لو علم تذلك، فلعله يرى أن امليت أعلم من خمالفيه يف  ثالثًا:

 تلك املسألة 

 يزول الرأي بزوال صاحبه:

:  واسددل صاحب الفصول عىل عدم جواز تقليد امليت اتدداء.

تأن الرأي يزول تزوال صاحبه، ألن الدقليد هو األخذ تقول املفدي   

والرأي يزول تاملوت، فال تبقى فدوى لكي يأخذ هبا املقلد   ولكن ال يزول 

 الرأي تاملوت:  األخذ تالرأي إذا رجع عنه املفدي   والدليل عىل زوال

أن ألثر آراء املجدهد ظنية، وتاملوت ال يبقى للميت ظن، فهو إما  أولً:

يصري جاهال. تااحكم، أو ينكشف له الواقع الذي قد خيالف ظنه الساتق، 

 وقد يوافقه 

ال جمال إلثبات تقاء رأيه تاالسدصحاب، ألن املوت يوجب  ثانيًا:

اه زوال حيوانيده الدي هي من زوال حقيقة امليت، ألن خروج روحه معن

 مقومات إنسانيده، فإذا زال تاملوت زال رأيه الذي هو وصفه، وتاتع له 

 وجياب بام ييل:

إن الرأي تعد صدوره يصري تاقيا. تنفسه، فليس هو صفة لصاحبه، وال 

هو من قبيل العناوين املدقومة تالذات، لعنوان اجلالس أو القائم، تل هو 

لصادرة عن فاعلها، لالكداب الذي يكدبه، أو البيت من قبيل األفعال ا
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الذي يبنيه، أو الصورة الدي يرسمها، أو القدل واهلدم الذي حيدثه، وما إىل 

 ذلك   وألجل ذلك يصح نسبده إليه  

لذلك الرأي، ولكنه إذا تراجع عن رأيه، فإن تراجعه يكون تمثاتة هدم 

هو إنام الرأي الذي يؤخذ عنه ، وألن تراجعه عنه حكم عليه تالفساد واخلطأ

 الذي مل يدعرض للطعن منه 

فإذا لان الرأي طبيا. مثال.، فإن الناس يأخذونه عنه، ويعملون ته تعد 

 وفاته لام يف حياته  فإن تراجع عنه وحكم تفساده، فإهنم يعرضون عنه  

وهذا هو ديدن العلامء  أما العوام فال يقدمون عىل العمل تام جيدونه يف 

 دب حدى يسألوا العلامء عن مدى صحده، وعن أنه هل ظهر تطالنه أم ال الك

فللرأي وجود يف عامل االعدبار، وتقاء املوجود االعدباري ال يدبع تقاء 

صاحبه   فإن الوقف يبقى وقفا. يف حياة الواقف وتعد وفاته   وإذا حرر 

ال يبطل عبدا. يف حياته فإن حرية العبد ال تبطل تموت الذي حرره   لام 

البيع تموت البائع، وال تندفي امللكية تموت اململك، تل األمر ال ينحرص 

تاألمور االعدبارية، فإن األتوة واألخوة تبقى لألب ولألخ يف حياته ويعد 

 موته   وهذا واضح  

 دليل العقل على عدم تقليد امليت:

: تأنه إذا وقد اسددل الشيخ األ نصاري عىل حرمة تقليد امليت اتدداء.

انسد تاب العلم والعلمي عىل العامي، ودلت األدلة، من السرية واإلمجاع، 



 

                                      

والنصوص عىل حجية فدوى ااحي  فال يصح الدعدي عنه إىل امليت إال 

 تدليل  ألن تقليد ااحي الذي هو ظن خاص يفي تالغرض 

  وجياب:

ن األدلة الدي هي النصوص والسرية قد فرض أ« رمحه اهلل»تأنه 

واإلمجاع قد دلت عىل حجية قول ااحي فقط  مع أن هذا أول الكالم، فقد 

قلنا: إهنم اسددلوا هبذه األدلة الثالثة عىل جواز تقليد امليت أيضا.  وسدأيت 

 إن شاء اهلل  

 السرية العقالئية ودليل اجلواز:
 استدل القائلون بجواز تقليد امليت ابتداًء:

، فإهنا قائمة عىل رجوع اجلاهل إىل العامل، واخلبري، (1)تسرية العقالء

فيأخذون منهم، ويعملون تأقواهلم، أمواتا. وأحياء، وهم يعملون تالقوانن 

صىل اهلل عليه »والسنن تعد موت من قننها وسنها  وقد ورد عن النبي 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم أنه قال: « وآله

القيامة  ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم 

  (8)القيامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14ص 1( وهذا ما ذهب إليه السبزواري يف مهذب األحكام ج1)

 واإلخدصاص 229ص 12ج الوسائل كومسددر 146ص املخدارة الفصول: راجع( 2)

  209ص 71وج 29ص 2جاألنوار  وتحار 194ص املريد ومنية 241ص
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والناس يرجعون يف معاجلة مرضاهم إىل لدب الطب التن سينا واتن 

البيطار، وملعرفة العلوم والفنون وااِحرف والصناعات إىل لدب املؤلفن من 

 األحياء ومن املدقدمن 

تكالم مرشده يف حياة املرشد وتعد موته عىل  لام أن املسرتشد يأخذ

 حد سواء 

 وجياب:

تأن السرية القائمة عىل رجوع اجلاهل إىل العامل ال تدل عىل جواز  أولً:

، تل هي تسدند إىل  الرجوع للمفدي يف الفدوى، ألن الفدوى ليست علام.

 ظنون املجدهدين، وقد سبق من الشارع النهي عن العمل تالظن،

والرتخيص  وز الرجوع إال فيام علم ترتخيص الشارع تالرجوع فيه،فلم يعد جي

تاجلري عىل طريقة العقالء حيداج إىل معرفة مقدار ما رخص ته وحدوده 

 وموارده 

وال سيام مع وجود األوامر الدي حتث عىل االحدياط يف األمور الدينية، 

وجود  وترتيب العقوتة عىل إمهال الدعرض المدثال أحكام الرشع   ومع

 حكم العقل تأن االشدغال اليقيني يسددعي اليقن ترباءة الذمة  

فإذا اعدضد ذلك لله هبذا االتفاق أو اإلمجاع عىل عدم جواز تقليد 

امليت   واحدمل أن يكون ذلك ألجل دليل مقبول عند العلامء عىل لزوم 

مراعاة خصوصية ااحياة، فال نحرز رضا الشارع تمداتعة العقالء يف 

قدهم وتنائهم العميل ويكون هذا اإلمجاع تمثاتة الرادع عن األخذ تغري طري



 

                                      

 فدوى األحياء من الفقهاء  

 إن قلت: 

اإلمجاع مدرلي ال يصح االسدناد إليه الحدامل أن يكون مسدنده  ألف:

 أصالة االشدغال أو اإلطالقات أو السرية   فال يكون دليال. جديدا. يضاف إليها 

ذا اإلمجاع، ألن املسألة مل تذلر يف مصنفات لثرية، مل يثبت وجود ه ب:

 تل إن تعض الفقهاء، ال مصنفات هلم  

  جياب:

تأن عدم ذلر املسألة يف تعض املصنفات ال يعني عدم شيوع الفدوى 

تاملنع عن تقليد امليت  فإن تقليد امليت لان شائعا. عند غري الشيعة ومل يكن 

تداهة هذا األمر عند الشيعة لانت مرضيا. وال مقبوال. عند الشيعة، و

 ظاهرة، السيام مع الدزام غريهم تالفدوى املعالسة   

فال وجه للقول تأن هذا اإلمجاع موهون الحدامل أن يكون مسدنده هو 

تعض األدلة الدي تقدمت   فال يمكن تقديمه عىل تناء العقالء الذي هو دليل 

 إىل إحراز إمضاء الشارع له  قطعي، ألن تناء العقالء ـ لام قلنا ـ حيداج 

ونكاد نجزم تسبب لل هذا الذي ذلرناه تعدم اإلمضاء    أو ال نحرز 

 دليلية هذا الدليل الذي نسدند إليه، وال نحرز شموله لفدوى امليت  

مل يثبت وجود سرية عىل الرجوع إىل اخلبري امليت اتدداء مع وجود خبري  ثانيًا:

 عدم وجود حي، فهو خارج عن حمل الكالم حي يمكن الرجوع إليه  أما مع 

قالوا: إن السرية ال تشمل املدعارضن، للزوم الدكاذب تن  ثالثًا:
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ااحج   ولام أن فداوي األموات مدعارضة مع تعضها، فإهنا مدعارضة مع 

 فداوي األحياء أيضا. 

 إن فداوي األحياء مدعارضة فيام تينها أيضا.  إن قلت:

تعارضها، ولو تالعمل تاالحدياط يف مورد يمكن الدخلص من  قلت:

االخدالف، إن مل يمكن معرفة األعلم، أو حمدمل األعلمية  وإذا اعدقد املكلف 

 غري األعلم ال ضري فيه  فداوي تأعلمية أحد األحياء   فالدعارض مع

أن ألثر الفداوي مدوافقة يف مضموهنا، أو هي يقينية  من املعلوم:كام أن 

نها أيضا. خارج عن حمل اتدالء املكلف، فإذا أراد تقليد للمكلف، ولثري م

الشيخ الطويس مثال.، فإن مجعا. لبريا. جدا. من الفقهاء املفضولن خيرجون 

عن الصالحية للدقليد أيضا.، فيكون األمر تن األموات دائرا. تن جمموعة 

  (1) قليلة جدا. من العلامء، ال يقاس هبا من عداها

  :لسؤالول بد لنا من ا

ما الذي حيدد للعامي الفقيه الذي خيداره للدقليد؟! وهل يمكن للناس 

 أن يقلدوا مجيع الفقهاء الذين هم من الطراز األول؟!

أم جيوز  ؟!واحدا. منهم جيوز له العدول إىل غريهاملكلف وهل إذا قلد 

وماذا يصنع إذا تعارضت فداوهيم فيام هو حمل اتدالئه،  له تقليد اجلميع؟!

 ومل يعرف ليف حيداط فيها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14ص 1( مهذب األحكام ج1)



 

                                      

ثم إن الطائفة الباقية من األموات الذين هم من الطراز األول عرب 

القرون املدامدية وإن لانوا قليلن، حدى إذا أردنا أن نضم إليهم الفقهاء 

أن األحياء منهم أعلم من املدقدمن وأقدر  األحياء أيضا.  إال أن من املعلوم

عىل االسدنباط، وأدق نظرا.، وجيمعون إىل علم األوائل لل ما تنبَّه إليه 

 الذين جاؤوا تعدهم من لطائف ودقائق 

 مناقشة جواب السبزواري:

اليد  أنه يمكن القول تأن الشارع قد رفع ثم ذكر السيد السبزوارى:

عن الواقع يف موارد االخدالف ملصالح شدى، لام رفع يده عنه يف موارد 

 الدقية وغريها  

إن الواقع هو االندهاء إىل الكداب والسنة تنحو ما قرره  :وبعبارة أخرى

الشارع، احتدت األنظار أو تعددت، ألنه أمر الناس تمداتعة الفقهاء، فكيف 

عل يف العمل ترأي من صح االعدامد يكون االخدالف موجبا. للدكاذب؟! فل

  (1)عىل رأيه مصالح لثرية، يدرك هبا فوت الواقع

 ونجيب:

ال تد من ثبوت مقولة رفع الشارع يده عن الواقع يف موارد  أولً:

 االخدالف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16و 14ص 1( راجع: مهذب األحكام ج1)
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قد رفع اليد عن الواقع يف موارد االخدالف لو لان الشارع ثانيًا: 

ألصبح الدين ملعبة، تيد الناس  وجلاز للعوام األخذ تالفدوى الدي تروق 

هلم  ولصح مجع شواذ الفداوي لفقهاء الطراز األول، ثم العمل هبا، وجلاز 

العمل تاألضداد واملدناقضات يف لل يوم   ومل يكن معنى لدقييد املكلفن 

 هد تعينه تاألخذ من جمد

مل يبق معنى الشرتاط األخذ تفدوى « رمحه اهلل»لو صح ما ذلره  ًا:ثالث

األعلم، ألن رفع اليد عن الواقع لو جاز، جلاز مطلقا.، فإن اإلصاتة للواقع 

ليست رشطا.، ألن املطلوب هو اجلري وفق الفدوى  ومل يكن معنى لذهاته 

  (1)هو نفسه إىل لزوم تقليد الفقيه األعلم

لو صح أن وجود االخدالف ال يوجب الدكاذب للزم تصويب  ًا:عراب

 مجيع املجدهدين الذين ختدلف فداوهيم 

جمعولة عىل نحو  األماراتإنه تنى لالمه عىل مقولة: أن  ًا:خامس

 مردود، ألنه خالف ما هو ثاتت من ظواهر األدلة، و لكثرةالسببية، وهذا 

  ترد عليهاإلشكاالت الدي 

ود الدكاذب يف صورة جتويز تقليد امليت ال جمال إن وج ًا:سادس

  فداوهيم   فإن الفقهاء تدناقضتالوجدان ، فإن الدكاذب حاصلإلنكاره

م ذاك ما أوجبه هذا، وهذا جييز فعل أمر يف   فإذا لانت للها حجة، فقد حيرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14ص 1( راجع: مهذب األحكام ج1)



 

                                      

الة، يراه ذلك الفقيه مبطال. هلا  وهذا الفقيه يرى أنه طاهر، وذاك يرى الص

 أنه نجس، فهل حيكم تبطالن عباداته؟! أم حيكم تصحدها؟!

 :إشكال السيد اخلميين 

 هنا تام حاصله: أن ثمة « رمحه اهلل»آية اهلل السيد اخلميني  وقد ناقش:

العقالء ترجوع اجلاهل إىل العامل حدى لو لان ميدا.، وهذا ال ارتكازا. لدى 

يعني وجود سرية عقالئية عملية، وال يسدكشف منه حجية قول العامل 

واخلبري، ألن ااحجية حتداج إىل إمضاء وترصيح من الشارع، وعدم الردع 

 عن االرتكاز، ال يكشف عن رضاه 

ن تالعمل املدواصل لام أن قوام السرية واألمارات العقالئية يكو

 الناشئ عن هذا االرتكاز الذي قد يمضيه الشارع وقد ال يمضيه 

أن الرجوع العميل إىل األموات وتقليدهم مل يكن يف  ومن الواضح:

زمن املعصوم لكي يمضيه أو ال يمضيه، ومل يكن هناك لدب تدون فيها 

هو لدب الفداوي لريجع الناس إليها تعد موت أصحاهبا، تل لان املوجود 

 األحاديث وإن لان االرتكاز من دون عمل موجودا.  

  ويرد عليه:

،  أولً: إذا لان رجوع اجلاهل إىل العامل أمرا. جبليا. ارتكازيا. وتدهييا.

ولان الناس يسدندون إىل هذا ااحد من االرتكاز يف أعامهلم، فإنه جيب عىل 

االرتكاز، لام لفت  الشارع لفت النظر إىل أنه ال يرىض تاالعدامد عىل هذا
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نظر الناس إىل عدم قبوله تالقياس واالسدحسان، ولل ما ال يفيد العلم، إال 

ر الناس من االنسياق مع  ما يقرره هو هلم من طرق وأمارات، وعليه أن حيذِّ

ارتكازهم حدى لو مل يكن هناك جري فعيل منهم عىل مقدضاه، ألجل 

شارع لان يعلم أن الناس يف االسدغناء عنه تحضور اإلمام نفسه، فإن ال

زمان الغيبة سوف يواجهون هذا األمر، وحيداجون إليه  ولان هو نفسه 

خيربهم عن هذه الغيبة، ويرسم هلم طرق الدعاطي معها، وليفية مواجهة 

 مشاللهم 

 إن نفي اجلري العميل عىل مقدىض االرتكاز جمازفة   ثانيًا:

ان تن تغلب تأن جيلس يف أت« عليه السالم»وقد أمر اإلمام الصادق 

املسجد ويفدي الناس، وأرجع اإلمام إىل زرارة وإىل حممد تن مسلم 

وغريمها  وصار الناس يأخذون تكدب تني فضال، وتكدب الشلمغاين، ثم 

تكدب اتن تاتويه وااحلبي  ولعل تعضهم لان يرجع إىل تلك الكدب يف 

 تقليده االتددائي أيضا. 

يرجعون إىل األئمة ليقولوا هلم: قد مات ومل نجدهم تعد موت هؤالء 

العامل الذي لنا نرجع إليه، فامذا نصنع، فهل نبقى عىل تقليده أو نندقل عنه 

نظر أحد إىل « عليهم السالم»إىل غريه، وإىل من نندقل؟! ومل يلفت األئمة 

عدم جواز تقليد امليت اتدداء. أو تقاء.   ومل يذلروا هلم ما يفيد الدفصيل يف 

املسألة، الدي لانت حمل اتدالء لام أظهرته الروايات، فلو مل يكن تقليد  هذه

لوجدنا منهم اعرتاضا. « عليهم السالم»امليت مرضيا. وممىض من األئمة 



 

                                      

 وردعا. طيلة ألثر من قرنن ونصف عن أخذ الناس تفداوي األموات 

 :مناقشة اللنكراين 

خ الفاضل اللنكراين عىل كالم آية اهلل السيد اخلميني وقد أورد الشي

 بام حاصله:« رمحه اهلل»

إن حكم العقل ال حيداج إىل إمضاء الشارع، وإال النسد تاب  أولً:

 الدقليد عىل العامي 

إن أراد: أن السرية العقالئية غري جارية ـ يف مقام العمل عىل رجوع  ثانيًا:

ترتيب األثر عليها، فهو مردود، ألننا نرى اجلاهل ـ إىل آراء األموات، و

ئهم، وترتيب امراجعة الناس يف مجيع األعصار إىل لدب املدقدمن، وأخذ آر

 األثر عليها، وال يفرقون تينها وتن لدب األحياء، موجودة ومشهودة 

لية وإن لانت جارية  إال أنه ال تد من أن تكون مأن السرية الع وإن أراد:

 ويف األمور الدي تعنيه، ليكون عدم الردع لاشفا. عن رضاه   يف حميط الرشع، 

عام  أنه ال حاجة إىل ذلك، تل يكفي أن جتري السرية عىل معنى فريد عليه:

ظاهر،  يكون املعنى الرشعي أحد مصاديقه، فإن جريان السرية عىل العمل تكل

وعدم الردع الرشعي عن هذا العام، لاف يف إثبات ااحجية لظواهر 

 داب  حن حيداجون إىل االجدهاد، ولو يف زمن الغيبة يف املسدقبل الك

 ويرد عىل كالمه: 

 تالنسبة لقوله: إن حكم العقل ال حيداج إىل إمضاء نقول:  :أولً 
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إن ااحديث ليس عن اإلدرالات واألحكام العقلية النظرية، لكي 

الدي يعدمدها يقال: إهنا ال حتداج إىل إمضاء، تل الكالم هنا هو عن الوسائل 

العقالء يف حياهتم العملية، وما يسمى سرية العقالء   فإن العقالء إذا تبانوا 

عىل أمر يف مقام العمل، فإن االلدفاء ته عن غريه مما يمكن أن يكون نظريا. 

 له أو تديال. عنه حيداج إىل قبول ورضا من الشارع 

سواها يف امدثال  دون األمارةوفيام نحن فيه يكون االلدفاء تسلوك هذه 

أوامر الشارع من هذا القبيل، فيحداج إىل رضا من الشارع، فلعل الشارع ال 

يرىض إال تدحصيل العلم ولو تالعمل تاالحدياط ما دام مل يبلغ األمر إىل حد 

العرس وااحرج أو اخدالل النظام، أو لعل الشارع يريد من العامي العمل 

 إلخ  يريد العمل تاملشهور  تظنون نفسه ال تظنون غريه، أو لعله 

قوله: وإال النسد تاب الدقليد   جياب عنه: تأنه ال حمذور يف  ثانيًا:

انسداده، مع وجود البديل  لالعمل تاملشهور، أو تالظنون الشخصية 

للمكلفن أو تغري ذلك لام أسلفنا  ورتام يضاف الدقليد أيضا. إىل هذا وذاك، 

 ه إذا لان هناك تسامل عىل مرشوعيد

إن الكالم إنام هو يف صورة تساوي امليت مع ااحي يف العلم،  ثالثًا:

 فانسداد تاب تقليد امليت مع وجود املجدهد ااحي ال حمذور فيه 

تالنسبة جلريان السرية عىل مراجعة لدب املدقدمن وترتيب األثر  رابعًا:

دون عليها نقول: إنه غري دقيق، ألن املراجعة إنام هي من قبل العلامء 

العوام  ألن العوام ال يراجعون لدب املدقدمن، وإذا راجعوها ال يرتبون 



 

                                      

 األثر عليها 

إهنم إنام يرتبون األثر عىل ما هو مدسامل عليه وثاتت ال عىل ما  خامسًا:

هو موضع خالف واخدالف، أو فيام ال خطورة فيه وال أمهية له  أما فيام 

قد يصيب وفيام فيه احدامل عدم الرضا يرتبط تااللدفاء تالظن الذي قد خيطئ و

 من الشارع، فإهنم ال يقدمون عىل ذلك ألهنم ال حيرزون تراءة ذمدهم 

 :إشكال السيد اخلوئي 

عىل االسددالل تسرية العقالء « رمحه اهلل»وأورد آية اهلل السيد اخلوئي 

 تام حاصله:

جارية عىل تقليد امليت النحرص الدقليد إنه لو لانت سرية العقالء 

تشخص واحد عىل مر الداريخ، ألن اخدالف الفقهاء يف الفداوي يعطي أن 

تعض الفداوي خمالف للواقع  فال تد من البحث عن األعلم من األحياء 

واألموات، لدحصيل العلم ترباءة الذمة   وهذا وإن لان ممكنا. تالنسبة 

بة لألموات، ألن الزم ذلك ااحجية لقول لألحياء لكنه ال يمكن تالنس

واحد منهم، وهو األعلم، فإن لان األعلم هو الطويس مثال.، انحرص 

الدقليد ته عىل مر الداريخ، مع أن من رضوريات املذهب عدم انحصار 

  (1)الدقليد تشخص واحد   تل يلزم منه صريورة األئمة ثالثة عرش

 ونجيب:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  44ص 1( راجع: دروس يف فقه الشيعة ج1)



 تجتااداإلعتامد يف مسائل التقليد واإل                                                                            828
 

                                      

إن االخدالف يف الفدوى ال يوجب انحصار الدقليد تواحد، ألن  أولً:

االنظار ختدلف يف حتديد األعلم   وهذا االخدالف يدجدد للام ظهر فقهاء 

 جدد يف لل زمان 

خ فام لو فرض اتفاق األنظار عىل أعلمية شخص تعينه عرب الداري ثانيًا:

 املانع من تقليده؟!

إذ ليس تعدد أو انحصار مرجع الدقليد تواحد من رضوريات الدين 

أو املذهب، تل غاية ما هناك أنه خمالف لإلمجاع العميل  أي أن جمرد عدم 

 حصوله ال يعني حرمة العمل ته لو حصل 

دعوى أن األئمة يصريون ثالثة عرش غري صحيحة، ألن ذلك  ًا:ثالث

لو ادعي: أن هذا األعلم معصوم عن اخلطأ، مصيب للواقع يف إنام يلزم 

مجيع ما اسدنبطه  وهذا ال حيصل، إذ ال يشء يدل عىل هذه العصمة لغري 

 «   عليهم السالم»األئمة 

لو فرض إصاتده للواقع يف مجيع األحكام، فإن األئمة ال  رابعًا:

امه قطعية يصريون ثالثة عرش، ألن ذلك إنام يلزم لو لانت مجيع أحك

عي لنفسه ذلك، ألنه يعرف أنه يعدمد  ويقينية عنده، فإن الفقيه ال يدَّ

أمارات ظنية ال توجب اليقن له   لام أنه ال يشء يثبت لنا إصاتده للواقع يف 

لل ما يسدنبطه، حدى لو فرض أنه أصاب الواقع يف مجيع ما اسدنبطه، فال 

 سبيل الصدفة، ال ألنه يملك يعني ذلك إمامده، ألنه إنام أصاب الواقع عىل

 وسائل لشف الواقع تصورة حقيقية!!



 

                                      

وأما  لو صح هذا، فهو يلزم تناء عىل وجوب تقليد األعلم   خامسًا:

 إذ ال رضورة النحصار الدقليد يف واحد  اآلخر، فال يرد اإلشكال، ىعىل املبن

عي أنه قد اطلع عىل حال مجيع فقهاء سادسًا:  ال أحد يسدطيع أن يدَّ

 الداريخ وميَّز تن فداوهيم، وعرف درجاهتم يف العلم 

إذا لان انحصار الدقليد يف واحد يسدلزم حمذور زيادة األئمة،  سابعًا:

فلم ال يلزم ذلك يف صورة تعدد مراجع الدقليد، فيقال: يلزم أن يصري 

 األئمة مئة، أو ألثر، أو أقل، تحسب زيادة عدد املراجع؟!

تاملرجعية  ره تعض اإلخوة األفاضل ـ: إن تفرد املجدهدإال أن يقال ـ لام ذل

 جيعله جيعله شبيها. تاإلمام  ومع تعدد املجدهدين ال يلزم هذا املحذور 

 :استدالل السيد السبزواري 

  :فادهي ما مرقال السيد السبزوا

الرجوع إىل املجدهد،  قد دلت عىل السرية والفداوي إذا لانت إن قلت:

سواء ألان حيا. أم ميدا.  وقد امضاها الشارع يف اآليات والروايات فذلك 

 يعني: أن املكلف خمري تن تقليد ااحي وتقليد امليت 

 إن أدلة حجية الفدوى خاصة تااحي؟! :فكيف يصح قوهلم

هذ ا أول الكالم، فإهنا دعوى تال دليل، ألن األدلة تدل عىل  قلت:

صل ااحجية لفدوى الفقيه من دون نظر إىل أية خصوصية فيه، ومن ثبوت أ

 دون نظر إىل الدعين أو الدخيري 
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ولو فرض داللة األدلة اللفظية عىل تعين ااحي، فهو من جهة 

اإلنرصاف الذهني إىل الفقيه املوجود خارجا.، ال من جهة داللة لفظ الدليل 

إىل ااحي ليس من حاق  عىل أن ااحجية خاصة تفدوى ااحي  فاالنرصاف

 اللفظ  تل من جهة االنرصاف والعهد الذهني 

لام أن الدليل اللبي وهو سرية العقالء، فإنام اسدظهرت ااحياة منها من 

جهة غلبة املراجعة للفقهاء األحياء  وغلبة الوجود ألحد املصاديق ال تدل 

 عىل انحصار ااحجية له، وسلبها عن اآلخر 

ل عىل تعن املجدهد ااحي فبها، وإن مل يدل دليل وحينئذ فإن دل الدلي

  (1)عىل ذلك حكم تااحجية لفدوى لل فقيه حيا. لان أو ميدا. 

 ونقول:

إن دعوى أن األدلة اللفظية دلت عىل ثبوت ااحجية ملطلق  أولً:

الفقيه، أول الكالم  فإن آية سؤال أهل الذلر، حتمل معها قرينة ظاهرة، 

أن يكون للميت لام أن امليت ال ينذر أحدا.، فال  وهي أن السؤال ال يمكن

 يمكن أن يكون مشموال. تآيدي سؤال أهل الذلر، واإلنذار 

اجلس يف املسجد وافت الناس «: عليه السالم»لام أن اخلطاب يف قوله 

إىل أصحاهبم مل يكن « عليهم السالم»ال يكون للميت  وإرجاعات األئمة 

 ات حن اإلرجاع  فبعد القطع تعدم إرادة إرجاعا. ألي من أصحاهبم األمو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16ص 1( راجع مهذب األحكام ج1)



 

                                      

األموات يف تلك اخلطاتات فدعدية ااحكم إىل حالة املوت حتداج إىل دليل  

 ولو تادعاء عموم املالك، أو نحو ذلك 

ما لان موجودا. « هم السالمعلي»أما السرية فإنام أمىض األئمة  ثانيًا:

منها يف زماهنم، ومل نجد ما يدل عىل حدوث تقليد ألي ميت يف زماهنم، 

ليقال: إن السرية لانت عامة يف زماهنم وقد أمضوها  فإن عمومها حيداج 

 « عليهم السالم»إىل اليقن تحصول مورد واحد هلا يف زماهنم 

ته، تل يؤخذ منها ما  عىل أن السرية دليل لبي ليس هلا إطالق ليؤخذ

 هو معمول ته فعال.  أما املصاديق املسدنبطة فال تلحق تاملعمول ته 

قلنا: إن السرية مل جتر عىل الرجوع إىل األموات يف األمور الظنية  ثالثًا:

الدي جيوز فيها اخلطأ يف إصاتة واقع قد طلبه املوىل من املكلف، تل هي 

 ر الثاتدة الدي ال تدبدل  جارية عىل الرجوع لألموات يف األمو

أما ما حيدمل فيه اخلطأ، وتدغري األنظار فيه، لالفداوي وأمور الطب، 

 فال سرية فيها عىل الرجوع لألموات 

إن النهي عن العمل تغري العلم من األمارات موجود يف  رابعًا:

النصوص الرشعية، فاخلروج عنه تاإلمضاء الرشعي القطعي، وال يكفي 

هو ااحال فيام نحن فيه  وال سيام تعد عدم العثور عىل مورد ااحدس   لام 

 « عليهم السالم»واحد أخذت فيه الفدوى من األموات اتدداء. يف زماهنم 
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 إطالقات النصوص:

عىل جواز تقليد امليت اتدداء. تإطالقات النصوص، لام يف  (1)ويسددل

 آيدي النفر   وسؤال أهل الذلر 

ولذلك يسددل تاألخبار الدالة عىل حجية قول الفقيه  إذ مل يفرق فيها  

 تن ما إذا لان الفقيه وأهل الذلر حيا. أو ميدا. 

أن املطلوب هو الوصول إىل نظر الفقيه  أما حصول  وقد تقدم:

 السؤال من اجلاهل فال موضوعية له، تل هو من قبيل القيود الواردة مورد 

و رجوع اجلاهل إىل العامل ولو تالرجوع إىل لداته ألخذ الغالب  واملطلوب ه

 رأيه، وتطبيق املكلف عمله عليه  

لام أن اإلنذار ليست له موضوعية أيضا.، تل املطلوب هو إتالغهم 

األحكام تاملبارشة، أو تواسطة الكداب الذي يؤلفه، والفدوى الدي تصدر 

 عنه، ألن الدحذر مرشوط توصول األحكام  

ال تالنسبة لسائر النصوص، فلم يفرق فيها تن ااحي ولذلك ااح

 وامليت، فيؤخذ تإطالقها ـ لام تقدم ـ 

أنه لو سمع الفدوى من أهل الذلر، أو العامل، ثم مات  ويشاد لذلك:

 ذلك العامل قبل أن يعمل هبا السائل، فهل يمكن أن يقال: إن موته قبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14ص 1( راجع عىل سبيل املثال: مهذب األحكام ج1)



 

                                      

العمل يمنع من العمل هبا؟! وأن رشب الدواء الذي أعطاه إياه الطبيب ثم 

 مات تعد ساعة غري جائز؟!

قوهلم: اتفق النحاة أو األطباء أو الفالسفة عىل لذا   ويشاد له أيضًا:

 فإن هذا الكالم يشمل األحياء واألموات 

 وجياب:

تقدمت املناقشة يف داللة النصوص عىل الدقليد والدعبد تالفدوى  أولً:

الظنية، وااللدفاء هبذا الظن حدى لو انكشف اخلالف   إذ قد يكون 

 املطلوب من املكلف هو حتصيل العلم  

لو سلم وجود إطالق يشمل فدوى امليت، فهو ال يشمل فدواه إذا  ثانيًا:

واألحياء   ألن الدعارض  خالفت فداوي سائر املجدهدين األموات،

يسقطها عن ااحجية، واإلحدياط غري ممكن، والرجوع إىل األعلم من 

 األموات واألحياء ال يمكن لعدم إمكان حتديده 

نعم   تالنسبة إىل فداوي األحياء، فقد دلت السرية العقالئية عىل أهنا 

الحدياط إذا اخدلفت، فإنه يؤخذ تفدوى األعلم منهم، ال سيام وأن العمل تا

 قد يوجب اخدالل النظام أو العرس وااحرج  

لو سلمنا داللة األدلة عىل الدعبد تفدوى الفقيه الظنية، وعدم  ثالثًا:

لزوم الددارك إذا ظهر اخلالف، فإننا ال نحرز اإلطالق فيها، فلعلها هتدف 

إىل أصل ترشيع ااحجية للفدوى الظنية، وليست يف مقام تيان رشوط الفقيه، 

 ياة والعدالة، والذلورة والعقل وغري ذلك  لااح
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إن هذا إنام هو يف تعض األدلة اللفظية، ال يف مجيعها، فإن  إل أن يقال:

آية السؤال خاصة تاألحياء، ألن ااحي هو الذي ُيسأل  لام أن آية اإلنذار 

خاصة هبم أيضا.، ألن ااحي هو الذي ينذر، ورواية االحدجاج الدي تقول: 

، ناظرة لرشائط «الفقهاء صائنا. لنفسه حافظا. لدينه إلخ  من لان من »

 املفدي أيضا.، فيمكن الدمسك تإطالقها 

فإذا مجعنا تن هذه األخبار، ومحلنا مطلقها مقيدها، فال تد من 

االقدصار عىل فدوى املجدهد ااحي   وال أقل من الشك يف شمول سائر 

 النصوص احال الوفاة أيضا. 

إن الظاهر هو أن العناوين الواردة يف لسان الدليل  قد يقال: ًا:رابع

اللفظي لالناظر يف ااحالل وااحرام، وأهل الذلر، ونحو ذلك مأخوذة عىل 

نحو الفعلية، فال تشمل من لان فقيها. وزالت عنه هذه الصفة تنسيان أو 

 جنون أو موت أو غري ذلك 

ة ما ليس مأخوذا. ما تقدم من أن تن العناوين، لعنوان ااحيا ويرد عليه:

يف املوضوع، وال مدخلية له يف االسدنباط، تل هو حالة من حاالت شخص 

 الفقيه والراوي 

إنام أخذ ألجل الدوصل إىل الرأي والفدوى أهل الذلر مثال. وعنوان 

الظنية الدي هي ااحجة  وليس  األماراتالدي هي نداج ظنون املجدهد من 

 رضه، أو موته وحياته ـ ليس هلا ـ، لصحده وملنفس الشخص وال احاالته

 لام تقدم تيانه دخل فيه، ولذا يبقى الرأي حدى لو مات الشخص 



 

                                      

وأما النصوص الدي أرجعت إىل آحاد األشخاص لزرارة وأتان 

وغريمها، فظاهرها وإن لان هو اإلرجاع إليهم حال حياهتم  ال مطلقا.  

واإلرجاع للرأي شخصه، لكن ااحقيقة هي أن اإلرجاع إىل رأيه ال إىل 

 يشمل صورة حياة الشخص وموته 

 :تقريب آخر للسبزواري 

املفهوم من هذه اآلية والرواية: أن من لان  :أيضاً  قال السبزوايو

مدصفا. هبذه الصفات يصح أخذ الفدوى منه، حيا. لان أو ميدا.  فهو نظري 

فمن وجدت فيه تلك الصفات وجب قولك: اإلمام هو املدصف تكذا  

  (1)االعدقاد تإمامده حيا. لان أو ميدا. 

ما تقدم من أن النهي عن العمل تالظن وادعاء اإلمجاع عىل  ويرد عليه:

، حدى قيل إنه من رضورتات مذهب املنع من الرجوع إىل امليت اتدداء. 

اتدداء  يد امليتالشيعة، مع شيوع الدقليد عند غري الشيعة ـ إن ذلك ـ جيعل من تقل

عىل  موضع شك   ال سيام مع ما تقدم، من أن األدلة اللفظية تضمنت قرائن

العلم   أن ااحي هو املقصود فيها، فيبقى غريه حتت عموم النهي عن العمل تغري

وهذا هو الفرق تن اإلمام والفقيه، فإن اإلمامة تقديض جمرد االعدقاد 

قع عىل نحو اليقن  أما الفقيه، فال تإمامده، وتأن ما يقوله لاشف عن الوا

 عن العمل هبا  ا. جيب االعدقاد تيشء تالنسبة إليه، وأقواله تبقى ظنية منهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17و  16ص1( مهذب األحكام ج1)
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 املعترب هو الظن حال االستنباط:

حجية آراء املجدهد مرشوطة تحياته ألهنا نداج ظنونه  إن قلت:

 وقطوعه، وهي تكون يف حال ااحياة 

الذي حيداج إليه الرأي يف تقومه وتبلوره هو الظن والقطع حال  قلت:

 اسدبناطه، ثم يقوم الرأي تنفسه تعد ذلك ويبقى حدى لو مات صاحبه  

 ائم  وجيوز البقاء عىل تقليده، وجيوز العمل تفدواه وهو ن

أن ظواهر األدلة ال تساعد عىل حصول اليقن، تاسدثناء  لكننا قدمنا:

 امليت من عمومات النهي عن العمل تغري العلم 

 لام أن السرية العملية مل تثبت عىل الرجوع إىل امليت يف غري ااحقائق الثاتدة  

وأما ما يدغري الرأي فيه، لالطب والفدوى فال دليل عىل وجود سرية 

ولو وجدت فال دليل عىل إمضائها، ألن ذلك مل حيصل يف زمن األئمة فيه، 

 عىل الظاهر « عليهم السالم»

 امليت ليس مبنزلة املعدوم:

 امليت تمنزلة املعدوم، واألدلة اللفظية منرصفة عنه يف قوله: إن قلت:

رواة أحاديثنا، وغري ذلك، إذ ال فاسألوا أهل الذلر، ويف قوله: فارجعوا إىل 

 يمكن سؤاله وال الرجوع إليه  ولذلك ااحال يف قوله: فإهنم حجدي عليكم  

امليت تمنزلة املعدوم يف تعض اجلهات ال يف مجيعها، ولذلك  قلت:

تبقى للميت حرمده، ولرامده، فال جيوز نبش قربه، وال البهدان عليه، وال 



 

                                      

حقوق عىل أوالده وغريهم  ولذلك ااحال  لعنه أو سبه، وال غري ذلك  وله

تالنسبة لرأيه، فإنه يبقى تعده لبقاء حقوق امليت عىل أوالده  وحدى لو لان 

صاحب الرأي تمنزلة املعدوم، فذلك ال يعني أن يكون رأيه لذلك  ألن 

 رأيه يقوم تنفسه، وال حيداج يف قيامه إىل تقاء صاحبه  

« عليهم السالم»ه عىل أقوال األئمة تل قد يسددل عىل تقاء الرأي تقياس

قال عن رواة « عليه السالم»تأن يقال: ورد يف رواية إسحاق تن يعقوب أنه 

 حديثهم: فإهنم حجدى عليكم وأنا حجة اهلل!! إن لانت ناظرة للفدوى أيضا. 

فكام أن أقوال األئمة تكون حجة يف حال ااحياة واملامت، فاملفروض أن 

م لذلك  غاية األمر أن قول اإلمام لاشف عن يكون الرواة يف فداوهي

 الواقع، وقول الرواي حجة تعبدية، وهو فرق غري فارق 

ال تد من إثبات تقاء هذه ااحجية لرأي املفدي امليت تعد إل أن يقال: 

موته  أما اإلمام فإن تقاء حجية قوله ثاتت من خالل لاشفيده الواقعية، 

وثبوت عدم اشرتاط هذا املقام تبقاء  ومن خالل ثبوت مقام اإلمامة له  

 صفة ااحياة لإلمام  أما الفقيه فلم يثبت ذلك له  

أن تقاء رأي امليت ال يالزم تقاء حجيده، فلعله يبقى من  واخلالصة:

تعض اجلهات   ولكن تزول عن هذا الرأي تعض آثاره األخرى، ومنها 

 حجيده يف حق الغري يف مقام العمل 
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 خذوا مبارووا:

إن ااحديث املروي يف لداب الغيبة عن ااحسن تن  ويمكن أن يقال:

سئل عن لدب تني فضال، فقيل « عليه السالم»روح، أن اإلمام العسكري 

 له: ليف نعمل تكدبهم وتيوتنا منها مألى؟!

 خذوا تام رووا، وذروا ما رأوا «: عليه السالم»فقال 

ن لدب تني فضال لانت مشدملة عىل حيث دل هذا ااحديث عىل أ

اآلراء، وعىل الروايات، ولان تعض أتناء فضال قد مات قبل اإلمام 

ذروا ما «: عليه السالم»، فقول اإلمام العسكري «عليه السالم»العسكري 

 رأوا يدل عىل أهنم لانوا يأخذون تآرائهم تعد موهتم أيضا.  

 وجياب:

ذروا ما رأوا  هو ما «: عليه السالم»تأن ال دليل عىل أن املقصود تقوله 

 لان من قسم الفداوي  

قد هنى عن األخذ ترأي تني فضال « عليه السالم»تل الظاهر: أنه 

العقائدي، ألهنم لانوا فطحية ـ أي من أتباع عبد اهلل األفطح، اتن اإلمام 

الذي لان ناقص اخللقة  ويشرتط تاإلمام أن «  عليه السالم»الصادق 

 خللقة   وهذا ما مل يأخذ ته تنو فضال يكون تام ا

، أو تفداوهيم   ومل «تآرائهم»ما رأوا، ومل يقل:  ولعله ألتجل هذا قال:

يعلم أن لبني فضال آراء وفداوي فقهية مدونة يف لدبهم  تل ما وجدناه يف 



 

                                      

لدبهم هو روايدهم ألقوال األئمة فقط   لام أننا مل نجد الفقهاء أشاروا إىل 

 ية الدي امدازوا هبا عن غريهم آرائهم الفقه

ولعل سبب السؤال عن لدبهم هو أهنم حن ظهر للناس أن اإلمام 

قد لعن اتن أيب العزاقر، ظنوا أن االحدفاظ تكدبه غري جائز « عليه السالم»

أيضا.، ملا يف ذلك من اإلشارة الضمنية إىل تصديقه، وقبول تعض ما له صلة 

  فجاءهم الرتخيص تاقدنائها، وتأخذ ته، ولو من حيث أنه لاتب ومؤلف 

الروايات منها، فإن لعنه ألجل ضالله يف رأيه االعدقادي ال يعني تكذيبه 

 فيام يرويه، وال لزوم طرح لدبه 

 اإلستدالل بسرية املتشرعة:

 واسددل تعضهم تسرية املدرشعة عىل الرجوع إىل األحياء واألموات 

إنه ال يمكن إثباهتا تنحو يطمئن  «:رمحه اهلل»قال السيد احلكيم ف

  (1)تداللدها عىل املطلوب

أننا مل نجد ما يدل عىل حصول أي إرجاع أو رجوع إىل  بل تقدم:

، ليمكن القول تكشف ذلك عن «عليهم السالم»األموات يف حياة األئمة 

 « عليهم السالم»رىض أو قبول منهم 

 صحاب:اإلستدالل باالست

 اسددل السيد السبزواري تاالسدصحاب، ألن قول املجدهد لان حجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص 1( راجع: مسدمسك العروة الوثقى ج1)
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وأمارة يف حال حياته ـ واملراد تااحجية آثارها، من الدنجيز والدعذير ـ وتعد 

 يف تقائها، فدسدصحب، وحيكم تبقاء الدنجيز والدعذير  وفاته يشك

لان تقليد هذا املفدي جائزا. ملساواته للحي، أو واجبا. لكونه  

أعلم من ااحي، وتعد وفاته يشك يف تقاء هذا اجلواز أو الوجوب 

  (1)فيسدصحب

وهبذا االسدصحاب يرتفع الشك الذي هو موضوع حكم العقل 

 دوران تينه وتن الدخيري تن تقليد امليت وتقليد ااحي تالدعين، حن ال

 وجياب:

 عليقي الذي ال جيري هنا، ألن الذي االسدصحاب الدهذا من  نتأ 

عليه »جيري منه هو خصوص الدعليق الذي أخذ يف لسان الدليل  لقوله 

 العصري إذا غال ونّش ينجس  «: السالم

سان الدليل لااحجية، ونحوها مما وأما الدعليق الذي مل يرصح ته يف ل

تسدنبطه عقولنا، فال جيري االسدصحاب فيها، إلهنا ليست مما قاله 

تل هي جمرد اندزاعات أو حتليالت أندجدها عقول الناس، وال  الشارع،

يصح اسدصحاب اسدنباطاتنا نحن، واعدبارها أمورا. رشعية، وترتيب 

 اآلثار عليها 

 ة لقول الفقيه الذي لان حيا. قبل مئة سنة لو سلمنا ثبوت ااحجي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17ص1راجع: مهذب األحكام ج (1)



 

                                      

فداوي تعارض  تعدم ظهوريف حق من يأيت تعده، فنقول: هي مرشوطة 

ذلك يسقط فدواه عن فإن له،  ونأعلم منه، أو مساوفداويه من فقهاء هم 

املانع من شمول دليل ااحجية، وهي اإلطالقات  ااحجية تسبب الدكاذب

لفدواه، سواء ظهرت هذه الفداوي املعارضة يف حياته أو تعد وفاته، فال 

يمكن اسدصحاب حجية قوله، لعلمنا تزواهلا تاملعارضة، فدكون فدواه 

 تمثاتة الشهادة الدي نكل عنها، أو اخلرب الذي ألذب املخرب نفسه فيه 

تااحجية املسدصحبة ااحجية الفعلية أو اإلنشائية  أي  إما أن يراد 

األعم من الفعلية والدعليقية   فإن لان املسدصحب هو الفعلية، فال جيري 

فعلية إال تالنسبة ملن  االسدصحاب، لعدم وجود يقن ساتق تحدوث حجية

لان من املكلفن حيا. يف زمان حياة ذلك املجدهد  أما املكلفون املعدومون، 

يوجدون، فال حجية فعلية لقوله يف حقهم  وال يقن تحدوث حجية وس

 جديدة يف حقهم تعد والدهتم ليمكن اسدصحاهبا 

وإن لان املراد ااحجية اإلنشائية األعم من الفعلية يف حق من لان يف 

زمان حياة ذلك الفقيه، والدعليقية يف حق من سيولدون تعده، لدصبح فعلية 

ضا. ال جيري االسدصحاب، إذ ال يقن تحدوث هذه هلم تعد أن يوجدوا، فأي

ااحجية  ألننا ال نعلم إن لان املجعول هو هذا النوع من ااحجية، أو ذلك 

 النوع منها  فال يوجد مديقن ساتق يمكن أن يسدصحب 

وهو من قبيل ما لو علم توجود حيوان يف الدار يف وقت، لكن ال يعلم 

م يسرية، أو هو الفيل الذي يعيش هل هو البعوض الذي ال يعيش سوى أيا
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سنوات، فال يصح اسدصحاب تقاء ليل ااحيوان يف الدار، للعلم تموت 

 البعوض، وألننا ال نعلم تأصل حتقق وجود الفيل فيه يف الساتق 

 ويمكن أن جياب:

تأن املأخوذ يف موضوع االسدصحاب هو طبيعي ااحجية ـ ال الفعلية 

أخوذة عىل نحو القضية ااحقيقية من دون وال اإلنشائية ـ أي أن ااحجية م

مالحظة أية خصوصية فيها  فهي من قبيل جعل األحكام لطبيعي املكلف، 

 فيشمل من وجد من املكلفن ومن مل يوجد 

فإذا ثبت يف حال حياة املجدهد جواز رجوع لل مكلف إليه، ثم شك 

 يف تقاء هذا اجلواز وارتفاعه، جاز اسدصحاب تقائه  

قد  لفعلية وال اإلنشائية قيدا. للحجية لكي يشك يف أن أيا. منهافلم جتعل ا

 أخذ فيه، لكي يقع الدنايف ويدعذر االسدصحاب، لعدم اليقن تحدوث هذا أو ذاك 

قد يقال: إن االسدصحاب ال جيري يف ااحكم الرشعي الدكليفي،  

شمل لاجلواز والوجوب نفسه، لعدم اليقن الساتق تجعل ااحكم تحيث ي

حال موت املجدهد، لكي نسدصحبه إذا شككنا يف تقائه  وإنام جيري يف 

  موضوعه وال جيري يف األمور االندزاعية أيضا. لااحجية

ج   النَّاس   َعىَل  َوهلل  ملاذا ال يصح قياس هذا عىل قوله تعاىل: ﴿ِ  إن قلت:
 ح 

 بيعي الوجوب جمعول عىل من تاعدبار أن ط (1)﴾َسب ياًل  إ َلْيه   اْسَتَطاعَ  َمن   اْلَبيْت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة آل عمران  97اآلية ( 1)



 

                                      

 وجد يف زمن نزول اآلية، وعىل لل من سوف يسدطيع ااح  ولو تعد ألف سنة  

هناك فرق تن املوردين   فإن املسدطيع هو املكلف املوجود  قلت:

ي، واسدطاعده أيضا. أمر واقعي، وهو تصورة حقيقية يف الواقع اخلارج

 الذي يدعلق ته ااحكم الرشعي، ويفرض ااحكم عليه 

أما ااحكم الرشعي فليس لذلك، تل هو أمر اعدباري تسيط، إما أن 

 يوجد تواسطة اجلعل، أو ال يوجد 

 ونجيب:

القول تأن االسدصحاب ال جيري يف األمور االندزاعية لااحجية،  

ه للجعل، غري مقبول  ألن األمور االندزاعية تاتعة ملنشأ ألهنا غري قاتل

 اندزاعها رفعا. ووضعا.، فهي جمعولة تبعا.، وإن مل جتعل اسدقالال. 

إن موضوع االسدصحاب يؤخذ من العرف، واملوضوعات  

العرفية ال جيري الددقيق فيها  والعرف يرى أن ااحجية هي نفس وجوب 

الرشعي، وإن حلله العقل واندزع منه شئيا. سامه االتباع الذي هو ااحكم 

 ااحجية، فاسدصحاب ااحجية اسدصحاب للحكم الرشعي تنظر العرف 

ن اسدصحاب ااحجية ال جيري، ألنه أصل مثبت، ألن إ 

ااحجية الزم لوجوب االتباع، فإثباته امللزوم تالالزم يكون من األصل 

 يشء ليثبت شيئا. آخر املثبت  وهو ليس تحجة، ألنه جيري يف 

تأن العرف ال يرى فرقا. تن وجوب االتباع وتن ااحجية،  

واملعيار يف موضوع االسدصحاب هو نظر العرف، فال مانع من اسدصحاته 
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 وإثبات ملزومه ته 

 ال شك يف بقاء الطريقية:

يف حال حياته، وصار طريقا. إذا ثبدت حجية رأي املجدهد،  

إىل الواقع تنظر الشارع، فالطريقية إنام تثبت للرأي من حيث هو رأي، 

 وليست لصاحبه أية مدخلية فيه   

أن هذه الصفة ثاتدة له إىل األتد، فال  وظاهر اتصاف رأية بالطريقية:

 شك يف تقاء الطريقية لكي تسدصحب 

طريقية يف مجيع األزمان   ومل لكن الكالم يف أصل قبول الشارع هبذه ال

 يثبت ذلك  فلعله جعل الطريقية لرأيه مع خصوصية حياة صاحب الرأي 

أن اإلمضاء للطريقية إذا حصل يف حال ااحياة، فإنام يمضيها  وقد تقدم:

الشارع تام هلا من خصوصية، واخلصوصية هنا قد تكون هي خصوصية 

صية الدوام هذه، اإلنقطاع تموت صاحب الرأي، وقد تكون هي خصو

فإن املجعول يف القضية ااحقيقية يشء واحد قد جعل لكل ما يكون مصداقا. 

 للعنوان، ومنطبقا. عليه املوضوع  والكالم إنام هو يف حتديد اليشء 

 استصحاب احلكم الواقعي تارة، والظاهري أخرى:

نفس املؤدى الواقعي املحكي تالرأي، تأن نقول  نسدصحب إن قلت:

مثال. لانت السورة واجبة واقعا. حن حياة املجدهد، فنسدصحب تقاء 

 وجوهبا الواقعي  



 

                                      

هذا االسدصحاب ال جيري، للعلم واليقن تعدم لون وجوب  قلت:

 السورة الذي أفدى ته املجدهد هو ااحكم الواقعي   

لانت السورة يف  ي بأن نقول:استصحاب احلكم الظاهرإن قلت: و

 زمان حياة فالن واجبة ظاهرا.، فنسدصحب تقاءه 

يرد عليه اإلشكال املدقدم عىل اسدصحاب ااحجية  وهو أن هذا  قلت:

ااحكم الظاهري هل هو جمعول تحيث يدوم حدى مع زوال صفة ااحياة عن 

 املفدي؟! أم أن املجعول هو خصوص الفرد الذي يزول تزوال صاحبه 

أنه ال تد من الرجوع يف مسألة تقليد امليت وااحي إىل  

 القاعدة العقلية يف دوران األمر تن الدعين والدخيري 

  ماذا لو كان امليت أعلم؟!:

هذا لله يف صورة تساوي امليت مع ااحي يف العلم، أو مع عدم العلم 

ا إذا لان ااحي أعلم، فال جمال لدقليد امليت  أما مع العلم تاألعلم منهام   أم

تأعلمية امليت فقد يؤخذ تاإلمجاع القائم عىل حرمة تقليد امليت اتدداء.  

 وحيكم تلزوم الرجوع إىل ااحي مطلقا. 

ااحكم هو تقليد امليت احكم العقل تدوران األمر تن الدعين  

وتن ااحي غري األعلم، ولبناء العقالء عىل لألعلم امليت، والدخيري تينه 

 الرجوع إىل األعلم  

ذا مل يعلم أن الشارع قد إإن تناء العقالء ال قيمة له  
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أمضاه   وال يشء يدل عىل هذا اإلمضاء، فإن هذه املسائل مل تكن موضع 

 معها « عليهم السالم»اتدالء للناس، تحيث يعلم ليفية تعامل األئمة 

 أما قاعدة الدعين والدخيري فال جتري لوجود خصوصيدن مدكافئدن:و

 خصوصية األعلمية املرجحة للميت  إحدمها:

خصوصية ااحياة املحدمل مدخليدها، واملعدضدة تاإلمجاع عىل  الثانية: 

عدم جواز تقليد امليت ولو لان هو األعلم، فإن هذا اإلمجاع املدعى عىل 

يش توجود ردع رشعي عن تقليد األموات  وال سيام املنع من تقليد امليت، ي

 مع عمل الفقهاء املدأخرين هبذا اإلمجاع واعدامدهم عليه  

قد تقدم معنا عن السيد املرتىض ف تعدم ثبوت هذا اإلمجاع، 

يف املسائل امليافارقيات وغريه يف لدب أخرى ما يدل عىل أن تقليد امليت 

 ا. لان معروفا. تينهم أيض

 دعوى اإلمجا: تسقط اإلستصحاب:

أن املكلف، وإن مل يكن قد ولد، أو مل  «:رمحه اهلل»السيد احلكيم  وذكر

يكن تالغا. يف حياة ذلك املجدهد   ولكنه لو لان يف حياته ورجع إليه لثبت 

موت املجدهد، له ااحكم الظاهري يف حقه، فيسدصحب ذلك إىل ما تعد 

فيثبت أنه لو رجع إليه لكان حمكوما. تااحكم الظاهري  فهذا االسدصحاب 

 نظري اسدصحاب أحكام الرشايع الساتقة 

 ولكن اإلمجاع املدقدم هو الذي يمنع من العمل هبذا االسدصحاب 



 

                                      

عىل أنه ال يّطرد يف تعض الفروض، لام لو » أضاف السيد احلكيم قوله:

حياته لغري األعلم، ففقد تعض الرشائط املانعة من البقاء لان مقلدا. يف حال 

 عىل تقليده، فال جمال لالسدصحاب تالنسبة للميت 

وأما األصل العقيل عند الدوران تن الدعين والدخيري يف ااحجية، فال 

تندهي النوتة إليه إال تعد سقوط األصل الرشعي  وقد تقدم يف الفرض 

لو جرى يف ااحكم الظاهري غري االقدضائي  املذلور آنفا.: أن هذا األصل

 فال معارض له من حيث العمل 

الدنجيزي  أنه لو لان ااحكم اقدضائيا. فإن االسدصحاب«: رمحه اهلل»ثم ذلر 

  (1)يكون معارضا. له  فاملرجع عند ذلك يكون هو األصل العقيل

هذا وقد ذلرنا فيام سبق تعض ما يرد عىل العديد من النقاط الواردة يف 

 الكالم، فال نعيد 

 :استدالل الشيخ األنصاري 

أنه ال مالزمة تن تقاء الرأي  «:قدس رسه» وقد أفاد الشيخ األنصاري

وتقاء حجيده، فإن الرأي وإن لان تاقيا. تعد موت صاحبه حقيقة، أو 

ٍط، لبقاء حياة صاحب لالمها   إال أن تقاء ااحجية قد يكون مرشوطا. ترش

الرأي  فإن مات زالت ااحجية، وإن تقي الرأي  لام أن الرأي يبقى، وتزول 

 حجيده يف صورة فسق صاحبه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29و  24ص 1( راجع: املسدمسك ج1)
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السرية  تأن دليل حجية الرأي إن لان هو 

 شموهلا ملا تعد موت صاحب الرأي  ئية، فقد عرفنا أننا ال نعلمالعقال

إن السرية تدل عىل تقاء ااحجية إىل ما تعد املوت أيضا.، فال  نا:قلوإن 

 دليل عىل أن الشارع قد أمضاها يف هذا املورد أيضا. 

وإن لان الدليل عىل ااحجية هو اإلمجاع، فهو دليل لبي ال إطالق له 

 ىل تقاء ااحجية إىل ما تعد املوت ليسددل تإطالقه ع

وإن لان الدليل هو األدلة اللفظية الدي ذلرت الفقيه واملجدهد 

والراوي، فقد يقال: إهنا ناظرة ألصل الدرشيع وال إطالق هلا ليشمل 

 صورة موت املجدهد 

إن ظاهرها حجية قول خصوص األحياء منهم   ولذلك  بل قد يقال:

وآية املنذرين لقومهم إذا رجعوا إليهم، ااحال تالنسبة ألهل الذلر  

والروايات الدي حتدثت عن صفات املفدن، وغري ذلك، فإهنا للها أرجعت 

إىل الفقية ااحي، فالدعدي إىل حالة املوت ال دليل عليه   وتذلك يصري رشط 

ااحياة ميدقنا. فال يشك يف تقاء ما اشرتط ته تعد زوال هذا الرشط  لكي يدم 

السدصحاب، تل يكون الشك يف شمول إطالق األدلة احال اللجوء إىل ا

املوت مساوقا. للشك يف حدوث ااحكم تجواز تقليد امليت  فال يوجد يشء 

 مديقن ااحدوث ليمكن إثبات تقائه تاالسدصحاب 

 غري أننا نقول:

غري مسلم، فإن ما ذلره من ظهور األدلة « رمحه اهلل»إن ما ذلره 



 

                                      

دي يف حال حياته، ال جيعل ااحياة رشطا. للحجية، اللفظية يف حجية قول املف

ألن حجية رأيه يف ااحياة ال يمنع من أن يكون حجة يف املامت أيضا.، ولو 

 تدليل آخر  

تأن اسدصحاب اجلواز  

 معارض تأصاله عدم جعل اجلواز أو الوجوب  

حدوث حد أو قيد للحكم  وتأن الشك يف اجلعل مسبب عن الشك يف

املجعول، وعدم ثبوته، فاألصل عدم ثبوته، فال يبقى موضوع ألصالة عدم 

  (1)اجلعل تعد ذلك  

 ونقول:

ولكنه جواب غري مقبول أيضا.، فإن املقصود تأصالة عدم جعل 

الوجوب أو اجلواز ليس أن الشك ناشئ عن الشك يف وضع حد للجواز 

قاتلية املجعول، وهو الوجوب أو اجلواز أو للوجوب   تل ألجل الشك يف 

نفسه للدوام والبقاء، تسبب شكنا يف أن يكون مقيدا. تسبب وجود 

حيدمل أن  ، حيثخصوصية أو حالة يف موضوعه، وهي خصوصية ااحياة

، وهو اجلواز أو الوجوب للبقاء يكون هلا تأثري يف قاتلية هذا املجعول

كون يف موضوعات األحكام، قد تدوهنا، ألن العناوين وااحاالت الدي ت

 تؤثر فيها دواما.، وتقاء. وقد أوضحنا ذلك يف موضع ٍآخر يف هذه املسألة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17ص 1( راجع : مهذب األحكام ج1)
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فكيف نسدصحب تقاء حكم مل ندحقق من طبيعده، وقاتليده للبقاء أو 

 عدم قاتليده له؟!

 لى تقليد امليت:البقاء ع

عىل اجلواز أو املنع من البقاء عىل الرشوع يف ذلر األدلة قبل علينا 

 الدذلري تام ييل:تقليد امليت 

 ن هذا البحث إنام جيري عىل تقدير القول تعدم جواز تقليد إ :ألف

ىل تقليده يكون تطريق اتدداءا.  إذ لو قلنا تجوازه، فإن جواز البقاء عامليت 

  أوىل 

إن هذا البحث إنام جيري أيضا. يف صورة متكن العامي من الرجوع  :ب

كن من الرجوع إىل ااحي، فرجوعه إىل امليت مللحي وللميت   أما إذا مل يد

 يصري مفروغا. عنه  

 أو ،للبحث أثر ااحي، فال فداوي امليت مع فداوي علم تدوافقي تارة :ج

ن االلدزام إل إىل ااحي، ألننا إن فرسنا الدقليد تااللدزام، فال أمهية للعدو

 إذا لانت موافقة هلا تفدوى هذا الفقيه الدزام تفدوى الفقيه اآلخر  

الدطبيق ن إف ،ن الدقليد هو تطبيق العمل عىل فدوى املجدهدإ :وإن قلنا

و ليس مطلوتا. لذاته، تل مقدمة للعلم تاالنطباق، واالنطباق إذا حصل، فه

حاصل يف فدوى ااحي أيضا.، ولو لان املطلوب هو الدطبيق نفسه، فإن 

  واخدالف اآلخرعىل فدوى له تطبيق  أحدمها تطبيق العمل عىل فدوى



 

                                      

إال إذا قام اإلمجاع عىل حرمة تقليد   ال يرض يف صحة العمل يشخص املفد

 امليت حرمة تكليفية رشعية، تحيث يصبح تقليده من الدرشيع املحرم 

  الفداوي اخدالفتارة يعلم ت د:

 وتارة ال يعلم تاخدالف الفداوي  هـ:

 فهذان املقامان مها حمل الكالم هنا 

  املقام األول:

حكم البقاء عىل تقليد امليت يف صورة فأما الكالم يف املقام األول، وهو 

 ، فنقول:ااحي فداوي مع فداويه العلم تاخدالف

 :فهنا صوراملدعارضة للعلم تالدكاذب،  الفداوي لة ااحجية ال تشملتام أن أد

ال يعلم لان يف العلم، أو املجدهدين  تدساوي املكلف أن يعلم ـ 1

أو يعلم توجوده لكنه ال يعرفه تعينه، فال يعمل تكال  ،توجود أعلم

 تل يعمل تاالحدياط  ،الفدوين

لدوران األمر تن أو ته، جلهله  االحدياط، ن مل يدمكن منإـ  8

طالقات عن ااحجية نه يدخري، لسقوط اإلإاملحذورين، أو لضيق الوقت ف

  تسبب املعارضة

عليه أن يأخذ تفدواه، ألن قيل: ، فاملعن علمية أحدمهاأأن يعلم ت ـ 3

ا للمعارضة، إال أن السرية العقالئية جرت ن مل تشمل فدوامهإطالقات واإل

 السيد اخلوئي هقالوهذا ما يردع عنها الشارع، عىل الرجوع إىل األعلم، ومل 
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  (1)«رمحه اهلل»

 لكننا نقول:

إن قلنا تجواز تقليد غري األعلم، فال لالم  وإن قلنا تعدم جواز ذلك 

  أيضا.  فال لالم ،علم هو ااحيإن لان األف

ثاتدة تالسرية  ن خصوصية األعلميةإف ،وإن لان األعلم هو امليت

ليل عىل إمضائها   ولو سلمنا إمضاءها من الشارع، العقالئية، ومل يدل د

 قد يقال تدقديم خصوصية ااحياةتل  ،تدعارض مع خصوصية ااحياة فإهنا هنا

مجاع يمنع من تقليد تأن اإلقال: « رمحه اهلل»نصاري ، ألن الشيخ األعليها

فهو لاشف عن وجود ردع من الشارع  عىل حد سواء   وتقاء.  امليت اتدداء. 

السرية   أو أنه يوجب ـ عىل األقل ـ سقوط السرية عن صالحية عن تلك 

عى    الرتجيح، الحدامل وجود الردع الرشعي املكشوف تاإلمجاع املدَّ

 :واألقوال فيه املقام الثاين

 مع فداويه حكم البقاء عىل تقليد امليت مع عدم العلم تمخالفةأما 

 عديدة نذلر منها: فيه أقوالف   يااح فداوي

نصاري واملحقق املنع من البقاء مطلقا. لام ذهب إليه الشيخ األ ـ 1

 « رمحهام اهلل»ائيني نال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  09ص 1( الدنقيح ج1)



 

                                      

لام يظهر    أعلم من امليت يجواز البقاء مطلقا.  حدى لو لان ااح ـ 8

 « رمحه اهلل»عروة من صاحب ال

  ووجوب يواجلواز مع الدساو علم أوجوب البقاء إذا لان امليت  ـ 3

 « رمحه اهلل»وهو قول امليالين  ،علمأول إذا لان ااحي العد

علم  لام قاله أإذا لان امليت  ،جواز البقاء يف املسائل الدي عمل هبا ـ 4

  «رمحه اهلل» السيد الربوجردي

  ليه تعضهمإذهب    فداويه مليت فيام علمه منالرجوع إىل ا جواز ـ 5

 ،له الرجوع إليه تعد موته زامليت ومل يعمل هبا مل جي فداوي إذا تعلم ـ 2

لل مسألة يف يف حال حياته تانيا. عىل الرجوع إليه  فداويه ولو عمل تبعض

  جاز له البقاء مطلقا.  ا حيداج إليه

علم من امليت، ومل أان ااحي جيب البقاء عىل تقليد امليت إال إذا ل ـ 7

  مواتيكن قول امليت مطاتقا. لقول األعلم من األ

يمكن اسدخالصها من للامت العلامء  وهناك أقوال عديدة أخرى

 اهنا  مظها فلرياجعها يف د  من أرا«رمحهم اهلل»

 مستند احلرمة املطلقة:

املنع من تقليد تالقول عىل « ه اهللرمح»نصاري سددل الشيخ األاـ  1

تقليد تن   وللامت العلامء، الدي مل يفرق فيها تإطالق اإلمجاع امليت مطلقا. 

 امليت اتدداء. واسددامة  
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 :وجياب

طالق له  والقدر املديقن منه هو تقليد إمجاع دليل لبي ال تأن اإلأولً: 

   فام عداه يدبع داللة األدلة  امليت اتدداء. 

سدصحاب تقاء حجية قول املجدهد يف حق العامي لاٍف يف إن ا ًا:ثاني

 فضال. عام سوى ذلك مما سيأيت تيانه  ه،ثبات جواز تقليدإ

ربة يف عد: تأن الرشائط امل«رمحه اهلل» اسددل املحقق النائينيو ـ 8

يامن إذا زالت مل يعد جيوز أخذ الفدوى منه، واإل ،لالعقل والعدالة ،املفدي

 ال تالنسبة لرشط ااحياة  ولذلك ااح

بدت ثيامن، قد ن رشط العدالة والعقل واإلأت :ثم أتجاب هو نفسه

ما رشط ااحياة أ  وتقاء.  اعدبارها حدوثا.  يضطالق النص يقدإتالنصوص، و

اع دليل لبي يقدرص مجواإل ،ن الدليل اللفظي خمدوش فيهأل   مجاعفثبت تاإل

  تددائي  اندهىاملديقن، وهو الدقليد اال رفيه عىل القد

  مجاعن تلك الرشائط أيضا. مل تثبت تالنص، تل تاإلأ ويرد عليه:

هبا عىل اعدبار  وهناك أدلة أخرى، لالسرية، واالسدصحاب اسددل

  وقد تقدمت يااحياة يف املفد

 وأتأنه إذا ارتفع الرأي تسبب اهلرم  :اسددل صاحب الكفاية ـ 3

مجاعا.  فعدم جواز البقاء عىل إفدي رض مل جيز البقاء عىل تقليد ذلك املامل

 تقليد من يفقد ااحياة يكون تطريق أوىل 

 :وجياب



 

                                      

 ال إمجاع عىل عدم جواز تقليد الرجل اهلرم أو املريض، ال اتدداء.  :أولً 

ن اهلرم واملرض ال إن هذه املسألة يف لدب القدماء   فومل تدوَّ  ،وال تقاء. 

 ،ان الضبطمن قبيل لثرة السهو وفقدن املرض يلحق رضرا. ترأيه، إال إذا لا

  (1)ذا ما رصح ته تعض العلامء أيضا.(وه)

  ألن امليت ال يفدي وال يسدنبط تعد موته ،عىل حال املوت بوهذا ال ينسح

تل يبقى يف عامل االعدبار، لام ال ، إن الرأي ال يرتفع تسبب املرض :ثانياً 

 ي يف حال نوم صاحبه، أو ذهوله عنه أيزول الر

أن املرض واهلرم املوجب الخدالل ااحواس يمنع من  : إذا كان املرادإل

 وجنونه يف حال اخدالل حواسه هنبطددل واملجنون فيام اسخالدقليد للمريض وامل

 يف هذه ااحالة  هدنباطستصحة ا قوثلعدم الو ،حيمر صحأوهذا   مطلقا. 

 االستدالل على وجوب البقاء:

 بام ييل: د امليتياستدلوا عىل وتجوب البقاء عىل تقل

اسدصحاب حرمة العدول عن الدقليد الثاتت قبل اسددلوا ت ولً:أ

 الوفاة إىل ما تعد الوفاة  

تعد املوت وأن موضوع االسدصحاب هو الفقيه ااحي،  ويرد عليه:

  ضوعهاالسدصحاب لعدم العلم تبقاء مو جيري الفنشك يف تقاء املوضوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  20ص 1( مهذب األحكام ج1)
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 مجاع عىل عدم جواز العدول يف حال ااحياة وتعد املامت اإلاسددلوا ت ثانياً:

مجاع عىل حرمة إفال  ،مجاع لو سلم يف حال ااحياةتأن اإل :وجياب

 العدول تعد عروض املوت 

ال يصح الدمسك هبا يف مورد الدعارض، صحيح أن أدلة ااحجية  :ثالثاً 

 فنحداج إىل أدلة أخرى، مثل سرية العقالء، أو اإلمجاع أو األصل العميل 

واإلمجاع غري موجود، وسرية املدرشعة مل تثبت، واألصل العميل سيأيت 

الكالم فيه، وسرية العقالء تقيض تالرجوع إىل األعلم مطلقا.، حيا. لان أم 

قليد امليت اتدداء.   لإلمجاع عىل عدم جوازه   فيبقى ميدا.  خرج من ذلك ت

 الباقي مشموال. هلذه السرية  

 وجياب:

 تأنه مل يثبت إلزام العقالء تالرجوع إىل امليت األعلم أيضا.  

السرية  ومع الشك يف شمول سريهتم لألموات، فال جمال للدمسك تإطالق

 ملديقن  وهو ااحي األعلم ألهنا دليل لبي، فال تد من االقدصار عىل القدر ا

أن العقل حيكم توجوب البقاء، ألن األعلم من األموات حمدمل  :رابعاً 

الدعين، والعقل حيكم تالدعين إذا دار األمر تينه وتن الدخيري  ومل يثبت 

 إمجاع عىل عدم وجوب البقاء يف هذه الصورة 

  وجياب:

هو ااحي، وإن مل يكن تأن حمدمل الدعين ليس هو األعلم امليت، تل  ـ 1



 

                                      

قد ادعى شمول اإلمجاع للمنع « رمحه اهلل»أعلم   ألن الشيخ األنصاري 

 من البقاء عىل تقليد امليت 

لو سلمنا   فإن األمر يدور تن خصوصيدن توجب لل واحدة ـ  8

منهام الدعين، فإذا مل يرتجح أحدمها، فال تد من االحدياط تينهام إن أمكن، 

 ة عدم إمكان االحدياط والدخيري يف صور

 إن العمل تاالحدياط هو سرية العقالء يف مثل هذه ااحاالت  وقد يقال:

ومع عدم إحراز أعلمية أحدمها، والعلم تاخدالف الفدوى، فال تد من 

 األخذ تأحوط القولن  واألدلة اللفظية تسقط تاملعارضة 

 أدلة جواز البقاء:

واز البقاء عىل تقليد امليت تنفس األدلة الدي اسددلوا هبا ويسددل جل

 عىل جواز تقليد امليت اتدداء. 

أن ألثر املناقشات الدي تقدمت أيضا. هي نفسها واردة  والظاهر:

 عليها  ويمكن تلخيص ذلك عىل النحو الدايل:

االسددالل تاملطلقات: لآية النفر، الدي دلت عىل وجوب العمل  ـ 1

نذر إذا أنذر وهو حي، ومل تشرتط يف اسدمرار العمل هبذا الوجوب تإنذار امل

تقاء املنذر حيا.، ويصدق عىل الذي رجع إىل الفقيه وأخذ فدواه تانيا. عىل 

العمل هبا أنه مقلِّد، وله أن يبقى عىل تقليده، ألنه قد حقق رشط ااحياة يف 

من أهل الذلر، الذي يقلده، لبدئه تدقليده يف حياته، وهو حن رجع إليه 

 وفقيه، وراٍو، وناظر يف ااحالل وااحرام إلخ  
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فالعنوان الوارد يف لسان تلك األدلة مدحقق، فإذا مات ذلك املفدي، 

يبني عىل رجوعه الساتق يف حال ااحياة، حدى وإن مل يعمل، فإن العمل ال 

يعدرب يف صدق الرجوع   الذي هو الدقليد، وتشمله اآلية والرواية  وهذا 

 عنى البقاء عىل تقليد امليت م

دلت اإلطالقات عىل ثبوت ااحجية لرأي املفدي، وإذا ثبدت  أو فقل:

، تغض النظر عن حياة املفدي وموته، ألن الرأي أخذ تنحو اسم  ثبدت دائام.

 املصدر، ال املصدر الذي هو ااحدث، ليسدند إىل فاعله وحمدثه 

اد الرأي، وال مدخلية وعنوان الفقيه، وأهل الذلر مأخوذ لطريق إلجي

هلذه العناوين يف تقائه فقد يكون لبقائه موجبات أخرى  وألجل ذلك ترتتب 

 عىل رأيه آثاره، فيحفظ وينسى، ويدمم اإلمجاع، ويدخل يف الشهرة إلخ  

لو لان عنوان املجدهد ظاهرا. يف الفعلية فندمسك  ويمكن أن يقال:

ملزوم والرأي الزم  « املجدهد» تاإلطالق يف الزمه، وهو الرأي، فإن عنوان

واملالك يف العمل هو الالزم )وهو الرأي( دون امللزوم، وال مانع من حتقق 

 اإلطالق يف الالزم، وإن امدنع وجوده يف امللزوم )تسبب ظهوره يف الفعلية( 

  ويرد عليه:

إن هذا ليس من تاب اإلطالق اللفظي، تل هو إثبات للحجية  أولً:

 ال تغض النظر عن حال صاحبه )لكونه ميدا. أو حيا.( للرأي عىل لل ح

فإذا لان ااحكم وهو حجية الرأي ثاتدا. عىل لل حال جاز البقاء عىل 

 تقليد امليت حدى لو مل يكن إطالق  



 

                                      

إن الداللة االلدزامية وإن لانت تعدرب من قسم الداللة اللفظية،  ثانيًا:

فهي دليل لبي، ال إطالق له،  ولكنها تالنسبة لإلطالق تعدرب داللة عقلية،

فيجب االقدصار عىل القدر املديقن، ألن االندقال من امللزوم )وهو املجدهد( 

 إىل الالزم )وهو الرأي( أو العكس يكون تالعقل 

أما الداللة عىل امللزوم فهي لفظية، فإذا لانت الداللة عقلية، فال 

 إطالق هلا، ألهنا دليل لبي 

لداللة االلدزامية إطالقا.، فإطالقها تاتع إلطالق لو سلمنا أن ل ثالثًا:

امللزوم، ومرهون ته، وليس تالعكس  فإن هذا هو مقدىض الدالزم، فإن 

الدفكيك تن زمان الرجوع، وتن ااحجية واعدبار ااحجية مطلقة غري مقيدة 

غري ظاهر، فإن الرجوع الذي هو املدلول املطاتقي للنصوص، إن لان ال 

ل امليت؛ فالزمه أن يكون وجوب العمل تقول املجدهد إطالق له ليشم

ليس له إطالق أيضا.، ألن الالزم تاتع مللزومه يف السعة والضيق، واإلطالق 

واالشرتاط، والثبوت واالندفاء، فإذا لان امللزوم وهو الرجوع خاصا. تحال 

 ااحياة، فكذلك الزمة وهو ااحجية واجلري العميل 

 :كالم السيد احلكيم 

 :(1)ما ملخصه« رمحه اهلل»قال السيد احلكيم 

 إن دليل حجية الفدوى لدليل حجية اخلرب، يدل عىل حجية رصف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14ص 1( مسدمسك العروة ج1)
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ناظر ألصل ااحجية  فهي حجية مهملة من ناحية أي أن اجلعل الوجود، 

 اإلطالق والدقييد 

ولام أن دليل حجية اخلرب ال يشمل اخلربين املدعارضن  فكذلك 

 حجية الفدوى ال تشمل الفداوي املدعارضة تسبب الدكاذب 

فال يصح الدمسك تاإلطالق، تل يرجع إىل دليل آخر، لاإلمجاع عىل 

عدم جواز تقليد امليت، وهو غري تام، ألنه إمجاع عىل القاعدة، وليس 

 يا.، أوخاص تالدقليد االتددائي  تعبد

 وإثبات وجود السرية مشكل   فال تد من الرجوع إىل األصل 

 ويرد عليه:

لقد قال أوال.: إن دليل ااحجية يثبت ااحجية تنحو رصف  أولً:

الوجود، فهي مهملة ال إطالق فيها تالنسبة للحياة أو املوت، وهو يثبت 

 أصل الدرشيع للحجية 

قال: إذا تعارضت الفداوي ال يعود الدليل شامال.  ثم ناقض ذلك حن

 للمدعارضن 

أن لدليل ااحجية شموال. وإطالقا   وأنه ال ُيثبِت رصف  وهذا معناه:

 الوجود، وأصل الدرشيع 

إذا لان دليل ااحجية شامال. لفداوي ااحي وامليت، فإهنام إذا  ثانيًا:

مرجحات، لام هو تعارضا يف تعض الفداوي ال يدساقطان، تل يرجع لل

ااحال يف األخبار املدعارضة  فإن املسددل قد قاسهام عىل تعضهام وجعلهام 



 

                                      

من تاب واحد   فال تد من البحث عن املرجح ألحدمها، فإن وجد ُأخذ ته 

وُقدم عىل معارضه، ومن املرجحات: األورعية، أوموافقة رأيه للمشهور، 

 فقده لألصل، أو نحو ذلك أو لالحدياط، أو لونه حمدمل األعلمية أو موا

العجز عن األخذ تاملدعارضن من الفداوي تسبب الدعارض  ثالثًا:

واألخذ تاألقوى تسبب املرجح ال يمنع من تقاء الدليل شامال. حدى 

للفدوى األخرى  لكن عدم األخذ ته إنام هو لوجود املانع، وهو املعارض 

، فإن اخلربين إذا األقوى، فال يصح قياس حجية الفدوى عىل حجية اخلرب

تعارضا، ومل نجد ألحدمها أي مرجح، فإهنام يدساقطان إىل األتد   وال 

 يشملهام دليل ااحجية، ال الشأنية، وال الفعلية 

أن الفداوي إذ تعارضت، فال تكون حجة إال تعد األخذ هبا  واحلاصل:

ا. من أهل الذلر  أما قبل األخذ، فحجيدها شأنية يكون املكلف فيها خمري

تالرجوع إىل أي واحد منهم  وتكون مجيع الفداوي فيها قاتلية األخذ، وهي 

حجة شأنية يف حقه  وإنام تصري فعلية تعد األخذ  فااحجة يف الفدوى واحدة 

عىل سبيل البدل  أما يف اخلرب فإنه إذا عارضه خرب آخر وال مرجح له يسقط 

 لان  األخذ ته من أي عن ااحجية الشأنية والفعلية عىل حد سواء  وال يصح

وإنام يصح االسددالل تإطالق األدلة إذا مل يعلم خمالفة فدوى امليت 

لفدوى ااحي الذي جيوز تقليده، تفصيال. أو إمجاال. )سواء علم تدوافقهام أو 

احدمل(   ألن العلم تذلك تفصيال. أو إمجاال. يمنع من شمول دليل ااحجية 

الدكاذب، وال يشمل أحدمها مع للفدوى، لسقوطهام عن ااحجية تسبب 
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 عدم املرجح 

أما احدامل املخالفة يف الفدوى، فال يوجب الدعارض وال الدساقط، ألن 

الدعارض مدوقف عىل الوصول  وجمرد احدامل الوصول ال يكفي، ما مل 

 يعلم تفصيال. أو إمجاال. 

ملا تقدم، من أن حجية الفدوى شأنية ال حيصل الدعارض فيها إال تعد 

 رجوع واألخذ، وليست الرواية لذلك ال

أن لسان دليل حجية اخلرب هو العموم االسدغراقي، فجميع  :فتلخص

األخبار حجة يف لل مورد تعرضت له، وحجيدها فعلية، فددعارض، 

فددساقط  أما حجية الفدوى، فهي من العموم البديل  أي أن ااحجة واحد 

 عىل سبيل البدل، فأي مفت رجع إليه لفاه 

 ن يرد عىل ذلك: ولك

إن عنوان الرجوع ليس رشطا. يف حجية الفدوى، تل هي حجة أولً: 

عىل املكلف حدى لو مل يرجع  ولذا يعد مقرصا. لو مل يرجع لواجد الرشائط، 

ومل يسأله، ومل يقلده، ومل يأخذ منه  وإنام الرجوع يكون من آثار ااحجية، 

 وليس رشطا. فيها 

حال اتصاف املجدهد تااحياة والبلوغ  إن ثبوت ااحجية يف ثانيًا:

والعقل، ال يكفي، تل ال تد من إثبات تقاء ااحجية إىل حن العمل، وتعد 

حدوث املوت، وانسالخ عنوان ااحياة والعاقل و   و   عن املفدي ال نحرز 

تقاء ااحجية حن العمل  وحدوث السؤال قبل العمل، ال يكفي إذا مل يثبت 



 

                                      

العمل  وإنام ال جيب السؤال تعد املرة األوىل احصول تقاء ااحجية إىل حن 

 العلم تالفدوى ال لبقاء ااحجية 

 فتلخص ما ييل:

إن اإلطالقات الدي اسددل هبا يمكن أن ال تكون دالة عىل أصل  ـ 1

 الدقليد، تل ناظرة لدعليم األحكام 

لو سلم داللدها وشموهلا للدقليد، ولدقليد امليت، فإنام تشمله  ـ 8

 داللة االلدزامية، وال إطالق يف الداللة االلدزامية تال

إن اإلطالقات لو سلمت فهي شاملة لدقليد ااحي وامليت معا.، فإذا  ـ 3

تعارضا لان الرتجيح للحي، حدى لو لان امليت هو األعلم، فام تالك إذا مل 

يعلم تشموهلا للميت  إما لإلمجاع أو للشهرة   أو لعدم شمول اإلطالقات 

رد االخدالف يف الفدوى   فينبغي ختصيص اإلطالقات تاإلمجاع ملوا

 املسدفيض نقله عىل عدم جواز تقليد امليت 

 اإلمجاعات ناظرة إىل الدقليد االتددائي ال إىل البقائي   إن قلت:

إن إطالق معاقد إمجاعاهتم يوجب الريب يف هذا الدقييد  ولذا  قلت:

 جواز البقاء أيضا.  اسددل األنصاري هبذا اإلمجاع عىل عدم

 ـ سرية العقالء: 3

ويسددل عىل جواز البقاء عىل تقليد امليت تسرية العقالء، فإهنا جارية 

يف خمدلف العلوم وااِحَرف والصنايع، ولل جمهول عىل الرجوع إىل اخلبري 
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اللغة، والعارف، وإىل لدب العلامء، ولدب الطب، واهلندسة، واملنطق، و

 والنحو، والسيام إذا لان امليت أعلم من ااحي يف هذا الفن أو ذاك 

لام أن إذا راجع الطبيب وأعطاه دواء ثم مات الطبيب، فإنه ال يدوقف 

عن تناول الدواء الذي أعطاه إياه، وعن العالج الذي أمره ته، إال إذا 

نام عرض ما يوجب الريب تصحة هذا العالج   وااحال: أن العقالء إ

يرجعون إىل أهل اخلربة من أجل إدراك الواقع   ولكاشفية قوهلم عنه  

 وهذا مدحقق يف مورد البقاء عىل الدقليد  

للميت،  ولكنه ردع تام نقل من قيام اإلمجاع عىل املنع عن الدقليد االتددائي

 تاإلضافة إىل قيام الرضورة عىل تطالن حرص املقلَّد يف شخص واحد   

، ال يصلح رادعا. عن الدقليد البقائي، ألن مجعا. غفريا. ولكن اإلمجاع

  (1)ممن منعوا عن تقليد امليت ذهبوا إىل جواز البقاء

 صور تعارض اآلراء:

 فإذا تعارضت أنظار العلامء واخلرباء فيام تينها، فهنا صور ثالث:

بقاء عىل تقليده، إذا مل أن يعلم أعلمية امليت، فيجب ال األوىل:الصورة 

 تكن فدوى ااحي مطاتقة لالحدياط، لسببن:

جريان السرية عىل أخذ قول األعلم عند املعارضة تال فرق تن ااحي  أوهلام:

 وامليت، سواء عمل تفدوى اآلخر أو مل يعمل، وسواء علم هبا أو جهل هبا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  06ص 1قيح ج( راجع: الدن1)



 

                                      

حكم العقل تالدعين إذا دار األمر تينه وتن الدخيري  لكن قد  الثاين:

تقدم: أن دعوى اإلمجاع عىل عدم جواز تقليد امليت جتعل خصوصية ااحياة 

تدقدم عىل خصوصية األعلمية، الحدامل أن تكون ااحياة رشطا. تعبديا.، 

 فيقدم عىل أي رشط آخر  

وافقة لالحدياط أخذ هبا ألجل االحدياط ال أما إن لانت فدوى ااحي م

 ألجل ترجيح تقليد ااحي من حيث هو حي 

أن يعلم أعلمية ااحي، فيجب العدول إليه، إال إذا لانت  الصورة الثانية:

 فدوى امليت موافقة لالحدياط، لنفس األسباب املذلورة يف الصورة األوىل 

ع امليت يف العلم، فله أن إحراز أو احدامل تساوي ااحي م الثالثة:الصورة 

يدخري تينهام، أو حيداط  واالحدياط أوىل، للعلم تالدكليف   فاملطلوب العلم 

تالرباءة، وال يكون ذلك إال تاالحدياط  إال إذا قام إمجاع عىل عدم وجوب 

 مل يمكن االحدياط يصري الدخيري مدعينا.   فإناالحدياط مع الدمكن من الدقليد  

 ولكننا نقول:

قال: إن سرية العقالء جارية عىل البقاء عىل الدقليد تعد موت  من

املفدي، إذا لان مدساويا. يف العلم مع ااحي، تل قد يقال: السرية جارية عىل 

عدم الرجوع إىل امليت إذا أمكن الرجوع إىل ااحي، ال اتدداء. وال تقاء. وال 

 ن الدخيري سيام تمالحظة حكم العقل تالدعين إذا دار األمر تينه وت

وعلينا أن ال ننسى أن الدقليد ليس مدمحضا. يف الطريقية  ولذا يعدرب يف 

املفدي: العدالة، والبلوغ، والعقل، والضبط، واإلسالم، واإليامن، ولزوم أن 
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يكون ظن الفقيه تااحكم الرشعي مأخوذا. من طرق خاصة، ليس منها 

 القياس، وال اإلسدحسان 

 ـ سرية املتشرعة: 4

فإهنا لانت وما زالت جارية عىل اسدمرارهم عىل تقليد العلامء تعد 

 موهتم، لام لانوا يقلدوهنم يف حياهتم  

تعض الناس إىل زرارة، واتن « عليهم السالم»وقد أرجع األئمة 

مسلم، وأتان وغريهم، ومل نسمع أهنم تعد موت أولئك العلامء قد أمروهم 

ىل غريهم من األحياء، تل مل نسمع أن الناس قد سألوا األئمة تالرجوع إ

 عن حكم العدول، أو عن الذين يعدلون إليهم  « عليهم السالم»

 ويمكن أن جياب:

ال دليل عىل أن الناس لانوا يأخذون فدوى الفقيه عىل سبيل  أولً:

الدعبد، فلعلهم لانوا يأخذوهنا منه عىل سبيل الدعلم لألحكام، حيث 

مئنون ويقطعون تمطاتقة أقوال أولئك العلامء للواقع، ألهنم يرون أهنم يط

يأخذون لل فداوهيم من أفواه أئمدهم الطاهرين   ويعرضون اجدهاداهتم 

 يصححون هلم ما خيطئون فيه « عليهم السالم»عليهم  ويرون األئمة 

وال «   عليهم السالم»رتام لانوا يرون أهنم ينقلون هلم أقواهلم  ثانيًا:

 يرون أهنم جيدهدون، أو يسدنبطون فداوهيم من إمارات ظنية اجدهادية 

مل يكن الدقليد ظاهرة عامة تن املؤمنن، تل لان تعض الناس  ثالثًا:



 

                                      

حيداجون إىل تعض األحكام، وال يديرس هلم الوصول إىل األئمة، فسألوا 

 عن الثقة املأمون عندهم  فأجاتوهم « عليهم السالم»األئمة 

 ـ اإلستصحاب: 6

والكالم هنا إنام هو يف صورة ما لو مل تعلم املخالفة يف الفدوى تن 

 امليت واملجدهد ااحي 

فإننا لو ناقشنا يف األدلة املدقدمة، وشككنا يف جواز البقاء عىل تقليد 

 امليت وعدمه، فيمكن اللجوء إىل االسدصحاب  ويمكن تقريبه توجوه:

إن فدوى الفقيه لانت حجة فعلية عىل املكلف يف حال  ه األول:الوتج

حياته، ألنه لان قد قلده ترهة، ولانت فدواه منجزة ومعذرة، ويصح 

االسدناد إليها   ولكنه يشك، هل لانت مطلقة وثاتدة إىل ما تعد املامت، أو 

 مقيدة تااحياة، فال مانع من أن تسدصحب حجيدها إىل ما تعد الوفاة  

سدصحب هو ااحكم الظاهري وهو ااحجية، وليس املسدصحب هو فامل

ااحكم الواقعي الذي أصاته املجدهد حال حياته  لكي يرد عليه أنه ال يقن 

لنا تثبوت ااحكم الواقعي يف زمن ااحياة، لعدم يقيننا تإصاتده له ليصبح 

 منجزا.، ليمكن اسدصحاب تقائه  

الفقيه يف حق املكلف  لكن ااحكم الظاهري، وهو حجية فدوى ذلك

 مديقن الثبوت، فيسدصحب ما تعد الوفاة 

إن هذا إنام يصح فيام إذا لوحظت لل واقعة عىل حدة  أما  إل أن يقال:
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إذا لوحظ جمموع الوقائع، فال شك يف أن الطرق الظاهرية تؤدي إىل تنجيز 

 الواقع يف ألثر األحيان 

اقع، فال تد من الدعامل معها يف الو األمارةما مل يثبت خطأ  بل قد يقال:

عىل أن مؤداها هو ااحكم الواقعي، ال سيام وأن لساهنا لسان الطريقية 

 والكشف عنه 

 مناقشات وأجوبتها:
 وقد يناقش يف هذا..

إن ااحجية أمر اندزاعي عن ااحكم املجعول، وهو جواز أو  أولً:

تل هو جمرد عي ليس حكام. رشعيا. جمعوال.، وجوب االتباع  واألمر االندزا

فال جمال لرفعه وال لوضعه ليسدصحب، وليس ترصف واندزاع عقيل، 

 موضوعا. احكم رشعي، ليجوز اسدصحاته  

إن االسدصحاب ال جيري يف الشبهة ااحكمية ـ لام قال آية اهلل  ثانيًا:

ية، ألن السيد اخلوئي ـ تل جيري يف موضوعاهتا فقط، والشبهة هنا حكم

الشك هو يف أن الشارع هل جعل ااحجية الفعلية مطلقة، أو جعلها مقيدة 

تااحياة، فيكون اسدصحاب ااحجية معارضا. تاسدصحاب عدم جعل ااحجية 

  (1)لفدوى املجدهد زائدا. عىل القدر املديقن، وهو حال ااحياة

 ااحياة زال  إن ااحجية للفدوى والرأي مدقومة تحياة املفدي، فإذا زالت ثالثاً:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  04ص 1( الدنقيح ج1)



 

                                      

 الرأي قطعا.، فااحجية مقطوعة االندفاء، وليست مشكولة البقاء لكي يسدصحب 

 ألن العناوين املأخوذة يف موضوعات األحكام عىل ثالثة أنحاء هي:

رم هذا أن يكون العنوان ملجرد اإلشارة للموضوع، مثل: أل ـ 1

 اجلالس، أو اعمل تام يف هذا الكداب 

أن يكون للعنوان دخالة يف حدوث ااحكم فقط، فإذا حدث تقي  ـ 8

 تنفسه، وال أثر للعنوان يف تقائه، مثل: اقدل القاتل 

أن يكون لوجود العنوان مدخلية يف حدوث ااحكم وتقائه، مثل:  ـ 3

 صل خلف العادل   وتصدق عىل الفقري، أو اليديم 

 ا. يف حدوث حجية الرأي  والرفوصف ااحياة يف املفدي إن لان مؤث

دخل له يف تقائها  فيعلم تبقاء ااحجية تعد املوت، ألن ااحياة ال دخل هلا 

 فيها  وال يشك فيها لكي جيري االسدصحاب 

وإن لان من قبيل القسم الثالث، فيعلم تارتفاع ااحجية، فال جمال 

 لالسدصحاب 

أن يكون وصف ااحياة له دخل يف تقاء ااحجية، أو نعم   لو شك يف 

 ليس له دخل فيه، فيحكم يف هذه ااحال تبقائها 

أننا ال نسدطيع أن نجري االسدصحاب، لعدم إحراز  والنتيجة هي:

 لون ااحجية من أي نوع هي 

 ويمكن اإلتجابة عىل هذه املناقشات بام ييل:
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تالدبع أو أمر أن ااحجية حكم وضعي جمعول  الصحيح هو: أولً:

اندزاعي قاتل للرفع والوضع، ترفع ووضع منشأ اندزاعه  وهذا لاف يف 

 صحة االسدصحاب 

أما «: »عليه السالم»إن ااحجية جمعولة تنفسها مبارشة يف قوله  بل قيل:

ااحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجدي عليكم، وأنا 

 « حجة اهلل

مل جيعل ااحجية يف هذا النص، تل أمر « عليه السالم» إنه إل أن يقال:

تالرجوع إىل الرواة، ثم اندزع ااحجية عن هذا األمر، وأخرب عنها تفاء 

 الدفريع، فقال: فإهنم حجدي عليكم 

ع عليها جواز الرجوع  :إل أن يقال إنه قد جعل ااحجية لقوهلم، ثم فرَّ

عليه »فهوم عرفا. من قوله إليهم واألخذ منهم  ملا قد يدعى من أنه امل

 تاعدباره ظاهرا. يف الدعليل للحكم املدقدم « فإهنم حجدي«: »السالم

إن ااحجية املندزعة عن وجوب االتباع إنام هي نديجة ترصف  أو يقال:

ذهني يف وجوب االتباع نفسه، وتعبري آخر عن هذا الوجوب، وليس من 

ري قاتل للرفع وال للوضع األمور املندزعة عن أمر تكويني، ليقال: إنه غ

 تنفسه، ألنه مغاير يف حقيقده مللزومه 

والدرصف الذهني يف األمر االعدباري ال يغري من حقيقة أن العنوان 

الالزم هو عن امللزوم تنظر العرف، ووجوب االتباع هو عن اإللزام 

 وااحجية   فهو من قبيل عنوان امليدة وعدم الدذلية، فإهنام عنوانان ذهنيان



 

                                      

مدالزمان من حيث مها نديجة ووصف مبارش تارة، وغري مبارش تارة أخرى 

 لواقع خارجي  

إن اسدصحاب تقاء ااحجية ملا تعد موت الفقيه معارض  إن قلت:

تاسدصحاب عدم جعل ااحجية لقول الفقيه إال يف ذلك املقدار، وهو حال 

ار سعة ااحجية ااحياة  ألن سبب الشك يف تقاء ااحجية: هو أننا ال نعلم تمقد

 املجعولة وضيقها، فال نحرز املجعول لكي نسدصحبه   

فاسدصحاب تقاء ااحجية املندزعة من وجوب اإلتباع معارض 

 تاسدصحاب عدم جعل ااحجية إال تمقدار أيام ااحياة  

إذا أجرينا األصل يف السبب: تأن نسدصحب وجوب اتباع رأي  قلت:

تعد املوت، فريتفع الشك يف املسبب وهو  املفدي الثاتت يف حال ااحياة إىل ما

ااحجية، وحيكم تبقائها إىل ما تعد املوت تصورة تلقائية، وال يبقى جمال 

 السدصحاهبا، ألن األصل اجلاري يف السبب حالم عىل األصل يف املسبب 

لكن هذا إنام يصح تناء عىل جريان االسدصحاب يف الشبهة ااحكمية  

إال يف املوضوعات، إال إذا لان املسبب وهو ااحجية  أما إذا قلنا تأنه ال جيري

هنا من اآلثار الرشعية للسبب  اما إذا لانت نديجة ترصف عقيل، فال جيري 

 االسدصحاب فيها  واألمر هنا لذلك 

شك االسدصحاب يف الالزم وهو ااحجية ال يرفع الأن  :يضاف إىل ذلك

 تل يثبت الوظفية العملية   ، وال يثبت اجلعل،يف امللزوم، وهو وجوب االتباع

أن يقال: يسدصحب  :الوتجه الثاين من تقريرات الستصحاب هنا
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ااحكم الرشعي اخلاص يف لل مورد تخصوصه، فيقال: لان جيب عىل من 

 يقلد فالنا. الديمم ترضتة واحدة، فيسدصحب ذلك 

تأن دليل اجلواز وااحجية لرأي املجدهد إن لان  وأورد عليه يف الكفاية:

السرية العقالء وحكم الفطرة ترجوع اجلاهل للعامل، فهو واسطة يف  هو

عروض تلك األحكام الدي تضمنها رأي املجدهد ملوضوعاهتا  وليس 

 واسطة يف الثبوت للحكم الرشعي الواقعي لدلك املوضوعات 

أن توجب ااحجية لرأي املجدهد الثاتدة تاالسدصحاب  غاية األمر:

 ورة املصادفة، والدعذير يف صورة اخلطأ تنجيز ااحكم الواقعي يف ص

وإن لان دليل حجية رأي املجدهد هو اإلطالقات، فاالسدصحاب إنام 

يثبت أيضا. جمرد تقاء الدنجيز للحكم الواقعي يف صورة اإلصاتة، والدعذير 

يف صورة اخلطأ، وال يوجب إنشاء أحكام رشعية عىل طبق مؤداه  فال جمال 

كم الواقعي يف تلك األحكام الدي قلده فيها يف أيضا. السدصحاب تقاء ااح

حياته، ألن ااحجية ليست حكام. واقعيا.، ألن ااحكم الواقعي هو الذي يدنجز 

ر املكلف تمخالفده إن لان  عىل املكلف تموافقة رأي املجدهد له، أو يعذِّ

رأي املجدهد قد أخطأه   فال قطع توجود ااحكم الواقعي ساتقا. لكي 

 تعد موت املجدهد  يسدصحب تقاؤه

إىل جواب عىل هذا اإلشكال، ذلره يف تنبيهات « رمحه اهلل»ثم أشار 

 تقوم مقام العلم يف موارد إحراز ااحالة الساتقة  األمارةاالسدصحاب، وهو أن 

هو جعل مدلوهلا حكام. طريقيا.  األمارةفيقال لو لان معنى اعدبار 



 

                                      

يف عروض تلك األحكام  ظاهريا.، ولان رأي املجدهد من قبيل الواسطة

ملوضوعاهتا، ومل يكن الرأي مقوما. للحكم املعروض للحجية لكان 

السدصحاب ااحجية وجه  ألن ما أدى إليه رأي املجدهد، وإن مل يعلم أنه 

لسان  األمارةهو ااحكم الواقعي، ولكنه حمكوم تالبقاء أيضا.   ألن لسان 

حكم اهلل يف حقه   وأن الكشف عنه، وقد عمل ته املكلف عىل أساس أنه 

ااحكم الواقعي ثاتت تعبدا.، فالثبوت الدعبدي يأخذ حكم الثبوت الواقعي، 

، ودليل االسدصحاب هو فيجوز اسدصحاته لام جاز اسدصحاب الواقع

الذي منحه هذه القوة، وأقدره عىل جعل املالزمة تن الثبوت الدعبدي يف 

 عي الالحق والساتق، وأعطاه أحكام الثبوت الواق

أن الرأي مقوم للحكم املعروض للحجية، أو فقل:  لكن اإلنصاف:

إن ثبوت تلك األحكام ملوضوعاهتا مرهون ترأي املجدهد وحدسه، فيكون 

هذا العنوان مقوما. هلا، وتعد اندفاء الرأي يعلم تاندفائها معه، فال يبقى معنى 

  (1)السدصحاهبا

: تأن القول تأن الثبوت ولذا ذلر أنه وجه تعيد، ويمكن أن يناقش فيه

الدعبدي يأخذ حكم الثبوت الواقعي ال دليل عليه، تل الدليل يدل عىل 

خالفه، ألن الثبوت الدعبدي ال يرفع أحكام الواقع، وال يزيد دوره عىل 

 ألثر من الدنجيز والدعذير، فدبقى لألحكام الواقعية آثارها، وينحرص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29و  20( راجع تنقيح مباين العروة للدربيزي ص1)
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الدنجيز والدعذير تمورد قيام ااحجة عليه، ومل تقم ااحجة إال عىل الدنجيز 

والدعذير يف حال ااحياة   فدرسيده إىل ما تعد الوفاة لأهنا من تاب تسوية 

 ااحكم من موضوع إىل موضوع آخر  

  إن املصحح هو شك املكلف يف » «:رمحه اهلل»قال الشيخ التربيزي و

عى أن تاألمارة حيرز ثبوته من حيث  تقاء ااحكم عىل تقدير ثبوته واقعا.   فيدَّ

 النديجة، وتقاؤه عىل النديجة حيرز تاالسدصحاب 

وليس الشك يف املقام يف تقاء ااحكم عىل تقدير ثبوته واقعا.  تل تقاؤه 

 عىل تقدير ثبوته حمرز وجدانا.  

يف ثبوته يف الواقع من األول  وما لان عليه املجدهد من وإنام الشك 

 الرأي والفدوى لان منجزا. يف ثبوت ااحكم 

فإن أمكن االسدصحاب يف تقاء ااحجية لذلك الرأي والفدوى ـ لام 

ذلرنا، من أن حدوث الرأي والفدوى لاف يف ثبوت ااحجية وتقائها ـ فهو  

  (1)«أيوإال فال مورد لالسدصحاب، لعدم تقاء الر

 ونعود فنوضح مراد صاحب الكفاية كام ييل: 

إن لان املراد تاألحكام الثاتدة يف حق املقلد األحكام الواقعية، فإن 

 رأي املجدهد ليس واسطة يف الثبوت وال يف العروض تالنسبة للحكم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29( راجع تنقيح مباين العروة للدربيزي ص1)



 

                                      

الواقعي، فاألحكام الواقعية غري مديقنة ااحدوث حدى تسدصحب، إذ ال 

 دليل عىل أن رأي ذلك الفقيه قد أصاب الواقع 

 وإن لان املراد تاألحكام الثاتدة يف حق املكلف هو األحكام الظاهرية 

ويكون ثبوهتا يف مقام الظاهر ما دام الرأي )فالرأي واسطة يف 

فيكون ) ،وإن زال الرأي  ظاهرا. دائام. ومطلقا. العروض( أو يكون ثبوهتا 

فإن االسدصحاب يف األحكام ـ إن لان لذلك ـ ، (الرأي واسطة يف الثبوت

، ألن األمر الكيل الظاهرية يكون من القسم الثاين من أقسام اسدصحاب

يدور تن ثبوت ااحكم الظاهري مطلقا. يف ااحياة واملامت، أو ثبوته ما دام 

 حال ااحياة(  الرأي )أي يف

والقسم الثاين من أقسام اسدصحاب الكيل هو لام لو علم ـ مثال. ـ 

توجود ااحيوان يف الدار، ثم شك يف ارتفاعه، ولكن سبب شكه هذا: أنه مل 

يكن يدري إن لان ااحيوان الذي دخل إليها هل هو البعوض الذي ال 

 يعيش ألثر من ثالثة أيام، أو الفيل الذي يعيش سنوات 

مر هنا من هذا القبيل  ألننا نشك يف أن يكون الثاتت يف حياة واأل

املجدهد، هل هو ااحكم الظاهري الذي يدوم ما دام الرأي أو ااحكم 

 الظاهري الذي يدوم ويبقى حدى تعد زوال الرأي تموت أو تغريه  

إن جعل ااحجية لرأي الفقيه هو جمرد جعل املنجزية  بل نقول:

 حكام. رشعيا. لكي يسدصحب  واملعذرية، ومها ليسدا

يمكن جعل ااحجية، وأن جعلها تمثاتة جعٍل ألحكاٍم رشعيٍة  :إن قلت
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ملالزمة الثبوت الدعبدي للثبوت الواقعي، فإذا اسدصحبنا تقاء الثبوت 

 الدعبدي، ترتتب عليه أحكام الثبوت الواقعي 

تأن تلك األحكام الرشعية ليست مشكولة البقاء لكي  أتجبنا:

ألن الشك فيها مسبب عن الشك يف أن حجية رأي املجدهد  تسدصحب،

الدي لانت ثاتدة لرأيه حال حياته، هل هي تاقية تعد مماته حدى تكون 

أحكامه ثاتدة   أم أن حجية رأيه قد ارتفعت فام حيدمل ارتفاعه وتقاؤه هو 

 ااحجية، وليست تلك األحكام الظاهرية  

 ة نفسها، ال األحكام فال تد من اسدصحاب املشكوك وهو ااحجي

، وقد تقدم:  أن ااحجية ال يمكن اسدصحاهبا، ألهنا ليست حكام. رشعيا.

وال موضوعا. احكم رشعي   وااحجية ليست تنظر العرف وال العقل نفس 

تلك األحكام الرشعية الظاهرية الدي أدى إليها نظر املجدهد، فاسدصحاب 

ثبت، وال يمكن ادعاء أن ااحجية إلثبات تلك األحكام يكون من األصل امل

 امللزوم هو عن الالزم تنظر العرف ليصح جعله موضوعا. لالسدصحاب 

املطلوب تاالسدصحاب لألحكام الظاهرية هو األخذ  ن قلت:إ

عىل املكلف يف حال حياة املفدي  لكي يرتبها املكلف تاألحكام الدي ثبدت 

كام مأخوذة عىل نحو تعد وفاة املفدي عىل الوقائع املدجددة لكون تلك األح

 القضية ااحقيقية 

إن ااحكم الظاهري الذي ثبت يف حال ااحياة إنام ثبت تام هو  قلت:

رأي لذلك املفدي، فبعد موته إن أراد املكلف أن يفصل ااحكم عن رأي 



 

                                      

ذلك املفدي، وينظر إليه تام هو حكم رشعي وحسب   فذلك يعني أنه ال 

املفروض أنه إنام تقي تاالسدصحاب يمكن إثبات تقائه تاالسدصحاب، ألن 

من حيث هو رأي للمفدي، فإذا أزيل االرتباط مل يمكن إثباته تاسدصحاب 

 تقاء ااحجية لرأي املفدي، ألن املفروض أنه أصبح جمرد رأي فقط  

 هذا لله تالنسبة للمسائل الدي عمل هبا املكلف يف حياة املفدي 

قة حال ااحياة عىل الوقائع أما تالنسبة لرتتيب أحكام الوقائع السات

املدجددة تعد املوت، تمعنى أهنا لو وقعت يف حال حياة املفدي لكان رأي 

املفدي فيه حجة يف حقه   واآلن ال يزال حجة أيضا. تعد موت املفدي   فهذا 

من االسدصحاب الدعليقي، وهو إن لان جاريا. ومعدربا. يف نفسه، ولكنه ال 

السدصحاب الدعليقي حجة إذا لانت القضية جيري يف هذا املورد، ألن ا

املشكولة مدحدة مع القضية املديقنة من دون فرق تينهام سوى تالزمان   تأن 

لان الشك ناشئا. عن الشك يف دخل الزمان يف املالزمة وعدم دخله فيها، 

 فيقال: الزمان ال مدخلية له، وحيكم تبقاء ذلك ااحكم املشكوك تقاؤه  

ليس يف خصوصية الزمان ودخالده يف املالزمة، تل ولكن الكالم هنا 

 يف دخل خصوصية حياة املفدي يف تقاء ااحكم  وهذا ال ينفيه االسدصحاب 

الكالم هنا يف دخل ااحياة يف رشطية الرشط، ال يف  وبعبارة آخرى:

 مالزمة اجلواب للرشط  
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 التخيري واالحتياط:

املخاطب تأدلة الدقليد هو العامي الذي مل يقلد  تأن بعضام: يقول

تعد  أما املقلد فعال.، وقد مات مقلَّده، فإنام تشمله تلك اخلطاتات إذا صار 

تال تقليد  وهذا ال دليل عليه، فلعل املوت مل هيدم تقليده  ومع الشك ال 

 تشمله أدلة الدقليد، ألن الشبهة مصداقية 

عليه العدول، أو أنه خمري، وال دليل عىل  فإما جيب عليه البقاء، أو جيب

 األول، وال عىل الثاين 

لام أن االسدصحاب ال جيري لعدم اليقن الساتق تأي واحد من هذه 

الثالثة )أعني وجوب االحدياط، ووجوب البقاء، أو الدخيري( فيدعن: إما 

يف  الدخيري تن البقاء والعدول، أو العمل تاالحدياط تن قول امليت وااحي

 موارد االخدالف 

 اليت عمل بها ؟!: الفتاوي البقاء على تقليد امليت يف

وقد ذهب مجاعة من مدأخري املدأخرين إىل جواز البقاء عىل تقليد 

هبا امليت يف الفداوي الدي عمل املكلف هبا   وتعضهم اقدرص عىل الدي عمل 

 إذا لانت موافقة لالحدياط  

وقد تنى لثريون جواز البقاء عىل تقليد امليت عىل تفسري الدقليد، فإن 

فرس تالعمل ترأي الغري جيوز البقاء، ألن البقاء ال يدحقق إال فيام عمل ته، 

وما عداه يكون من تقليد امليت اتدداء.  وإن فرس تااللدزام، لفى يف صدق 



 

                                      

 وااللدزام هبا، وإن مل يعمل تعد البقاء أخذ الفدوى، 

يكفي أن يعمل تبعض الفداوي ليجوز له العمل يف الباقي،  وقد يقال:

 إن لان تانيا. عىل الرجوع إليه يف لل ما حيداج إليه 

 تل يرجع يف ما تعلمه وتقي ذالرا. له دون ما عداه  وقد يقال:

 ونقول:

أدلة الدقليد، ليكون إن للمة جواز البقاء عىل تقليد امليت مل ترد يف 

ااحكم دائرا. مدار املراد من عبارة البقاء عىل تقليد امليت، أو دائرا. مدار املراد 

 من الدقليد، هل هو العمل، أو االلدزام؟!

فالالزم الرجوع إىل األدلة لنرى إن لانت تدل عىل جواز البقاء مطلقا.، 

 أم أهنا مشرتطة تالعمل 

د أن حجية قول الفقيه قد اشرتطت تالعمل وتاملراجعة إىل األدلة ال نج

 أو تغريه  

غري أن تفسري الدقليد تالعمل حيداج لدحقيق معنى البقاء إىل أن يكون 

قد عمل، ولو يف اجلملة، ليجوز البقاء مطلقا.  ولوال حصول العمل لكان 

 الدقليد اتددائيا. 

ومنها  غري أن األدلة مل ترش إىل لزوم العمل، فراجع ما تقدم منها  

السرية، واإلطالقات، واالسدصحاب   فإذا حتقق الدقليد تالعمل تفداوي 

املجدهد  الفقيه جاز البقاء مطلقا. تمدقىض إطالق هذه األدلة، ألن حجية فدوى

يف حياته مل تشرتط تالعمل   وهذه ااحجية املطلقة هي الدي تسدصحب  لام 



 تجتااداإلعتامد يف مسائل التقليد واإل                                                                            334
 

                                      

ي، وقول أهل الذلر حجة أن األدلة اللفظية دلت عىل أن إنذار املنذر ااح

 عىل املكلف، سواء عمل هبا يف حياة املكلف، أم مل يعمل  

إن السرية هي عىل الرجوع العميل إىل أهل اخلربة، وهي  إل أن يقال:

 ال يفرق فيها تن األحياء واألموات   

غري أن من املمكن اإلشارة إىل أن ثمة ارتكازا. قائام. يف النفوس تأن 

ىل العامل فيام ينوته، وال يشرتط هذا تالعمل الفعيل هبذا اجلاهل يلجأ إ

 االرتكاز يف لل أمر 

إن ظاهر ألثرها الرجوع إىل املجدهد حال  أما اإلطالقات فقد يقال:

حياته   إال أنه قد يسدفاد من تعضها اآلخر عدم الدقييد تااحياة  ومن تعلم 

يه أنه رجع إىل رواة فداوي املجدهد حال حياته تانيا. عىل تقليده صدق عل

 «  عليهم السالم»أحاديثهم 

رأيه يف وحجية وأما االسدصحاب، فإنه يثبت ته حجية الرأي، مطلقا. 

 ط تالعمل تذلك الرأي رتحياته مل تش

 هل التقليد بعد النسيان ابتدائي؟!:

حياة املجدهد، ثم نسيها، ثم وإذا تعلم املكلف فدوى املجدهد يف حال 

مات ذلك املجدهد، فهل يكفيه ذلك يف حتقق الدقليد له، وجواز البقاء 

 عليه؟! أو أن الدذلر لالعمل غري معدرب يف جواز البقاء، أو وجوته؟!

تأن ذلك ال يكفيه، ألن نسيان الفدوى تمثاتة انعدام الدقليد،  قد يقال:



اج إىل دليل، فإذا رجع إليه تعد فيحداج إىل رجوع جديد، فإذا رجع احد

  (1)وفاته لان تقليدا. اتددائيا.  وقد تقدم اإلمجاع عىل عدم جوازه

 :يف اجلواب ويمكن أن يقال

قد فرس الدقليد: تأنه تطبيق العمل عىل « رمحه اهلل»إن هذا القائل أولً: 

   الفدوى، ومل يشرتط يف جواز البقاء العمل طبق فدوى امليت يف حال حياته

إن من تنى عىل تقليد جمدهد، وتعّلم فدواه يف حال حياته، وعمل  ثانيًا:

هبا، ثم نسيها، ال يصدق عليه أن تقليده قد ذهب تالنسيان، ثم ملا تذلر 

الفدوى رجع إليه تقليده   فكام ال يصدق عليه الرجوع إىل الدقليد، وال 

ليد االتددائي لو يزول تقليده تالنسيان يف حال ااحياة ال يصدق عليه الدق

 تذلر تلك الفدوى تعد املامت أيضا. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112ص1( راجع: الدنقيح ج1)
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