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 المقدمة :
كنصب لنا مف عباده  كجعلو للحق ىاديا   القرآفلذي أنزؿ بسم ميحرلا نمحرلا هللا كالحمد  ا

كالصالة كالسالـ على أشرؼ الخلق دمحم كآلو  لكال أف ىدانا هللا كما كنا لنيتدي دليال  ناطقا  



 سنتؾل المحيي كليؾ على صل الليـ مالذ المؤمنيفك  ديفال دعائـ الصادقيف العلماء الطاىريف
 بقائو بطكؿ االرض كزيف عمره في كمد نصره أعز الليـ عليؾ يلالدلك  إليؾ الداعي بأمرؾ القائـك 
 غضا يديو كعلى بو دينؾ يعكد حتى حكمؾ مف بدؿ ما بو كأحي دينؾ مف محي ما بو جدد الليـ
 كل بنكره نكر الليـ لديو بدعة كال عنده باطل كال معو شبية كال فيو شؾ ال مخلصا   خالصا   يدا  جد
 كل على حكمو كأجر جبار كل بعدلو كأىلؾ ضاللة كل بعزتو دـكأى بدعة كل بركنو كىد ظلمة
 كاده بمف كامكر عاداه مف كل كأىلؾ ناكاه مف كل أذؿ الليـ سلطاف كل لسلطانو كأذؿ حكـ

أنؾ على كل  ذكره إخماد كأراد نكره إطفاء في كسعى بأمره كاستياف حقو جحد مف كاستأصل
 .شيء قدير 

 كبعد ...

ىػػذا إال أف  غريػػب بعػػض الشػػيء علػػى ذىػػف القػػار  ال ػػريـالبحػػث  فعنػػكا فإ ممػػا الشػػؾ فيػػو
 يتبيف للقار  مف خالؿ البحث ماىك المغزى مف ىذا العنكافبعد أف  االستغراب سكؼ يزكؿ نسبيا  

ثػػـ نعػػرج بعػػد ذلػػؾ علػػى نبػػذة مختصػػرة  لل ػػالـ يػػدا  مػػف مقدمػػة بسػػيطة لت ػػكف تمي ال بػػدكقبػػل ىػػذا 
  يكفقنا لبياف القصد .أف مف هللا ف متمنيلمحتكيات البحث 

كتحمػل الػديف مػا تحمػل مػف أخطػاء معتنقيػو  منػذ القػدـ نسافبدأ الديف يشق طريقو في حياة اإل
 كامػػرخلػػيم مػػف اأإلػػى  المجتمعػػات أغلػػبتلػػؾ االخطػػاء التػػي حكلػػت الػػديف فػػي  علػػى مػػر االزمػػاف

 فنشأة الجاىلية تلكا الجاىلية . الكضعية كامرة كاأليياإل

على البشرية مػف كػكارث كمحػف  ى كما جر  في كتابو ال ريـ حقيقة الجاىلية سالـلقد شخص اإل
ككػاف ذلػؾ  عف مرت زات النظاـ الجاىلي الفكري كالسػلككي للفػرد كللمجتمػ  سالـككشف اإل كشقاء

ىػك االبتعػاد عػف  الػذي تقػـك عليػو الجاىليػة ساسف اأإال شف في عدة بيانات كضح مف خالليا 
كاالسػتخفاؼ بػدعكى  ةلييكاالعراض عف الشريعة اإل فيكالمرسل نبياءخطو اأ الذي لييالمنيج اإل
 . ﴿علييـ السالـ﴾ نبياءي جاء بو اأتاليدى ال

كال ىػػػػي خاصػػػػة  أبػػػػدا  ليسػػػػت مرحلػػػػة تأريخيػػػػة منقضػػػػية  يالقرآنػػػػف الجاىليػػػػة فػػػػي المصػػػػطلح إ
عػراض سػاس اإلأمتػداد فكػري قػائـ علػى إبػل ىػي  كما يتصػكر الػبعض سالـقبل اإل بمجتمعات ما
َكػَذِلَؾ  ﴿لذلؾ قاؿ تعالى :  ﴿علييـ السالـ﴾كالمرسليف  نبياءة التي نطق بيا األيياإل كامرعف اأ

ـْ  ـْ َتَشاَبَيْت ُقُموُبُي ْثَل َقْوِلِي ـْ َكالَّػِذي َخاُضػوْا  ﴿كقاؿ تعالى :  . ﴾ٔ﴿﴾َقاَؿ الَِّذيَف ِمف َقْبِمِيـ مِّ َوُخْضُت
ـُ اْلَخاِسُروفَ ُأْوَلػِئَؾ َحِبَطْت َأعْ  ـْ ِفي الُّدْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلِئَؾ ُى   ﴾ٕ﴿﴾َماُلُي
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 المغتػػرة بمػػا لػػدييا مػػف افكػػار كضػػعية ىػػذا التشػػخيص للبيئػػة الفكريػػة الجاىليػػة القػػرآفيشػػرح لنػػا 
 مػةكلػـ تسػلـ اأ ية التي مػرت بالبشػرية جمعػاءتأريخال ُسنفكىذه مف ال آخركف ناس كقلدـ أكضعيا 
 . ُسنةمف ىذه الية سالماإل

كيتجسػػد ىػػذا االتجػػاه بأسػػكأ صػػكره فػػي  أصػػكؿفكػػار ك أمغػػركر بمػػا لديػػو مػػف  ف الفكػػر الجػػاىليإ
 فكػػاره الكضػػعية ركػػائز لالطاحػػة بػػالفكر الرسػػالي الخالػػدأحيػػث يتخػػذ مػػف  الفكػػر الجػػاىلي المعاصػػر

انيـ في غاية  م  بصحة افكارىـ كنظرياتيـاآلخريف ف يقنعكا أكيحاكؿ القائميف على ىذه االفكار 
بغػػض النظػػر عػػف  يػػـ يحػػاكلكف نأإال  سػػاساالخػػتالؼ فيمػػا بيػػنيـ حػػكؿ صػػحة ىػػذه االفكػػار مػػف اأ

 كيغضكف البصر عف شرعية ىػذه االفكػار تػارة ف يقنعكا الناس بصحة ما يذىبكف إليوأ اختالفاتيـ
الغالب يتقبلػكف كالناس في  أخرى لصالح نظرياتيـ تارة  ﴿علييـ السالـ﴾اء كليكيتأكلكف ما قالو اأ
يػػػـ يعتمػػػدكف علػػػى مػػػا يقكلػػػو المتصػػػدكف للزعامػػػات أن كجد الػػػدليل اـ السػػػكاء   ىػػػذه االمػػػكر جميعػػػا  

 كىذه ىي الطامة ال برى كالفاجعة العظمى . الدينية

الفكريػة فػي المجتمػ   نسػاففي العديد مف اآليات ال ريمة عػف بنيػة اإلال ريـ  القرآف تحدث يذال
ـْ َعَمػى َأنُفِسػُكـ﴿قاؿ تعػالى :  الجاىلي قػد حػذر هللا النػاس بػأنيـ . ل ﴾ٖ﴿﴾َيا َأيَُّيا النَّػاُس ِإنََّمػا َبْغػُيُك

المتمثػل بكتابػو ال ػريـ  ليػيالمػنيج اإل كانحرافيـ عف مػنيج االسػتقامة سيجنكف نتائج عمليـ السيئ
 . ﴿علييـ السالـ﴾مف آلو  ئمةاأ أقكاؿنبيو ك  ُسنةكب

استطاعت  نبياءة التي اقاميا األييالدعكات اإلأك ية سالماإل ف الدعكةأ نسافال يتصكر اإلك 
 تحجـ ىذا الفكر عند بعض الناسأف نعـ ىي استطاعت  تستأصل الفكر الجاىلي مف جذكرهأف 
ىذا الفكر ىك إال أف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾بفضل هللا تعالى فكرا  شاذا  في زماف النبي الخاتـ  أصبححتى 
 ف يقضي عليياأيستطي  الدكاء  بعض الفايركسات الفإف  نسافركس الذي يدخل جسـ اإلكالفاي

قكى مما أيا ستعكد فإنشيدت جكا  مالئما   إذايا إال إن يحجميا كيسيطر عليياأف  بل يستطي 
و يسري في فإن ةليياإل كامركىذا ىك حاؿ الفكر الجاىلي المتمثل باالعراض عف اأ كانت عليو
 ا يسري الفايركس بالضبم .كم نسافاإل

و عاد مف جديد بعد رحيل النبي إال إن يةسالمف الفكر الجاىلي قد تحجـ في زماف الدعكة اإلإ
لىك ﴿عليو السالـ﴾ في أذىاف الناس بعد غيبة كلي هللا الميدي  أ ثركستأصل  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾  ا 
يغكي الناس بافكاره أف  ستطاعأو فإن عكانوأ ك  بليسالفضل لعكدة ىذا الفكر يرج  إلأف ك  يكمنا ىذا

 كالتأريخ مليئ بكاقفو كفعالو . كما غر الذيف مف قبلنا
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ذلػػؾ المػػرض  ف دراسػػة كتحليػػل المجتمػػ  الجػػاىلي المعاصػػر يكشػػف عػػف المػػرض المسػػتبطفإ
 يةسػػالمىػػذا المػػرض الػػذي بػػدأت أعراضػػو تظيػػر علػػى السػػاحة اإل ىػػكاءتبػػاع اآلراء كاأإالمتمثػػل ب

ينقػػػذكا أف  اسػػػتطاعكا ﴿علػػػييـ السػػػالـ﴾ ئمػػػةاأإال أف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػليما﴾بمجػػػرد رحيػػػل النبػػػي الخػػػاتـ 
كبػدأ  ﴿عليو السالـ﴾االثني عشر  ئمةخر اأاالعدكى انتقلت بعد غيبة إال أف  البعض مف العدكى 
عصػر الظيػكر الشػريف  ذركتو في عصرنا ىذاإلى  حتى كصل شيئا  ف شيئا  ىذا المرض باالنتشار 

. 

ح بػو كبشػكل االػذي تتبنػاه الجاىليػة الحديثػة سػيط إف حالة الخكاء فػي النظػاـ الفكػري كالسػلككي
كما أطيح بالجاىليػات السػابقة عبػر التػأريخ  ﴿عليو السالـ﴾ اأمـتاـ على يد منقذ البشرية ميدي 

تمتلػػؾ تلػػؾ الجاىليػػات مػػف  رغػػـ مػػا كانػػت ﴿علػػييـ السػػالـ﴾كالمرسػػليف  نبيػػاءي علػػى يػػد اأنسػػاناإل
  بر كأعظـ مف قكة البشر اليزيلة .أقكة هللا إال أف  أفكار كنظريات مترسخة في عقكؿ معتنقييا

كالفكػػػػر  ﴿عليػػػو السػػػالـ﴾الميػػػدي  اإلمػػػاـف المكاجيػػػة االخيػػػرة بػػػيف الفكػػػر الرسػػػالي المتمثػػػػل بإ
هللا قػد تكعػد  أف اجيات السػابقةىذه المكاجية ليست كالمك  ىكاءراء كاأاآل إتباعالجاىلي المتمثل ب

 .السالـ﴾  ـ﴿عليي نبياءكالذي بشر بو جمي  اأ بيذا اليـك المكعكد إبليس

 نبيػػػاءمػػػف قبػػػل اأ إبلػػػيسفقػػػد جكبػػػو  ف ىػػػذه المكاجيػػػة ليػػػا مقػػػدمات قػػػد حصػػػلت عبػػػر التػػػأريخإ
عػػالء كػػل ىػػذا ال تبػػاعيـأسػػالت فييػػا دمػػاء النبيػػيف ك  مػػف معركػػة فكريػػة أ ثػػر﴿علػػييـ السػػالـ﴾ فػػي 
 و .أنكاعكنبذ الشرؾ بكل  كلمة هللا تعالى

لى فمنذ رحيل النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ ك  مف تلؾ المكاجيات الدامية مةكلـ تسلـ ىذه اأ يكمنا ىذا ا 
كأخص بالذكر آؿ الرسكؿ االطيار  بحبر الدماء تضحيات المؤمنيف بالفكر الرسالييكتب التأريخ 
 لذيف ضحكا بالغالي كالنفيس مف أجل أعالء كلمة هللا تعالى .ا ﴿علييـ السالـ﴾

كانػػت  عديػػدةبمنعطفػػات خطيػػرة ع كتعرضػػت لمػػؤمرات  مػػرت السػػماكية ديػػافاأف إ فػػي الحقيقػػة
﴿علػػييـ  نبيػػاءاأممػػا جعػػل  إبلػػيسكبمػػؤازرة  ديػػافتحػػاؾ فػػي الغالػػب مػػف قبػػل المتػػزعميف لتلػػؾ اأ

كاجبػا  منكطػا  كانػت تلػؾ الػدعكات  اللسػاف كالسػيفبيل هللا سػبإلى  لدعكةلالقياـ يسارعكف ب السالـ﴾
ع  يـأصػػحابمػػف  علػػى كػػل مػػف يسػػتطي  أف يحمػػل رسػػالة الحػػق كالخيػػرعلػػييـ مػػف قبػػل هللا تعػػالى ك 

 اأباطيل .  وكيدحض عن اتالشبي الديف الناس كافة أداء رغيبا  صالحا  ع يدف  عفإلى  كيؤدييا

كا بػت البشػػرية  قػد ﴿علػييـ السػػالـ﴾كالمرسػليف  نبيػاءاأالتػي تزعميػػا  اإلصػالحية اتف الحركػإ
أكجيا صالح حتى بلغت حركة اإل نبياءمركرا  بأالؼ اأع ﴿عليو السالـ﴾عيد آدـ  مفمنذ بدايتيا 
كرضػػي  بيمػػاكأتػػـ علػػى عبػػاده النعمػػة  بػػالثقليفحيػػث أ مػػل هللا الػػديف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػليما﴾فػػي نبػػكة دمحم 
 . دينا   سالـيا اإلللبشرية كل



كالرسػل  نبيػاءعرفتو البشرية ككعاه عقليػا ع كاأ تأريخىك أعرؽ  هللا تعالىإلى  الدعكة تأريخف إ
َوَلَقػْد  ﴿:  قػاؿ تعػالى جميعا  ىـ حملػة مشػعل اليدايػة بحكػـ مػا اصػطفاىـ هللا لػو﴿علييـ السالـ﴾ 

ُسواًل َأِف اْعُبُدوْا للّاَ  ػْت َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَّ  َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت َفِمْنُيـ مَّػْف َىػَدو ُه للّاُ َوِمػْنُيـ مَّػْف َحقَّ
ِبيَف  بلَلُة َفِسيُروْا ِفي اأَلْرِض َفانُظُروْا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ  . ﴾ٗ﴿﴾َعَمْيِو الضَّ

يػتع  النػاس فيحيػا رة لعبادتػو كمعيػـ البشػارة كالنػذاإلى  رسلو داعيف أرسلإف هللا تبارؾ كتعالى 
عدـ البالغ ع قػاؿ أك كييلؾ مف ىلؾ عف بينة كليقط  على الناس حجة الجيل  مف حي عف بينة
ُسػِل َوَكػاَف للّاُ َعِزيػزًا رُ  ﴿تعالى :  ػةب َبْعػَد الرُّ ِريَف َوُمنِذِريَف ِلَئبلَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمػى للّاِ ُحجَّ ُسبًل مَُّبشِّ
 . ﴾٘﴿﴾َحِكيمًا 
أنيا حركة تغييرية تستيدؼ إلى  ة كفكرىا كنظميا تكصلنالييدراسة كتحليل بنية الدعكة اإلإف 

تقر الحاالت أك كليست دعكة تكفيقية ترضى بالتكفيق  نسافتغيير الكاق  الفكري كاالجتماعي لإل
 المنحرفة كالمتناقضة م  مبادئيا .

 يةسالمالطبيعة التغييرية للرسالة اإلتتضح  كالقاعدة الفكرية الكاسعة كمف ىذا المنطلق ال بير
حداث التغيير الشامل في السلكؾ إل تغيير الفكر كمحتكى الذات مف العكاطفإلى  فيي دعكة
ـٍ َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما  ذلؾ في قكلو تعالى : ﴿ القرآفكيكضح  كالمنيج ُر َما ِبَقْو ِإفَّ للّاَ اَل ُيَغيِّ
 . ﴾ٙ﴿﴾ِبَأْنُفِسِيـْ 

الخالي مف  لصياغة القلب السليـ كتطيير الذات كالكجداف دأ مف أعماؽ النفسفالتغيير يب
كترسبات العقل الباطف غير السكية . كمف دراسة  كاالنحراؼ كاستجابات الضالؿ نكازع الشر

 ي كالمباد  التي يدعكا إليياسالمالشريفة التي تتحدث عف المنيج اإل حاديثاآليات ال ريمة كاأ
 جاءت لتستأصل الكاق  الجاىلي بكامل أبعادة . نفيـ أنيا رسالة

 سستو الجاىلية مف مفاىيـ كافكار كضعيةأليدـ ما أي  ي جاء ليدـ كبناءسالمفالمنيج اإل
 الرسالي السماكي . لييمف خالؿ الفكر اإل نسافكبناء اإل

 قامةإل اسسلت كف قاعدة البناء كاأ نطالقتيا مف الفكر كالعقيدةإة لييىكذا تبدأ الرسالة اإل
 حل كباي ثكب يظير . يف ماأكنبذ الشرؾ  تكحيد هللاإلى  فيي دعكة الصرح كتحديد مسار الحياة

كالرسل ﴿علييـ  نبياءالذي سار عليو اأ كىذا ىك المنيج السماكي  ةلييىذه ىي الدعكات اإل
نا يشيد كمف سبق اأمـكىذا حاؿ  الناس أعتادت على التمرد كالعصيافإال أف  السالـ﴾ مف قبل

                                                 
 ٖٙآية  النحلسكرة  - ٗ
  ٘ٙٔآية  سكرة النساء - ٘
 ٔٔة سكرة الرعد آي - ٙ



لنعلـ ما كق  بيـ مف االمتحاف كالتمحيص  السابقيف كقصيا علينا ُسنفكليذا حذرنا هللا مف  بذلؾ
 اأمـعلى  لييحتى يتسنى لنا االبتعاد عف تلؾ االخطاء التي كانت السبب لنزكؿ الغضب اإل

 السالفة .

فقد  مةلى ىذه اأع تعالى يدرؾ كبشكل قطعي رحمة هللا لييف المطل  على ذلؾ التحذير اإلإ
ُيِريُد للّاُ  ﴿ قاؿ تعالى : يـُسننلتيتدي  أخبرىا بما سيالقييا حيف قص علييا ما كق  بو السابقيف

ـْ َوللّاُ َعِميـب َحِكيـب  ـْ َوَيُتوَب َعَمْيُك ـْ ُسَنَف الَِّذيَف ِمف َقْبِمُك ـْ َوَيْيِدَيُك فأي رحمة ىذه .  ﴾ٚ﴿﴾ ِلُيَبيَِّف َلُك
نجري على إال أف  ناأبيبل  متثاؿلـ نقابل ىذه الرحمة بالطاعة كاإلإال أننا  تحافمف صاحب االم

 . ما جرى عليو السابقيف إال قليل

كما  التي مرت باالقكاـ السابقة ُسنفلم الضكء على بعض السننا كفي ىذا السفر البسيم سنإ
كانتا السبب  ال أننا سنركز على أىـ سنتيفإ الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ أمةىك مصداؽ أنطباقيا في 
كلذلؾ عقدنا  كالتقليد﴾ جتيادتلؾ السنتيف ىما ﴿اإل على مف سبقنا لييالرئيسي لنزكؿ الغضب اإل
ة التي ليياإل حكاـمصدر اأأف  كالذي سنبيف فيو جتيادكىك باب اإلكؿ اأ بابيف في بحثنا ىذا
عف  حكاـكليذا تتميز ىذه اأ ىك هللا تعالى ديافاأ ﴿علييـ السالـ﴾ في جمي  نبياءنطق بيا اأ
كضعيا سكاء   حجة شرعيةأك مف غير دليل  الكضعية التي يضعيا البشر حكاـغيرىا مف اأ

رادتو المنفردة نسافاإل ال أىمية ليذا إذ  جماعتـ التصكيت علييا فنالت المكافقو باإلأك  برغبتو كا 
فال مالزمة  مكضكعة مف قبل البشر حكاـدامت ىذه اأ ما الكضعية حكاـي تنالو اأذال جماعاإل

 ة التي بشرت بيا الرساالت السماكية .ليياإل حكاـبينيا كبيف اأ

أك تنتفي بقانكف أك فال تتحقق ىذه الشرعية  الشرعية الكحيدة ىي للمنيج الرسالي أف ذلؾ
نما الشرعية الكحيدة ىي نظاـ كض  بمكجب رغبات الناس كأىكائيـ المقررة  هللا كنكاىيو كامرأ كا 

ة سرت إلييبل انو قاعدة  سالـليس منحصرا  في اإل مركىذا اأ في كتابو الذي انزلو على نبيو
 . لييالتي خض  ليذا القانكف اإل ديافىك مف اأ سالـكاإل ديافعلى كل اأ

لديف بمركر حتى تحكؿ ا ﴿علييـ السالـ﴾ بدأت تجتيد نبياءالسابقة كبعد رحيل اأ اأمـف إ
 تحيطو الكثنية مف جكانب عديدة . كضعيإلى  ات مف سماكي جتيادالزمف ككثرة اإل

ما يسمى أك  ديافف قادة ىذه اأإبل  ف ىذا التحكؿ ليس بأيدي بسطاء الناسإ كبطبيعة الحاؿ
 النابعة مف اآلراء اليزيلة يةجتيادكانكا ىـ المحرفيف كالكضاع لتلؾ الشرائ  اإل برجاؿ الديف

 العقكؿ القاصرة .ك 
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جمي  ية قد سارت في البدء على نفس المنيج السماكي الذي سار عليو سالمف الشريعة اإلإ
كخلفائو االثني عشر ﴿علييـ السالـ﴾  سالـكقد كضح نبي اإل ﴿علييـ السالـ﴾كالرسل  نبياءاأ

 كالذي سيطل  القار  على معالمو في ثنايا البحث . ىذا المنيج السماكي المبجل

إلى  بل تعدكه لـ يلتزمكا بيذا المنيج الرسالي أيضا  ية اإلمامالمسلميف بشكل عاـ ك  ال أفإ
آراء متناقضة فيما إلى  حتى تحكؿ الديف مخترعة مف قبل بعض الرجاؿ أصكؿك  مناىج كضعية

ية دكف سالمالذي اتبعو رجاؿ الديف كمف كافة الفرؽ اإل كالرأي جتيادكل ىذا كاف سببو اإل بينيا
ُسنََّة للاَِّ ِفي الَِّذيَف َخَمْوا ِمف َقْبُل  ﴿قاؿ تعالى :  كالذي سارت عليو االقكاـ السابقة حدأ ثناءإست

 . ﴾ٛ﴿﴾ َوَلف َتِجَد ِلُسنَِّة للاَِّ َتْبِديبلً 

السالفة رجاؿ ما نصبيـ  اأمـكسنبيف مف خاللو كيف أتبعت  ما الباب الثاني كىك ﴿التقليد﴾أ
مغتصبيف لتلؾ  ﴿علييـ السالـ﴾ كصياءكاأ نبياءأنيـ قد جلسكا في مجالس اأال إ تباعهللا لإل

يـ دكف دليل قكالكالناس مقلديف ليـ خاضعيف أ كمتقلديف بالقاب الصالحيف ةلييالمناصب اإل
النعل في أمة النبي الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ حذك  ُسنةكما سنبيف للقار  كيف أنطبقت ىذه ال ُيذكر

ُسنََّة للاَِّ الَِّتي َقْد َخَمْت ِمف َقْبُل َوَلف َتِجَد ِلُسنَِّة للاَِّ َتْبِديبًل  ﴿قاؿ تعالى :  بالنعل كالقذة بالقذة
﴾﴿ٜ﴾ . 

مف اآلراء  ةحفنإلى  غير رجاليـ الديف كحكلكهبعد أف السابقيف يجد  تأريخف المتصفح لإ
جدد ل ي يقيمكا ذلؾ  أنبياءبعث هللا ليـ  ييـ السالـ﴾ئيـ ﴿علأنبياالمغايرة للحق الذي جاء بو 

كل ي ييدمكا ىذا الفكر الجاىلي الذي صنعو الناس  ليياالعكجاج الذي أحدثكه في الديف اإل
 كيف ال ؟ يف ؟ أسرفكا في قتليـ كتشريدىـ كتعذيبيـلييفما كاف مكقفيـ مف المصلحيف اإل بايدييـ

ية التي تأريخال ُسنفكىذه مف ال يحبكف المصلحيف سديف الأف المفإذ   بر علييـكىـ الخطر اأ
ـُ اْلُيَدو ُه َوَيْسَتْغِفُروا  ﴿قاؿ تعالى :  مرت بالبشرية جمعاء َوَما َمَنَع النَّاَس َأف ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاءُى

ـُ اْلَعَذاُب ُقُببلً إال أف  َربَُّيـْ  ِليَف َأْو َيْأِتَيُي ـْ ُسنَُّة اأْلَوَّ  .﴾ٓٔ﴿﴾ َتْأِتَيُي

 نبياءكلـ يتب  اأ ﴿علييـ السالـ﴾ كانكا مف بسطاء الناس كأراذليـ نبياءلذلؾ تجد أف أتباع اأ
َوَما َنَراَؾ  ﴿قاؿ تعالى :  ال الندر اليسير االشبو بالمعدكـإ مف رجاؿ الديفأك مف االشراؼ  أحد

ـْ َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّْأِي َوَما نَ  ـْ َعَمْيَنا ِمف َفْضٍل اتََّبَعَؾ ِإالَّ الَِّذيَف ُى  ﴾ٔٔ﴿﴾َرو ُه َلُك
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يا ىي ما سيالقيو أصعبأشد ىذه المكاقف حدة ك إال أف  لؾ المكاقفتب يغص اأمـ تأريخ فإ
كقد  عند قدكمو الشريف كالمتزعميف الميدي ﴿عليو السالـ﴾ مف فقياء السكء كالضاللة اإلماـ
المصلح العالمي االتي اذف ؟  فما ىك مكقف المفسديف مف المفسد اليحب المصلحبأف ذكرنا 

ف الديف أيـ يعتقدكف أن حاجة لنا بؾ ! كيقكلكف لو أرج  يبف فاطمة ال سيتأكلف عليو ال تاب
 و في تطكر مستمر ...أصكلبخير كالفقو ك  حكاـبخير كاأ

 ىـ مرارا  كت رارا  أخبار كذكركه في  ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةىذا ىك المكقف الذي تحدث عنو اأ
كهللا قد أخبر الناس مف قبل كيف ال ؟  كلييتدي مف اىتدى عف بينو ف ىلؾ عف بينولييلؾ م
ـْ ُسَنفب َفِسيُروْا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظُروْا  ﴿قاؿ تعالى :  السابقيف كحذرىـ منيا ُسنفب َقْد َخَمْت ِمف َقْبِمُك

الناس اعتادت على الت بر إال أف  لييكم  ىذا التحذير اإل.  ﴾ٕٔ﴿﴾ َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذَِّبيفَ 
 الشيطاف كالنفس االمارة .إلى  نقيادكالعصياف كاإل

 كبديف جديد الميدي مف آؿ دمحم ﴿عليو السالـ﴾ سيأتي بأمر جديدبأف  خبارلقد تحدثت اأ
﴿عليو عف أبي بصير في حديث طكيل م  أبي جعفر فقد جاء  جديدة ُسنةكب كبكتاب جديد
قضاء و جديدة  ُسنةو يقـو بأمر جديد وكتاب جديد : ﴿... عليو السالـ﴾ ﴿قاؿ أف  إلى السالـ﴾
 . ﴾13﴿ ﴾...جديد

نتو ىي ف سُ ا  ك  القرآفف كتابو ىك ا  ك  سالـف ديف الميدي ﴿عليو السالـ﴾ ىك اإلإ في الكاق 
المرسليف مف ك  نبياءكسيحكـ بيف الناس بما كاف يحكـ بو اأ جده رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ ُسنة
قد ىجركا  إال مف رحـ ربي ية على كجو الخصكصاإلمامالمسلميف بشكل عاـ ك إال أف  قبل
 أقكاؿالشريفة كمف  ُسنةكقد ضعفكا ال ثير مما كرد عف ال حكاـكما أنيـ قد أجتيدكا في اأ القرآف
جعل ال تاب  مما كقد أستخدمكا العديد مف القكانيف الكضعيو في القضاء ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةاأ
بعيد عف أي  ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةكالقضاء عندىـ بعيد عما كاف في زمف الرسكؿ كاأ ُسنةكال

الميدي ﴿عليو السالـ﴾ إال أف  كالمرسليف ﴿علييـ السالـ﴾ نبياءالمتمثل بسيرة اأ لييالخم اإل
الدعاء جديد كما يستأنف  يأتيو حيف فإن غير ملـز بما فعلو المتصديف للزعامة الدينية في غيبتو

إف قائمنا إذا ﴿أنو قاؿ : ﴿عليو السالـ﴾ عف أبي جعفر فقد جاء  دعا رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
 . ﴾ٗٔ﴿﴾...أمر جديد كما دعا إليو رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو إلى  قاـ دعا الناس

القائـ ﴿عليو بأف نو بيف حيث ا الباقر ﴿عليو السالـ﴾ أكضح مف الشمس اإلماـف كالـ إ
الميدي فإف كبيذا  قد دعا إليو الرسكؿ الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ مف قبل أمرإلى  السالـ﴾ سيدعكا
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كىذا ىك  ﴿عليو السالـ﴾ ىك مف سيرج  الديف كما كاف صحيحا  في زمف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
 أنبياءكما كاف  فقد بعث هللا للناس نبي بعد نبي كرسكؿ بعد رسكؿ ـ﴾﴿علييـ السال نبياءحاؿ اأ

يبعث رسكؿ أف  يكتفيكالحقيقة أف هللا  بعضا  إنما كاف يكمل بعضيـ  بعضا  هللا لينقض بعضيـ 
﴿علييـ السالـ﴾  نبياءهللا قد بعث ال ثير مف اأإال أف  بني البشر أف كانكا مؤمنيفإلى  كاحد

 هبعد أصحابوال كانقلب إفما مف نبي قد بعث  ي يحدثو الناس بعد كل نبيلتعديل االعكجاج الذ
ال أنيـ إ. كصي بعد كصييـ أك ال نبي بعد نبييـ إ الصكابإلى  كما كاف ليرجعيـ على أعقابيـ
قاؿ  ية التي عاشتيا البشرية كبمختلف اجيالياتأريخال ُسنفكىذه مف ال إال قليل أبكا إال االنقالب

ِليفَ  الَ  ﴿: تعالى    ﴾٘ٔ﴿﴾ ُيْؤِمُنوَف ِبِو َوَقْد َخَمْت ُسنَُّة اأَلوَّ

االنحراؼ بأف  ديافمف ألف عاـ ؟ كقد شيدت اأ أ ثرماميـ منذ إفما بالؾ بقكـ قد غاب 
فكيف بنا كقد غاب  يستغرؽ مف الكقت شيء كال الرسكؿأك يحدث بعد رحيل النبي  دائما  ما
 دة الطكيلة ؟ مامنا كتركنا هللا في التيو ليذه المإ

كيشيد  ية قد جرت على ما جرى عليو السابقيف حيف خالفكا نبييـ بعد رحيلوسالماإل مةف اأإ
ثـ أجتيدكا  ككاف كجو ذلؾ االنقالب حيف عقدكا السقيفة االكلى بانيـ أنقلبكا على أعقابيـ القرآف

إال قليل مف  متناقضة أحكاـالديف بسببيـ عبارة عف  أصبحكالعقائد ك  حكاـبعد ذلؾ في معرفة اأ
غاب بعد أف ف أيضا  المكاليف لـ يسلمكا مف االمتحانات إال أف  المؤمنيف الذيف أتبعكا الكصي

كىي  يكمنا ىذاإلى  سقيفة الغيبة أمتدتإال أف  السقيفة كما فعل السابقيف ليـإلى  ماميـ تسارعكاإ
لى في اتساع مستمر منذ انعقادىا ك   اليـك .ا 

كيمكف القكؿ بأنيـ  ية نقلو كبيرة في تعامليـ م  الشريعةاإلمامكف مف لقد أحدث المجتيد
أما  االنحراؼأكؿ  فكاف ىذا ﴿عليو السالـ﴾شيدكا االنقالب على االعقاب بعد غيبة الميدي 

كجدكا ىذا بعد أف  خرى اأ ديافرجاؿ الديف كمف كافة فرؽ المسلميف بل حتى اأفإف الثاني 
يقلد الناس أحد  ال بد أف: قالكا  المجتيديف إجتيادالناتج عف  عاؿفكاأ قكاؿالتناقض في اأ
كفي  قكاؿالجمي  متناقضيف كمختلفيف في اأ أف كذلؾ الستحالة تقليد الجمي  الفقياء دكف غيره

 . ل ي يتبعكه دكف غيرهمعينا   يختاركا فقيوأف للناس  ال بدف كصالحالؿ كالحراـ على كجو الخص

عدة إلى  قد أنتيكا ككل كالمسلميف على كجو الخصكص اأمـأف  ال ريـ   كبيذا يجد القار  
يمكف القكؿ بأنيـ مجتمعيف  كبيذا ال ل ل كاحد منيـ شريعة خاصة يعتمدىا ىك كمقلديو رجاؿ

 –الفقياء أي  –يجدىـ يمتل كف  ككما سيأتينا في البحث المطل  علييـأف ذ إ على شريعة كاحدة
 خرى ال ريـ كال تب السماكية اأ القرآفأف ذ إ ﴿علييـ السالـ﴾ نبياءاأ شراع مغايرة لما نزؿ على

                                                 
 ٖٔآية  الحجرسكرة  - ٘ٔ

 



كاالصياء ﴿علييـ  نبياءاأ أكامرإلى  نقيادكال بدية اإل قد حثت الناس على عدـ التفرؽ في الديف
ككل حزب بما  الفقياء قد فرقكا دينيـ كصاركا شيعا  إال أف  السالـ﴾ التي تلقكىا مف رب العزة

ىنا الخكض في التفاصيل بل أف كل التفاصيل سيجدىا القار   يسعناكال  راء فرحكف لدييـ مف اآل
 هللا تعالى . إف شاء في الصفحات التالية

ثيا الفقياء بينيـ أحدعلى عظمة الفجكة التي  سيطل  القار  ال ريـ مف خالؿ قرأتو للبحثك 
نو نشأ كترعرع ابل  سلميف فحسبليس متعلقا  بالم مركىذا اأ ﴿علييـ السالـ﴾ نبياءكبيف خم اأ
الذيف  ُسنفتجري على إال أف  كما كانت أمة الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ السابقة اأمـفي أحضاف 
 حذك النعل بالنعل كالقذة بالقذة كما كرد في حديث الرسكؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ . سبقكىا

كىك أنؾ قد شخصت  يكجو سؤاؿ لل اتبأف ك  ال بد ال تاب يقرأبعد أف ف القار  ال ريـ إ
 ذف ؟إاالنحراؼ فما ىك الحل 

 ديافثو رجاؿ اأأحدي ذاالعكجاج البأف يشيد  اأمـ تأريخف إ أخي ال ريـ إعلـ نقكؿ :
تتجلى  ةإليي أكامركفق  مريصلح اأ إلييمف رجل  ال بدف السابقة لـ يكف ليصلحة رجل مثلي

الميدي مف آؿ دمحم ﴿عليو السالـ﴾ ىك بأف كنحف على علـ  تعالى كقدرتوفييا عظمة هللا 
مف كتاب كمحاضرة  أ ثرككما أ دكا في  أنفسيـ كما يقكؿ الفقياء المصلح العالمي دكف سكاه

علما  بانيـ لـ يشخصكا االعكجاج عندىـ كلـ يعترفكا بكجكد  باننا نعيش عصر الظيكر الشريف
ف لـ يكف ىنالؾ ما إفماذا يفعل المصلح  لكف بقرب مجيئ المصلحم  أنيـ يقك  ذلؾ االعكجاج
 يصلحو ؟ 

ككما  ي أحدثيا رجاؿ الديف عبر االزمافتيصحح االعكجاجات ال ثيرة ال ال بد أفف المصلح إ
علما  بانيـ  ﴿عليو السالـ﴾ ئمةالشريفة التي كردت عف النبي كاأ حاديثكاأ خبارأ دت اأ
بااليدي كااللسف ! كىنا يتبادر سؤاؿ آخر  محاربيو أ ثرك  كنكف ألد أعدائوالفقياء سيكبأف أشاركا 
كىـ قبل مجيئو يبشركف بظيكره  كىك لماذا سيحاربكف الميدي ﴿عليو السالـ﴾ يقل أىمية ال

  يعجل الفرج ؟بأف هللا إلى  كيتضرعكف 

المسيح بأف  نيـ فكجئكاإإال  الييكد بقدكـ المسيح ﴿عليو السالـ﴾أحبار لقد بشر  نقكؿ :
ف ىذا ليس إ: فتفاجئكا بو كقالكا  كحارب طريقتيـ ﴿عليو السالـ﴾ عند قدكمو قد أنتقد أخطائيـ

 منحرؼ ! ك بل ىك دجاؿ  المسيح

قبل  العديد مف الييكد كالنصارى ىاجركا مف بلدانيـ كسكنكا بالقرب مف المدينة المنكرةأف كما 
نيـ إإال  تأريخكىذا ما أ ده ال خر الزماف سيظير منياآنبي بأف لعلميـ  ﴾بعثة دمحم ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما



ت ذيبو إلى  مما دعاىـ كفقا  آلرائيـ المنحرفة يأتِ النبي الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ لـ بأف أنصدمكا 
 كمحاربتو بااليدي كااللسف .

ما يبشركف  دائما   ية منيـاإلمام تسليما﴾ كخصكصا  ف رجاؿ الديف في أمة النبي الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإ
كما ىك حاؿ مف سبقنا مف  كل نيـ ينتظركنو كفق شركط الناس بقدكـ الميدي ﴿عليو السالـ﴾

التي كضعكىا  كقكاعدىـ يـأحكامك  كأف يعمل بأصكليـ ف يكافقيـ الرأيأىذه الشركط أكؿ ك  اأمـ
 ىـ المخالفيف صكؿمصدر ىذه اأبأف علما   لى علـ بياع يأتيأف بل أنيـ يشترطكف  بأنفسيـ

الميدي ﴿عليو السالـ﴾ بأف الفقياء يعتقدكف أف كما  ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةكلـ تصدر مف قبل اأ
الميدي مف آؿ دمحم ﴿علييـ بأف نيـ سيتفاجئكف إإال  كيجعليـ في الصدارة كيعظميـ سيكقرىـ

كقضاء  أحكاـكب كبقكاعد تخالف قكاعدىـ يدييـالسالـ﴾ سيأتي بديف مغاير عف الذي في أ
يـ منذ تأريخمرة في كؿ كسيجتمعكف كأ شد الحربأكلذلؾ سيحاربكنو  متناقض عما تعكدكا عليو

فقد جاء في الخبر  أيضا  رحيل النبي الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ على قتالو كحربو كبااليدي كااللسف 
، كتاب بالبصرة ، بأف حتى يقرأ كتا﴿عميو السبلـ﴾ وال يخرج القائـ ﴿: عنيـ ﴿علييـ السالـ﴾ 

 ﴾ٙٔ﴿﴾ ﴿عميو السبلـ﴾وكتاب بالكوفة ، بالبراءة مف عمي 

بل أنيـ سيتبرأكف مف  ف ىاتيف المدينتيف ستتبراء مف علي ﴿عليو السالـ﴾إكال يتصكر القار  
كفي الخبر  لي ﴿عليو السالـ﴾كالمتبرأ منو متبرأ مف ع الميدي فيك مرآة علي ﴿عليو السالـ﴾

ال  الشريف داللة على أف الممثل الكحيد لعلي ﴿عليو السالـ﴾ ىك ذلؾ المكعكد ﴿عليو السالـ﴾ كا 
كعندما تقرع طبكؿ  نيـ مزيفكف إإال  ﴿علييـ السالـ﴾ كثيركف  ئمةالمدعيف لتمثيل علي كاأفإف 
فقد جاء عف أبي  انات ضدهأصدركا ال تب كالبيبعد أف  سنجدىـ مجتمعيف على قتالو الحرب

فإذا خرج القائـ مف ﴿قاؿ : أف إلى  أنو ذكر القائـ ﴿عليو السالـ﴾ ﴿عليو السالـ﴾ جعفر الباقر
فإذا دخل  ...النجف والناس حولو قتل بيف الكرببلء والنجف ستة عشر الف فقيو  أرادكرببلء و 

ىود وصالح استقبمو  النجف وبات فيو ليمة واحدة فخرج منو مف باب النخيمو محاذو ُه قبر
 ﴾ٚٔ﴿﴾أحدالكوفة يريدوف قتمو فقتميـ جميعا فبل ينجى منيـ أىل سبعوف الف رجل مف 

كىذه المناطق المذككرة في الخبر في الكاق  الحالي انيـ ممف سيتعد لنصرة القائـ ﴿عليو 
 فكيف يحاربكنو ؟ كىـ ممف يدعكف هللا بتعجيل الفرج ؟  السالـ﴾

نيـ سيتفاجئكف إإال  ستعداد مشركط بشرط مكفقتو لما يحملكنو مف آراءف ىذا االإ في الحقيقة
 يةسالمبل أنو على خالؼ جمي  المجتيديف كمف جمي  الفرؽ اإل بانو على خالفيـ هحيف ظيكر 

                                                 
 ٕٖٔص  -دمحم بف إبراىيـ النعماني  -كتاب الغيبة  - ٙٔ

 

 ٖ٘ٗص  -الشيخ أبك الحسف المرندي  -مجم  النكريف  - ٚٔ
 



 ويسير : ﴿ ﴿عليو السالـ﴾ فقد جاء عف أبي جعفر الباقر مما يجعليـ يتكحدكف لقتالو كحربو
،  القرآفعشر ألفا مف البترية ، شاكيف في السبلح ، قراء  الكوفة ، فيخرج منيا ستةإلى 

فقياء في الديف ، قد قرحوا جباىيـ ، وشمروا ثيابيـ ، وعميـ النفاؽ ، وكميـ يقولوف : يا بف 
فاطمة ، ارجع ال حاجة لنا فيؾ . فيضع السيف فييـ عمى ظير النجف عشية االثنيف مف 

ر جزور ، فبل يفوت منيـ رجل ، وال يصاب مف العشاء ، فيقتميـ أسرع مف جز إلى  العصر
عز ﴿هللا . ثـ يدخل الكوفة فيقتل مقاتمييا حتى يرضى هللا إلى بأف أصحابو أحد ، دماؤىـ قر 

 ﴾ٛٔ﴿﴾...﴾وجل

المركية  خبارفقد جاء في اأ ف البترية ىـ مف بتر الكالية آلؿ دمحم ﴿علييـ السالـ﴾إ كالحقيقة
﴿علييـ السالـ﴾ سيتكقفكف في مبايعة  ئمةمف المكاليف لأل ف العديدإ عنيـ ﴿علييـ السالـ﴾
في  - ئمةحيث أنيـ بايعكا اأ كبذلؾ ىـ بتركا الكالية بل سيحاربكنو الميدي ﴿عليو السالـ﴾

 نيـ جحدكا بالقائـ ﴿عليو السالـ﴾ .إإال  –الظاىر 

ككما سيأتينا  - خبارحيث ذكرت اأ جتيادف السبب الرئيسي ليذا الجحكد ىك التقليد كاإلإ
حيث أف ىؤالء المقلديف سيجدكف الميدي ﴿عليو السالـ﴾  أعدائو مقلدة الفقياءبأف  -تفصيلو 

كالجل ذلؾ  -حاشاه–كىـ بذلؾ سيعتبركنو ضاؿ كمضل  يحكـ بخالؼ ما ذىب إليو فقيائيـ
ىك حاؿ  ككما كىذه نياية مف أتخذ الرجاؿ أربابا  مف دكف هللا سيقاتلكنو كُيقتلكف بسيفة الشريف

 .بديال  هللا ت ُسنةكلف تجد ل اأمـمف سبقنا مف 

التي تحدثت عف ما سيالقيو  الشريفة خبارلقد كرد عف آؿ دمحم ﴿علييـ السالـ﴾ العديد مف اأ
كالسبب الحقيقي ىك التقليد الذي تسبب بذلؾ الجيل  الميدي ﴿عليو السالـ﴾ مف جيل الناس

غريب  ليـاآلخريف كتقليد  ات بعض معتنقيوإجتيادل بفع سالـاإل أصبحف المطبق على العقكؿ
 ﴿علييـ السالـ﴾عف آبائو  ﴿عليو السالـ﴾ الصادؽ أبي عبد هللافقد جاء عف  مرةأكؿ كما بدأ 

بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا ، فطوبى  سبلـإف اإل ﴿: ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا 
قاؿ الجزري فيو إف  د علق العالمة المجلسي على ىذا الحديث قائال  : ﴿كق.  ﴾ٜٔ﴿﴾ لمغرباء
أمره كالغريب الوحيد أوؿ إنو كاف في أي  بدا غريبا وسيعود كما بدا فطوبى لمغرباء سبلـاإل

يقل المسمموف في آخر أي  لو عنده لقمة المسمميف يومئذ وسيعود غريبا كما كافأىل الذي ال 
أوؿ الجنة ألولئؾ المسمميف الذيف كانوا في أي  اء فطوبي لمغرباءالزماف فيصيروف كالغرب
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نما خصيـ بيا لصبرىـ عمى أذو ُه الكفار أوال وآخرا ولزوميـ  سبلـاإل ، ويكونوف في آخره ، وا 
 ﴾ٕٓ﴿﴾سبلـديف اإل

المتأخريف إال أف  كبمختلف مشاربيا يةسالمف ىذا الحديث الشريف قد تناقلتو كافة الفرؽ اإلإ
ف ك ككيف يقكل غريب حاليا   سالـاإلبأف يقكلكف  ال عترافيـ باننا نعيش عصر الظيكرمنيـ م  أ 

 سالـاإل أصبححيث  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ذلؾ كأعدادىـ بالمالييف ؟ كالحق ما نطق بو رسكؿ هللا 
 أقكاؿذ بخاأ مف﴿علييـ السالـ﴾  ئمةاأ ناكقد حذر  كتقليد أتباعيـ ات رجالوإجتيادبفعل  غريب
 ﴿علييـ السالـ﴾ ذلؾ شركا   ئمةكعد اأ الحقيقيف ئمةاأ أقكاؿيـ م  أقكالكنشرؾ  المزيفيف ئمةاأ

مف أشرؾ مع إماـ إمامتو مف عند هللا مف  ﴿عف أبي عبد هللا ﴿عليو السالـ﴾ ع قاؿ : فقد جاء 
 . ﴾ٕٔ﴿﴾ ليست إمامتو مف هللا كاف مشركا

الديف بسببيـ  أصبحالذي  بدأ بيؤالء المزيفيف ال اذبيف﴿عليو السالـ﴾ سيالقائـ فإف كلذلؾ 
﴿عليو السالـ﴾ عف المفضل بف عمر ع قاؿ : سمعت أبا عبد هللا كما جاء  فيقط  رؤسيـ غريبا  
:  أيضا  ككما جاء في الخبر الشريف .  ﴾ٕٕ﴿﴾لو قاـ قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتميـ﴿ يقكؿ :
 . ﴾ٖٕ﴿﴾وف حبنا فيضرب أعناقيـلو قد قاـ قائمنا بدأ بالذيف ينتحم﴿

 كفي الخبريف داللة على أف الميدي ﴿عليو السالـ﴾ سيحارب المنتحليف لمكدتو كىـ كاذبيف
 أئمةكأتبعكا  بل أنيـ أنتحلكا التشي  لمصالح الدنيا في الحقيقة أعدائو كليسكا مف شيعتوَفُيـ 

 خبارشرؾ الذي تحدثت عنو اأكىذا ىك ال هللا تعالىإلى  مزيفيف ظنا منيـ بانيـ سيقربكنيـ
 الشريفة .

ع تتمثػل فػي أننػا ال يمكػف أف  يةأساسػإننػي أنطلػق مػف قناعػة  : أقػكؿ مػف ال ػالـ ـقػدت كبعد مػا
فاليػدؼ الرئيسػي للمسػلـ ىػك بلػػكغ  الثقلػيفإلػى  إال بػالرجكع نعثػر علػى مرت ػزات لمنيجيػة صػحيحة

كرسػكلو كىػذا مػا أمرنػا بػو هللا تعػالى  الثقلػيفلى إ ال بالرجكعإتتـ  كىذه الطاعة ال  الطاعة التامة
 .ال ريـ 

فللمػنيج أثػػر كدكر  مػػنيج البحػث الػذي بػػيف يػدي القػار  ال ػػريـ مرت ػز علػى الثقلػػيففػإف كلػذلؾ 
النتػائج فػإف  لػـ يكػف المػنيج فػي البحػث كالفكػر سػليما   إذافػ كبير في أصالة الفكػر كسػالمة االفكػار
مستكى إلى  ليصل وف يرتقي بنفسأللمسلـ  ال بدف ةليياإل امرك لف ت كف صحيحة كمنسجمة م  اأ

                                                 
 نفس المصدر السابق - ٕٓ
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منيجػػػة مكافػػػق بػػػأف كيػػػدعي بعػػػد ذلػػػؾ  رغباتػػػو كأىكائػػػوإلػػػى  ال أف ينػػػزؿ بالشػػػريعة الطاعػػة للشػػػريعة
 للشريعة !

أف يككف االستدالؿ  ىذا البحث قد راعينا فيننا إسيجد القار  ال ريـ  ساسكعلى ىذا اأ
 فيككف االستناد في النقلياتإما  الشريفة حاديثكاأ ار اآليات ال ريمةكاالستضاءة بأنك  دستناالكا
 خباركاأ كأف نحتج على كل فرقة بكتبيا التي تقرىا المعركفة عند المسلميف حديثالكتب إلى 
 .تلؾ المصادر إلى  ةمستندال

عقاب ف اليدؼ مف كتابو ىذا البحث ىك لتعريف الناس بما أحدثو الفقياء في ا إ في الحقيقة
العامة  أصكؿحتى جلب الفقياء  ككيف عقدت السقيفة الثانية غيبة الميدي ﴿عليو السالـ﴾

 نيـ اغمضكا العيف عف ذلؾ التحذيرإإال  ﴿علييـ السالـ﴾ منيا ئمةكقد حذرىـ اأ كأعتمدكىا
 حاديثاأ أغلبحتى أسقطكا  ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةكتمادكا في أعتمادىـ على قكاعد المخالفيف لأل

تباعيا إ﴿علييـ السالـ﴾ مف  ئمةكأتبعكا سبال  شتى قد نياىـ اأ بسبب تلؾ القكاعد المكضكعة
ننا ذكرناىا كبشكل مفصل في فصكؿ إإال  في ىذه العجالة ذكرىا يسعناكال  إلييا نقيادكاإل

ال ثير مف بحكث ىذا السفر قد تـ نشرىا قبل بأف ننيي ال الـ احب أف أبيف قبل أف ك  البحث .
في منتدى علـ  يدا  كتحد كات في منتديات ميدي آؿ دمحم أعز هللا القائميف علييا كسدد خطاىـسن

نسأؿ هللا أف يكفقيـ كيفقنا لبياف  بعضيا بأسمي كبعضيا اآلخر بأسـ أخكاني في هللا اأصكؿ
 الحق . 

كأف  تباع دكف غيرىـقد نصبيـ هللا لإل أئمةلو بأف ف ىذا البحث تذكير لمف نسى كتناسى إ
تزكؿ إال  ف ىذه الغيبة الا  ك  كاف سببيا الناس كالمكاليف على كجو الخصكص ميدييـ في غيبة
كأف ندعكا هللا  لكلي هللا الغائب ﴿عليو السالـ﴾ قلبا  كقالبا   نقيادكاإل المزيفييف ئمةبالتخلي عف اأ

كال نقصد  كط مناكننقاد إليو دكف شر  هللاإلى  ف كنا على خطأ فنحف نتكبا  ك  يظير لنا كليوبأف 
 ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةقد بينيا اأ لمعرفة المعصكـ عالماتأف بل  باننا سنتب  كل مف ىب كدب
كنحف  كمنيا ما يتعلق بالحكادث التي ستق  في منطقة الظيكر منيا ما يتعلق بشخصة ال ريـ
نا أنو أرحـ تلؾ العالمات كما بقي إال القليل كعسى أف يرحمنا رب أغلبنرى بأـ أعيننا تحقق 

 الراحميف كالحمد  رب العالميف .

 

 

  ناطق سعيد                          
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 الفصل االوؿ

 السابقة : مـاألفي  جتياداإل
 

 على بنائو كالمرسلكف كأكصيائيـ نبياءنيشت أسس ما دأب اأ السماكية بعدة آفات ديافمرت اأ
في كل المسائل  كنبذ الشرؾ أينما كجد كأيف ما حل كتكحيده ككاف أسس ذلؾ البناء ىك الطاعة 

أك  عف اإلحساس بو كمنو ما كاف خفي فمف الشرؾ ما كاف ظاىرا   عحياة المجتمعاتبالتي تتعلق 
 . ممارستو عندالشعكر 
لـ  الذي بناه النبيكف كالمرسلكف  ساساأدكات التي كانت تنيش ىذا اأفإف  طبيعة الحاؿبك 

 مدعيف التديف نبياءبل كانت تصدر مف ىؤالء الذيف جلسكا مكاف اأ تصدر مف بسطاء الناس
غير  كا طائعيف ليـ عابديفأصبحك  الناس يـقاد لفإن للقيادة كمحال للثقة أىال  مكىميف الناس بأنيـ 
 إال ما عصـ ربي .  أـ في سخم الجبار العليـ هللا ةعنيـ أىك في مرضا رمباليف بما يصد

ككل  كالرسلالمحاربيف للنبييف أكؿ كانكا  رجاؿ الديف في كل زماف مف اأزمنة السابقة أغلب فإ
كخير مثاؿ  . سة كالتسلم على رقاب الناسىك لحب االنا كالدنيا كعشق الرئا إنما شيءذلؾ ال ل
عليو ﴿قد غيركا ما غيركا مف تعاليـ مكسى حبار فاأبأف كالرىحبار ما فعلو اأ . ىكعلى ذلؾ
عليو ﴿كنرى مكقفيـ مف نبي هللا عيسى  كيثبت سلطانيـ ةيبما يخدـ مصالحيـ الدنيك  ﴾السالـ
لما قالو السيد المسيح  شيد االنجيل ناقال  ما ك يةسالمنقلتو المصادر اإلقد  كجليا   كاضحا   ﴾السالـ
 . ﴾ٕٗ﴿كالفريسيكف كالصدكقيكف بحق ال تبة  ﴾عليو السالـ﴿

                                                 
إحدى فئات الييكد الرئيسية الثالث :  : جم  فريسي كىي كلمة آراميو معناىا " المنعزؿ " .. كالفريسيكف ىـ الفػػػػػػػػػريسيػػػػوف  - ٕٗ

 ال تبة﴾ الصدكقيكف  ﴿الفريسيكف 



االحتجاج  قد يككف ك  راة كاالنجيلك ننا نذكر نصكصا  مف التإ في بحثنا ىذا سيجد القار  ال ريـإف 
بما ية سالملفرؽ اإلاالباحثيف مف  أ ثرلعدـ احتجاج  لدى القار  ال ريـ غريبا  بعض الشيء بيما

  . ىك مكجكد في تلؾ ال تب
في كمقارنة ما ىك مكجكد  تقصي الحقائقلىك  االخرى  ديافبكتب اأ ف ىدفنا مف االستدالؿإ

 ئمةاأ أقكاؿك  ُسنةاعني ال تاب كال يسالمكبيف ماىك مكجكد في تراثنا اإل التكراة كاالنجيل الحالييف
 البحث .ل ي ت تمل الصكرة في  ﴾علييـ السالـ﴿
كقد تعمدنا في ىذا  يجد فييا ال ثير مف التعاليـ المتشابية الثالث ديافف المطل  على كتب اأإ

عانت مف اضطياد كبير مف قبل  مثل ىكذا مصادر ميمةإلى    ف نلفت نظر القار أ ال تاب
سفار المعرفة بما جاء في بطكف تلؾ االإلى  فتقار المثقف المسلـإإلى  دىأمما  علماء المسلميف

. 
التي  القرآفالتفسير الخاطئ لبعض آيات إلى  يعكد ديافف السبب الكحيد في ىجراف كتب اأإ

َف الَِّذيَف َىاُدوْا  ﴿: النصارى ع كقكلو تعالى ك صاب كتب الييكد أالتحريف الذي  مسألةذكرت  مِّ
ـَ َعف مََّواِضِعوِ    ﴾ٕ٘﴿ ﴾...ُيَحرُِّفوَف اْلَكِم

                                                                                                                                            

ا كاف الفريسيكف في أكؿ عيدىـ مف أنبل الناس خلقا  كأنقاىـ دينا ع كقد القكا أشّد االضطيادع غير أنو على مّر الزمف تبدؿ امرىـ ففسدك 
فيحيى ﴿عليو السالـ﴾ سماىـ كالصدكقييف بػ﴿أكالد اأفاعي﴾ كما  هللا أنبياءكاشتيركا بالرياء كالعجب. فتعرضكا للتكبيخ القاسي مف قبل 

كبخيـ السيد المسيح ﴿عليو السالـ﴾ بشدة على ريائيـ كادعائيـ البّر كذبا  كتحميليـ الناس أثقاؿ العرضيات دكف اال تراث لجكىر 
كيك  ٙ: ٖ﴿مر  السيد المسيحامرة على ﴾. ككاف ليـ يد بارزة في المؤ ٜٖػ ٔ: ٖٕك  ٕٔك  ٔٔك  ٙ: ٙٔك  ٕٓ: ٘النامكس ﴿مت 

لخلف مف السلف الفريسيكف اكؿ مف ادعى كجكد التقليد السماعي عف مكسى ﴿عليو السالـ﴾ الذي تناقلو ا﴾. ك يعد ٚ٘ػ ٚٗ: ٔٔ
اإلنساف ليس ملزما  بيذا التقليد ﴿مت بأف التكراة .. فجاء تصريح السيد المسيح ﴿عليو السالـ﴾ أي  كزعمكا أنو معادؿ لشريعتو المكتكبة

 . أنفسيـ  ﴾ كفي تصريح السيد المسيح داللة على اف ىذا التقليد ناشئ مف ٘ٔ
 ف معظميا كاف مف المثقفيف كاأعياف كأسميا مشتق مف صادكؽ كىك رئيس كينة في كىـ جماعة قليلة العدد نسبيا  كل : الصػدوقيػوف 

  : ك قد حصر الصدكقيكف تعليميـ فى ال تاب المقدس فقم كليـ خالؼ م  الفريسييف فقد أنكركا اآلتي .أياـ داكد كسليماف
  ﴾ ٖٕأع  -ٕٕت م﴿قائليف أف النفس تمكت م  الجسد كال تكجد قيامة  : أكال : القيامة كالثكاب 
  . ثانيا  : كجكد المالئكة أك كجكد اأركاح 
  . ثالثا  : ال دخل  في صنعنا أك إعراضنا عف الشر 
  كقد كافق الصدكقيكف على النكاية بالسيد المسيح . 

  .. اىتمكا باأمكر التالية : الكتبػػػة
  . مستكى التقليد عندىـإلى  ات ال تبة شريعة شفيية ترقىكقد أصبحت قرار  .. أكال  : دراسة التكراة كالشريعة كتفسيرىا 
  . ثانيا  : دراسة اأسفار اإلليية مف الناحية التاريخية كالتعليمية 
  .. ثالثا  : التعليـ 
  . ككاف يلتف حكؿ كل كاتب مشيكر جماعة مف الطالب كيتتلمذكا على يديو 
  . ىـ قامكا ضده كتذمركا عليوإال أف أ ثر  حم  إنو كجد بينيـ مف آمنكا بتعاليـ السيد المسي 
  . يـ اىتمكا باأشياء المادية دكف الركحية الجكىريةأن كقد كصف السيد المسيح ال تبة بأنيـ مراءكف  
  ٙٗالنساء آية سكرة  - ٕ٘
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كىذا التفسير  كليا  ىك القكؿ برفض نصكص ال تاب المقدس  الناس لبأغف التفسير الشائ  عند إ
 . السابقة ديافكتب اأبتعاد المسلميف عف ما ىك مكجكد في أإلى  التي ادت سبابمف اأ
كالتي ذكرت الذيف يحرفكف ال لـ عف  ف الحقيقة تظير عند العارفيف بتفسير اآليات التي ذكرناىاإ

 النصارى .بأف الييكد كرىأحبار أي  مكاضعو
إمالة أي  ﴾َحَرؼَ ﴿الجذر إلى  يرج ف المعنى اللغكي للتحريف المذككر في ال تاب ال ريـ إ

 . الذي ينبغي أف يككف أك ي المكجكد ساسالعدكؿ عف مكاضعو كاتجاىو اأك  الشيء
الكممة : تغيير الحرؼ عف معناه و  القرآفالتحريف في و تغييره ﴿تحريف ال لـ عف مكاضعو : ك 
ممة عف معناىا وىي قريبة الشبو كما كانت الييود تغير معاني التوراة باألشياء فوصفيـ والك

ـَ َعف مََّواِضِعِو  ﴿ هللا بفعميـ فقاؿ تعالى َف الَِّذيَف َىاُدوْا ُيَحرُِّفوَف اْلَكِم أىل كيقكؿ .  ﴾ٕٙ﴿ ﴾ ﴾...مِّ
يصرفونو عف أي  ﴾عومف الذيف ىادوا يحرفوف الكمـ عف مواض﴿يحرفوفً :  ﴿:  أيضا  اللغة 
 . ﴾ٕٚ﴿ ﴾ معناه

نا نجد فإن –االنجيل كالتكراة أي  –ما مف جانب قراءة ال تاب المقدس أ اللغةأىل ىذا مف جانب 
 ُسنةالال ريـ كفي  القرآفقد كرد ذكرىا في  ال ثير مف االمكر التي تحدثت عنيا ىذه ال تب

كما  صليا ايدي التحريف بأي معانيونصكص لـ ت التكراة كاالنجيلفي أف مما يدؿ على  الشريفة
 قد بنيتك بأف كالرىحبار كبيف اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةننا نرى ال ثير مف المحاججات بيف اأإ

كلـ ت ف مبنية على ماىك مكجكد  مف نصكص التكراة كاالنجيلفي  على ما كجد ىذه المحاججات
كبما يعترؼ  يدي الخصـأبما في  تتـ ال بد أفطبيعة المحاججات أف بل  ال ريـ فقم القرآففي 

ما بأف فرضنا  إذا كانكا يحاججكف بالباطل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأبأف كال يمكف القكؿ  وبو كيقدس
 ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ليق بي ال االحتجاج بالباطلفإف  باطل التكراة كاالنجيلمكجكد في 
الزالت تحتكي بأف كالرىحبار يدي اأأالتي في  ال تببأف كىذا ما يؤكد  ا  إطالقليـ  ينبغيكال  أبدا  

يدي التحريف قد طالت جمي  أبأف كال يمكف القكؿ  على ال ثير مف الحقائق التي نجيليا
كىك مما  نصكصيمازاؿ مكجكد في  ال ثير مف الحق الأف بل  النصكص التكراتية كاالنجيلية

 الحق المكجكد في تلؾ ال تب .مف المحاججة بيذا  ﴾علييـ السالـ﴿بيت العصمة أىل حدى ب
منيا ما  كثيرة خرى اأ ديافكبيف زعماء اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةف المناظرات التي جرت بيف اأإ

مجالس  ىحدإم  الجاثليق في  ﴾عليو السالـ﴿الرضا  اإلماـمف محاججة  خبارينقل في كتب اأ
المؤمنيف كيف  أميريا  ﴿:  ئالحيث سأؿ جاثليق النصارى الخليفة العباسي قا المأمكف العباسي

يا  : ﴾عميو السبلـ﴿احاج رجبًل يحتج عمي بكتاب انا منكره ونبي ال اومف بو؟، فقاؿ لو الرضا 

                                                 
  ٜٕٔع ص ٖىػ ع مج ٛٓٗٔع بيركت : دار إحياء التراث العربي ع  ٔمنظكر ع لساف العرب ع طأبف  - ٕٙ
  ٕٛٗع ص ٔىػ ع جٖٖٙٔعطيراف : مطبعة أرماف ع ٔال ريـ ع ط القرآفمعجـ ألفاظ  - ٕٚ



وىل اقدر عمى دفع ما نطق  ، قاؿ الجاثميق : احتججت عميؾ بإنجيمؾ أتقر بو ؟فإف نصراني، 
  . ﴾ٕٛ﴿ ﴾ ... بو اإلنجيل نعـ وهللا اقر بو رغـ انفي

اما  ﴿ : بقكلو ديافحكؿ الحكـ بيف اأ ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف أميرما قالو إلى  ضافةباأ ىذا
االنجيل بأنجيميـ وبيف أىل التوراة بتوراتيـ وبيف أىل وهللا لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بيف 

 . ﴾ٜٕ﴿﴾... الفرقاف بفرقانيـأىل الزبور بزبورىـ وبيف أىل 
في االنجيل ال ثير مف الحقائق التي لـ يصل بأف يؤكد  ﴾ـعليو السال﴿المؤمنيف  أميرف كالـ إ

بانو على استعداد للحكـ  قد اعلنيا صراحة   ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرفإف  الييا المحرفكف 
يحكـ  ال ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرك  االنجيل بانجيليـأىل التكراة بتكراتيـ كبيف أىل بيف 
ذاك  كال تكراة غير تكراتيـ يجلب ليـ انجيل غير انجيليـ فأيستطي   كما انو ال بالباطل فعل ذلؾ  ا 
كلذلؾ قاؿ  جاء في كتبيـ لعدـ اعترافيـ بغير ما اإلماـى حكـ ار النصك مف الييكد  أي  يقبل  ال
ىذه ال تب حاكية بأف كىذا ما يؤكد  يدييـأبمعنى التي بيف أي  بانو سيحكـ بينيـ بكتبيـ اإلماـ

 اليغضكا عنيا االنظار .أف ك  يعلميا المسلمكف أف قائق التي يجب على ال ثير مف الح
ىك بياف العصياف كالتمرد الذي صدر  التكراة كاالنجيلإف ما يعنينا في االستدالؿ بما جاء في 

كالذي كاف السبب في نخر جسد  نبياءة بعد رحيل األيياإل كامرعلى اأ مف قبل رجاؿ الديف
بتعليالت كأعذار كضعت مف قبل أناس جلسكا في مجالس  يفرب العالم أكامركىجر  الديف
 ُقْل ِإفَّ اأَلْمَر ُكمَُّو لِلَِّ  ﴿ محاكليف بذلؾ تصحيح منياج السماء ظنا منيـ أف اأمر ليـ نبياءاأ
 . ﴾ٖٔ﴿﴾ َواَل ُيْشِرُؾ ِفي ُحْكِمِو َأَحداً  ﴿كقاؿ تعالى .  ﴾ٖٓ﴿﴾

فبمجرد  حتى اضحكا غير مباليف بسخم الجبار ئيـآراب السابقة ديافلقد أجتيد رجاؿ الديف في اأ
كىذا التغيير بطبيعة الحاؿ ال  ترى ىذه اأمة مكلعة بالتغيير الحجة مف بيف أمتوأك رحيل النبي 

قادة أنفسيـ  يقـك بو كبار القكـ الذيف نصبكا إنما يككف على يد بسطاء الناس كما مر ذكره
فيغيركف شريعة السماء بشريعة تتكافق كمصالحيـ  الؾللناسع فيبدأ برنامج التغيير نحك الي

كيصير  ميتة كالبدع ظاىرة ُسنفحتى تصبح ال فيبدأ نجـ الديف باأفكؿ يكما بعد يكـ عىـأىكاءك 
و عاجز عف ردعيـ كالدفاع أن كال ييمليا ال اأمـاأمر ليس  بل للناس ع كل ف هللا يميل ىذه 

كيلقي بالجاحد  كيعطي المحسف ثكاب إحسانو يث مف الطيببل ليميز الخب سبحانوعف شريعتو 
 .جزاء ظلمو كعدكانو  النارفي 
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يحل اليالؾ أف قبل اللقاء الحجج على الخلق  نبي بعد نبي كرسكؿ بعد رسكؿ نبياءلقد تعاقب اأ
 َفَنتَِّبعَ  َرُسواًل  ِإَلْيَنا تَ أرسم َلْواَل  اَربَّنَ  َلَقاُلوا َقْبِموِ  ِمفْ  ِبَعَذاٍب  َأْىَمْكَناُىـْ  َأنَّا َوَلوْ ﴿قاؿ تعالى :  علييـ
ِبيفَ  ُكنَّا َوَما﴿ : ليـ لييفكاف الجكاب اإل ﴾ٕٖ﴿﴾َوَنْخَزو ُه  َنِذؿَّ  َأفْ  َقْبلِ  ِمفْ  َآَياِتؾَ   َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ
 . ﴾ٖٖ﴿﴾َرُسواًل 
ال قليل مف إ علييـكما كانكا ليؤمنكا بما انزؿ هللا  كالمرسليف نبياءباأ مدرارا   كانت السماءإف 
ما اسرفكا في  بعد فحل علييـ غضب هللا مجمعيف على قتاؿ النبييف ىـأ ثر كاف ف المؤمنيف

 َكاُنوا ِبَأنَُّيـْ  َذِلؾَ  للاَِّ  ِمفَ  ِبَغَضٍب  َوَباُءوا﴿قاؿ تعالى :  عصيانيـ كاعتدائيـ على شريعة هللا
 .  ﴾ٖٗ﴿﴾َيْعَتُدوفَ  َوَكاُنوا َعَصْوا ِبَما َذِلؾَ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  يفَ النَِّبيِّ  َوَيْقُتُموفَ  للاَِّ  ِبَآَياتِ  َيْكُفُروفَ 

كفي ىذا  يةسالماإل نتحرى مصاديق تحقق ىذا ال الـ في أمتنا ال بد أف كنحف أماـ ىذا القكؿ
ككشفنا بعض االعكجاج  استطعنا تحديد الخلل إذاع فالعالميزمف ظيكر المصلح  الزمف بالذات
فالتطير مف اآلثاـ يقرب اليمف  ﴾عليو السالـ﴿قرب عند كلي هللا الميدي أبكلنا كاف ق كتجنبناه
 و صلكات هللا عليو طير طاىر ال يجاكر الجيف .أن باللقاء

كنحصر البحث في  السابقة اأمـ أديافكسكؼ نقكـ في ىذا المقاـ بتبييف ما حل مف تغيير في 
ككبارىا غيركا في ديف هللا  اأمـزعماء تلؾ  كنثبت كيف أف ﴾علييما السالـ﴿أمة مكسى كعيسى 

الماضيف  ُسنفكنكضح كيف جرت كستجري  كأظيركا البدع في أمميـع كنقارف تلؾ البدع بزماننا
حذك النعل  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾دمحم  أمةالسالفة سكؼ تق  في  اأمـ ُسنفبأف ثبات الامف خالؿ  علينا

 بالنعل كالقذة بالقذة .
 

 :ية سبلماإل مةاألفي  ُسنفنطباؽ الإ
الييكد  بياكالتي مر  مةفي ىذه اأ يةتأريخال ُسنفعف جرياف الكجل  عزلقد تحدث كتاب هللا 

كما  ﴾عليو اللعنة﴿ إبليستباع حبائل إلكل ف لعشق النفكس االمارة بالسكء  منو جبرا   ال كالنصارى 
 ف كحب الشيطاف . اض العصياأمر ىذه النفكس المريضة ب أصحاب أ ثر
:  تعالى ؿاق الييكد كالنصارى  ُسنف خصكصا   الماضيف ُسنفال السير على إ مةىذه اأأبت لقد 
 .  ﴾ٖ٘﴿﴾َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعف َطَبقٍ  ﴿
 السالفة اأمـمف سبقيا مف  ُسنف مةرككب ىذه اأ مبينة ال ريمة يةلتشرح اآل خبارقد تكاترت األ

 مسألةكالتي جاءت لتبيف  ية كافةسالمالتي تناقلتيا الفرؽ اإل خباربعض اأكسنبيف للقار  ال ريـ 
                                                 

 ٖٗٔسكرة طو آية  - ٕٖ
 ٘ٔسكرة االسراء آية  - ٖٖ
 ٔٙالبقرة آية سكرة  - ٖٗ
 ٜٔآية  االنشقاؽسكرة  - ٖ٘



:  جاء عف رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ انو قاؿ منيا ما الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ أمةفي  ُسنفنطباؽ الإ
رجبل منيـ دخل  فقذة ، حتى لو أالذيف مف قبمكـ حذو النعل بالنعل ، والقذة بال ُسنفلتركبف ﴿

كقاؿ .  ﴾ٖٙ﴿﴾جحر ضب لدخمتموه فقيل : يا رسوؿ هللا الييود والنصارو ُه ، قاؿ : فمف أرو ُه 
فدؿ ىذا القوؿ منو لترتدف كما على قكؿ النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ : ﴿ معقبا  الطبري في المسترشد 

  ﴾ٖٚ﴿سى ﴿عمييما السبلـ﴾ارتدت الييود والنصارو ُه ، حيف فقدوا موسى وعي

 ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾قاؿ رسكؿ هللا  : عف سيل بف سعد قاؿكركى الطبراني في المعجـ ال بير 
 .  ﴾ٖٛ﴿﴾ الذيف مف قبمكـ حذو النعل بالنعل ُسنفوالذي نفسي بيده لتركبف 

 ُسنفعلى  مةرياف ىذه اأالتي تؤكد ج حاديثالعديد مف اأ في كنز العماؿ المتقي الينديكركى 
ببني إسرائيل ، لتركبف  األمـأشبو  أنتـ ﴿: ﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليـقكلو ﴿ حاديثكمف ىذه اأ السابقيف

صلى ﴿كقكلو .  ﴾ٜٖ﴿﴾إال كاف فيكـ مثمو شيءطريقتيـ حذو القدة بالقدة حتى ال يكوف فييـ 
الذيف خموا مف قبميـ مف  ُسنفاألمة عمى  ليحممف شرار ىذه ﴿:  ﴾هللا عليو كآلو كسلـ تسليـ

والذي نفسي بيده ! لتركبف  ﴿: ﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليـ﴿كقكلو .  ﴾ٓٗ﴿﴾ الكتاب حذوة القدة بالقدةأىل 
 ﴾ٔٗ﴿﴾الذيف مف قبمكـ حذو النعل بالنعل ُسنف
عف أبي جاء ما منيا  التي تؤكد نفس المعنى خبارالعديد مف اأ أيضا  فقد نقلكا  يةاإلمام ماأ

والذي نفسي بيده  ﴿:  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليـ﴿قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا  انو ﴾عليو السالـ﴿ الباقر جعفر
مف كاف قبمكـ حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى ال تخطؤوف طريقيـ ، وال  ُسنفلتركبف 
:  تعالى في قكلو ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ اإلماـ عف  كجاء.  ﴾ٕٗ﴿﴾بني إسرائيل ُسنةيخطئكـ 
 قاؿ : ﴾عليو السالـ﴿عنو ك .  ﴾أي سير مف كاف قبمكـ﴿قاؿ :  ﴾ٖٗ﴿﴾َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعف َطَبقٍ ﴿
 . ﴾ٗٗ﴿﴾يـأحوالمف كاف قبمكـ مف األوليف و  ُسنفلتركبف ﴿

 عذارأ بحجج كاىية ك  خبارية فقد كقعكا في المحذكر حيف رد بعضيـ ىذه اأاإلمامما فقياء أ
عبد هللا الحسيف القحطاني كبيف السيد المحقق  أبيبيف السيد  جدا  لطيفة كقد جرت مناقشة  خاكية
الخكئي  فقد ذىب الشريفة خبارالسيد القحطاني تناقض المحقق في تعاملو م  اأ قد بيف الخكئي
نطباقيا ا  ك  ُسنفالركايات التي تتحدث عف البأف  القكؿإلى  ﴾التبياف في تفسير القرآف﴿في كتابو 
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مأثكر  ُسنفحديث البأف كقاؿ آخر ثـ رج  في مكض   تفيد علما  كال عمال   ال آحاد أخبارىي 
  ﴾٘ٗ﴿القحطاني كبيف خطأه بشكل مفصل كقد ناقشو السيد ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليـ﴿عف النبي 

بيف السيد  حيث ! ىك جيل المحقق الخكئي بركايات ال تب االربعةدىشني في المناقشة أف ما إ
ثـ إف العجيب مف السيد  ﴿كذلؾ في قكلو :  القحطاني جيل المحقق بشكل كاضح كصريح

الخوئي والذي يوصف بأنو المحقق يذكر أف ىذه الروايات لـ يرد ليا ذكر في الكتب االربعة 
﴾ مف كتابو : ﴿ولـ يذكر مف ىذه الروايات شيء في ٕٕٓحيث كتب يقوؿ في صفحة ﴿

 . الكتب االربعة﴾
والحقيقة أنو يوجد في كتاب الكافي ومف اليحضره الفقييو ىذه الرواية وىي واردة عف زرارة 

قاؿ : ﴿  ﴾َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعف َطَبقٍ ﴿ أبي جعفر ﴿عميو السبلـ﴾ في قولو تعالى : اإلماـعف 
لقذة يازرارة أولـ تركب ىذه األمة كل ما كاف في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة با

﴾﴿ٗٙ﴾﴾﴿ٗٚ﴾ 
كعلى كجو الخصكص  السابقة اأمـالتي جرت في  ُسنفف الإ نقكؿ :تقدـ مف البياف  ما بعد

فيك مصداؽ  منو ال بدمرا أكأنو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾مة الرسكؿ الخاتـ أستنطبق في  الييكد كالنصارى 
الشارحة لو في بياف قد تكاتر  خباري جاءت اأكالذ ﴾ َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعف َطَبقٍ  ﴿ : تعالى وقكل

كما نقلكه عف جدىـ  ﴾علييـ السالـ﴿كعلى لساف الصادقيف مف آؿ دمحم  معناه عبر االزماف
 .مف قبكلو  ال بدا أمر يصبح  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾الرسكؿ الخاتـ 
ثكا مف أحدكما  كما جرى علييـ ى النصار ك  الييكد ُسنفإنطباقا على أمتنا ىي  ُسنفال أ ثرإف مف 

كقد  خرى اأ اأمـمف  أ ثربيا كتحدث عنيـ  القرآفكنطق  اأمـاأمكر التي ميزتيـ عف باقي 
بعد نتب  سبيليـ فنضل أك  نق  فيما كقعكا فيو حتى ال يـ لييدينا سكاء السبيلُسننذكر هللا تعالى 

ـْ َوللّاُ ُيِريُد للّاُ ِلُيَبيِّ  ﴿قاؿ تعالى :  اىتديناأف  ـْ َوَيُتوَب َعَمْيُك ـْ ُسَنَف الَِّذيَف ِمف َقْبِمُك ـْ َوَيْيِدَيُك َف َلُك
 . ﴾ٛٗ﴿﴾ َعِميـب َحِكيـب 

ال عليو ك  اأمـنتب  سبيل مف سبقنا مف إال أف  بيناأننا إال إ السابقيف ُسنفف هللا تعالى قد بيف لنا إ
في ىذا  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةرسكؿ كاأمصداقا لقكؿ ال ُسنفتبعات تلؾ ال تجري علينا بد أف

 : ُسنفكمف ىذه ال الخصكص
 
 الغيبػػة : ُسنة
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الدالة على  حاديثكاأ ياتمف اآلنبيو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾  ُسنةك  جاء في كتاب هللا تبارؾ كتعالى لقد
مكسى ﴿عليو  فقد غاب كليـ هللا كصياءكحتى اأ ﴾علييـ السالـ﴿كالرسل  نبياءغيبة بعض اأ
ب اكغ ﴾عليو السالـ﴿نبي هللا دانياؿ كغاب  ﴾عليو السالـ﴿نبي هللا صالح كغاب  السالـ﴾
اصف بف برخيا كصي سليماف كغاب  كغاب سليماف ﴿عليو السالـ﴾ ﴾عليو السالـ﴿عزير 
 . كصياءكالرسل كاأ نبياءكغيرىـ مف اأ ﴾عليو السالـ﴿
ال كىك أ مشترؾ لغيبات الصالحيف ﴿علييـ السالـ﴾ كجكد سبب ف المالح  في غيباتيـ جميعا  إ

الغيبة في بحثنا ىذا  ُسنفمكضكع إلى  ُسنةل ىذه اليكسندع بياف تفاص المعاصرة ليـ اأمـذنكب 
 نتظر .أف

 
 و :ػػالتي ُسنة

 القرآفكقد حكى  ىـأمر ال يعرفكف شيئا  مف  يتخبطكف  ربعيف عاما  أفي الصحراء  إسرائيلتاه بني 
 نبياءتبعات عصياف كمخالفة تعاليـ اأيتبيف منيا كىي مف القصص التي  تيوىذا الة قص ال ريـ

ْذ َقاؿَ ﴿: هللا تعالى  قاؿ كصياءكاأكالمرسليف  ـْ ِإْذ  َواِ  ـِ اْذُكُروْا ِنْعَمَة للاَِّ َعَمْيُك ُموَسى ِلَقْوِمِو َيا َقْو
ـْ  َجَعلَ  فَوَجَعَمُكـ مُُّموًكا َوآَتاُكـ مَّ  أنبياءِفيُك ـْ ُيْؤِت َأَحًدا مِّ ـِ اْدُخُموا اأَلْرَض  *اْلَعاَلِميَف  ا َل َيا َقْو

َسَة الَِّتي َكَتبَ  ـْ َفَتنَقِمُبوا َخاِسِريفَ  الُمَقدَّ وا َعَمى َأْدَباِرُك ـْ َواَل َتْرَتدُّ َقاُلوا َيا ُموَسى ِإفَّ ِفيَيا  * للاَُّ َلُك
نَّا َلف َقاَؿ َرُجبلِف ِمَف  *َداِخُموَف  َيْخُرُجوْا ِمْنَيا َفِإنَّافإف َمَيا َحتََّى َيْخُرُجوْا ِمْنَيا نَّْدخُ  َقْوًما َجبَّاِريَف َواِ 
ـَ للاَُّ  ـُ اْلَباَب َفِإَذا َدَخْمُتُموُه َفِإنَُّكـْ  الَِّذيَف َيَخاُفوَف َأْنَع َغاِلُبوَف َوَعَمى للاَِّ  َعَمْيِيَما اْدُخُموْا َعَمْيِي

ُمواْ  َوَربَُّؾ  َيا ُموَسى ِإنَّا َلف نَّْدُخَمَيا َأَبًدا مَّا َداُموْا ِفيَيا َفاْذَىْب َأنتَ  َقاُلواْ  *ِإف ُكنُتـ مُّْؤِمِنيَف  َفَتَوكَّ
 َأْمِمُؾ ِإالَّ َنْفِسي َوَأِخي َفاْفُرْؽ َبْيَنَنا َوَبْيَف اْلَقْوـِ  َقاَؿ َربِّ ِإنِّي ال *َفَقاِتبل ِإنَّا َىاُىَنا َقاِعُدوَف 

ـْ َأْرَبِعيَف َسَنةً  *اْلَفاِسِقيَف  َمةب َعَمْيِي ـِ  َقاَؿ َفِإنََّيا ُمَحرَّ َيِتيُيوَف ِفي اأَلْرِض َفبَل َتْأَس َعَمى اْلَقْو
 ﴾ٜٗ﴿﴾ * اْلَفاِسِقيفَ 
عليو ﴿على كليـ هللا مكسى  إسرائيلتمرد بني  اث التي جرت قبل كقكع التيوحديتبيف مف اأ
كذلؾ في قكلو تعالى  ياىـإتحذيره  رغـ هكامر كمخالفتيـ أ عامل م  نبييـكتعنتيـ في الت ﴾السالـ
وا َعَمى َأْدَبا ﴿:  ـْ َفَتنَقِمُبوا َخاِسِريفَ َواَل َتْرَتدُّ  الضياعالذؿ ك كىذا الخسراف ىك الكقكع في  ﴾ِرُك

ربعيف أ ككانت صكرة ىذا الخسراف ىك التيو في الصحراء ةكالملتكيكالتخبم في المسارات المتحيرة 
 سنة.
 كالمرسليف نبياءاأ تعاليـبمثلة تالم ةليياإل كامرف اآليات صريحة في تبياف تبعات عصياف اأإ
الشيطاف كطاعتو دكف طاعة هللا إلى  نقيادكىك فخ اإل نيا تحذرنا مف الكقكع في ىذا الفخ اللعيفا  ك 
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فقد قصيا هللا  يخاؼ هللانيا مثل ل ل مؤمف إبل  كلـ ت ف ىذه القصة تركى كدراما مشكقة تعالى
ية لـ تتخذ ىذه العبرة درسا سالماإل مةاأإال أف  لت كف لنا عبرة تدكـ معنا ما حيينا في ىذه الدنيا

 رادعا  عف الكقكع في التيو . 
نو إإال ع اك أرادكالجية التي  بضياع المقصد إسرائيلرتسـ في قصة بني إأف ك  وف ىذا التيإ

 .عف الصراط المستقيـ  في الضالؿ عف اليدى كالتنكبية سالماإل مةفي اأ تجسدت
 . ﴾الخاص﴿ التيوك  ﴾العاـ﴿ التيو : ىك تيو بنكعيف التيو امف ىذ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾دمحم  أمة ُسنة فإ
 كا السبيلالمسلميف اختلفكا كضلأف حيث  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾بعد كفاة رسكؿ هللا  حصلفإنو  ما العاـأ

رسكؿ هللا  عف خالفة أخيو ﴾ليو السالـع﴿طالب  أبيعلي بف المؤمنيف  أميرأبعدكا بعد أف 
في  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾خليفة لرسكؿ هللا  ﴾ليو السالـع﴿المؤمنيف  أميرنصب بعد أف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
بعد  مةالذي عاشتو اأ التيوإلى  أشار ﴾ليو السالـع﴿المؤمنيف  أمير اإلماـأف ع كما  غدير غـ
فدع عنؾ قريشًا وتركيـ في الضبلؿ  ﴿حيث قاؿ في خطبة لو :  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا 

يـ عمى حرب إجماعوا عمى حربي كأجمعفإنيـ قد  التيو وتجواليـ في الشقاؽ وجماحيـ في
أبف قبمي فجزت قريشًا عني الجوازي فقد قطعوا رحمي وسمبوني سمطاف   تسميماملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 .﴾ٓ٘﴿﴾عمي 
أييا الناس لو لـ تتخاذلوا عف نصر الحق ، ولـ تينوا عف توىيف الباطل . لـ ﴿:  أيضا  كقاؿ 

. ولعمري  إسرائيليطمع فيكـ مف ليس مثمكـ ، ولـ يقو مف قوي عميكـ . لكنكـ تيتـ متاه بني 
بما خمفتـ الحق وراء ظيوركـ ، وقطعتـ األدنى ووصمتـ  عفف لكـ التيو مف بعدي أضعافااليض

األبعد . واعمموا أنكـ إف اتبعتـ الداعي لكـ سمؾ بكـ منياج الرسوؿ ، وكفيتـ مؤونة 
 ﴾ٔ٘﴿﴾ االعتساؼ ، ونبذتـ الثقل الفادح عف األعناؽ

كىذا العصياف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾لرسكؿ ا كامرلقد كق  المسلمكف بالتيو العاـ جراء عصيانيـ أ
  . يةسالماإل مةتيو تشيده اأأكؿ كىك  العاـ التيومما جعليـ يتييكف  هلالج لجعصياف  
كقد  ﴾ليو السالـع﴿الميدي  اإلماـ ةكقد حصل بعد غيب يةاإلمامبالخاص فيك خاص  التيو أما

 . أيضا   شبو منوك  ﴾يو السالـلع﴿مف مكسى  ُسنةلو بأف  خبارذكرت اأ
 مةفقد شيدت اأ بكثير أ ثربل  كانت نتائجو كنتائج التيو العاـ يةاإلمامف التيو الذي حصل م  إ
مذاىب إلى  ختلفكاافقد  عقاب التيو العاـ االختالؼ كالتناحر على جمي  المستكياتأ ية في سالماإل
حتى بلغ بالخلفاء  جل الدنياة قاتلت أختيا أفكـ مف فئ أيضا  اختلفكا في المناصب الدنيكية ك  عدة
  يكمنا ىذا .إلى  كالصراع على الدنيا مستمر ف يقتلكا اخكتيـ مف أجل الخالفةأ
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حيف تخلفكا عف نصرة  مف قبل إسرائيلفقد كقعكا بنفس الفخ الذي كق  فيو بني  يةاإلمامأما 
مما  ﴾ليو السالـع﴿الميدي  اـاإلمما حصل مف الخذالف م   خصكصا  ك  ﴾لييـ السالـع﴿ ئمةاأ

معو  نشأية في تيو عصيب اإلمامعاش فييا  مف ألف عاـ أ ثرجعلو في غيبة طاؿ أمدىا 
 اث .حدككما سيأتي تفصيل ىذه اأ االختالؼ في الديف كاالقتتاؿ فيما بينيـ

ثنائو أف هللا جل ك  ﴾ليياللطف اإل﴿لقاعدة  ةمخالفالتيو  مسألةبأف  يةاإلماماء فقييقكؿ قد ك 
قاعدة اللطف ﴿فنقكؿ : أيف  بال دليل كال نكر يستضيئكف بو مةلطيف بالعباد كال يترؾ اأ

 ﴾ليو السالـع﴿ربعيف سنة بغضب مف هللا كنبيو مكسى أعندما تاىكا ؟  إسرائيلمف بني  ﴾ليياإل
ليو ع﴿الميدي  اإلماـثـ جاءت لتعمل في غيبة  إسرائيللماذا تعطلت ىذه القاعدة م  بني 

نعـ أف اللطف  ةلييعباده في منتيى العدالة اإل م صرؼ يتكهللا عز كجل عادؿ ك  ؟ ﴾لسالـا
 .يشمل المستحقيف لو كىذا غاية العدؿ  ليياإل
حيث يعيش الناس  وتيلاكفي قمة  بل شقيو العاـ كالخاصب التيو تعيشاآلف ية سالماإل مةف اأإ

بل  يـأحكاميعلمكف  كال يـ الذي غيبكهمامإيف أيعرفكف  ال تائييف عف الحقفي ىذا العصر 
التمذىب في داخل إلى  بيـ مركصل اأ حتى كيختلفكف فييا غاية االختالؼ يظنكنيا ظنا  
 مةفيجب على ىذه اأ اآلفالذي نعيشو  التيو كىذا دليل كاضح كحي على معنى المذىب الكاحد

بحث نف أ كيتكجب علينا . ﴾النعل﴿بحذو النعل بالمتمثلة  إسرائيليا مف بني ُسننف تدرؾ كتفيـ أ
الباحثيف كالمفكريف  أغلبكنحف نعيش بشيادة  خصكصا   ﴾ليو السالـع﴿الميدي  اإلماـ أمرعف 

 نحف فيو . الذي  التيو ف يرحمنا هللا سبحانو كتعالى كينقذنا مفأعسى  عصر الظيكر المقدس
 

 : صناـاأل عبادةُسنة 

ككاف المكلى تبارؾ  العابديفأكؿ  ﴾عليو السالـ﴿آدـ  فكاف نشأت العبادة عند البشر منذ القدـ
عليو ﴿البشرية بعد كفاة آدـ إال أف  . مف ُعبدع فيك المعبكد المطلق في ىذا ال كف أكؿ كتعالى 
يصنعكف ليـ أك كراح كل قكـ يجعلكف  بدأت تنحرؼ شيئا  فشيئا  عف عبادة هللا عز كجل ﴾السالـ
 غكاىـفقد أ  ﴾عليو اللعنة﴿ إبليسبدسيسة مف  ككل ىذا بيف كالنذكرإليو كيقدمكا القرا ف يتقربك  إليا  

 . هكامر أ نقيادبحبائلو كىـ لـ يقصركا في طاعتو كاإل
 عند بني البشر صناـأسرار عبادة اأ ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل الكاردة عف  خبارلقد ذكرت اأ
لى ك  تأريخفترات بعيدة مف الإلى  كالتي تعكد التي تحكي  ت في ذلؾ العيد القديـالقصة التي كقعا 
 نفسو . نسافكأصليا ىك اإلكؿ كالتي كاف محكرىا اأ صناـعبادة اأعف بدء 
مف صور أوؿ المعيف ىو  إبميسإف ﴿:  انو قاؿ ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـركي عف فقد 

كاف ود ليفتف بو الناس ويضميـ عف عبادة هللا تعالى، و  ﴾عميو السبلـ﴿صورة عمى مثل آدـ 



في ولد قابيل، وكاف خميفة قابيل عمى ولده وعمى مف بحضرتيـ في سفح الجبل يعظمونو 
ويسودونو فمما أف مات ود جزع عميو أخوتو وخّمف عمييـ ابنًا يقاؿ لو سواع فمـ يغف غنا 

: قد بمغني ما أصبتـ بو مف موت ود عظيمكـ،  في صورة شيخ فقاؿ إبميسأبيو منيـ فأتاىـ 
قالوا: أفعل،  ؟ بيا د صورة تستريحوف إلييا وتستأنسوف ف أصور لكـ عمى مثاؿ و فيل لكـ أ
. ثـ صور ليـ مثاؿ صورة ود في بيتو  أالنؾ فأذابو حتى صار مثل الماءإلى  فعمد الخبيث

فتدافعوا عمى الصورة يمثمونيا ويضعوف خدودىـ عمييا ويسجدوف ليا، وأحب سواع أف يكوف 
ب عمى صورة ود فحطميا حتى لـ يدع منيا شيئًا وىموا بقتل سواع، التعظيـ والسجود لو، فوث

،  يكف لكـ رئيس قتمتموني لـفإف : أنا أقـو لكـ بما كاف يقـو بو ودا وأنا ابنو،  فوعظيـ وقاؿ
 . سواع بالطاعة والتعظيـإلى  فمالوا

:  وقاؿ يسإبم: يغوث فجزعوا عمى سواع فأتاىـ  فمـ يمبث سواع أف مات وخمف ابنا يقاؿ لو
عمى وجو أف ال يستطيع  أنا الذي صورت لكـ صورة ود فيل لكـ أف اجعل لكـ مثاؿ سواع ؟

 . أف يغيره أحداً 
نماعمود فنجره ونصبو ليـ في منزؿ سواع، و إلى  ، فعمد : فأفعل قالوا سمي ذلؾ العمود  ا 
موه وقالوا : فسجدوا لو وعظ عمل صورة سواع عمى خبلؼ صورة ود قالوا إبميس ألف خبلفاً 
: ما نأمنؾ عمى ىذا الصنـ اف تكيده كما كاد أبوؾ مثاؿ ود ، فوضعوا عمى البيت  ليغوث

،  حّراسًا وحاجبًا ثـ كانوا يأتوف الصنـ في يـو واحد ويعظمونو أشد ما كانوا يعظموف سواع
ا ليقتموه ، فمما بمغ ذلؾ أقبمو  وجعل الصنـ رميماً  فمما رأو ُه ذلؾ يغوث قتل الحرس والحجاب ليبلً 

 . أف طمبوه ورأسوه وعظموهإلى  فتوارو ُه منيـ
: قد بمغني موت يغوث وأنا جاعل لكـ مثالو في  فقاؿ إبميسثـ مات وخمف ابنًا لو يعوؽ فأتاه 
حجر جرع ابيض فنقره بالحديد إلى  ، فعمد الخبيث : فأفعل شيء ال يقدر احد إف يغيره قالوا

ما مضى وبنوا عميو بيتًا مف حجر وتبايعوا أف ال غوث، فعظموه اشد ميحتى صور ليـ مثاؿ 
، بأنيـ تبايعوا وتعاقدوا عميو  يفتحوا باب ذلؾ البيت إال في رأس كل سنة وسميت البيعة يومئذٍ 

 أصبحربطو وسحبو فألقاىا في الحاير ثـ رماىا بالنار ليبًل فإلى  ، فعمد فأشتد ذلؾ عمى يعوؽ 
 . س ونظروا الصنـ ممقى فجزعوا وىموا بقتل يعوؽ القـو وقد احترؽ البيت والصنـ والحر 

فقاؿ ليـ إف قتمتـ رئيسكـ فسدت أموركـ فكفوا فمـ يمبث أف مات يعوؽ وخمف ابنًا يقاؿ لو 
 . : بمغني موت عظيمكـ فأنا جاعل لكـ يعوؽ عمى أف ال يبمى فقاؿ إبميسنسرا حتى أتاىـ 

تى صار كالماء وعمل مثااًل مف الطيف عمى الذىب وأوقد عميو النار حإلى  فعمد : أفعلوا فقال
، وأشتد ذلؾ عمى نسر ولـ يقدر عمى  صورة يعوؽ ثـ افرغ الذىب فيو ونصبو ليـ في ديرىـ

يعبدوف الصنـ  خروف دخوؿ تمؾ الدير فأنحاز عنيـ في فرقة قميمة مف إخوتو يعبدوف نسرا واآل



نيـ يعإدريس  حتى مات نسر وظيرت نبوة بدوف جسمًا عمى مثاؿ يعوؽ فبمغو حاؿ القـو وا 
واف نسرًا كاف يعبد مف دوف هللا فصار إلييـ بمف معو حتى نزؿ مدينة نسر وىـ فييا فيزميـ 
وقتل مف قتل وىرب مف ىرب فتفرقوا في الببلد وأمروا بالصنـ فحمل وألقي في البحر فاتخذت 

قرف ال يعرفوف إال تمؾ كل فرقة منيـ صنمًا وسموىا بأسمائيـ فمـ يزالوا بعد ذلؾ قرنًا بعد 
 . األسماء

عبادة هللا وحده وترؾ ما كانوا يعبدوف مف إلى  فدعاىـ ﴾عميو السبلـ﴿ثـ ظيرت نبوة نوح 
 ﴾ٕ٘﴿﴾يعوؽ ونسراً و: بعضيـ ال تذرف آليتكـ وال تذرف ودًا وال سواعاً وال يغوث  فقاؿ صناـاأل
ف الناس أبدليل  نسافأمر حكؿ اإلاأكؿ دارت  صناـإف عبادة اأ مما تقدـللقار  ال ريـ  تبيف
كلفقدىـ  نساألت كف ليـ  صكر عظمائيـ كساداتيـأك على أشكاؿ  كانت صناـمف اتخذكا اأأكؿ 
  . صناـة تلؾ اأداعبفقامكا ب ياـبمركر اأ مرحتى تطكر اأ كليذكركا أكلئؾ العظماء بيـ عزاء  
إلييـ عبادة أكلئؾ  دسبعبارة أدؽ أك  ﴾ةعليو اللعن﴿ إبليس ليذا التطكر ىككؿ اأ ساعدكاف الم
 كجعليـ التي صنعيا ليـ صناـاأ شغل أذىانيـ بتلؾ قيعف طر  مف العسل شيءب العظماء

 . حددكف عبادة هللا الكاحد اأ يعكفكا على عبادتيا كتعظيميا كتقديسيا
اللعيف تتغير حيل ىذا فإف  حيلو كمعرفة اللعيف إبليسفيـ طرؽ يستطي  انو  نسافيتصكر اإل الك 

فتارة يصن  صنما  مف خشب  هللاىدفو كاحد كىك شغل الناس عف عبادة إال أف  بمركر الزمف
بدأت طبقة بعد أف ف محدكدة ةذك عقلي نسافعندما كاف اإل مركىذا في باد  اأ كتارة مف حجارة
 القالخإلى  يقربأك  الخشبي ىك الخالقأك ستحالة ككف الصنـ الحجري إمف المجتم  تفيـ 
كنجح في ىذه الميمة  بالتفكير بصنـ جديد يليي العباد عف عبادة هللا إبليسكنتيجة ليذا الفيـ بدأ 

لت كيف صنـ مف البشر يضعو بيف الناس يأمرىـ  جديدة اللعيف خدعة إبليسفقد أتخذ  أيضا  
نعيا الجديدة التي ص صناـاأأف حيث  عف سابقو الصنـ يختلف اختالفا  جذريا   اكىذ كينياىـ
 . بشرية بقلكب حجرية أصناـيا أن  ف تسمذاأكليا  ليا ألسف تت لـ إبليس
 ف يجلب الناس لعبادتيـ مف دكف هللاأكاستطاع  م  الييكد كالنصارى  صناـىذه اأ إبليسستخدـ أ

ـْ َأْرَبابًا مِّف ُدوِف للّاِ  قاؿ تعالى : ﴿ ـْ َوُرْىَباَنُي  ﴾ٖ٘﴿﴾ اتََّخُذوْا َأْحَباَرُى
حيف  بل اطاعكىا فيما يغضب هللا الجديدة لـ يصلي ليا الناس كلـ يصكمكا ليا صناـاأ ف ىذهإ

كلذلؾ قاؿ الصادؽ  يشعركف  احلكا ليـ حراما  كحرمكا علييـ حالال  فعبدىـ الناس مف حيث ال
، ولو دعوىـ ما أجابوىـ ، ولكف أنفسيـ  عبادةإلى  أما وهللا ما دعوىـ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿

 ﴾ٗ٘﴿﴾فعبدوىـ مف حيث ال يشعروف  حبلالً حراما ، وحرموا عمييـ  أحموا ليـ
                                                 

 ٕٕ٘ - ٕٓ٘ص  - ٖج  -لمجلسي العالمة ا -/ بحار اأنكار  ٖٚ – ٓٚص  -الراكندي  - نبياءقصص اأ - ٕ٘
 ٖٔالتكبة آية سكرة  - ٖ٘
 ٖ٘ص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٗ٘



 ﴾عليو السالـ﴿ظيكر القائـ إلى  كستستمر يكمنا ىذاإلى  استمرت صناـف ىذه النكعية مف اأإ
يا أصحابفكار يؤمف بيا أفمنيا  شكاؿبمختلف اأ أصناـمف الناس في زماننا ىذا  كثيرا  أتخذ  فقد

شخصيات كرمكز كبيرة في المجتم  كمنيا بل كأخطرىا ما تمثلت ب دتوفتشغليـ عف ذكر هللا كعبا
للحصكؿ على المكانة  افيما بينيمستمرة منافسة  في كىي تعبد مف دكف هللا تعالىأضحت  المسلـ
تخذىا الناس أىذه الرمكز التي أف ك  لت كف الصنـ رقـ كاحد في المجتم  كالمنزلة الرفيعة المتقدمة
كىذا  ليـ نقياديـ كأنفسيـ في سبيل نصرتيـ كاإلأمكالـ بل كيضحي الناس بمسمكعة ال ال أصناـ

 . الجديدة صناـفي ىذه اأ ﴾ةعليو اللعن﴿ إبليس وثأحدتطكر كبير قد 
مما  قبيل كعند قيامو المقدس ﴾عليو السالـ﴿يبتلي بو القائـ مف آؿ دمحم ىي مما  صناـف ىذه اأإ

 . صناـثل تل ـ اأيراه مف الناس كت البيـ على عبادة م
زيارة صاحب كرد في  ك ماى بل قبلو بازماف في زمف الظيكر كثافكد كجكد ىذه اأؤ كمما ي
، وشرؼ بو  وثافوأقـ بسمطانو كل سمطاف ، واقمع بو عبدة األ ﴿عليو السالـ﴾ : ﴿ الزماف 
  ﴾٘٘﴿﴾ يمافواإل القرآفأىل 
 مرلينصرف هللا ىذا األ﴿:  ﴾السالـ عليو﴿ف أبي بصير قاؿ : قاؿ أبك عبد هللا ع أيضا  كجاء 

  ﴾ٙ٘﴿﴾وثافبمف ال خبلؽ لو ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منو مف ىو اليـو مقيـ عمى عبادة األ 
أعواف الحق وأنصار  أكثرلعل المراد أف ﴿ كقد علق العالمة المجلسي على ىذه الركاية قائال  :

وخرج القائـ يخرج مف  مرظير األالتشيع في ىذا اليـو جماعة ال نصيب ليـ في الديف ولو 
حقيقة أو مجازا وكاف الناس  وثافىذا الديف مف يعمـ الناس أنو كاف مقيما عمى عبادة األ 

  ﴾ٚ٘﴿ ﴾...يحسبونو مؤمنا
كالحقيقة قد عرفناىا كىي عبادة  الحقيقة كتارة على المجازتطلق تارة على  كثافف عبادة اأإ

 كثافو يطلق على مف يتخذ اأفإنأما المجاز  افنسغيره مما صنعو اإلأك الصنـ الحجري 
  نىي الماالجديدة  صناـكست كف ىذه اأ ﴾ةعليو اللعن﴿ إبليسستحدثيا إبأشكاليا الجديدة التي 

أتباعيـ مف أشد الناس حرصا  على نصرة بأف م  العلـ  ﴿عليو السالـ﴾مف نصرة القائـ كؿ اأ
﴿عليو  اإلماـكلذلؾ قاؿ  ستمنعيـ مف النصرة صناـتل ـ اأإال أف  ﴿عليو السالـ﴾الميدي 
إال  مركبالحقيقة أنيـ كانكا يتصكركف بأنيـ داخل اأ كثافبأنو سيخرج مف أمره عبدة اأ السالـ﴾
 صناـاأ ل ـبسبب طاعتيـ كمكدتيـ لت هحيف ظيكر  ﴿عليو السالـ﴾القائـ  أمرخرجكف مف سييـ أن

 .التي ست كف في معسكر الضد 

                                                 
 ٛٛص  - ٜٜج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٘٘
 ٓ٘ٗص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  - ٙ٘
 ٖٖٓ - ٜٕٖص  - ٕ٘ج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٚ٘



 أ ثر﴿علييـ السالـ﴾ كفي  البيتأىل  أئمةدة البشر مف المسائل التي حذرنا منيا عبا مسألةف إ
مف أجاب ناطقا فقد  ﴿:  نو قاؿأالصادؽ ﴿عليو السالـ﴾  اإلماـ عف جاء منيا ما مف خبر
ف كاف الناطق عف الشيطاف فقد عبد فإف عبده ،  كاف الناطق عف هللا تعالى فقد عبد هللا ، وا 
 . ﴾ٛ٘﴿﴾الشيطاف
أىل نا أمر كقد  ىي عبادة بحد ذاتيا الرجاؿ دكف التحقق مف كالميـ أقكاؿإلى  صغاءاإل مسألة فإ
 البيتأىل  أكامرعرضنا عف أ ننا كم  شديد االسف قد إال إ أجتنابياب ﴿علييـ السالـ﴾ البيت

ىذا الزماف أشد فت ا   أصناـت أصبححتى  مما جعل ىذا المرض يتأصل فينا ﴿علييـ السالـ﴾
 السابقيف . أصناـنا مف بعقكل
ف ألكجدنا  ياأنكاععلى اختالؼ  صناـلألأك أ انت  عز كجل سكاء  أصل العبادة إلى  لك عدنا
عليو ك  كالعلة في إيجادىـ كىي فطرة هللا التي فطر الناس علييا مجبكؿ على العبكدية نسافاإل
لى دة ك العباإلى  في كل زماف كمكاف كعلى كل حاؿ تنزع نفسو نسافاإلفإف  التعلق بذات ا 

يجاد ىذا ال كف كلو كأنو ال ينفؾ عف الحاجة إلييا  مقدسةع سيما أنيا السبب كراء إيجاده كا 
 كىذا ما تشترؾ بو البشرية مشركيا كمسلمياع برىا كفاجرىا كاستغاثتيا كاالستعانة بيا في الملمات

. 
رسوؿ هللا أبف يا : ﴿ لة قائال  كسأ ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـإلى  ففي ركاية أف رجال  جاء
  .عمي المجادلوف وحيروني  أكثردلني عمى هللا ما ىو ؟ فقد 

 : يا عبد هللا ىل ركبت سفينة قط ؟  ﴾عميو السبلـ﴿فقاؿ 
 .قاؿ : نعـ 
 : فيل كسر بؾ حيث ال سفينة تنجيؾ وال سباحة تغنيؾ؟  ﴾عميو السبلـ﴿ قاؿ

  . قاؿ : نعـ
مف األشياء قادر عمى أف يخمصؾ مف  شيئاً تعمق قمبؾ ىنالؾ أف : فيل ﴾ عميو السبلـ﴿قاؿ 

 ورطتؾ ؟ 
 .نعـ  : فقاؿ

ىو هللا القادر عمى االنجاء حيث ال منجي وعمى  شيء: فذلؾ ال ﴾عميو السبلـ﴿قاؿ الصادؽ 
 ﴾ٜ٘﴿﴾اإلغاثة حيث ال مغيث 

ال يؤمنكف  الذيف حتى المالحدةحتياجيا إحاجة يشترؾ في  المغيث كالمنجيإلى  ف الحاجةإ
صن  الطبيعة كغيرىاع ل ف إذا ما أحسكا إلى  كيعزكف ىذا ال كف كخلقو كجل بكجكد هللا عز

                                                 
 ٖٚ - ٕٚص  -الشيخ المفيد  - يةاإلمامتصحيح اعتقادات  - ٛ٘
 ٖٛٔ - ٖٚٔص  - ٗٙج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٜ٘



يـ في ىذه الحالة أن فإنو يتعلق قلبيـ بشيء أقكى مف الطبيعة كذلؾ ىك هللا عز كجل بخطر ما
 . قد أحسكا بفطرتيـ التي فطركا علييا

اأشياء نظرة إلى  كينظركف  كسات دكف المحسكساتالملمإلى  الناس ميالكف بطبعيـ أغلبإال أف 
في  ﴾عليو اللعنة﴿ إبليس ءغكاأ مما جعليـ يقعكف في مفارقة كانت سببا  مباشرا   مادية صرفة
ئيـ أف أنبيا ةطالبم كفكا عفما  لذا نجد بني البشر كعلى مر العصكر كعبادتيا صناـىـ اأإتخاذ

عتبار إنيـ سيشاىدكه بأـ إ على  عبادتوإلى  ـ كيركنكايجعلكنيـ يركف هللا عز كجل لتطمئف قلكبي
 كقد ذكر ﴾عليو اللعنة﴿ إبليسكىذا مما زينو ليـ  كيصبح أمرا كاقعا  لدييـ أعينيـ

ع مف ذلؾ  كاأقكاـ الغابرة اأمـفي  ةال ثير مف الشكاىد على حصكؿ مثل تلؾ الحال ال ريـ القرآف
َيْسَأُلَؾ ﴿ :لى اكىك قكؿ هللا تع إف يرييـ ربو ﴾لسالـعليو ا﴿لنبي هللا مكسى  إسرائيلطلب بني 
َماِء َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَبَر ِمْف َذِلَؾ َفَقاُلوا َأِرَنا للاََّ أىل  ـْ ِكَتاًبا ِمَف السَّ َؿ َعَمْيِي  اْلِكَتاِب َأْف ُتَنزِّ

َـّ اتََّخُذوا  ـْ ُث اِعَقُة ِبُظْمِمِي ـُ الصَّ َناُت َفَعَفْوَنا َعْف َذِلَؾ َجْيَرًة َفَأَخَذْتُي ـُ اْلَبيِّ اْلِعْجَل ِمْف َبْعِد َما َجاَءْتُي
  ﴾ٓٙ﴿﴾َوَآَتْيَنا ُموَسى ُسْمَطاًنا ُمِبيًنا

جانب مادي كجانب ركحيع  نسافأف لإل أساسعلى  ئمةاق ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ف نظرية إ
ما يرى أف ك  كفكره ال بعينو المجردةهللا عز كجل بقلبو إلى  ينظرأف كالحاؿ ىذه  نساففعلى اإل

 . في تلؾ العيف المجردة ىي مصاديق كدالئل على كجكد هللا سبحانو كتعالى
كعلى ذات  كدأبكا على تربية الناس علييا ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ىذه النظرية أ د علييا ف إ

 أنو ﴾عليو السالـ﴿منيف المؤ  أمير عففقد جاء  النسق مف التربية التي رباىـ هللا عز كجل علييا
لذا .  ﴾ٔٙ﴿﴾يمافال تدركو العيوف بمشاىدة العياف ولكف تدركو القموب بحقائق اإل ...﴿:  قاؿ

ال كق  في المحذكر بيذه النظرية أخذا نسافكجب على اإل  صناـعبادة اأإلى  مف الرككف  كا 
 كذلؾ نفعيـ في شيءمما ال يضرىـ كال ي حجرية كانت أـ بشرية أـ غيرىا مف دكف هللا عزكجل

نماع ك  كل شيء معرفتو أساس أف  . يعبد هللا مف عرؼ هللا فأما مف ال يعرفو فكأنما يعبد غيره ا 
 ثالث اتجاىاتأك  أنكاعقائمة على ثالث  ايكمنا ىذإلى  تأريخمنذ فجر ال صناـكفلسفة عبادة اأ

كما ىك الحاؿ في بعض  خالصة مف دكف هللا صناـفمنيـ مف عبد اأ ككاف الناس فييا مختلفيف
مشاركة  صناـمف يجعل اأَفُيـ  ما الصنف الثانيأع كؿ كاأقكاـ السابقة كىك الصنف اأ اأمـ

لبيؾ الميـ لبيؾ ال  ﴿ : لف  الشريؾ كمف ذلؾ قكليـ في التلبية اكتطلق عليي للبار  تعالى ذكره
 . ﴾شريؾ لؾ إال شريكًا ىو لؾ تممكو وما ممؾ

                                                 
 ٖ٘ٔالنساء آية سكرة  - ٓٙ
 ٜٕٚص  - ٜٙج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٔٙ



إلى  بل يجعلكنيا كسائل كذرائ  لف  الشريؾ صناـمف ال يطلق على اأَفُيـ  أما الصنف الثالث
َوالَِّذيَف اتََّخُذوا ِمف ُدوِنِو  ﴿ قاؿ تعالى : هللا زلفىإلى  كأنيـ ما يعبدكىا إال لتقربيـ الخالق سبحانو

ـْ ِإالَّ ِلُيَقرُِّبوَنا  ﴾ٕٙ﴿﴾للاَِّ ُزْلَفىإلى  َأْوِلَياء َما َنْعُبُدُى
بتلي بو زماف مف أبتلي بو زماننا مثلما أكىك ما  خطر على بني البشرف الثالث ىك اأكالصن

 صناـكىذه اأ هللاإلى  مدعيف أنيـ يقربكنيـ ا  أصنامف الناس صاركا يعبدكف أإذ  تقدمنا مف الناس
بل سيالقي منيـ اشد مما القى  الميدي ﴿عليو السالـ﴾ عند قيامو الشريف اإلماـستحارب 
 صفةالتستغل ىذه  كسكؼ لسف تت لـأكما قلنا ليا  صناـىذه اأ أف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليـ﴾رسكؿ هللا
فقد جاء عف أبي عبد هللا ﴿عليو  كيقاتلكنو عليو ﴿عليو السالـ﴾ ال تاب اإلماـى تتأكؿ علل

﴿صمى هللا  ﴿إف القائـ ﴿عميو السبلـ﴾ يمقى في حربو ما لـ يمق رسوؿ هللا:  السالـ﴾ انو قاؿ
رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ أتاىـ وىـ يعبدوف الحجارة المنقورة  ألف عميو وآلو وسمـ تسميما﴾ ،

ف القائـ يخرجوف عميو فيتأولوف عميو كتاب هللا ويقاتموف عميو ﴾  . ﴾ٖٙ﴿والخشبة المنحوتة ، وا 
أف بل  تي في أيدي جمي  الناستأكيل ال تاب ليست مف المسائل ال مسألةف إكمف المعركؼ 

التي  رائيـ العقليةآىنالؾ فئة مف المجتم  ت كف قادرة على تأكيل ال تاب بما ينسجـ م  
ككنكف ناطقيف سيكىؤالء المستنبطكف  اللعيف إبليسكزيف ليـ حسنيا  استنبطكىا بعقكليـ القاصرة

كما  يككف بمثابة العبادة ليـليؤالء س صغاءاإلبأف كبيذا نفيـ  ﴾ةعليو اللعن﴿ إبليسعف لساف 
كاف الناطق عف هللا فإف مف أجاب ناطقا فقد عبده ،  ﴿:  الصادؽ ﴿عليو السالـ﴾ اإلماـقاؿ 

ف كاف الناطق عف الشيطاف فقد عبد الشيطاف    ﴾ٗٙ﴿﴾تعالى فقد عبد هللا ، وا 
عاد  كالنصارى م  الييكد  ﴾عليو اللعنة﴿ إبليسالجديدة القديمة التي استحدثيا  صناـف ىذه اأإ

 بيا ىـاكأنس الناس عف عبادة هللا عزكجلد اأبع ستطاع بياأك  أخرى الستعماليا م  المسلميف تارة 
عليو ﴿ إبليسكسيستخدـ  . المبيف ىك الضالؿكىذا  كيقلدكنيا يـ يعبدكنياكجعل كعبادتوربيـ  ذكر
كسيبذؿ  عليو السالـ﴾﴿لمحاربة الميدي مف آؿ دمحم  التي عدىا منذ سنيف صناـىذه اأ ﴾اللعنة

كلذلؾ فيك  ف نيايتو فيوأ الطاقات لمحاربة ذلؾ اليكـ المكعكد كىك يعلـ كل العلـكل ما لديو مف 
 .لديو لتأخير ىذا اليـك قدر المستطاع  يبذؿ كل ما

 
 بلؼ :ػػػػنة االختػػػسُ 

                                                 
 ٖالزمر آية سكرة  - ٕٙ
 ٖٛٓص  -دمحم بف إبراىيـ النعماني  -كتاب الغيبة  - ٖٙ
 ٖٚ - ٕٚص  -الشيخ المفيد  -ة ياإلمامتصحيح اعتقادات  - ٗٙ



االختالؼ  أنكاعى كقد شيد الييكد كالنصار  مف االختالؼ كالتناحر كاالرتداد اأمـلـ تسلـ أمة مف 
 كيتبيف ليـ الحق . ياتتأتييـ اآلبعد أف ما يحدث  دائما  ككاف االختالؼ  فيما بينيـ
ال قشكر الديانة إكلـ يكف يجمعيـ  فرؽ شتى كاحزاب متنافرةإلى  تباع الديانات الثالثةألقد انقسـ 
أبي جعفر  اإلماـتفرقيـ كقد ذكر  يما اختالؼأأما التفاصيل فقد اختلفكا فييا  اإلييالتي ينتمكف 
عمى  ﴾عميو السبلـ﴿إف الييود تفرقوا مف بعد موسى  ... ﴿:  قاؿحيف  ﴾عليو السالـ﴿الباقر 
وسبعوف فرقة في النار وتفرقت النصارو ُه بعد عيسى  وسبعيف فرقة منيا فرقة في الجنةإحدو ُه 
حدو ُه وسبعو عمى إثنيف وسبعيف فرقة ﴾عميو السبلـ﴿ ف في النار ، فرقة منيا في الجنة وا 

عمى ثبلث وسبعيف فرقة اثنتاف وسبعوف فرقة في  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾بعد نبييا  مةوتفرقت ىذه األ
  .﴾٘ٙ﴿...﴾النار وفرقة في الجنة 

ا نظرة إلييكالتي ينظر  الفرقة المحقة ىي الفرقة المستضعفة على مر العصكرأف كال يخفى 
 دراسة غير منحازة مسبقا  . تأريخيتبيف ل ل مف درس ال مركىذا اأ االستخفاؼ كاالستيزاء

كقد  البيناتأك يتحدث عف كقكعو بعد مجيء العلـ  ف االختالؼ الذي كرد في ال تاب ال ريـإ
َوآَتْيَناُىـ َبيَِّناٍت مَِّف  ﴿منيا قكلو تعالى :  مف آية أ ثرفي  إسرائيلبني  اختالؼذكر هللا تعالى 
ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِفياأْلَْمِر َفَما اخْ  ـْ ِإفَّ َربََّؾ َيْقِضي َبْيَنُي ـُ َبْغيًا َبْيَنُي ـْ اْلِعْم َما َتَمُفوا ِإالَّ ِمف َبْعِد َما َجاءُى

  ﴾ٙٙ﴿﴾َكاُنوا ِفيِو َيْخَتِمُفوَف 
أىل َفُيـ  ما يحدث عند حملة العلـ دائما   ديافكعند جمي  اأ تأريخف كقكع االختالؼ عبر الإ
فرؽ إلى  فقد اختلف الييكد ال كرأيتيـ يتحزبكف كيتخندقكف إكال تمضي فترة  ت كالمعمعاتالشكااإل

كيضيفكف كقكدا   يتزعمكنياأحبار كل ل فرقة  شتى منيـ ال تبة كالفريسيكف كالصدكقيكف كغيرىـ
يل فكل ج خرى التي يتبنكنيا كالتي تخالف الفرؽ اأ اآلراءككاف الكقكد الذي يستخدمكه ىك  للفرقة
أك  ككل فرقة تنسب التيـ الختيا خرى عف الفرؽ اأ أ ثرف أ ثرفكار تجعلو يبتعد أب يأتيتراه 

كتعرضو على نصكصيـ المقدسة كت شف  خرى تأخذ كالـ الفرؽ اأأك  خرى تتأكؿ كالـ الفرؽ اأ
حيث  كىذا ىك حاؿ البشر مف فرقة فعلت ىذا الشيء م  نفسيا علما بانو ما زيف ادعاءاتيـ

 ف يعالجيا .أتاركا  عيكبو دكف اآلخريف على الدكاـ بعيكب  ييتـ
﴿عليو جعل هللا النكر في ذرية ىاركف النبي  ﴾السالـ ماعليي﴿بعد رحيل مكسى كىاركف 

 لتفسير الشريعةأىال  ككانكا  السالـ﴾ ـ﴿علييالصالحيف  نبياءفظير مف ىذه الذرية اأ السالـ﴾
وكمـ الرب ىاروف قائبل " : ﴿كقد ذكرت التكراة ما ىذا نصو :  إسرائيلكقد جعليـ هللا القدكة لبني 
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خمرا " ومسكرا " ال تشرب أنت وبنوؾ معؾ . . . لمتميز بيف المقدس والمحمل وبيف النجس 
 ﴾67﴿﴾جميع الفرائض التي كمـ الرب بيا بيف موسى إسرائيلوالطاىر . ولتعميـ بني 

كقد قادتيـ ىذه  يـ أعتادكا على العصياف كالتمردأن مراأ ىذا لـ يسغ ليـ إسرائيلبني  إال أف
 نبياءحتى قتلكا ال ثير مف اأ ﴿عليو السالـ﴾التفرؽ كاالنقالب على أبناء ىاركف النبي إلى  العادة
كقد ذكر ال تاب ال ريـ ىذا الفساد كاالختالؼ  ﴾68﴿كلفترة طكيلة كىـ على ىذه الحالة كالربانيكف 
ـْ َكاُنوْا َيْكُفُروَف ِبآَياِت  ..﴿لى : منيا قكلو تعا آيةمف  أ ثرفي  َف للاَِّ َذِلَؾ ِبَأنَُّي َوَبآُؤْوْا ِبَغَضٍب مِّ

َكاُنوْا َيْعَتُدوَف   ﴾ٜٙ﴿﴾للاَِّ َوَيْقُتُموَف النَِّبيِّيَف ِبَغْيِر اْلَحقِّ َذِلَؾ ِبَما َعَصوْا وَّ

كبدؿ كأخفي ال ثير مما  يدىضياع ال ثير مف الإلى  دىأىـ العلـ ءف اختالفيـ مف بعد ما جاإ
طالكت بعث هللا تعالى ليـ  كىـ على ىذه الحاؿ السالـ﴾ ـ﴿علييترؾ آؿ مكسى كآؿ ىاركف 

ـُ  ﴿ : قاؿ تعالى جائيـ بالبينات كالعالمات علييـ مل ا ـْ ِإفَّ آَيَة ُمْمِكِو َأف َيْأِتَيُك ـْ ِنِبيُُّي َوَقاَؿ َلُي
مَّا َتَرَؾ آُؿ ُموَسى َوآُؿ َىاُروَف َتْحِمُمُو اْلَمآلِئَكُة ِإفَّ ِفي َذِلَؾ التَّاُبوُت ِفيِو َسِكيَنةب مِّف رَّ  ـْ َوَبِقيَّةب مِّ بُِّك
ـْ ِإف ُكنُتـ مُّْؤِمِنيَف   ﴾70﴿﴾آلَيًة لَُّك

﴿عليو  حتى أختلفكا كتفرقكا بعد عيد سليماف بيذه العالمات كالبينات إسرائيلبني  يكتفِ لـ 
القكة ىي إال أف  السالـ﴾ ما﴿عليييف حتى على نبكة داككد كسليماف كىـ كانكا معترض السالـ﴾

 .التي كانت تخيفيـ مف ال الـ 
على أظيار  إسرائيلساعدت بني  ﴿عليو السالـ﴾ف الظركؼ التي تلت عيد سليماف النبي إ

بعث حتى  مذاىب شتى كفرؽ متناحرةإلى  كافترقكا ختلفكا فيما بينيـأف اختالفيـ الذي كانكا يخفكنو
فكجدكا أمره  الديف كالشريعةإلى  الرجكعإلى  فدعاىـ السالـ﴾ ما﴿علييهللا المسيح عيسى بف مريـ 

شريعة عيسى إلى  مما جعليـ ينظركف  فسيـأن يـ أعتادكا على شريعة قد كضعكىاأن غريبا  عنيـ
عليـ مما ج ه متناقض عما في أيدييـأكامر  أغلبكفي  بأنيا ديف غريب عنيـ السالـ﴾ و﴿علي

كىذه  نبياءكما قتلكا مف سبقو مف اأ محاكلة قتلوإلى  مريشنكف الغارات عليو حتى انتيى بيـ اأ
 ليو .إيخلصو مف أيدييـ كيرفعو أف هللا شاء إال أف  يحسنكف صنعيا مسألةال
فنشأت  بل ازداد حدة بمركر الزمف ف االختالؼ لـ ينتيي بعد رف  المسيح ﴿عليو السالـ﴾إ

لى لفرؽ في الديانة النصرانية ك المذاىب كا تباع المسيح ﴿عليو السالـ﴾ أنجد  حيث يكمنا ىذاا 
 . سلكبمذاىب مختلفو في الطرح كاأإلى  ينتيكف 
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حتى ﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴿رحل النبي أف فما  يةسالماإل مةلـ تسلـ منيا اأ ف ُسنة االختالؼ ىذهإ
حتى قتلكا اكالد رسكؿ هللا  آخركف كاختلف    غفير منيـكأرتد جم نقلب القكـ على اعقابيـا
 كىجركا اخريف كقتلكا ال ثير مف الصحابة الصالحيف بيتو الطاىريفأىل مف  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴿

 . كل حزب بما لدييـ فرحكف  أصبحك  كنشأت الفتف كالمذاىب
 : كاالختالؼ بنكعيف عليو السالـ﴾﴿الميدي  اإلماـظيكر إلى  ف ُسنة االختالؼ ىذه مستمرةإ
حتى لـ تسلـ  يةسالماإل مةقد كق  بالفعل في اأ مركىذا اأ كىك االختالؼ في الشريعةكؿ اأ
أما النكع الثاني كىك االختالؼ  . كما سيأتي بالتفصيل مف مسائل الشريعة مف االختالؼ مسألة

 اإلماـكست كف في أكجيا م   رسليفكالم نبياءنة جارية م  جمي  اأكىذه سُ  في تصديق النبي
مف  ال ثير كسيكذبو ال ثير المشرؽ كالمغربأىل أف رايتو سيلعنيا حتى  ﴿عليو السالـ﴾الميدي 
أىل الحق لعنيا إذا رفعت راية  ﴿:  أنو قاؿ ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـفقد جاء عف  الناس

  .﴾ٔٚ﴿...﴾المشرؽ والمغرب
حبار ككما قاتل اأ تحريض مف فقياء السكء في ذلؾ الزمافف ىذا اللعف كالعداء سيككف بإ

أف شر  حاديثكقد ذكرت اأ مف كقكعيا ال بد ُسنففيذه ال مف قبل﴾ المسيح ﴿عليو السالـ
فقد جاء عف رسكؿ هللا ﴿صلى هللا عليو  حيث سيككنكف سببا  للفتف آخر الزماف فقياءىـ الفقياء 

ياء ذلؾ الزماف شر فقياء تحت ظل السماء منيـ خرجت فق ...﴿:  انو قاؿ كآلو كسلـ تسليما﴾
لييـ تعود﴾  . ﴾ٕٚ﴿الفتنة وا 

 اأمـالتي مرت بجمي   ُسنفمف ال كالصالحيف مف عدميا نبياءاالختالؼ في قبكؿ اأ مسألةف إ
كلمة إلى  كلك رجعنا ﴿عليو السالـ﴾الميدي  اإلماـاقكاىا كما ذكرنا ست كف م  إال أف 
 شدة على ةكفي ىذا العدد دالل في ال تاب ال ريـ تس  مرات تكرد قد لكجدناىا ﴾أختمفوا﴿

 كىك القائـ مف آؿ دمحم . ﴿عليو السالـ﴾التاس  مف ذرية الحسيف  أمراختالؼ الناس في 
 
 وتغيير األحكاـ والعقػائد : جتيادنة اإلػػػػسُ 

كالعقائد ليست  حكاـاأكتغيير  جتياداإل مسألةبأف كال يخفى  السالفة اأمـفي  ُسنةمرت ىذه ال
كىـ مف يطلق علييـ  مسألةبل ىنالؾ في كل أمة مف يتصدى ليذه ال بمتناكؿ جمي  الناس

 . ﴾رجاؿ الديف﴿
 حكاـكاضح التالعب باأ يجد كبشكل   الييكد كالنصارى  خصكصا  ك  السالفة اأمـف المطل  على إ

ئيـ أنبياالشريعة التي جاء بيا  أكامرحيث تـ تغيير ال ثير مف بأف كالرىحبار كالعقائد مف قبل اأ
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مما يجعليـ  كالرغبات المريضة ىكاءتباع اأإككاف سبب ىذا التغيير ىك  ﴿علييـ السالـ﴾
 أخرى  أحكاـب ﴿علييـ السالـ﴾ نبياءكالشرائ  التي جاء بيا اأ حكاـير مف اأال ث ف نسخك ي

  . كالعقيدة الديف بمركر الزمف مف ثكابت تباعيـأكصارت لدى  عقكليـ كفقنسجكىا 
 تعالى : قكلومنيا  ية كحديثآمف  أ ثرالشريفة ىذا التحريف في  ُسنةال ريـ كال القرآفلقد ذكر 

ـَ َعف مََّواِضِعِو َوَنُسو ﴿ ـْ َقاِسَيًة ُيَحرُِّفوَف اْلَكِم ـْ َوَجَعْمَنا ُقُموَبُي ـْ َلعنَّاُى يَثاَقُي مَّا َفِبَما َنْقِضِيـ مِّ ْا َحّظًا مِّ
ـُ ُذكِّ  ْنُي ـْ ِإالَّ َقِميبًل مِّ ْنُي َيا ﴿ككذلؾ قكلو تعالى : .  ﴾ٖٚ﴿..﴾ُروْا ِبِو َواَل َتزَاُؿ َتطَِّمُع َعَمَى َخآِئَنٍة مِّ

َف اأَلْحَباِر َوالرُّىْ  وَف َعف  أمواؿَلَيْأُكُموَف بأف َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا ِإفَّ َكِثيرًا مِّ النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّ
ْرُىـ ِبَعَذاٍب َألِ سَ  َة َواَل ُينِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل للّاِ َفَبشِّ  . ﴾ٗٚ﴿﴾يـٍ ِبيِل للّاِ َوالَِّذيَف َيْكِنُزوَف الذََّىَب َواْلِفضَّ
االحياف تأتي مف خالؿ التفسير الخاطئ  أغلبكانت في  الشريعة أكامرالتحريف في  مسألةف إ
كىذه  . بحسب اللغة يعني صرفو عف معناه ـ عف مكاضعةتحريف ال لبأف كقد ذكرنا  هللا كامرأ

استحساف المجتيد إلى  االحياف أغلبخاضعة في  جتيادعملية اإلفإف بعينيا  جتيادنتائج اإل
كالشريعة بطبيعة الحاؿ  النتائج التي يقبليا عقلوإلى  كغالبا  ما ينحاز المجتيد لنتائج ىذه العملية

االحياف بعيدة عف ركح الشريعة  أغلبعل ىذه النتائج في مما يج غير ملزمة بيذه النتائج
 . حكاـالعلل التي مف أجليا كضعت اأ إدراؾنتائج العقكؿ القاصرة عف إلى  كقريبة السماكية
ا  يستأ لكف بيا أحكام فسنكا أىكائيـم  قد غيركا الشريعة بما يتالئـ بأف كالرىحبار ف كثيرا  مف اأإ
كا طكاغيت كجبابرة أصبحف ئيـأنبياتحقكا العذاب بما خالفكا هللا تعالى ك فاس الناس بالباطل أمكاؿ

 قاؿ تعالى : كا اربابا  مف دكف هللاأصبححتى  كيستحكذكف على ما في أيدييـ يظلمكف الناس

ـْ َأْرَبابًا مِّف ُدوِف للّاِ َواْلَمِسيَح ﴿ ـْ َوُرْىَباَنُي ـَ َوَما أُ أبف اتََّخُذوْا َأْحَباَرُى ِمُروْا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوْا ِإَلػيًا َمْرَي
  ﴾٘ٚ﴿﴾َواِحدًا الَّ ِإَلػَو ِإالَّ ُىَو ُسْبَحاَنُو َعمَّا ُيْشِرُكوَف 

بسبب تغييرىـ  اربابا للناسأنفسيـ  جعلكابأف كالرىحبار ف ىذه اآلية تكضح كيف أف ىؤالء اأإ
 عتيـ تلؾ .فكانت عبادة الناس ليـ بطا كتحريـ الحالؿ كتحليل الحراـ للديف

وفي عنقي صميب  ﴾تسميما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿رسوؿ هللا إلى  انتييت﴿:  قاؿ انوعدي بف حاتـ كقد جاء عف 
مف ذىب فقاؿ: أليسوا يحرموف ما أحل هللا فتحرمونو ويحموف ما حرمو فتحمونو ؟ قمت: بمى، 

  ﴾ٙٚ﴿﴾ قاؿ: فتمؾ عبادتيـ
 . التحريـ كالتحليل الذي كق  فيو فقياء الييكد كالنصارى  ف ىذه الركاية يتبيف منيا كبشكل كاضحإ

ـَ  في قكلو تعالى : ﴿ حكاـفي سكرة النحل بعض اأ القرآفكقد ذكر  ـُ اْلَمْيَتَة َواْلدَّ ـَ َعَمْيُك ِإنََّما َحرَّ

                                                 
 ٖٔالمائدة آية سكرة  - ٖٚ
 ٖٗالتكبة آية سكرة  - ٗٚ
 ٖٔالتكبة آية سكرة  - ٘ٚ
 ٙٛٔ – ٘ٛٔشرح ص  - ٕج  -الزمخشري  -ال شاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف اأقاكيل  - ٙٚ



ـَ اْلَخنِزيِر َوَما  ْمَنا  َوَعَمى ثـ قاؿ تعالى لنبيو : ﴿.  ﴾ٚٚ﴿﴾...ِلَغْيِر للّاِ ِبوِ أىل َوَلْح الَِّذيَف َىاُدوْا َحرَّ
ـْ َوَلػِكف َكاُنواْ   . ﴾ٛٚ﴿﴾َيْظِمُموَف أنفسيـ  َما َقَصْصَنا َعَمْيَؾ ِمف َقْبُل َوَما َظَمْمَناُى

 مسألةكىذه ال حكاـال الناسخ كالمنسكخ مف اأإ ديافالتحليل كالتحريـ كاحدة في جمي  اأ مسألةف إ
 كالدـ تحريـ الميتة مسألةف أالشريفة  اآليةفالذي يتبيف مف  . الشرعية حكاـقليلة بالنسبة لعدد اأ
إال أف  . ﴿عليو السالـ﴾في شريعة مكسى  أيضا  كانت محرمة  لغير هللاأىل كما  كلحـ الخنزير

كىذا مثاؿ  ياإتباعىـ هللا تعالى بأمر التي  حكاـبتغييرىـ لأل أنفسيـ الييكد كالنصارى قد ظلمكا
علما  باننا سكؼ نأتي لتبياف ىذا التالعب  ﴿عليو السالـ﴾يعة مكسى بسيم لتالعب الييكد بشر 

 . نتظرأف
منذ زمف  تسليما﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿التي جرت في أمة الخاتـ  ُسنفمف ال كالتالعب بيا حكاـتغيير اأ ُسنةف إ

لى الصحابة ك  كلـ تبقى  كقد أختلف فقياء المسلمكف بشكل عاـ في الحالؿ كالحراـ يكمنا ىذاا 
كاف االختالؼ على بعد أف  حتى كصل االختالؼ داخل المذىب الكاحد ختلفكا فيياأال ك إ مسألة

 .بيف للقار  ال ريـ مف خالؿ البحثكىذا ما سيت مستكى المذاىب
 
 
بل راحكا يكتمكف ما أنزؿ هللا كىـ  كالعقائد فحسب حكاـبتغيير اأف ابكالرىحبار اأ يكتفِ لـ 
ـَ َتْمِبُسوَف اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَف أىل ﴿َيا :  ولك ق تعالى فيهللا  ـىكقد ذكر  يعلمكف  اْلِكَتاِب ِل

ـْ َتْعَمُموَف ﴾  ﴾ٜٚ﴿اْلَحقَّ َوَأنُت
 حكاـفمرة كانكا يكتمكف ما أنزؿ هللا تعالى مف اأ أنكاعللحق على بأف كالرىحبار كاف كتماف اأ
كتارة يكتمكف ما أكصاىـ بو  الناس كيسيركا كفق أىكائيـ ئيـ ليتسلطكا علىأنبياالتي جاء بيا 

 . ليضلكا الناس عف الحق كأىلو في كتبيـ ﴾تسليما ملسو هلآو هيلع هللا ىلصىـ مف كصف النبي دمحم ﴿أنبياء
حيث تـ  بعد رحيلو مباشرة تسليما﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿مة الرسكؿ الخاتـ أكتماف الحق ظيرت في  ُسنةف إ
كأنكر  ﴿عليو السالـ﴾طالب  أبيعمو علي بف أبف الخيو ك  تسليما﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿اف كصية الرسكؿ كتم

ماـ بعد كأستمر ىذا ال تماف كالنكراف إل جم  غفير مف الناس ما رأكه كسمعكه في بيعة الغدير
كما قتل  مف آؿ الرسكؿ ﴿علييـ السالـ﴾ بسيكؼ المسلميف كسمكميـ ئمةحتى ُقتل اأ ماـإ
 مف قبل . إسرائيل﴿علييـ السالـ﴾ بسيكؼ بني  نبياءاأ
كسيستمر ىذا ال تماف كالنكراف  حذك النعل بالنعل كالقذة بالقذة مةجارية في ىذه اأ ُسنةف ىذه الإ

عليو السالـ﴾ سيلقى مف ﴿الميدي ف إبل  عليو السالـ﴾﴿حتى ظيكر الميدي مف آؿ دمحم 
                                                 

 ٙٔٔسكرة النحل آية  - ٚٚ
 ٛٔٔسكرة النحل آية  - ٛٚ
 ٔٚآؿ عمراف آية ة سكر  - ٜٚ



 ﴾ليو السالـ﴿ع الميدي ف كصفأحيث  علييـ السالـ﴾﴿ بياءنشد مما القاه اأأالنكراف 
 ئمةاأ أقكاؿمعركفو في  كاأمكر التي سكؼ تميزه عف غيره مف المدعيف ملئ ال تبت كعالماتو
اف ؼ يتغاضى عنيا رجاؿ الديف في زمسك  كل ىذه العالمات كاالماراتإال أف  علييـ السالـ﴾﴿
سعيا  أنفسيـ مبتدعة مف عند أدلةك  ا  جعلكا لو شركطلي كيكتمكنيا كسكؼ يعتمكف علييا ظيكره

طفاءا    . للنكر الذي سيأتي بو منيـ لت ذيبو كا 
منيا  التي كرد ذكرىا في اأثر الشريف مسائل﴾ مف الليو السالـالت ذيب للميدي ﴿ع مسألة إف
َياُتَنا َقاَؿ َأَساِطيُر ِإَذا ُتْتَمى َعَمْيِو آ ﴿ : عف أبي عبد هللا ﴿عليو السالـ﴾ في قكلو تعالى ما كرد
ِليَف  ﴾ يعني تكذيبو بقائـ آؿ دمحم ﴿عميو السبلـ﴾ إذ يقوؿ لو : لسنا نعرفؾ ولست مف ولد اأْلَوَّ

  ﴾ٓٛ﴿فاطمة كما قاؿ المشركوف لدمحم صمى هللا عميو وآلو ﴾
حب ي المفسد ال أف اأمـمف المسائل التي اعتادت علييا  كالمرسليف نبياءت ذيب اأ مسألةف إ

 كىذه ىي الحقيقة . أبدا  المصلح 
الييكد أحبار كأدكاتو عند  جتيادللخكض في تفاصيل اإلاآلف سنتجو  ما تقدـ مف البيافكبعد 
 أصبححتى  كصياءكاأ نبياءلنطل  على ما فعلكه في الشريعة التي جاء بيا اأ النصارى بأف كرى

كعاشكا كسم  كالمخالفة للشرع الحق المتناقضة م  حكاـالديف بسببيـ عبارة عف مجمكعة مف اأ
فأكىمكا الناس بذلؾ كالناس لـ يقصركا في طاعتيـ  ككأنيا صدرت كاقعا مف هللا تلؾ البدع
 .  أ ثرف أ ثرعلى الطغياف كالتمرد بأف كالرىحبار مما ساعد اأ كأتباعيـ

 

 يود :ػػعند الي جتياداإل

ك  ﴾التكراة﴿ ىما ئيسييف مف ال تبيستند الييكد في معرفة تعاليـ دينيـ على مصدريف ر 
  : ﴾التلمكد﴿
تكراة ع ﴿قساـ : أثالث إلى  كتنقسـ عني بالعبرية الشريعة كالقانكف كالتعليـت يفي : ما التكراةأ
سفر الت كيف ع سفر الالكييف ع سفر العدد ع سفر ﴿ : إلى تفرعت فالتكراة ﴾ع مكتكبات أنبياء
كالثاني كؿ كالثاني ع الملكؾ اأكؿ كع ع القضاة ع صمكئيل اأيش ﴿ : إلى يتفرع نبياءاأك  ﴾التثنية
 . ﴾ايكب ع المجالت تأريخسليماف ع  أمثاؿداككد ع  أميرمز  ﴿ : إلى المكتكبات تتفرع كاخيرا   ﴾
أك  يمثل الشريعة الشفكية حيث يزعمكف بانو حبارات اأإجتيادبيت القصيد مف  فيك: ما التلمكد أ
 كما سياتي تفصيل ال تب الحقا   ﴾ماراجالمشنا كال﴿ : إلى التلمكد كينقسـ صحأية بمعنى جتياداإل
. 
 

                                                 
 ٔٙص  - ٔ٘ج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٓٛ



 شريعة هللا وشريعة حاخامات الييود :
حيث  في جبل الطكر في سكرة االنعاـ ﴾عليو السالـ﴿ كرد ذكر قصة نزكؿ االلكاح على مكسى

عليو ﴿ يو مكسىكاعد نب مف بطش فرعكف كمأله إسرائيلنجا بني بعد أف ذكر هللا عز كجل انو 
ُموَسى َثبلِثيَف  َوَواَعْدَنا ﴿ :قاؿ تعالى  ليلةربعيف أصارت ف كأتميا بعشرثالثيف ليلة  ﴾السالـ

َـّ ِميَقاتُ    ﴾81﴿﴾...َربِِّو َأْرَبِعيَف َلْيَمًة  َلْيَمًة َوَأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر َفَت
َوَكَتْبَنا َلُو ِفي  ﴿ : في قكلو تعالى فالقرآكالتي يذكرىا  ة التي نزلت في االلكاحلييف الشريعة اإلإ

 .  ﴾82﴿﴾..اأَلْلَواِح ِمف ُكلِّ َشْيٍء مَّْوِعَظًة َوَتْفِصيبًل لُِّكلِّ َشْيٍء 
 ا  شأنف قبالة شريعة جديدة ال تقل تق كجدت نفسيا بعد قركف مف الزماف ةلييإف ىذه الشريعة اإل
أك  ﴾الشريعة الشفكية﴿ كنعني بيا ا بر منيأبل ربما تحظى بقدسية  عنيا في نظر الييكد

 كتعاليـ كتفاسير كشركح ككصايا مجمكعة قكاعد عفعبارة  كما يصطلح عليوع كىك ﴾التلمكد﴿
 . الييكي  جتياداإل ع فيك نتاجحبار بيف اأ آخرإلى  مف حيف ت تتناقل كتدرس شفييا  كان
 ﴾عليو السالـ﴿ مكسىف يخلعو كينة الييكد بعد انقضاء عصر أالذي حاكؿ  ف ثكب القداسةإ

حقيقة المنعطف الخطر الذي إلى  مف خالؿ النظرة عف كثب قصى معانيو العتيدةأيتجلى في 
عليو ﴿مكسى  االذي جاء بي كالتكراةكجدكا جبية دينية ليا ثقل أحيث  حباراأكلئؾ أثو تفكير أحد
 ﴾ּלּאּמּד - مدال﴿كلمة مشتقة مف الجذر العبري كىك  ﴾التلمكد﴿ أسـكاطلقكا عليو  ﴾السالـ
 :ىما قسميف رئيسييف إلى  ينقسـ التلمكد. ك  ﴾83﴿ الذي يعني الدراسة كالتعّلـك 
 

 :  المشنا : اوالً 

 . حكاـتتضمف القكاعد كاأأي  قكانيف الييكد السياسية كالحقكقية كالمدنية كالدينية ىي مجمكع
 الرأيأك المسلؾ أك المذىب أي  ﴾ىاالغا﴿ الفقيية التي تدعا حكاـمصنف اأبشبو أكالمشنا 
الخركج كالالكييف ﴿: سفار أكالفرائض كالتشريعات الكاردة في  حكاـالذي يذكر اأ يجتياداإل

 . ﴾كالتثنية كاالشتراع
ككضعكا  كفسره فقياء الييكد مما كرد في التكراة اكيبقى الحالؿ كالحراـ كالطيارة كالنجاسة كغيرى

 . ـ ٕٓٓك  ٜٓٔجمعيا ييكذا الناسي فيما بيف  كقد ىـ الشخصيإجتيادب كقيكدا   لو حدكدا  
 . الييكدأحبار عند ع كىي المرج  الرسمي المكثكؽ  الِمشنا الجزء اأكؿ كالرئيسي للتلمكد كتعد
ما آراء الحكماء  الِمشنا إما عامة مجيكلة المصدر أحكاـك  . كآراء الحكماء  المعلميفأك ع كا 

                                                 
 ٕٗٔسكرة االنعاـ آية  - ٔٛ
 ٘ٗٔسكرة االعراؼ آية  - ٕٛ
 ٕ٘ٔص - ٘ج -عبد الكىاب دمحم المسيري  -مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية  - ٖٛ



تتضمف ك  ما مسألةإذا كق  تعارض حكؿ  جحةكالمر  لةىي المفض يةجتياداإل ﴾الحاخامات﴿
 ﴾84﴿حباراأ كبار بيف كجيات نظرية خالف أحكاـما تضـ  ككثيرا   المشنا آراء فقيية محسكمة

 

  : الجمارا: ثانيًا 

أك  أمثلةالكاردة في المشنا ب حكاـتكضح القكاعد كاأأي  ىي الشركح كالحكاشي التي تحيم بالمشنا
 كالجمارا تعني .االخير  يجتياداإل الحكـ الفقيي جنبيا غالبا   إلى كتناقشيا كتض  حكايات
 قكاؿبما يشملو مف اأ العنصر القصصي كالركائيأي  ﴾اليجادا﴿كتتجلى فييا  ﴾الت ملة كالتتمة﴿

 الت التي حصلت في معاىد الدرس أجل ىذه الشركح كالتفاسير .ادالمجك المأثكرة 
حبار ات اأإجتيادم   التكراةالذي ىك نتيجة تفاعل  ديتألف التلمك  مف المشنا كالجمارا معا  
التي تناكليا المنقاشات كالشركحات  وخاللمف يبيف  كتابفيك يعتبر بمثابة  كالمستحدثات الفقيية

كت ثر  حيف يصطدـ التطبيق العملي بالنصكص المقدسة تبدأ المشكلة بالظيكرك  الييكدأحبار 
 حلكؿ كالمخارج . بينما يتصاعد البحث عف ال اتجتياداإل

 خرى كاأ داىما في فلسطيفإح : ف الجمارا ُكضعت مف قبل مدرستيف ييكديتيفإإلى  كنشير ىنا
ما أ .طيني كالتلمكد البابلي سالتلمكد الفل : اأمر الذي ترتب عليو كجكد تلمكديف ىما . في بابل
يكحناف بف ﴿سو الرابي سأكقد كض   منتصف القرف الراب  الميالديإلى  وتأريخفيرج   الفلسطيني
كىك يختلف عف التلمكد  مؤسس ا اديمية طبرية ﴾ييكذا ىاناسي﴿تالمذة الرابي  أحد ﴾نبحة

أك بالشرح  يكتفيكطريقة العرض كاللغة ع فالتلمكد الفلسطيني  سلكبالبابلي مف حيث المادة كاأ
ياية القكؿ المرج  ع كيعرض في نحبار التحليل لنص المشنا م  سرد مناقشة غير مطكلة بيف اأ

الفصل في كل نظرية فقيية كمعاملة تشريعية ع بينما البابلي يفتح الباب على مصراعيو  مركاأ
 .﴾85﴿قكؿ مرجحإلى  لمناقشات طكيلة ال تنتيي

 

 : عند الييود نشاة التممود ومصادر التشريع

داـ  يإجتياد اج عملذ انو كاف نتإ ف التلمكد لـ يكلد في فترة زمنية محددةإ نقكؿ :ف أنستطي  
 ﴿عليو السالـ﴾ف التكراة بمتطلبات التشري  بعد عصر مكسى تكقد يقكؿ قائل : ىل لـ  سنكاتل

ليكمل النقص في  ياجنبإلى  رافد آخر يقفإلى  بحاجةىل كانت التكراة ك ؟  ككصيو يكش 
 ؟  إسرائيللتقكـ بكل احتياجات بني  تعاليمياأك نصكصيا 

                                                 
 ٜٕص -الدكتكر احمد ايبش -التلمكد كتاب الييكد المقدس  - ٗٛ
 ٕٗييكدية بيف النظرية كالتطبيق ص ال - ٘ٛ



 التكراة الباري عز كجل يف كصفح القرآفصميـ كتاب هللا  مفستفياـ نجد الجكاب على ىذا اال
ـُ ِبَيا النَِّبيُّوَف الَِّذيَف َأْسَمُموْا ِلمَِّذيَف َىاُدوْا  ﴿ : بقكلو ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَيا ُىًدو ُه َوُنورب َيْحُك

بَّاِنيُّوَف َواأَلْحَباُر  ِكَتاُب ُموَسى َإَمامًا  ﴿ ىكد كاالحقاؼ :كقكلو كذلؾ في سكرتي  . ﴾86﴿﴾َوالرَّ
يفاء ال تاب السماكي بجمي  متطلبات إمزيد مف البياف حكؿ إلى  كعليو ال نحتاج . ﴾87﴿﴾َوَرْحَمًة 
بقركفع ل ف  ﴿عليو السالـ﴾ بعد مكسى ﴿عليو السالـ﴾ حتى مجيء المسيح قلعلى اأ الشريعة

ف ال تاب ال أبحجة  جنب التكراةإلى  أخرى ري  ضافة مصادر تشإمف  كينة الييكد لـ يركا بدا  
 . ي يصبح النامكس المت امل للبشر ل فقياء الييكد يفي بالغرض لكحده دكف تعاليـ ككصايا

حيث  أيضا  التي جرى علييا فقياء النصارى كالمسلميف  ُسنفمف ال مسألةكفي الحقيقة أف ىذه ال
مما  ال يفياف بالغرض ُسنةمف أف ال تاب كال فيالمسلم أغلبسيتبيف لنا في ىذا الباب ما قالو 

 جماعكالقكؿ باإل حكاـأعتبركىا دليال  في معرفة ما يجيلكنو مف اأ أخرى  ا  جعليـ يبت ركف طرق
 العملية المخترعة . صكؿفضال  عف اأ كدليل العقل

مف ربو  التكراة أخذليس  لمدة مكث في الجبل ﴿عليو السالـ﴾مكسى بأف  الييكد أدعكاأحبار ف إ
مف يكـ كاحد  أ ثرف يبقى ىنالؾ أال ل اف ال يلـز ا  ك  الشفكية خرى ال بل ليتلقى التعاليـ اأ كحدىا
 إليويالئـ ما يذىبكف  تفسيرا   ستدلكا في ىذا الطرح على تفسير كاحد مف النصكص التكراتيةأع كقد 

إنا ﴿لقائل: ع ا﴾ٕٔ: ٕٗ﴿نص سفر الخركج  فسر حيث يقكؿ الحاخاـ سيمكف بف ال يش حيف
:  إّف المراد باأللواح﴿:  . بقكلو ﴾ميا ليـجر وقانونًا ووصايا كتبناىا لتعمسنعطيؾ ألواح الح

:  كتبناىًا يعنيو .  : ىي الِمشنا . والوصايا الوصايا العشر. والقانوف: ىو القانوف المكتوب
. فيذا يعممنا  : الجمارا هلتعّمميًا معناو .  مف كتابات مقدسة يتناقميا الييود نبياءالذي كتبو األ 

 . ﴾88﴿أّف ىذا كمو ُأعطَي لموسى في طور سيناء ﴾
للييكد ما  ﴿عليو السالـ﴾ ىك تعليـ مكسى الحقيقيف المعنى أ كحيف نتكقف عند ىذا النص نرى 

ىك عيف التحريف الذي  ل ف التفسير الغريب الذي يطرحو الحاخاـ سيمكف  جاء في التكراة كحدىا
 كالذي يبطل قكؿ الحاخاـ بينا فيما تقدـكما  حرؼ النص عف معناه الحقيقي بانو القرآفيصفو 
إال  بل أقل منيا في لحظة ﴿عليو السالـ﴾ف يلقي العلـ في قلب مكسى أف هللا قادر على أ ىك
تلؾ العلة ت مف في  ومعف قك  يدا  اربعيف يكما  بع ﴿عليو السالـ﴾العلة كاضحة في بقاء مكسى أف 
ال إكما تجاكزه  متحاف بالفعلكقد كق  اإل ’كيمتحنيـ إسرائيلف يفتتف بني أهللا  ادأر حيث  االفتتاف
فيذه ىي العلة مف بقاء  ﴿عليو السالـ﴾تبعكا العجل كخالفكا مكسى أىـ أ ثر فإف  القلة القليلة
 الحاخاـ .  إليوال ما ذىب  عف قكمو يدا  بع ﴿عليو السالـ﴾مكسى 
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  بر مف ال تاباتجرى جم  القسـ اأ ا فترة البدء بجم  التلمكدا بانيإلييفي الفترة التي اشرنا 
طالما  المستحدثةالتكراة لتغطية االكضاع كالنكاحي الجديدة إلى  كاضيفت ﴾ات االحبارإجتياد﴿
 كىذه المرحلة يطلق علييا مرحلة –كما يزعمكف  -ف النص التكراتي لـ يف بيذه الحاجات أ
كيمثل كل زكج منيـ  ﴾زكجكت﴿يسمى بمرحلة االزكاج  ثـ تلت ىذه المرحلة ما ﴾ال تبة﴿

رئيس بيت أك ع كنائب الرئيس  ﴾الناسي﴿كلقبو  ميراأأك المنصبييف التالييف : رئيس السنيدريف 
 الديف كىـ حسب التسلسل :

 جكزيو بف يكحناف  جكزيو بف يعكزر ..... -
 نطاي االربيلي  يشكع بف فراحيا ....... -
 سمعاف بف شطاح ....... ييكذا بف طباي -
 اتباليكف  شماعيا ....... -
 شماي ....... ىيلل -
 

كانت  الرأيف الخالفات بأإلى  م  االشارة جتيادفي ممارسة عملية اإل ميما   ىؤالء قد لعبكا دكرا  
حتى كصف الفيلسكؼ الييكدي مكسى بف ميمكف ىذا  حباراأفي تصاعد مستمر بيف ىؤالء 
معممنا موسى عميو السبلـ، حتى  أياـمنذ ﴿:  المشنا قائال  النكع مف االختالؼ في كتابو شرح 

عقيدة مف العقائد  الييود عمى أيةأحبار حاخامنا المقدس ييوذا الناسي، لـ يتفق أحد مف 
القانوف الشفوي، بل كاف رئيس محكمة كل جيل، يضع مذكرة  أسـس عبلنية، بالتي كانت تدر 

ييو، لينقميا شفا شعبو، وىكذا أّلف كل عالـ مف العمماء إلى  ىةعما سمعو عف سمفو وموجِّ
كتابًا مماثبًل ليستفاد منو، حسب درجة كفاءتو، إذا كاف متمكنًا مف القوانيف الشفوية، وما 
توّصل إليو السابقوف مف تفسير التوراة والقرارات التي أعمنت في مختمف األجياؿ، وقررتيا 

حتى جاء حاخامنا المقدَّس ييوذا الناسي الذي  المحكمة العميا ﴿السنيدريف﴾. ومّر الزمف ىكذا
والقرارات، وشرح القانوف المروي عف موسى  حكاـجمع ألوؿ مرة كل ما يتعمق بالسنة واأل

 . ﴾89﴿﴾معممنا المأمور بو في كل جيل
 التي مرت بالديانو المسيحية مسألةىي بعينيا نفس ال التي مر بيا فقياء الييكد مسألةف ىذه الإ

كالفتاكى  صكؿف اأإ جتيادحيث سيتبيف للقار  ال ريـ في مبحث اإل يسالمالديف اإلككذلؾ في 
مف  مسألةكىذه ال كال ت اد تجد فقيييف متفقيف على قكؿ كاحدة الفقيية مختلفة مف فقيو آلخر

كليف اأ ُسنفكنفيـ مدى التطابق ال بير بيف  أ ثرل ي نفيميا  أذىانناإلى  التي تضاؼ ُسنفال
 .لمتأخريفا أفعاؿك 

                                                 
ٜٛ - Barclay Joseph: Hebrew Literature p3 



- ٕٕٓكىي فيما بيف  ﴾االمكرائيـ﴿ الييكدية ىي مرحلة ةالتي مرت بالديان خرى كمف المراحل اأ
كىي تعني العلماء الذيف عاشكا في فلسطيف كالعراؽ خالؿ ىذه الفترة ع كتتعدد  ميالدية ٓٓ٘

كقد  ﴾ف المت لمكف ع المفسركف ع الشراح ع المجادلك ﴿كمنيا  التسميات التي تطلق على ىؤالء
ثـ جاءت مرحلة  . يةجتيادكفق نظرياتيـ اإلانحصر نشاطيـ الرئيسي في شرح المشنا كتفسيره 

ع  الرأي أصحابالسلف ك  أقكاؿلكف كالشراح في متامالأي  ﴿الصابكرائيـ﴾كىي مرحلة  أخرى 
كنشاط ىؤالء الصابكرائيـ كاف محصكرا   . كغيرىـ كثير آحاي كالرابي شيرىـ الرابي جكزيوأ
جانب بعض المجاالت إلى  بكاسطة اضافات كىكامش تفسيرية كشرحية تعليق على التلمكدبال

غريبع كما كادخلكا على التلمكد  أسلكباء المشتركيف فييا كبأسمالتي اضيفت للتلمكد دكف ذكر 
  . ﴾ٜٓ﴿بعض القراءات النيائية حكؿ اختالؼ اآلراء لدى اسالفيـ

ما فييا ىك  أ ثركاف  لالختصار مراعاة  تركناىا  أخرى لقد مرت الديانة الييكدية بعدة مراحل 
ليـ شريعة خاصة ىي  أصبححتى  كالحاخاماتحبار اأ مف قبل اآلراءكأبداء  جتياداإل
كما سيتضح للقار   ىتماـأ يما أىتمكا بالتلمكد أ كقد  . ﴾التكراة﴿في قباؿ شريعة مكسى  ﴾التلمكد﴿
 . تقليدكىك ما يخص ال في الباب الثاني أ ثر مراأ
 
 ارو ُه :ػػػعند النص جتياداإل

التي  يا االناجيل االربعةأىم على مصادر عديدة مف ال تب كالمؤلفات المسيحية تستند الديانة
متي ع مرقس ع لكقا ع ﴿ مف قبل تالميذه كىف ﴿عليو السالـ﴾ كتبت بعد رف  السيد المسيح

كما يصطلح علييـ في القركف  ﴾سةآباء ال ني﴿أك كتابات رجاالت المسيحية إلى  ضافة  إ ﴾يكحنا
يا شأن طكائف عديدةإلى  كقد انقسمت ىذه الديانة . ﴿عليو السالـ﴾ التي تلت دعكة النبي عيسى

كتعد نقاط الخالؼ كثيرة  . نبياءرحيل أأالتي حادت عف مسارىا بعد  ديافالعديد مف اأ شأف
ىك  يةجتياداتيـ اإلاختالفكمف  نييفات زعماء النصارى الديإجتيادنتيجة ل ثرة  بيف تلؾ الطكائف

 -تعالى هللا –هللا أبف نفسو فطائفة تقكؿ بأنو  ﴿عليو السالـ﴾الخالؼ حكؿ ماىية الرسكؿ عيسى 
رح قنـك ثالث م  الرب كالك أىك  ﴿عليو السالـ﴾ف المسيح أأي  كطائفة تقكؿ بعقيدة التثليث
  .القدس ع كطكائف تقكؿ بالتكحيد

صاغ ترتكلياف في القرف الثاني بعد أف حصكصا   ئف النصارى اف طك بي كبير قد نشب نزاعل
 لـ ترد في ال تاب ﴾الثالكثأك التثليث ﴿في الكاق  أف كلمة ك  للميالد عقيدة الثالكث المزعـك

كىك كاىف عاش في  أف أكؿ مف صاغيا كاستعمليا ىك ترتكلياف في القرف الثاني للميالدك  المقدس
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كالركح القدس بف اأبأف  ع عندما أعلف نظريتو التي تقكؿ الميالدي قرطاجة خالؿ القرف الثالث
  .كاحد ف كانا ىما كاأب عبارة عف كيافا  يشتركاف في كينكنة اإللوع ك 

التثليث ليس أمرا  فإكحاكؿ أف يفسر العقيدة بالقكؿ  ثـ ظير سبيليكس في منتصف القرف الثالث
 . حادث مؤقت كليس أبديا حقيقيا في هللاع ل نو مجرد إعالف خارجيع فيك

 في الجكىر ليس مساكيا  لألببف كأف اأ اأب كحده ىك اأزليبأف ثـ ظير أريكس الذي نادى 
خلفو البطريرؾ  ككذلؾ فعل . مما أثار بطريرؾ اإلسكندرية بطرس ضده كلعنو كطرده مف ال نيسة

كقد تفرؽ علماء .  ﴾سالثالكث اأقد﴿العقيدة  أساسإسكندرع ثـ الشماس إثناسيكس الذي كض  
دف  باالمبراطكر  ياأمر الذ المسيحية ككبار قادة ال نيسة بيف مؤيد أريكسع كمؤيد أثناسيكس

كحضر ىذا  ميالدي في نيقية ٕٖ٘الدعكة لعقد أكؿ مجم  مسككني في عاـ إلى  قسطنطيف
نتيى ذلؾ كا كاحدة يجم  الناس حكليا على عقيدة تفاؽلال عرجاؿ النصارى االجتماع أ ابر 

 . لكىية المسيحإالقكؿ بإلى  المجم  بانحياز اإلمبراطكر
كاتس   ثبت لدى النصارى ىذا المعتقد العقيدتيف أصحابكبعد نزاعات كمعارؾ كقتل كتشريد بيف 

إلى  كاالختالؼ مستمر كلـ يبقى مف المكحديف المسيح إال نسبة قليلة تتمركز في أمريكا ككندا
  .يكمنا ىذا 
إلى  المسلميف اختالؼيا أىم في عدة مكاقف سالـزمف اإل قد حصل ما يشابيو في كىذا الحدث

التي ك  الرأيكبيف مدرسة  مدرسة الحديث التي قادىا جملة مف الفقياء : مدرستيف فقييتيف كىما
ككما  كذلؾكا فقد اختلف ُسنةمف السير على ىذه ال يةاإلمامكلـ يسلـ  . بك حنيفة النعمافأ تزعميا
 كض  منيجا   قد كالثاني ثر فقماآلكاف يعتمد على كؿ فاأ يصكلي كاأخبار تياريف األى إ سيأتي
ييف صكلنتصر اأأ شب النزاع بينيماكبعدما  فكلد النزاع بيف التياريف مف العقل مستنبطا   جديدا  

 ية .سالماإل مةالتي جرت علييا اأ ُسنةكىذه ىي عيف ال بفعل القكة ال الحجة

كاف ليا  ﴾المجام ﴿يطلق علييا  يا الطكيل على مؤتمرات عالميةتأريخية في عتمدت المسيحأ 
ات إجتيادفي طرح  كما مر ذكره  بر االثر في تحديد عقيدة النصارى بشخص المسيح نفسوأ

 .ع كيبلغ عددىا عشر مجام بأف القساكسة كالرى
 النصارى بأف قدىا رىالتي ع ﴾المجام ﴿على نتائج تلؾ  أمرأي  ف عقيدة المسيحييف تنبني فيإ

التي تقبليا ك  اتيـ الشخصيةإجتيادكما قرركا فييا العديد مف  كقرركا فييا مكقفيـ مف نبييـ
جل الحديث عف ماىية ؤ كسكؼ ن كتابيـ المقدسإلى  دكف الرجكع المسيحييف بكل رحابة صدر

 هللا تعالى . إف شاءالباب الثاني في بحثنا ىذا إلى  تبعيا النصارى في دينيـأالتقليد التي 
أك  ف ينزؿ مكمال  أهللا  أرادهالديف الذي  عيف كىك ﴿عليو السالـ﴾ المسيح الديف الذي جاء بوف إ

 بعاتقو ف يلبي ىذا الرسكؿ اأمانة التيأع ككنتيجة طبيعية ﴿عليو السالـ﴾ لشريعة مكسى متمما  
قاؿ  رساالت مف سبقكه المحكر لتلؾ الرسالة كما كانتك بكل صدؽ كاخالصع كالتكحيد ىك المبدأ 



ـَ للّاُ  ﴿ :تعالى  ـْ ِإنَُّو َمف ُيْشِرْؾ ِبالِّلِ َفَقْد َحرَّ  َوَقاَؿ اْلَمِسيُح َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْعُبُدوْا للّاَ َربِّي َوَربَُّك
 الذي جاءت بو رسالتوىذا التكحيد  . ﴾91﴿﴾َعَميِو اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِلمظَّاِلِميَف ِمْف َأنَصاٍر 

نبي بني  ﴿عليو السالـ﴾ كآخرىـ مكسى نبياءكاف بمثابة التذكير بالمبدأ االكحد لأل حيث الشريفة
 اكم ﴿عليو السالـ﴾ف تعاليـ الحاخامات قد طغت على تعاليـ مكسى أذ بدى إ المبجل إسرائيل

ذاك  ليو السالـ﴾﴿عه مكسى أ يكمل ما بدل ﴿عليو السالـ﴾اسلفناع كليذا السبب جاء عيسى  ما  ا 
في العيد  ﴿عليو السالـ﴾ ال تاب سنجد مصداؽ ذلؾ في قكؿ المسيحأىل مصادر إلى  رجعنا
قض بل الكّمل ، فاني ألن ما جئت . نبياءاأل أو  لناموسقض األن ال تظنوا اني جئت ﴿ : الجديد

 ناموسمف النقطة واحدة أو اف تزوؿ السماء واالرض ال يزوؿ حرؼ واحد إلى  الحق اقوؿ لكـ
 نبياءكلطالما كانت بعثة اأ ﴿عليو السالـ﴾ىذا ىك ملخص رسالة عيسى . ﴾92﴿﴾حتى يكوف الكل

لى هللا عليو ص﴿كحتى خاتميـ  ﴿عليو السالـ﴾مف نكح  السابقيف  الالحقيف مكملة لتعاليـ كمباد
 . ﴾كآلو كسلـ تسليما
مف جراء  إسرائيلبني  كق  فيوالذي طالما  يزيل االختالؼل ﴿عليو السالـ﴾المسيح  لقد جاء

جتيادك  تعاليميـ التقليدية َناِت َقاَؿ َقْد ِجْئُتُكـ  ﴿ :قاؿ تعالى  اتيـ الشخصيةا  َوَلمَّا َجاء ِعيَسى ِباْلَبيِّ
 . ﴾93﴿﴾ِباْلِحْكَمِة َوأِلَُبيَِّف َلُكـ َبْعَض الَِّذي َتْخَتِمُفوَف ِفيِو َفاتَُّقوا للاََّ َوَأِطيُعوِف 

يبقى السؤاؿ عف سر االختالؼ الذي حصل مف  ىذا بعدك  سس الدعكة كانت تلؾأف أال شؾ 
 عيسىإلى  نتسابتنتحل اإل ف فرقة  يف كسبعيثنأنتج أنقالب المكازيف ك إإلى  دىأكالذي  ؟ بعده

ف نمر على ألنا  ال بدفمف غيبتو حتى العصر الحاليع  على حد كصف الركاية ﴿عليو السالـ﴾
ل ي نقف على لب  ﴿عليو السالـ﴾المرحلة الميمة مف رسالة المسيح العصكر التي تلت تلؾ 

 . ثر الخالؼ الحاصلأالحقيقة كنقتفي 
المرحلة لـ  ككانت تلؾ ياـفي تلؾ اأ ﴿عليو السالـ﴾ كاف كل شيء يجري كما خطم لو المسيح

 كفق نظاـ رسالي مبجل تجري أف بل كانت تجري كما يشتيى ليا  ت ف تحيد عف الخم الصحيح
عف فحكاىا  ﴿عليو السالـ﴾التي بدلت رسالة المسيح  كالتابعيف صحابات بعض اأإجتيادلكال 
كانت السبب الرئيسي في تبديل  ات عقلية ىزيلةإجتيادمحاطة ب رسالة شبو كثنيوإلى  ليياإل

 كالعقائد . حكاـال ثير مف اأ
 ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴿ف رحل نبينا أ فما أيضا  ية سالماإل مةالتي مرت باأ ُسنفمف ال مسألةف ىذه الإ

في زمف  فا  كغيركا ال ثير مما كاأحكامجتيدكا كبدلكا ا  كقاسكا ك  نقلب القكـ على أعقابيـإحتى 
  كما سيأتي .ك  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴿النبي 

                                                 
 ٕٚسكرة المائدة آية  - ٜٔ
 ٛٔ-ٚٔ:  ٘متى  - ٕٜ
 ٖٙسكرة الزخرؼ آية  - ٖٜ



بقاع عديدة مف  كبشركا بالرسالة في بكصية معلميـ﴾ ﴿عليو السالـالمسيح  تالميذ أ ثرقاـ 
زدىار ا  ك  نبثاؽ ال نيسة االكلىإكقد شيد ىذا العصر  أكرشليـ كالبعيدة عف المناطق المحيطة

فبدأ عصر تغيير العقيدة  ﴾بكلس﴿أك ع حتى جاء شآكؿ ﴾﴿عليو السالـالتبليغ بشريعة المسيح 
 على يد بكلس .﴾ ﴿عليو السالـ المسيحالمسيحية الصحيحة التي جاء بيا 

بل  صحابنو لـ يكف مف اأإال إ المسيحية تأريخالشخصيات الدينية في  أىـ كاحد مفيعد بكلس 
  ي .سالمكما يعبر عنو في المصطلح اإل ىك تابعي
ف بشر ال ثير مف مو كاف مأن اأمـكعرؼ برسكؿ  كؿمف قادة الجيل المسيحي اأكاف بكلس 

 ديافلباحثيف في مجاؿ مقارنة اأالبلداف في آسيا الصغرى كاكرباع ل نو في نظر العديد مف ا
 ﴾شاكؿ﴿ أسـسبب انحراؼ العقيدة المسيحية عف ما جاء في رسالة عيسى نفسوع كاف يدعى ب

 أسـذلؾ طلق عليو بعد أاعتنق النصرانية بزمفع ثـ بعد أف حتى  سـكاستمر يدعى بيذا اأ
 .﴿بكلس﴾ 

لل نيسة الناشئةع كقد اشتير بتعصبو  لدكدا   كعدكا   مثاليا   كفريسيا   كاف بكلس قبل تنصره ييكديا  
كاف شغلو حيث  ضطياد النصارى إفي  رئيسيا   عماؿ الرسل دكرا  أ سفر  إليولييكديتوع كينسب 

ما شاوؿ فكاف أ﴿ عماؿ الرسل :أ الشاغل نيليـ باأذى كاالضطياد كاالبادةع حيث يذكر سفر 
  ﴾94﴿﴾السجفإلى  يسمميـيسطو عمى الكنيسة وىو يدخل البيوت ، ويجر رجااًل ونساءًا و

 داعية مف دعاتياع ثـ تبكأ مركز الصدارة في الدعكةإلى  رى اعداء النصأ تغير بكلس مف الد  فجاة  
 رئيس الشمامسة يقكؿ بما يشتيي﴾ ﴿عليو السالـكراح يغير العقيدة التي جاء بيا المسيح 

والروماف وانو ليدىشني طرسوس ﴿بولس الرسوؿ﴾ خبير بأساطير اليوناف ﴿ : ﴾فكرد﴿
ف وفمسفة افبلطوف التي كانت تدرس بمدرسة االسكندرية تمؾ الفمسفة التي صيغ بيا ولياأل 

ديف عيسى السمس وشوىو بيا ، مع انو لـ تسبق لو معرفة شخصية بعيسى وال تعاليمو ، 
 يسمحوا لو بالتسيطر عمى النصرانيةأف ذلؾ الرجل الذي كاف مف الد اعداء المسيح يدىشني 

  ﴾95﴿﴾ الحد والمدو ُه ، حتى غير معالميا وخواصيا وقمبيا رأسًا عمى عقب ىذاإلى 
حيف دخلت الفلسفة في الديف  أيضا  ية سالماإل مةالتي جرت علييا اأ ُسنفمف ال مسألةف ىذه الإ

 مف خبر أ ثرفي  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعلى يد المت لميف مف الفقياء الذيف لعنيـ اأ كالشريعة
كما أف الفلسفة ليا دخل  يف عف معناه الحقيقي كزادتيـ الفلسفة بعدا  عف هللا تعالىيـ أبعدكا الدأن

 قر بذلؾ الفقياء المتأخريفأككما  الفقيية عف ركح الشريعة السمحاء صكؿكبير في أخراج اأ
 . ككما سيأتي بياف ذلؾ

                                                 
 ٖ-ٔ:  ٛاعماؿ الرسل  - ٜٗ
 ٜ٘ص ينابي  المسيحية - ٜ٘



 قيدة مغايرة تماما  عإلى  التي جاء مبشرا  الناس بيا ﴿عليو السالـ﴾عقيدة المسيح  لقد بدؿ بكلس
المسيح  أصحابككما ساعده في ذلؾ بعض  ىكاءكاأ اآلراءتباع ا  العقلي ك  جتيادعف طريق اإل
 أ ثرنقلب احيث  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴿ت ررت في بعد رحيل نبينا الخاتـ  ُسنةكىذه ال ﴿عليو السالـ﴾

 . قبل حصكلوكتنبأ بو  القرآفكما شيد بذلؾ  المسلميف على أعقابيـ
 كسكؼ نلقي بنظرة على بعض منيا فيما يلي : جدا  كثيرة  صحابات بكلس كبعض اأإجتيادف إ
 

 حكـ الختاف :

مف خالؿ  تعتبر مف العقائد المتأصلة في نامكس الييكد التي فريضة االختتافبألغاء  بكلسقاـ 
ختتاف يعتبر عيد مف قبل االبأف  مف مكض  مف العيد القديـ أ ثرفقد جاء في  تكراتيـ المقدسة
كحتى في  ذف ىي فريضة متأصلة في النامكس الييكدي في كل االزمافإ إسرائيلهللا على بني 
قد اختتف  ﴾عليو السالـ﴿ف عيسى أحيث جاء في العيد الجديد  ﴾عليو السالـ﴿زماف المسيح 

ع كما تسمى مف ليختنوا الصبي سمي يسو  أياـولما تمت ثمانية ﴿ في اليكـ الثامف مف مكلده :
 . ﴾96﴿﴾حبل بو في البطفقبل أف المبلؾ 

َوَأمَّا َأْنَت َفَتْحَفُع َعْيِدي، َأْنَت »َوَقاَؿ هللُا إِلْبَراِىيـ: ﴿كرد اأمر بالختاف في سفر الت كيف : 
. ىَذا ُىَو َعْيِدي الَِّذي َتْحَفُظوَنُو َبْيِني َوَبيْ  ـْ ، َوَبْيَف َنْسِمَؾ ِمْف َوَنْسُمَؾ ِمْف َبْعِدَؾ ِفي َأْجَياِلِي ـْ َنُك

ـْ ُكلُّ َذَكرٍ َبْعِدَؾ:  . ُيْخَتُف ِمْنُك ـْ ، َفَيُكوُف َعبَلَمَة َعْيٍد َبْيِني َوَبْيَنُك ـْ ـِ ُغْرَلِتُك أبف ، َفُتْخَتُنوَف ِفي َلْح
: َوِليُد اْلَبْيِت، وَ  ـْ ـْ ُكلُّ َذَكٍر ِفي َأْجَياِلُك ـٍ ُيْخَتُف ِمْنُك ٍة ِمْف ُكلِّ َثَماِنَيِة َأيَّا َغِريٍب أبف اْلُمْبَتاُع ِبِفضَّ

ـْ َعْيًدا ِتَؾ، َفَيُكوُف َعْيِدي ِفي َلْحِمُك َأَبِديِّا.  َلْيَس ِمْف َنْسِمَؾ. ُيْخَتُف ِخَتاًنا َوِليُد َبْيِتَؾ َواْلُمْبَتاُع ِبِفضَّ
ـِ ُغْرَلِتوِ  َفُتْقَطُع ِتْمَؾ النَّْفُس ِمْف َشْعِبَيا. ِإنَُّو َقْد َنَكَث  َوَأمَّا الذََّكُر اأَلْغَمُف الَِّذي اَل ُيْخَتُف ِفي َلْح

بُّ ِلَيُشوَع: ﴿ككذلؾ كرد في سفر يشكع :  ﴾ٜٚ﴿﴾«.َعْيِدي اْصَنْع ِلَنْفِسَؾ »ِفي ذِلَؾ اْلَوْقِت َقاَؿ الرَّ
ُشوُع َسَكاِكيَف ِمْف َصوَّاٍف َوَخَتَف َفَصَنَع يَ «. َثاِنَيةً  َفاْخُتْف َبِني ِإْسَراِئيلَ َسَكاِكيَف ِمْف َصوَّاٍف، َوُعْد 

ْعِب اْلَخاِرِجيَف مِ  : َأفَّ َجِميَع الشَّ ـْ ْف َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي َتلِّ اْلُقَمِف. َوىَذا ُىَو َسَبُب َخْتِف َيُشوَع ِإيَّاُى
يَِّة َعَمى الطَّرِ  ـْ ِمْف ِمْصَر.ِمْصَر، الذُُّكِوَر، َجِميَع ِرَجاِؿ اْلَحْرِب، َماُتوا ِفي اْلَبرِّ  ألف يِق ِبُخُروِجِي

ْعِب الَِّذيَف ُوِلُدوا ِفي اْلَقْفِر َعَمى  ْعِب الَِّذيَف َخَرُجوا َكاُنوا َمْخُتوِنيَف، َوَأمَّا َجِميُع الشَّ َجِميَع الشَّ
ـْ ُيْخَتُنوا. ـْ ِمْف ِمْصَر َفَم َف َسَنًة ِفي اْلَقْفِر َحتَّى َبِني ِإْسَراِئيَل َساُروا َأْرَبِعي ألف الطَِّريِق ِبُخُروِجِي

، الَِّذيفَ  بِّ ـْ َيْسَمُعوا ِلَقْوِؿ الرَّ ْعِب، ِرَجاُؿ اْلَحْرِب اْلَخاِرِجيَف ِمْف ِمْصَر، الَِّذيَف َل َحَمَف  َفِنَي َجِميُع الشَّ
ـْ َأْف ُيعْ  بُّ آلَباِئِي ـِ اأَلْرَض الَِّتي َحَمَف الرَّ ـْ َأنَُّو اَل ُيِريِي بُّ َلُي ِطَيَنا ِإيَّاَىا، اأَلْرَض الَِّتي َتِفيُض الرَّ

                                                 
 ٕٔ: ٕلكقا  - ٜٙ
 ٘ٔ-ٚٔ:ٜسفر الت كيف  - ٜٚ



ـْ َخَتَف َيُشوعُ  . َفِإيَّاُى ـْ ـْ َمَكاَنُي ـْ َفَأَقاَمُي ـْ ِفي ألن َلَبًنا َوَعَسبًل. َوَأمَّا َبُنوُى ـْ َيْخِتُنوُى ـْ َكاُنوا ُقْمًفا، ِإْذ َل ُي
ْعِب ِمْف االخْ  ـْ ِفي اْلَمَحمَِّة الطَِّريِق. َوَكاَف َبْعَدَما اْنَتَيى َجِميُع الشَّ ـْ َأَقاُموا ِفي َأَماِكِنِي ِتَتاِف، َأنَُّي

بُّ ِلَيُشوَع:  ـْ َعاَر ِمْصرَ »َحتَّى َبِرُئوا. َوَقاَؿ الرَّ ـُ ذِلَؾ اْلَمَكاِف «. اْلَيْوـَ َقْد َدْحَرْجُت َعْنُك َفُدِعَي اْس
ـِ.إلى  «اْلِجْمَجاؿَ »   ﴾ٜٛ﴿ ﴾ىَذا اْلَيْو

ف أما حدث إال أف  ﴾الغرلةأىل ﴿كيدعكف مف عداىـ  ﴾الختافأىل ﴿ـ أنفسي كاف الييكد يدعكف 
 مسألةغير الييكدية ع كىذه ال اأمـلفريضة على الداخليف للنصرانية مف ابكلس قاـ بألغاء ىذه 

 بعد ما يقرب عشر سنكات مف دخكلو في النصرانية ﴾انطا ية﴿إلى  ما اثيرت في رحلتوأكؿ 
وانحدر قـو مف الييودية ﴿ : عماؿ الرسل حيث جاءأ في سفر ىذه المشكلة مذككرة  لكتفاصي

فمما  2 .وجعموا يعمموف االخوة انو اف لـ تختتنوا حسب عادة موسى ال يمكنكـ اف تخمصوا
أناس بولس وبرنابا و  حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقميمة معيـ رتبوا اف يصعد

فيؤالء بعدما  3 .المسئمة يـ مف اجل ىذهاورشمإلى  الرسل والمشايخإلى  منيـ آخروف 
وكانوا يسببوف سرورا  األمـشيعتيـ الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونيـ برجوع 

اورشميـ قبمتيـ الكنيسة والرسل والمشايخ فاخبروىـ إلى  ولما حضروا 4 .عظيما لجميع االخوة
لفريسييف وقالوا نوا قد امنوا مف مذىب امف الذيف كاأناس ولكف قاـ  5 .بكل ما صنع هللا معيـ

  ﴾99﴿﴾يحفظوا ناموس موسىبأف انو ينبغي اف يختنوا ويوصوا 
تحت المحؾ  ﴿عليو السالـ﴾تالميذ المسيح أك الرسل  إيمافف ىذه المشكلة قد كضعت إالحقيقة ب
الييكدية غير  اأمـكاعفاءه مف  مكضكع االختتافإلى  طكاؿ مدة مكثو بينيـ لـ يتطرؽ  المسيحع ف

حيف ذكر بانو لـ يجيء ليبطل  كقد شيد على نفسو مف قبل المؤمنة برسالتوع كيف يقكؿ ذلؾ
بل ليكملياع فلـ يكف بد للتالميذ غير عقد اجتماع فكري  ﴿عليو السالـ﴾تعاليـ نامكس مكسى 

ف يف يقن  الحاضر أحيف حاكؿ  اجتمعكا فكاف لبطرس حضكر قكي  ع كفعال  مسألةفي ال جتيادلإل
كصية معينة مف أك التي تنبثق مف كجية نظر كرأي شخصي ال يستند على شريعة  بكجية نظره
اعفاء الداخليف للديف الجديد مف االختتاف ىك نكع بأف لقكؿ اإلى  ع فذىب﴿عليو السالـ﴾ المسيح

 ككاف ليذه ال لمات كق  كبير على الحضكر اكلئؾ المؤمنيفأىل مف تخفيف الحمل كالثقل عف كك 
الدرجة التي تكقف فييا الجداؿ باللحظة بيف الجالسيف بسبب ثقل شخص بطرس تلميذ إلى 
فبعدما حصمت  7 .فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في ىذا االمر ﴿ : ﴿عليو السالـ﴾عيسى 

قديمة اختار هللا  أياـتعمموف انو منذ  أنتـمباحثة كثيرة قاـ بطرس وقاؿ ليـ اييا الرجاؿ االخوة 
وهللا العارؼ القموب شيد ليـ معطيا  8 .االنجيل ويؤمنوف  كممة األمـبفمي يسمع  بيننا انو

 10 .قموبيـ يمافطير باإلإذ  ولـ يميز بيننا وبينيـ بشيء 9 .أيضاً ليـ الروح القدس كما لنا 
                                                 

 ٜ-ٕعدد – ٘سفر يشكع االصحاح: - ٜٛ
 ٚ-ٔ: ٘ٔاعماؿ  - ٜٜ



 .لماذا تجربوف هللا بوضع نير عمى عنق التبلميذ لـ يستطع اباؤنا وال نحف اف نحممواآلف ف
فسكت الجميور  12 .أيضاً مة الرب يسوع المسيح نؤمف اف نخمص كما اولئؾ لكف بنع 11
 . ﴾100﴿ ﴾..كمو

ككض  اللبنة  ﴾101﴿﴾يعقكب﴿ يده تلميذ آخر كىكألـ ت ف ىذه كجية نظر بطرس كحده ع ال بل 
  . أخرى ليدـ شرائ   تمييدا   الثانية لمحك ىذه الشريعة مف نامكس مكسى القديـ

ف يبعثكا أكما يسمى في المصطلح ال نسيع قرر الشيكخ كالرسل  ﴾جم الم﴿أك بعد ىذا االجتماع 
لغاء شريعة الختاف إليخبرىـ بقرار البرلماف ال نسي حكؿ  انطا ية م  برنابا كبكلسإلى  برجليف

 24 .في انطاكية وسورية وكيميكية األمـاالخوة الذيف مف إلى  سبلما ﴿ : لغير الييكد ع فقالكا
تختتنوا أف مقمبيف انفسكـ وقائميف  أقواؿا خارجيف مف عندنا ازعجوكـ باناسأف قد سمعنا إذ 

نختار رجميف أف راينا وقد صرنا بنفس واحدة  25 .وتحفظوا الناموس الذيف نحف لـ نامرىـ
ربنا يسوع  أسـرجميف قد بذال انفسيما الجل  26 .مع حبيبينا برنابا وبولس إليكـونرسميما 
و قد راو ُه ألن 28 .ذا وسيبل وىما يخبرانكـ بنفس االمور شفاىانا ييو أرسمفقد  27 .المسيح

اف تمتنعوا عما  29 غير ىذه االشياء الواجبة أكثرال نضع عميكـ ثقبل أف الروح القدس ونحف 
كونوا  . وعف الدـ والمخنوؽ والزنى التي اف حفظتـ انفسكـ منيا فنعما تفعموف  صناـذبح لؤل
 . ﴾102﴿﴾معافيف
قد ﴿كذلؾ في قكليـ المتقدـ الذكر  الركح القدسإلى  يجتيادسبكف قكليـ اإلف العجيب أنيـ ينإ

 ال بل أنيـ ينسبكف ما يقكلكنو بانفسيـ  فيذا ليس بقكؿ شخصي ﴾راو ُه الروح القدس ونحف
ما يتنج مف القياس يمكف أف بأف حيف أقر جماعة منيـ  عند فقياء المسلميف أيضا  حدث  كىذا ما
 .ية جمعاءجتيادالطرؽ اإلإلى  بل انو مشابو ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴿رسكؿ هللا إلى  ينسب
 

 : بعض االطعمة واالشربة أحكاـالتبلعب ب

مف المعلـك ك  تحليل ما حـر هللا مف االطعمةىي  التي حدثت في تلؾ الفترة خرى كمف االمكر اأ
ع كمف ىذه االطعمة ىي لحـ  خرى أف ىنالؾ اطعمة قد حرميا هللا في التكراة كال تب السماكية اأ

و يشق ظمفا ويقسمو ألن . والخنزير ﴿ : حيث كرد بنص العيد القديـ اي كانت محرمذال لخنزير
نجسة  ظمفيف لكنو ال يجتر.فيو نجس لكـ ، مف لحميا ال تاكموا وجثثيا ال تممسوا.انيا
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:  مف النجاسات ونأ  ل الخنزير كلمسةأككذلؾ كرد في سفر الالكييف تحريـ .  ﴾103﴿﴾لكـ
. ِمْف َلْحِمَيا اَل َتْأُكُموا ألن َواْلِخْنِزيَر،﴿ ـْ ، َفُيَو َنِجسب َلُك ُو َيُشقُّ ِظْمًفا َوَيْقِسُمُو ِظْمَفْيِف، لِكنَُّو اَل َيْجَترُّ

. ـْ ا : جتناب لحـ الخنزير في سفر اشعيإقد كرد ك .  ﴾ٗٓٔ﴿ ﴾َوُجَثَثَيا اَل َتْمِمُسوا. ِإنََّيا َنِجَسةب َلُك
﴿ . بِّ بَّ ِبالنَّاِر ُيَعاِقُب َوِبَسْيِفِو َعَمى ُكلِّ َبَشٍر، َوَيْكُثُر َقْتَمى الرَّ ُروفَ أَلفَّ الرَّ ُسوَف َوُيَطيِّ  الَِّذيَف ُيَقدِّ

ـَ اْلِخْنِزيِر َوالرِّْجَس َواْلُجَرَذ، َيْفنَ أنفسيـ  ْوَف َمًعا، ِفي اْلَجنَّاِت َوَراَء َواِحٍد ِفي اْلَوَسِط، آِكِميَف َلْح
. بُّ  . ﴾٘ٓٔ﴿ ﴾َيُقوُؿ الرَّ
حيث اقتصر التحريـ على  ىك تحليل تلؾ المحرمات ما حدث في قرار مجم  اكرشليـ إال أف
تحريـ الخمر ُيذكر  لـك  كلحـك المخنكؽ مف الحيكانات كالدـ صناـأللكالذبائح المقربة  بعضيا
لذلؾ انا  ﴿ : قاؿ يعقكب التلميذ تحليليما بصكرة غير مباشرةإلى  كىي اشارة ضمنية كالخنزير
يمتنعوا عف نجاسات أف ـ إلييبل يرسل  20 .األمـهللا مف إلى  ال يثقل عمى الراجعيفأف ارو ُه 
موسى منذ اجياؿ قديمة لو في كل مدينة مف يكرز  ألف 21 .والدـ  والزنى والمخنوؽ  صناـاأل
 . ﴾106﴿﴾يقرا في المجامع كل سبتإذ  بو

ىك ما  ات الشخصيةجتيادفي اإل كما زاد ﴾انا ارو ُه ﴿الصريح حيف قاؿ  يأكىنا أبتدأ القكؿ بالر 
كىك نكع مف  ال بال فر بالمسيح كرسالتوإ سنة بكلس مف القكؿ بعدـ نجاسة المحرمات بذاتيا

اني عالـ  ﴿ : ركميةأىل إلى  حيث قاؿ في رسالتو بآخرأك بكجو  ىمكسشريعة التحايل على 
 ﴾.نجسا فمو ىو نجس شيئاً ال مف يحسب إيء نجسا بذاتو ومتيقف في الرب يسوع اف ليس ش

لمطاىريف واما لمنجسيف وغير  طاىر كل شيء ﴿ : تيطسإلى  كقاؿ في رسالتو . ﴾107﴿
بأف القكؿ إلى  كذىب.  ﴾108﴿﴾وضميرىـ أيضاً طاىرا بل قد تنجس ذىنيـ  المؤمنيف فميس شيء
 تحل لي كل االشياء﴿ : ي قكلوكذلؾ ف ككنو مؤمف بالمسيح فقم إليوكل شيء حالؿ بالنسبة 
 .  ﴾109﴿ ﴾ لكف ال يتسمط عمي شيء تحل لي كل االشياء . لكف ليس كل االشياء توافق

مكمال  ﴿عليو السالـ﴾كاضح كصريح في مقابل النصكص التي جاء المسيح  إجتياد كىذه المقالة
دخكؿ الناس في لى إ بل أف ىذه المسائل اعتقد ىؤالء الدعاة بانيا السبيل كما قاؿ مف قبل ليا

كاف ىدفيـ ىك أيصاؿ  نبياءف اأأذ إ مخالفة لركح الشرائ  السماكية مسألةكىذه ال ىذه الديانو
 فسيـ كل االشياء .أن طاعة هللا تعالى ال أف يحلكاإلى  الناس
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 : لطبلؽحكـ ا

 لرىبانيةيثار التبتل كاا  تحريـ الطالؽ ك  مسألةالتي تالعب بيا ىؤالء ىي  خرى كمف المسائل اأ
عقائد بكلس المنحرفة عف الشريعة المسيحية إلى  ساسف جذكر مذىب الرىبانية يرج  باأأيبدك ك 

 خبارعلى الرغـ مف انو لـ يتزكج بحسب ظاىر اأ ﴿عليو السالـ﴾الصحيحةع فالسيد المسيح 
كلى نشاة اأة جارية في الخلق منذ الإليي ُسنةك نو في ذات الكقت لـ ينو عف الزكاجإال إ تأريخكال

 كاحدا   يذكر ال تاب المقدس نصا   ـع كل﴾ تسليماملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿ كالرسل دمحم نبياءآخر اأ أبينا آدـ كحتى
ترجيح كفة العزكبية كالتبتل على التزكيجع ل ف ما أك في سفر مف اسفاره على تحريـ الزكاج 

مؤمني ككرنثكس حيف إلى  ففي رسالتو القديـ لييللنامكس اإل كاضحا   ابتدعو بكلس كاف حرفا  
ككاف مف ضمنيا  حكؿ مكاضي  شتى تخص الطقكس ال نسية االكلى أسئلةبضعة  إليوكا أرسل
 ال تابية دلةبعيدة عف اأ ا بكلس مف كجية نظر شخصيةإلييل الزكاج كالطالؽ التي تطرؽ ئمسا

ولكف  . ال يمس امراةأف  اما مف جية االمور التي كتبتـ لي عنيا فحسف لمرجل ﴿ : حيث قاؿ
ليوؼ الرجل المراة حقيا الواجب  .لسبب الزنى ليكف لكل واحد امراتو وليكف لكل واحدة رجميا

وكذلؾ الرجل ايضا ليس  . ليس لممراة تسمط عمى جسدىا بل لمرجل .وكذلؾ المراة ايضا الرجل
حيف لكي إلى  موافقةيكوف عمى إال أف  ال يسمب احدكـ االخر .لو تسمط عمى جسده بل لممراة

 .والصبلة ثـ تجتمعوا ايضا معا لكي ال يجربكـ الشيطاف لسبب عدـ نزاىتكـ تتفرغوا لمصـو
 يكوف جميع الناس كما اناأف ي اريد ألن .مرولكف اقوؿ ىذا عمى سبيل االذف ال عمى سبيل األ

اقوؿ لغير ولكف  الواحد ىكذا واالخر ىكذا . لكف كل واحد لو موىبتو الخاصة مف هللا .
  ﴾110﴿﴾لبثوا كما انا إذاالمتزوجيف ولبلرامل انو حسف ليـ 

المطلقة أك يتزكج المطلق أف تباع المسيحية أفقد حـر بكلس على  ما بخصكص شريعة الطالؽأ
اـ تجيموف اييا االخوة.الني اكمـ العارفيف بالناموس.اف الناموس  ﴿ : حيث قاؿ بعد االنفصاؿ
 المراة التي تحت رجل ىي مرتبطة بالناموس بالرجل الحيفإف  .حياما داـ  نسافيسود عمى اإل 

ما داـ الرجل حيا تدعى زانية اف  إذاف . ولكف اف مات الرجل فقد تحررت مف ناموس الرجل .
ولكف اف مات الرجل فيي حرة مف الناموس حتى انيا ليست زانية اف  . صارت لرجل اخر
 . ﴾111﴿ ﴾.صارت لرجل اخر

وع حتى في شأنميما عظـ  فصـ الزكاج أي سبب باتا   حـر ال اثكليؾ تحريما   على ىذا فبناءا  
م  اعتبار  نفصاؿ الجسماني بيف شخص الزكجيفحالة الزناع ككل ما يبيحكنو في حاؿ الزنا اإل
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الطالؽ  اباحك يـ أفإنما االرذدككس أع فال يعقد أحدىما على آخر ع الزكجية قائمة بينيما شرعا  
 .  ﴾112﴿المطلقة بعد ذلؾأك م  تحريـ الزكاج على المطلق  في حالة الزنا

كنكتفي بأف كالرىحبار الديانتيف الييكدية كالنصرانية مف قبل اأ حكاـلقد كردت مخالفات كثيرة أ
النبي الخاتـ ﴿صلى  أمةتجري في  ال بد أف ُسنفكىذه ال بيذا القدر إلثبات مخالفة ىؤالء ل تبيـ

اتيـ كفقا آلراءىـ إجتيادكىي تذكرنا بما يفعلو المجتيدكف في  يما﴾هللا عليو كآلو كسلـ تسل
إلى  نقيادكالتي تنص على عدـ اإل ُسنةالشريعة في ال تاب كال أحكاـتاركيف  كعقكليـ القاصرة

تباعك  الرأي يسددنا أف نساؿ هللا  في الفصكؿ القادمة بحكؿ مف هللا كقكة سنبينوكىذا ما  ىكاءاأ ا 
 في ذلؾ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفصل الثانيا

                                                 
 ٕٛٓص -نظاـ الزكاج  - ٕٔٔ



 : يسبلماإل تأريخفي ال جتياداإل
 مخالفة رجاؿ الديف مف الييكد كالنصارى لنصكصيـ المقدسة لقد تبيف لنا في الفصل السابق

 سبابالعلل كاأ إدراؾمجتيديف بعقكليـ القاصرة عف  ئيـ كرسليـأنبيا أقكاؿمعرضيف بذلؾ عف 
فقد  مقتصرا على الييكد كالنصارى  مركلـ يكف اأ . ف يرضىأف يقكلكا كعلى هللا أفليـ  ةليياإل

كتجري على ما  السابقيف ُسنفككيف ستركب  متوأاخبر هللا رسكلو الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ بحاؿ 
كقد بينا فيما سبق قكلو تعالى  ال ما رحـ هللا برحمتوإ اليف مف الييكد كالنصارى ضجرى عليو ال
كتبيانيا عف  اآليةكجاء معنى ىذه .  ﴾ٖٔٔ﴿﴾َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعف َطَبٍق ﴿  : إلنشقاؽفي سكرة ا
مف كاف قبمكـ حذو النعل بالنعل ،  ُسنفوالذي نفسي بيده لتركبف ﴿: ﴾ املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿ؿ هللا رسك 

  ﴾ٗٔٔ﴿﴾بني إسرائيل ُسنةوالقذة بالقذة ، حتى ال تخطؤوف طريقيـ ، وال يخطئكـ 

كقكع الداؿ على حتمية  ا حديث الرسكؿ المأثكرك أ دقد ﴿علييـ السالـ﴾  ئمةاأبأف كقد بينا 
ف أ فال يمكف على سبيل المثاؿ يتأكيلكلك بالمعنى ال ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليـ﴿ مة دمحمأالسابقيف في  ُسنف

ي غيبة مكسى ﴿عليو يتخذ المسلمكف عجال على مثاؿ ذلؾ العجل الذي اتخذه السامري ف
مف  أ ثرستتخذ بأنيا  مةرسكؿ هللا ﴿صلى هللا عليو كآؿ كسلـ تسليما﴾ ىذه اأ كرّذ فقد السالـ﴾
موسى اتخذوا  أصحابيا عمي إف  ﴿: ﴿عليو السالـ﴾ كذلؾ في قكلو لعلي  بعد رحيلوعجل 

خالفونؾ ، بعده عجبل فخالفوا خميفتو ، وستتخذ أمتي بعدي عجبل ثـ عجبل ، ثـ عجبل ، وي
أطاعؾ فيو ىـ العجل ، أال فمف وافقؾ و إتخاذوأنت خميفتي عمى ىؤالء ، يضاىؤف أولئؾ في 

، ومف اتخذ بعدي العجل وخالفؾ ولـ يتب فأولئؾ مع الذيف اتخذوا عمىمعنا في الرفيق األ
 . ﴾٘ٔٔ﴿﴾العجل زماف موسى : ولـ يتوبوا في نار جينـ خالديف مخمديف

كىذه  مةفي ىذه اأ مف عجل أ ثربل  تضح لنا كجكد العجلكمف ىذا الحديث الشريف ي
يكمنا إلى  مستمرةىي ك  ﴿صلى هللا عليو كآؿ كسلـ تسليما﴾ جرت بعد رحيل النبي الخاتـ ُسنةال
 تخذكا عجال ثـ عجال ثـ عجال .أالمسلمكف إال أف  ف الييكد أتخذكا عجال  كاحدا  أبل  ىذا

النبي الخاتـ  أمةقد حصلت في  ُسنةالعب بال تاب كالكالت كالعقائد حكاـتغيير اأ ُسنةف إ
 تأكيلي التفسير كالأ- ضعواو قد مستو ايدي التحريف عف مك فإنأما ال تاب ك  ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿

فال ت اد  التي في أيدي المسلميف ككلكخير شاىد على ذلؾ ىك التفاسير المختلفة  -الخاطئ
كال  الؼ في التفسيرتخكا على االأجمعككأنيـ  ما يتشابو في الطرحتجد مف تفاسير المسلميف 
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فكـ  ا  مختلفةأحكاماستنباط إلى  االختالؼ في التفسير يؤدي كبال كالـفإف يخفى على مف اطل  
 الكضكء فمنيـ مف قاؿ بالغسل مسألةك مف حكـ يفسر بال تاب فيقابلو تفسير يخالفو في المعنى

 . حكاـلؾ الصكـ كغيرىا مف اأككذ كمنيـ مف قاؿ بالمسح

القكؿ في إلى  بل تعدى ذلؾ ُسنةالأك على االختالؼ في التفسير لل تاب  مركلـ يقتصر اأ
 فقد ذكر ال تاب ال ريـ في قكلو تعالى كما ىك الحاؿ في سيـ المؤلفة قلكبيـ ُسنةقباؿ ال تاب كال

َدَقاُت ِلْمُفَقَراء َواْلَمَساِكيفِ  ﴿ : ـْ َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَف  ِإنََّما الصَّ َواْلَعاِمِميَف َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُي
َف للّاِ َوللّاُ َعِميـب َحِكيـب أبف َوِفي َسِبيِل للّاِ وَ  ِبيِل َفِريَضًة مِّ  . ﴾ٙٔٔ﴿﴾السَّ

 ير منسكخغ ثابتا  ككما انو ال يزاؿ نصا   فبالرغـ مف صراحة النص في سيـ المؤلفة قلكبيـ
 فقد كأفتكا على خالفو يالقرآنخالفكا النص  الخليفة الثانيمف  دعـكبكؿ ننا نجد الخليفة اأإال إ

كؿ الخليفة اأإلى  -المؤلفة قلكبيـ أي  –كا ءجا ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿ركى أنو لما قبض رسكؿ هللا 
كأخبركه بذلؾ فاخذ  بف الخطاب عمرإلى  كائثـ جا كاستبدلكا الخم منو لسياميـ فبدؿ ليـ الخم

 سالـكاف يعطيكـ ليؤلفكـ على اإل ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿إف رسكؿ هللا  : كقاؿ الخم مف أيدييـ كمزقو
إلى  فانصرفكا ال السيفإال فليس بيننا كبينكـ ا  ك  سالـثبتـ على اإلفإف  ما اليكـ فقد أعز هللا دينوأف

هللا ىك كلـ ينكر  إف شاءفقاؿ  ؟ كه بما صن  عمر كقالكا أنت الخليفة أـ ىكفأخبر كؿ الخليفة اأ
 .  ﴾ٚٔٔ﴿قكلو كفعلو

ي في اسيـ القرآنالنص  -ال ما رحـ ربيإ -فقد خالف المسلمكف  ككذلؾ الحاؿ في الخمس
ا َواْعَمُموْا َأنَّمَ  ﴿في قكلو تعالى :  ستة اسيـإلى  فقد ذكر ال تاب ال ريـ الخمس كقسمو الخمس

ُسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف وَ فإف َغِنْمُتـ مِّف َشْيٍء  ِ ُخُمَسُو َوِلمرَّ ِبيِل ِإف أبف لِلِّ السَّ
ـْ ِبالِّلِ َوَما َأنَزْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َيْوـَ اْلُفْرَقاِف َيْوـَ اْلَتَقى اْلَجْمَعاِف َوللّاُ َعَمى كُ  ـْ آَمنُت َشْيٍء  لِّ ُكنُت

 . ﴾ٛٔٔ﴿﴾َقِديرب 

 كاف يختص بسيـ مف الخمس ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿على أف رسكؿ هللا  كافة المسلمكف كقد أجم  
أحد حتى دعاه هللا إليوع كاختار هللا إلى  ع كأنو لـ يعيد بتغيير ذلؾ كيخص أقاربو بسيـ آخر منو

سيـ النبي كسيـ ذي القربى بمكت النبي  أسقمكؿ الخليفة اأ. فلما كلى  علىلو الرفيق اأ
ع كمن  بني ىاشـ مف الخمسع كجعليـ كغيرىـ مف يتامى المسلميف كمسا ينيـ ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿

عباس : الخمس عمى ستة أسيـ :  أبف وعف ﴿قاؿ الزمخشري :  كأبناء السبيل منيـ

                                                 
 ٓٙسكرة التكبة آية  - ٙٔٔ
 ٘ٗص  - ٕج  -أبك بكر ال اشاني  -بدائ  الصنائ   - ٚٔٔ
 ٔٗسكرةاأنفاؿ آية  - ٛٔٔ



أبو بكر الخمس عمى ثبلثة ، وكذلؾ  ولرسولو ، سيماف ، وسيـ ألقاربو حتى قبض فأجرو ُه 
 . ﴾ٜٔٔ﴿﴾روي عف عمر ومف بعده مف الخمفاء قاؿ : وروي أف أبا بكر منع بني ىاشـ الخمس

مما  ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿تسألو ميراثيا مف رسكؿ هللا  ﴾علييا السالـ﴿ الزىراء ت فاطمةأرسلكقد 
فاطمة إلى   أف يدفكؿ الخليفة اأس خيبرع فأبى خم أفاء هللا عليو بالمدينة كفدؾ كما بقي مف

ع فكجدت فاطمة على أبي بكر في ذلؾ فيجرتو فلـ ت لمو حتى تكفيتع كعاشت بعد شيئا  منيا 
فلما تكفيت دفنيا زكجيا علي ليال كلـ يؤذف بيا أبا بكر ع كصلى  ستة أشير ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿النبي 

 . ﴾ٕٓٔ﴿علييا . الحديث

لـ يجعلكا لذي القربى نصيبا ك  أخذكا برأي الخليفتيف المذاىب أئمةال ثير مف فإف  لى ىذاكع
 مف الخمس خاصا بيـ . 

 - الرئيسأك ي الخليفة أ – اإلماـرأي إلى  فأما مالؾ بف أنس فقد جعلو بأجمعو مفكضا
بف كال أ يجعلو حيث يشاء في مصالح المسلميفع ال حق فيو لذي قربى كال ليتيـ كال لمسكيف

 سبيل مطلقا . 

سيمو كسيـ ذي قرباهع  ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿و فقد أسقطكا بعد النبي أصحابكأما أبك حنيفة ك 
السبيل على السكاءع ال فرؽ عندىـ بيف الياشمييف أبف كقسمكه بيف مطلق اليتامى كالمسا يف ك 

 يصرؼ ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿ا لرسكؿ هللا كغيرىـ مف المسلميف . كالشافعي جعلو خمسة أسيـ : سيم
 ما كاف يصرؼ إليو مف مصالح المسلميف كعدة الغزاة مف الخيل كالسالح كال راع كنحك ذلؾإلى 

 كسيما لذكي القربى مف بني ىاشـ كبني المطلب دكف بني عبد شمس كبني نكفل يقسـ بينيـ

  . ﴾ٕٔٔ﴿السبيل مطلقاأبف ك  كالمسا يف ثالث : اليتامىع كالباقي للفرؽ ال﴾لمذكر مثل حع األنثييف﴿

﴾ فييـ حتى يماملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسل﴿فقد اختلف القكـ بعد رسكؿ هللا  ككذلؾ الحاؿ في مانعي الزكاة
الشيادتيف مف أىل النص النبكي الشريف مكجكد بحرمة قتاؿ أف م   بقتاليـكؿ افتى الخليفة اأ
لما توفي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : ﴿ عف أبي ىريرة قاؿاري في صحيحة فقد ركى البخ المسلميف

واستخمف أبو بكر بعده وكفر مف كفر مف العرب قاؿ عمر ألبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قاؿ 
صـ مني أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال هللا فمف قاؿ ال إلو إال هللا عأف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرت 

فإف مالو ونفسو اال بحقو وحسابو عمى هللا فقاؿ وهللا ألقاتمف مف فرؽ بيف الصبلة والزكاة 

                                                 
  ٕٙٔ/  ٕال شاؼ :  - ٜٔٔ
 لييا علي "" . . . كصلى ع - ٗ٘ٔ/  ٘ -باب غزكة خيبر / صحيح مسلـ  ٖٙ/  ٖ -صحيح البخاري  - ٕٓٔ
 ٖٔٔ - ٔٔٔص  -الشيخ جعفر السبحاني  -االعتصاـ بال تاب كالسنة  - ٕٔٔ



رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقاتمتيـ عمى منعو فقاؿ إلى  الزكاة حق الماؿ وهللا لو منعوني عقاال كانوا يؤدونو
 . ﴾ٕٕٔ﴿﴾اؿ فعرفت انو الحقرأيت هللا قد شرح صدر أبي بكر لمقتإال أف  عمر فوهللا ما ىو

كىذه المخالفة ليست عف جيل  في قباؿ النص النبكي  ىذاكؿ الخليفة اأ إجتيادفال يخفى 
صلى هللا ﴿هللا  بقكؿ رسكؿكؿ خليفة األل بف الخطاب كنالح  ذلؾ في تذكير عمر بل عف علـ

كجكد النص كالذي م   فلـ يبالي الخليفة لقكؿ النبي كاصر على قكلو ﴾اعليو كآلو كسلـ تسليم
 : ىريرة قاؿ أبيعف  فقد نقل البخاري في صحيحة نقلو جملة مف رجاؿ الحديث عف غير كاحد

أقاتل الناس حتى يقولوا ال لو اال هللا فمف قاؿ ال إلو أف أمرت  : ﴿ ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿قاؿ رسكؿ هللا 
 . ﴾ٖٕٔ﴿﴾عمى هللا اال هللا فقد عصـ منى نفسو ومالو اال بحقو وحسابو

 أحاديثكتبو مف  بل راح يحرؽ ما ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿بمخالفة النبي كؿ الخليفة اأ يكتفِ كلـ 
خمسمائة حديث فبات ليلتو يتقلب  حيث جم  خالفتو أياـ ياجمع يتال ﴾املسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليم﴿النبي الخاتـ 
التي عندؾ  حاديثبنية ىلمي اأأي  قاؿ لي : أصبحع فلما ع قالت عائشة : فغمني تقلبوكثيرا  

 . ﴾ٕٗٔ﴿فجئتو بيا فأحرقيا

يبلغ أف ك  على تبيلغ الرسالة مةقد حث اأ﴿صلى هللا عليو كآؿ كسلـ تسليما﴾ النبي أف م  
بقي  جر ماكعد لناقل الحديث اأ يصالو للناسا  ك  كما حث على تدكيف الحديث الحاضر الغائب
نو سائمي ىل ﴿ قاؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ : أحمدجاء في مسند فقد  ذلؾ الحديث أال إف ربي داعي ، وا 

كأخرج  . ﴾ٕ٘ٔ﴿﴾بمغت عبادي ؟ وأنا قائل لو : رب قد بمغتيـ . أال فميبمغ الشاىد منكـ الغائب
 كىذا ىك عجب العجاب ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليماعف رسكؿ هللا ﴿ أبي بكرإلى  و باإلسنادتأريخالحا ـ في 
أو لـ يزؿ يكتب لو األجر ما بقي ذلؾ العمـ  حديثاً أو  مف كتب عمي عمماً ﴿قكلو : 
 . ﴾ٕٙٔ﴿﴾الحديث

ة ليياإل كامربل استمر ليناؿ تغير العديد مف اأ عند ىذا الحد فحسب جتيادلـ يتكقف اإل
الحديث كمف أىل كقد نقل  متعة الحجذه المرة كطاؿ ى ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾التي بينيا رسكؿ رب العزة 

 ﴿ : في قكلو تعالى قد عمليا كذكرىا ال تاب ال ريـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا بأف جمي  المذاىب 

                                                 
 ٔٗٔ - ٓٗٔص  - ٛج  -صحيح البخاري  - ٕٕٔ
 ٙ – ٘ص  - ٗج  -صحيح البخاري  - ٖٕٔ
لمفضػل أخرجو عماد الديف بف كثير في مسند الصديق عف الحا ـ أبي عبد هللا النيسػابكري كركاه القاضػي أبػك أميػة اأحػكص بػف ا - ٕٗٔ

ح  ٕ٘ٛ/  ٓٔمػػػف الجػػػزء الخػػػامس مػػػف كنػػػز العمػػػاؿ ﴿ منػػػو قػػػدس ﴾ . كنػػػز العمػػػاؿ ج  ٖٕٚفػػػي ص  ٘ٗٛٗالغالبػػػي كىػػػك الحػػػديث 
ع  ٛٛٔ/  ٘سػػعد ج بػػف ع كقػػد أحرقيػػا عمػػر بػػف الخطػػاب أيضػػا : راجػػ  : الطبقػػات ال بػػرى أ ٘/  ٔع تػػذكرة الحفػػاظ ج  ٕط  ٜٕٓٙٗ

 ٜٖٔ - ٖٛٔص  -لسيد شرؼ الديف ا -﴿النص كاإلجتياد  ٕٙٔمقدمة الدارمي ص 
 ٖٛص  - ٔمسند أحمد ج  - ٕ٘ٔ
  ٘ٗٛٗالحديث رقـ  ٖٕٚص  – ٘ج - كنز العماؿ - ٕٙٔ



ـُ ثَ إلى  َفَمف َتَمتََّع ِباْلُعْمَرةِ  ـْ َيِجْد َفِصَيا ـٍ ِفي اْلَحجِّ اْلَحجِّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَف اْلَيْدِي َفَمف لَّ بلَثِة َأيَّا
ـِ َواتَّ  ـْ َيُكْف َأْىُمُو َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرا ـْ ِتْمَؾ َعَشَرةب َكاِمَمةب َذِلَؾ ِلَمف لَّ ُقوْا للّاَ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُت

  ﴾ٕٚٔ﴿﴾َواْعَمُموْا َأفَّ للّاَ َشِديُد اْلِعَقاِب 

 علـ بانياي بدؿ حكميا كىك حتى كما كانت في الحجمتعة لـ يبق حاؿ ال الخليفة الثانيف إ
 يفتيعف أبي مكسى انو كاف  في مسنده أحمدفقد ركى  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾كانت على زمف النبي 
المؤمنيف في النسؾ  أميرفإنؾ ال تدري ما أحدث  ركيدؾ ببعض فتياؾ : بالمتعة فقاؿ لو رجل

قد فعلو  قد علمت أف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ بف الخطابعمر  بعدؾ حتى لقيو بعد فسألو فقاؿ
 . ﴾ٕٛٔ﴿ف يظلكا بيف معرسيف في اأراؾ ثـ يركحكف بالحج تقطر رؤسيـأو كل ني كرىت أصحابك 

قاؿ فذكرت  الزبير ينيى عنياأبف ككاف  عباس يأمر بالمتعةأبف كاف  : عف أبي نضرة قاؿك 
فلما قاـ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾تمتعنا م  رسكؿ هللا  على يدي دار الحديث: فقاؿ  ذلؾ لجابر بف عبد هللا

فأتمكا الحج  القرآف قد نزؿ منازلوأف ك  إف هللا كاف يحل لرسكلو ما شاء بما شاء : عمر قاؿ
ال رجمتو إجل أإلى  كابتكا نكاح ىذه النساء فلف أكتي برجل نكح امرأة كـ هللاأمر كالعمرة  كما 
 . ﴾ٜٕٔ﴿ بالحجارة

 الحاؿ قد استمر عندىـإال أف  كىك عالـ بمخالفتو يكافق النص الخليفة الثاني أمركلـ يكف 
فقد ركي  نيـ لـ يأخذكا بقكلوإال إ طالب ﴿عليو السالـ﴾ أبيأبف المؤمنيف علي  أمير يـصحكقد ن

ثماف ينيى عف المتعة ، فكاف عفإف اجتمع عمي وعثماف بعس﴿عف سعيد بف المسيب ع قاؿ : 
فعمو رسوؿ هللا تنيى عنو ؟ فقاؿ عثماف : دعنا  أمرإلى  والعمرة . فقاؿ لو عمي : ما تريد

  ﴾ٖٓٔ﴿. ﴾ منؾ . فقاؿ عمي : إني ال أستطيع أف أدعؾ . .

بأف م  اقرارىـ  متعة النساء أمرعند الصحابة حتى كثر القيل كالقاؿ في  جتيادستمر اإلأك 
 َفَما اْسَتْمَتْعُتـ ِبِو ِمْنُيفَّ َفآُتوُىفَّ ُأُجوَرُىفَّ َفِريَضةً  ﴿ : كرىا في قكلو تعالىال تاب ال ريـ قد ذ

متعتاف كانتا ﴿: ف أبي نضرة عف جابر قاؿ عفقد جاء  الناس عنيا انيـ قد نيك إال إ . ﴾ٖٔٔ﴿﴾
 عف جابركجاء  . ﴾ٕٖٔ﴿﴾عمى عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنيانا عنيما عمر رضى هللا تعالى عنو فانتيينا

                                                 
 ٜٙٔسكرة البقرة آية  - ٕٚٔ
 ٓ٘ص  - ٔج  -احمد بف حنبل  اإلماـ -مسند احمد  - ٕٛٔ
 ٖٛص  - ٗج  -صحيح مسلـ - ٜٕٔ
 ٜٖٗص  - ٔج  -صحيح مسلـ - ٖٓٔ
 ٕٗسكرة النساء آية  - ٖٔٔ
 ٕٖ٘ص  - ٖج  -احمد بف حنبل  اإلماـ -احمد  مسند - ٕٖٔ



صمى ﴿أنو خطب الناس فقاؿ : متعتاف كانتا عمى عيد رسوؿ هللا  ﴿ عف عمر بف الخطاب :
  . ﴾ٖٖٔ﴿﴾أعاقب عمييماأو وأنا أنيي عنيما  ﴾هللا عميو وسمـ

المتعتاف بأف  مةبل كتذكير اأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾كال يخفى الشدة في القكؿ في قباؿ قكؿ النبي 
 يكـ القيامةإلى  حالؿ دمحم حالؿبأف يعلمكف  كالمسلمكف  عنيما يانتا على زمف النبي كانا انيك

في  ﴿صلى هللا عليو كآؿ كسلـ تسليما﴾بقكؿ الرسكؿ  أخذد ال تاب على ايبتأ  أيضا  كيعلمكف 
ـْ َعْنُو َفانَتُيوا ﴿قكلو تعالى :  ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الرَّ َواتَُّقوا للاََّ ِإفَّ للاََّ َشِديُد اْلِعَقاِب  َوَما آَتاُك

﴾﴿ٖٔٗ﴾ . 

عف مالؾ ع أنو بلغو أف المؤذف فقد جاء  أيضا  ذاف مف التالعب كالتصرؼ فيو لـ يسلـ اأك 
فقاؿ : الصالة خير مف النكـ .  عمر بف الخطاب يؤذنو لصالة الصبحع فكجده نائماإلى  جاء

  . ﴾ٖ٘ٔ﴿حفأمره عمر أف يجعليا في نداء الصب

كاف في زماف النبي الخاتـ  ما وبل راحكا يقطعكف من ذافزيادة في اأعلى ال مرلـ يتكقف اأ
أييا الناس ثبلث كف عمى عيد رسوؿ هللا  ﴿ أنو قاؿ : الخليفة الثانيفقد كرد عف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾

متعة النساء ، وحي عمى خير وأنا أنيي عنيف ، وأحرميف ، وأعاقب عمييف : متعة الحج ، و 
 . ﴾ٖٙٔ﴿﴾العمل 

كما  لمخالفةل ا  فتارة كاف الجيل سبب ةعيالشر  حكاـاأ ةف الصحابة اختلف مكقفيـ في مخالفإ
 : بقكلو تعالى وبعدـ الصالة في حاؿ عدـ تكفر الماء جيال من الخليفة الثانيفتاء إفي ىك الحاؿ 
ـْ َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا َصعِ  ﴿ ـْ ِإفَّ للّاَ َكاَف َعُفّوًا َغُفوراً َفَم ـْ َوَأْيِديُك بًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِىُك  يدًا َطيِّ
ف رجبل إ ﴿انو قاؿ :  عف أبيو عبد الرحمف بف أبزى أبف عف فقد كرد في صحيح مسلـ  . ﴾ٖٚٔ﴿﴾

ف المؤمني أميراتى عمر فقاؿ إني أجنبت فمـ أجد ماء فقاؿ ال تصل فقاؿ عمار اما تذكر يا 
أذانا وأنت في سرية فأجنبنا فمـ نجد ماء فأما أنت فمـ تصل واما انا فتمعكت في التراب 
وصميت فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنما كاف يكفيؾ اف تضرب بيديؾ األرض ثـ تنفخ ثـ تمسح بيما وجيؾ 

 . ﴾ٖٛٔ﴿﴾وكفيؾ فقاؿ عمر اتق هللا يا عمار قاؿ إف شئت لـ احدث بو
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كلـ يكف جيال عاديا  بل  تدلنا على كجكد ظاىرة الجيل عند كبار الصحابةف ىذه الحادثة إ
كاف كانكا حاضريف في مجلس  نكار لمف يذكرىـ بفعل النبيا  بل ك  نبيو ُسنةبكتاب هللا ك انو جيل 

 .هللا  حكاـالنبي كسامعيف لقكلو كبيانو أ

سيك في الصالة كسؤالو ىك جيل الخليفة الثاني لحكـ ال لجيللظاىرة ا خرى اأشكاىد الكمف 
يا  ﴿:  عباس أنو قاؿ لو عمرأبف عف حنبل في مسندة أبف فقد نقل  عباس عف الحكـبف أ

و إذا شؾ الرجل في صبلتو ماذا أصحابمف أحد مف أو غبلـ ىل سمعت مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فقاؿ عمر سألت ىذا ا أنتميصنع قاؿ فبينا ىو كذلؾ إذ أقبل عبد الرحمف بف عوؼ فقاؿ فيـ 

و إذا شؾ الرجل في صبلتو ما ذا يصنع أصحابأحد مف أو الغبلـ ىل سمعت مف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فقاؿ عبد الرحمف سمعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ إذا شؾ أحدكـ في صبلتو فمـ يدر أواحدة صمى 

ذا لـ يدر ثنتيف صمى ذا لـ يدر أثبلثا  أـ ثنتيف فميجعميا واحدة وا  أـ ثبلثا فميجعميا ثنتيف وا 
يسمـ قبل أف صمى أـ أربعا فميجعميا ثبلثا ثـ يسجد إذا فرغ مف صبلتو وىو جالس 

 . ﴾ٜٖٔ﴿﴾سجدتيف

ذاك  فعليا نسافالتشري  ليست مف المسائل السيلة التي يستطي  اإل مسألةف إ  مركاف اأ ا 
 مسألةالإال أف  بعقلو كمشرع ينجيو مف العقاب سافن تفى اإلكأ كالمرسليف نبياءكذلؾ لما بعث اأ
ه التي نطق بيا كامر أ نقيادإلاال طاعة الخالق ك إالعبد ال مجاؿ لو أف إذ  ليست بيذه البساطة

ككما قرأنا قبل  فكاه الناس كما يحبكف أيصبح التشري  أداة تتقلب بيف  حتى ال كالمرسلكف  نبياءاأ
 قليل .

على خالؼ ذلؾ  يفتيثـ  قكؿ نبيوأك لـ المتحدث بقكؿ هللا المسائل ىك ع أصعبف مف إ
 العلـ كما حدث بالفعل .

النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ لـ تحصر  ُسنةأك مف ال تاب سكاء  م  كجكد النص  جتياداإل مسألةف إ
 ىب االربعةالمذا  أئمةالفقياء مف إلى  كصكال للتابعيف ثـ مرمتد اأأبل  في نطاؽ الصحابة فقم

 جتيادتعريف اإل نذكر فألنا  ال بداالربعة  المذاىبفقياء عند  جتيادمعرفة اإلإلى  قبل الدخكؿك 
 ي .صطالحعندىـ مف حيث المعنى اللغكي كالمعنى اال

 :  جتيادالمعنى المغوي لئل

                                                 
 ٜٓٔص  - ٔج  - مسند احمد - ٜٖٔ



 بالفتح بمعنى المشقةأك في اللغة مأخكذ مف " الجيد " بالضـ بمعنى الطاقةع  جتياداإل
 جتيادكقد أخذ اإل ع ﴾ٓٗٔ﴿"لغة ىك : " بذؿ الكس  كالطاقة جتياد. فاإل أيضا  بمعنى الطاقة  أتييك 

 معنييف ىما :

 :  جتيادالمعنى الخاص لئل

أـ ىما  جتيادفما القياس ؟ أىو اإل ﴿المرادؼ للقياس عند الشافعيع حيث يقكؿ :  ىك
كف االستحساف مف أف يك ىكنف.  ﴾ٔٗٔ﴿﴾اف بمعنى واحد أسممفترقاف ؟ قمت : ىما 

 .  ﴾ٕٗٔ﴿جتياداإل

ع كاالستنباط كالقياس ع  الرأيمرادفا لالستحساف ع ك  جتياداإل فقياء العامة كربما جعل
 حكاـالذي نتحدث عنو ىك االعتماد على الفكر في استنباط اأ الرأيف اء لمعنى كاحدأسمبجعليا 

كما  ﴾ٖٗٔ﴿لالستحساف كاالستنباطمرادؼ  أيضا  ىك ك ع  كالقياس جتيادباإل ىـمرادالشرعية ع كىك 
 نو في الغالب دليل مخترع مف قبل الفقيو .إال إ يستند على دليل دائما   الرأيأف 
 

 :  جتيادالمعنى العاـ لئل

على  كالقياس كاالستحساف الرأيفي  منحصرا   فقياء العامةعند  جتيادكاف اإلبعد أف ك 
 الخاصكؿ معنى أكس  مف معناه اأتطكر مفيكمو كأخذ يعطي  اختالؼ في قبكؿ البعض منيا
عبارة عف بذؿ المجيود واستفراغ ﴿ بأنو : جتياديعرؼ اإلىػ  ٘ٓ٘فيذا الغزالي المتكفى سنة 
ببذؿ المجتيد  خصوصاً . ولكف صار المفع في عرؼ العمماء م.. فعاؿالوسع في فعل مف األ
 . ﴾ٗٗٔ﴿﴾الشريعة أحكاـوسعو في طمب العمـ ب

الشرعية عمى  حكاـمف األ شيءتفراغ الوسع في طمب الظف باس﴿كعرفو اآلمدي بأنو : 
 . ﴾٘ٗٔ﴿﴾وجو يحس مف النفس العجز عف المزيد فيو

بذؿ الجيد في استنباط الحكـ الشرعي مما ﴿كعرفو مف المتأخريف دمحم الخضري بؾ بأنو : 
 . ﴾ٙٗٔ﴿﴾دليبلً اعتبره الشارع 
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 ىك رادك االه اف مف ظكاىر ىذكك بادكار عدة المسلميفعند فقياء  جتيادلقد مرت حركة اإل
ظيكرا كما شيدت ىذه االدكار  يةسالمكنمك الحركة العلمية في اأمصار اإل اتساع الحضارة
كبطبيعة  . ظيكر المصطلحات الفقيية ككذلؾ الفقو أصكؿال كىك ما يسمكنو بأ لعجل القـك

فة في مبانييا كالفرؽ كالمدارس المتنازعة كالمختلظيكر المذاىب إلى  دىأالحاؿ كل ذلؾ 
 الرأيكاالستحساف ك  كالقياس جماعاإلكالقكؿ ب وأصكلك في مادة الفقو كج النزاع أككاف  كعقائدىا
 . كغيرىا

 ُسنفىي السير على  كمدارسيـ المسلميفت على فقياء أالحكادث التي طر إف مف أىـ 
﴿صلى هللا عليو  كالمتمثل بالنزاع بيف المتمسكيف باالثر كالنصكص الكاردة عف النبي السابقيف

الشقة  في تساعكقد لكح  ىذا اال . الرأيك  جتياداإل أصحابكبيف المجدديف  كآلو كسلـ تسليما﴾
 ف بكل كضكح .يفتميزت المدرست القرف الراب كالحديث اللتيف ظيرتا في  الرأيبيف مدرستي 

 

 : الرأية ػػػمدرس

ككاف لفارؽ  حنيفة النعماف بكأعظـ مشايخيا أ ككاف مف  الرأيكانت ال كفة مركزا  لمدرسة 
 آنذاؾحيث كانت المدينة المنكرة  ثر على اختالؼ المدرستيفأالبعد بيف ال كفة كالمدينة المنكرة 

 كلذلؾ حدث التنافر بيف كلتا المدرستيف . ُسنةمركزا  للحديث كال

 حيث رفضكا ال ثير مف االحاديث المركيةقبكؿ في  ىك التشدد الرأيف مف سمات مدرسة إ
مما جعليـ يسقطكف  حاديثعتماد اأإ كاعتبركا القكاعد الرجالية ىي العمدة في  ُسنفكال حاديثاأ
كاس  مف حرية  ليككنكا فضاء حاديثكاأ خباركبالنتيجة فراغ الساحة مف اأ خباراأ أ ثر
ي شتيرت ىذه المدرسة اشتيارا  كبيرا  فأف . القياس كاالستحساف كأمثاليماك  الرأيك  جتياداإل
 صار المسلميف بيف مؤيدا  ليا كمعارض .ك  كساط العلميةاأ

حيث  تجاه ىذه المدرسة كرجاالتياإمكاقف صارمة  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  ئمةكاف أ
كبينكا زيف  ياأنكاعكالمقاييس كبكل  اآلراءات ك جتيادالعمل باإل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةرفض اأ

مف  الرأي أئمةمناظرات م   – ﴾علييـ السالـ﴿ ةئماأأي  –كليـ  ادعاءات ىذه المدرسة
 هللا تعالى . إف شاءسناتي على بيانيا  المخالفيف

 

                                                                                                                                            
  ٚٛص - تاريخ التشري  اإلسالمي - ٙٗٔ
 



 :  ة الحديثػػػمدرس

حيث كانت ىذه المدرسة  الرأيما عليو مدرسة مف مدرسة الحديث كانت على جانب مغاير إ
ليذه  تلسبب فقد كانكليذا ا كترفض العمل بالقياس كاالستحساف فقم ُسنةكال القرآفتعتمد على 

 الرأيحيث قابل رجاؿ ىذه المدرسة طريقة مدرسة ع  الرأيالمدرسة مكاقف عديدة تجاه مدرسة 
  . نكاربالرفض كاإل

كاف مف الميتميف بالحديث حيث  مف رجاؿ ىذه المدرسة ما يبدكنس على أأبف كاف مالؾ 
بكى حيف  كلذلؾ في الديف الرأي تباعإكاف يعلـ بخطأه في  حتى أنو كلـ يعمل بالقياس إال قليال

خل اف في أبف ما ذكر ذلؾ أفتى فييا برأيو سكطا ! ك مسألةكل  ككد أنو ضرب في مقابل مكتو
 .  ﴾ٚٗٔ﴿وتأريخ

إماـ المذىب الظاىري  -د بف علي الظاىري ك داك اشتيرت مدرسة الحديث بالفعل على يد 
في  فإ : كقاؿ رفضا باتا الرأيك  سكيرفض القيا ُسنةعمل بظاىر ال تاب كاليد ك كاف داك حيث  –

 ما يفي بجكاب كل مشكلة .  ُسنةعمـك ال تاب كال

بيف ىاتيف  كسطا   فكانكا حدا   -بف حنبل  أحمدالشافعي ك أي  اأربعة ع الفقياءكأما باقي 
 .  ﴾ٛٗٔ﴿س كاف يرفض االستحساف رفضا باتاالمدرستيف ع فالشافعي حينما كاف يعمل بالقيا

كالتجديد مف  جتياداإل أصحابفكما انتصر  بقيف مف الييكد كالنصارى السا ُسنفكرككبا ل
 الرأيكاف الفكز لمدرسة  الرأي كالحديث صراع عنيف بيف مدرستيفبعد  السابقة اأمـعلماء 
 . السابقة ككما مر بيانو  اأمـكما ىك الحاؿ في  جتيادكاإل

. كقد  جماعقياس كاالستحساف كاإلكال ُسنةيعتمد على ال تاب كال في ىذا الدكر جتيادكاف اإل
 إجماعالمعتبر ىك  جماعيرى أف اإل الشافعي كاففإف كمدى حجيتو ع  جماعاختلفكا في كيفية اإل

المدينة أىل  إجماعجمي  الفقياء في البلداف كليا ع كأنكر على المال ية قكليـ أف المعتبر ىك 
 .﴾ٜٗٔ﴿بكر كعمرالصحابة كأبي كليـ ع كألزميـ بالمخالفات ال ثيرة التي خالفكا فييا 

كالتي  متعددة أخرى نو خالؿ ىذا الدكر قد ظيرت مذاىب الى إ ف نشير ىناأكيمكف 
 كالحسف البصري  ع ككانت كثيرة ع مثل مذىب سفياف الثكري  سـانقرضت كلـ يبق منيا إال اأ

د بف علي ك داك جرير الطبري كغيرىـ ع كلـ يبق منيا بعد القرف الراب  إال مذىب أبف ك  كاأكزاعي
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تباع باقي أب نسبة ةنيـ قلإال إتباع اآلف أكلو  ﴾ٓ٘ٔ﴿حيث بقي حتى القرف الثامف ظاىري ال
 المذاىب .

 . عف صاحب كل مذىب مف تلؾ المذاىب فكرة مكجزةفيما يلي كسنأخذ 
 

 ربعة :فقياء المذاىب األ 

 : حنيفة النعماف أبو

 ىػ ٓٛكلد في مدينة ال كفة في سنة  فةالمعركؼ بأبي حني ىك النعماف بف ثابت بف النعمافك 
 فقيوكىك  مف تابعي التابعيف كىك فارسي اأصل ػىٓ٘ٔمف جمادى اأكلى سنة  ٔٔكتكفى في 
 العراؽ . أىل كفقيو  الرأيأىل 

إني آخذ بكتاب هللا إذا وجدتو، فما لـ أجده فيو  ﴿ :و قائال  مذىب أصكؿ حنيفة أبك يذكر
و مف شئت، وادع قوؿ مف أصحاب، فإذا لـ أجد فييا أخذت بقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُسنةأخذت ب

إبراىيـ، والشعبي والحسف إلى  قوؿ غيرىـ، فإذا انتيى األمرإلى  شئت، ثـ ال أخرج مف قوليـ
  . ﴾ٔ٘ٔ﴿﴾سيريف وسعيد بف المسيب فمي أف أجتيد كما اجتيدواأبف و 

أك ما كاف منو قياسا  سكاء   الرأيفيو ب أخذال ثرة  ي أثرا كبيراجتيادكاف ليذا المذىب اإل
  . ﴾الرأيأىل مذىب ﴿كأطلق على ىذا المذىب  مصالح مرسلةأك ستحسانا  ا

كالقياس كاالستحساف كالعرؼ كقكؿ  جماعكاإل ُسنةمذىب على ال تاب كالىذا الكاعتمد في 
 .  الصحابي كشرع مف قبلنا

كاستمر ىذا الخالؼ حتى  الحديثأىل ك  الرأي أىلبيف  اشتد الخالؼ في زمف الدكلة االمكية
 تباعاأحكلو  حتى كثر التي اخذت تعتمد تيار الحنفية سقكط االمكييف كقياـ الدكلة العباسية

 .  المذىب الرسمي للدكلة العباسية أصبحك 

ىذا  فقياءفحاكؿ بعض  الرأيأىل اخذت الدكلة العباسية تغدؽ بالعطاء كاليدايا على 
 .  هءكنشك  ﴾الحنفية﴿كجية نظر الدكلة كدعميا في بركز ىذا التيار  االتجاه تأييد

                                                 
 ٗ٘ٙص - ٖج -أدكار فقو لألستاذ محمكد شيابي  - ٓ٘ٔ
 ٕٗص  -محمكد اأحمد  -كتاب دراسات في الثقافة اإلسالمية كالفكر المعاصر  - ٔ٘ٔ



فيو حرية العقل  حيث خرج على الناس بمذىب جديد با حنيفةأمؤسس ىذا المذىب ىك ف إ
 أخذمصادر التشري  عندىـ ىك ا أىـككاف  كاالستحساف كالعرؼ كالقياس الرأيكاستعماؿ 
 . ة المذاىبعف بقيبو حتى عرفكا بو كتميزكا  بالقياس

 الصحابة مف أ ثرأك قكالف  مسألةركي في ال إذافيما  العقلإلى  اللجكءكاف مف مبدئيـ 
عارض  إذا التابعيف أقكاؿكعدـ االعتداد ب العامة صكؿاأإلى  اقربياأك فيختاركف منيا أعدليا 
 .قكليـ قكؿ صحابي 

جتيد في شيء مف إكل مف  فا  يكفر كال يفسق مسلـ بقكؿ قالو في اعتقاد ع ك  قالكا انو الك 
ف أخطأ ا  ك  جرافأصاب الحق فلو أف إذلؾ فداف بما رأى انو الحقع فيك مأجكر على كل حاؿع 

 . فأجر كاحد

كىك التشديد في قبكؿ الحديث كالتحري عنو كعف رجالو  كاف ليـ في الحديث مسلؾ خاص
 ركاه جماعة عف جماعة إذاال إ  تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يقبلكف الخبر عف رسكؿ هللا ككانكا ال حتى يصح
حتى دخل ىذا العلـ الكضعي في  ممف ثبت علـ الرجاؿ في علـ الحديث كىـ بذلؾ كليـ ثقاة

 بو صدؽ الحديث كالركاية ما يعرؼ أىـعندىـ مف  أصبحك  يةاإلمامحتى مذىب  جمي  المذاىب
 تي .أا سيكمك  ﴾علييـ السالـ﴿اليدى  أئمةدليل عليو مف  كىذا مما ال

 : مالؾ بف أنس

إلى  ينتيي نسبو عبد هللا مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف حارث أبكىك 
 عربي صريح . كىك  عمرك بف الحارث ذي أصب  الحميري مف ملكؾ اليمف

عليو ﴿جعفر بف دمحم الصادؽ  اإلماـع كقد ركى عف  ىػ ٖٜسنة كؿ كلد في ربي  اأ
الفقيية  اآلراءنتشارا  في القديـ ع كيبتني على إية سالمس  المذاىب اإلك أكىك مف  ﴾السالـ

ككاف  تبلكر مذىبا  كاضحا  كمستقال  في القرف الثاني اليجري  كالعقائدية كالسياسية لمالؾ بف أنس
تأسس المذىب  كقد ع كعدـ جكاز الخركج على الحا ـ جتيادأفكاره إغالؽ باب اإل أىـمف 

كذلؾ في أكائل القرف  تصالو بالخليفة العباسي المنصكرإؾ بف أنس بعد المال ي على يد مال
و شأنكارتف   مف بعده مالؾ بف أنس على يد تالميذىذا المذىب  كتطكرت معالـ الثاني اليجري 

ف المنصكر قاؿ أحتى  لو كصار لو صيت شائ  نتيجة للدعـ الالمحدكد الذي أكاله العباسيكف 
أعقل الناس وهللا لئف بقيت ألكتبف قولؾ كما تكتب المصاحف ،  أنت وهللا ﴿يكما  :  لمالؾ

  . ﴾ٕ٘ٔ﴿﴾اآلفاؽ وألحممنيـ عميوإلى  وألبعثف بو
                                                 

 ٜٙك  ٔٙ:  ٛسير أعالـ النبالء  - ٕ٘ٔ



كتقرب  بسبب دعـ العباسييف ليـ تكسعت قاعدة المذىب المال ي في الحجاز كالمدينة المنكرة
  . في كسب الناس ميما   سببا ذلؾ كافف سالطيف الجكرإلى  ئمتيـأ

ف فرغ أكما  ﴾المكطأ﴿صنف مالؾ كتاب العباسييف طلب المنصكر كالميدي  كبناءا  على
مالؾ بف  العباسييف قد منحكا ةف الطغاأكما  ف على الناس بحد السيفيمنو حتى فرضو العباسي

كقد ذكرت كتب مناقب مالؾ  ع فكاف يسجف كيجلد أخرى ضافة لسلطة القضاء صالحيات إأنس 
 .  ثير مف ذلؾال

حنيفة كالشافعي مف المسجد ع فلـ  أبي أصحابخرج قاضي مصر أ ﴾ػى ٖٕٚ﴿في عاـ 
 مالؾ ع ككاف للقاضي الحارث بف سكيف اأثر الفاعل في نشر المذىب ىناؾ أصحابيبق سكى 
ميابا  عند الكالة  أصبحيككنكا طكع إرادة مالؾ ع فبأف كالتو إلى  هأكامر أصدر المنصكر كما 

 .  كالناس على السكاء

ع اأثر بف انس ع كىك مف تالميذ مالؾ  ﴾يحيى بف يحيى﴿العربي كاف لػ كفي المغرب 
الفعاؿ في نشر المذىب ىناؾ ككسب المؤيديف لو ع فقد كاف مكينا  عند السلطاف ع كقد استغل 

 . ال مف كاف على مذىبوإفكاف ال يكلي القضاء  لمكانةاىذه 

كنشركا  ب االقصى مذىب مالؾتبنت دكلة المرابطيف كمف بعدىا دكلة المكحديف في المغر 
حـز أبف  يقكؿ تكس  المذىب كرسخت قكاعده بسبب دعـ السلطة لوحتى  ال تب التي تحكي آراءه

انتشرا في بدء أمرىما بالرياسة والسمطاف ، الحنفي في المشرؽ ، والمالكي بأف مذى ﴿: 
 . د مالؾ بف أنسعيد الرشيد حصر اإلفتاء بي كاستمر الحاؿ ىكذا حتى انو في . ﴾باألندلس 

 ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾مف كحد هللا كاعترؼ بالرسكؿ  إيمافبصحة  ىذا المذىب أصحابعتقاد إ كاف 
ف لـ يصل كلـ يصـ ع كيقكلكف بجكاز الرؤية البصرية على هللا تعالى في يكـ القيامة ع  كا 

بأف  أيضا   يقكلكف ك .  ﴾ٖ٘ٔ﴿﴾ َربَِّيا َناِظَرةب  إلى * ُوُجوهب َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرةب  ﴿ : مستدليف بقكلو تعالى
يجكز  كال ع جميعا  يـ أقكالع كيعتقدكف بعدالة الصحابة كحجية  الخالفة ال تصح في غير قريش
 يجيزكف دخكؿ المشرؾك  يركف طيارة ال لب كطيارة ماكلغ فيوك  في نظرىـ الخركج على الحا ـ

 كانت اجنبيةف ا  ة ك أ جنب المر إلى  الصالةيعتقدكف بصحة ك  المساجد عدا المسجد الحراـإلى 
كال تصح حتى لك  ﴾مكة كالمدينة﴿الحرميف أىل الخليفة يصبح شرعيا  إذا بايعو بأف كيعتقدكف 

 . الحرميفأىل بايعتو كل االقاليـ إذا لـ يبايعو 

ع كقكؿ الصحابي ع كالقياس ع كاالستحسافع  ُسنةالتشري  عندىـ ىي ال تاب ع كال أصكؿ
 . مف ذلؾ أ ثركقيل  ع كالمصالح المرسلة جماعكالعادة ع كاإل كالعرؼ ع

                                                 
  ٖٕ -ٕٕية سكرة القيامة آ - ٖ٘ٔ



 : الشافعيإدريس  دمحم بف

في عبد  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾يلتقي م  رسكؿ هللا  القرشي الشافعيإدريس  عبد هللا دمحم بف أبكىك 
 . مناؼ

 كقيل : بعسقالف بغزة . كلد حنيفة أبككىي السنة التي تكفي فييا  كلد في سنة مائة كخمسيف
 . سنتيفأبف مكة كىك إلى  ثـ حمل

بف  و أخذ العلـ عف مالؾأن كذلؾ كيعد المذىب الشافعي متأثرا  بالمذىبيف الحنفي كالمال ي
 الرأيأىل مزج في مذىبو بيف طريقة ف أبي حنيفة أصحابالعراؽ كأتصل بإلى  كما أنو سافر انس
 الشريعة أصكؿأصل مف  جتيادكالذي أعتبر فيو اإل تقلكخرج بمذىبو المس الحديثأىل كطريقة 
 حيث يعد ي مت املأصكللمنيج  سيسوأكىك تاالمكر التي تذكر في ىذا المذىب  أىـكلعل مف 
كذلؾ مف خالؿ كتابو  الفقو أصكؿالعلـ المعركؼ ب مف دكف كتابا  مت امال  فيأكؿ الشافعي 
كما ك  بعد الغيبة يةاإلمامىذا العلـ في مصنفات  كدخل العامةخذ عنو فقياء أف ﴾الرسالة﴿الشيير 

 سياتي بيانو .

كىك ال تاب الفقيي الذي دكنو أكال  في العراؽ ثـ  ﴾الحجة﴿ منيا أخرى كتبا   الشافعي دكف 
 . ﴾اأـ﴿ فقيية فيو عندما سكف القاىرة كسماه مسألةأعاد تأليفو كغير مذىبو في بض  عشرة 

على يد دمحم بف  الرأيك  بف انس فقو كالحديث على يد مالؾالشافعي الإدريس  تلقى دمحم بف
جم  فيو  كنظرا  لتمتعو بالثقافة الجدؿ فقد استطاع أف يرسـ لنفسو منيجا  كسطا   الحسف الحنفي
 .  تمخض عنيما المذىب الشافعي كالحديث الرأيبيف مدرستي 

معركفا  بأنو تلميذ  ونك ىي ك النجاح في مصر أسبابلشافعي لالعكامل التي ىيأت  أىـكلعل 
 فقكبل الشافعي بالعناية نتشارإككاف لمالؾ ىناؾ ذكر كلمذىبو  كخريج لمدرستو بف أنس لمالؾ
كانتصاره  الرأيأىل  أقكاؿمالؾ ك  أقكاؿحاطتو با  ك  كاالدبباللغة  ةمعرفك نشاط لشافعي ككاف ل
كىذا لو ع   تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصحتجاجو باالنتساب للنبي ا  ك  شتيار قرشيتوإككذلؾ  الحديثأىل لمذىب 

صلتو بحا ـ مصر  ىي ةكمما ساعد في تكطيد العالقة بينو كبيف الرعي ع أثره في قلكب المسلميف
إلى  فقد تقربكا حالو في ذلؾ حاؿ استاذه مالؾ بف أنس الجديد عبد هللا بف العباس بف مكسى
ية سالمعلى التغلغل في المجتمعات اإل ةلطغاكساعدىـ ا السلطاف فمدىـ بالدعـ المادي كالمعنكي 

المتمثل  االعالميالدعـ إلى  ضافةا للدكلة كقربو الخليفة العباسي ىاركف الرشيدعتنى بو أ كما 
سرد ككذلؾ  الشافعيكالتي تتنبأ ب ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾للنبي كالتي نسبكىا  بزج العديد مف الركايات



تباعو ممف تعجبيـ ىذه الطرؽ كيتأثركف أكت ثير  نفكذه لتقكية كمؤيديو هأنصار االحالـ مف قبل 
 . ﴾ٗ٘ٔ﴿بيا

نتشار مذىبو ما قاـ بو مف رحالت متعددة إكسبب  الشافعي ىك الذي نشر مذىبو بنفسوف إ
فاخذ الشافعي منيجا  كسطا  بيف  الحديثأىل ك  الرأيأىل حيث ينتشر مذىب  بيف بغداد كالمدينة

على عكس  ف لـ يكف مشيكرا  ا  كاف صحيحا  ك  إذافأكجب العمل بالحديث  ناكما ذكر  الفريقيف
 على عكس مدرسة الحديث ككذلؾ أخذ بالقياس في المسائل التي لـ يكف فييا نّص  الرأيمدرسة 

حظي فقد  ستمر التاييد السلطاني للشافعيأك  الرأيأىل كرضى عنو  الحديثأىل فبذلؾ أقبل عليو 
لـ  كلما خلفت دكلة المماليؾ البحرية دكلة االيكبييف الحكاـ االيكبييفالمذىب الشافعي بتأييد 
 .كالمؤيديف لو  سالطينيا مف الشافعية أغلبفقد كاف  تنقص َحظكة ىذا المذىب

كالحسف بف دمحم الصباح  خالد بف اليماف البغدادي أمثاؿك ةعدف للمذىب الشافعي رجاالت إ
 .  ري كيكسف بف يحيى البكيطي المص الزعفراني

أف ىي احتجاجيـ بظكاىر القرآف حتى يقكـ الدليل على  حكاـمعرفة اأطريقتيـ في ككانت 
 .  ف لـ يجدكا فبالقياسا  ك  جماعثـ بعمل اإل ُسنةثـ بعد ذلؾ يستدلكف بال المراد بيا غير الظاىر

 يمستدّليف على ذلؾ بجكاب الشافع بجكاز رؤية هللا يكـ القيامة شير عقائدىـ قكليـأكمف 
ـْ َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبوفَ  ﴿سألكه عف قكلو تعالى : عندما الصعيد أىل إلى  بِِّي ـْ َعف رَّ .  ﴾ َكبلَّ ِإنَُّي

 تديف بذلؾ ؟أك :  ُسئلع ك  قكما  يركنو بالرضاأف فأجابيـ : لما حجب قكما  بالسخم دؿ على 
  . ﴾٘٘ٔ﴿ا عبده في الدنياانو يرى ربو في المعاد لمإدريس  قاؿ : كهللا لك لـ يدف دمحم بفف

داـ  كما داـ الراكي ثقة ما بخبر اآلحاد الشافعية عملفقد  خبارما مف حيث التعامل م  اأأ
 . الحديث متصال  بالرسكؿ ال ريـ

ف إكما  ال بأربعيف نفسا  إصالة الجمعة ال تنعقد بأف  : قالكانيـ إيـ كعقائدىـ أحكامكمف 
 يمافاإل أحكاـبكجكب معرفة  أيضا   قالكاك  االستحسافبحجية كف يؤمن الىذا المذىب  أصحاب
ال الحا ـ كالسلطاف بأف كقالكا  المعرفة كالتصديق بالقلب يمافكقالكا أصل اإل في الجملة سالـكاإل
ذاك  عادؿيككف أف ك  شيقر يككف مف  بد أف تغلب فبايعو المسلمكف بيعة صحيحة راضيف  ا 

 .كالية التي ناليا بالغلبة ف تأخرت عف الا  ك  مرضييف ت كف بيعتو صحيحة
 

 : أحمد بف حنبل
                                                 

 ٗٗٔص  - محمكد اأحمد -كتاب دراسات في الثقافة اإلسالمية كالفكر المعاصر  - ٗ٘ٔ
 ٕٛص  - ٔج  -البكري الدمياطي  -إعانة الطالبيف  - ٘٘ٔ



كلد في بغداد كتنّقل بيف الحجاز  ىك أحمد بف حنبل بف ىالؿ الذىلي الشيباني المزكزي 
المذاىب السنية محافظة على النصكص كابتعادا   أ ثرحنبل مف أبف مذىب ككاف  كاليمف كدمشق

ع كلـ يقبل بالقياس إال  الصحابة إجماعب . لذا تمّسؾ بالنص القرآني ثـ بالبّينة ثـ﴾ٙ٘ٔ﴿الرأيعف 
 . في حاالت نادرة

كما كاف يأخذ مف القياس إال  مف أف يشتير أنو فقيو أ ثرأنو محدث ب حنبلأبف  رَ إشتي
العديد مف االحاديث  في مسندهكقد جم   حاديثيعتني بالنصكص كاأو كاف أن كذلؾ القليل

فكاف  مف ىنا عرؼ فقو أحمد بأنو الفقو بالمأثكرك  يثكاف ال يكتب إال القرآف كالحدك كاالخبار . 
ذاك  فقييا  أك تابعيا  أك صحابيا  كاف  جد ليا مف أفتى بيا مف قبليإال أف  مسألةفي  يفتيال  كجد  ا 

كقد ال يترجح عنده قكؿ صحابي على  قكاؿاختار كاحدا  مف ىذه اأ أ ثرأك للصحابة قكليف 
أنو في العبادات ال يخرج عف بكىكذا فقد تميز فقيو  قكليف مسألةحمد في ىذه الأفيككف  اآلخر
على خالؼ الحنفية  الرأيبأك فليس مف المعقكؿ عنده أف يعبد أحد ربو بالقياس  ثر قيد شعرةاآل

 .  كالمال ية ككذلؾ الشافعية

 أما في المعامالت فقد تمسؾ أحمد بنصكص الشرع التي غلب علييا التيسير ال التعسير
 أصحاببينما عند بعض  ﴾ما لـ يعارضيا نص باحةاألصل في العقود عنده اإل ﴿:  مثاؿ ذلؾ
 . اأصل في العقكد الحظر ما لـ يرد على إباحتيا نص خرى المذاىب اأ

المعتصـ العباسي كذلؾ على  أياـفي  أسس احمد بف حنبل مذىبو بعد خركجو مف السجف
أبف كحاؿ  ع على أيدي تالميذه مف بعدهثـ تطكرت معالـ ىذا المذىب  اثر قضية خلق القرآف

العباسي  المتككل ففي عصر حنبل ىذا كحاؿ الذيف سبقكه في التقرب للسلطاف لنيل الدعـ كالتاييد
فاغدؽ عليو العطاء لينفق  بداء آرائوإفي  كاعطي مطلق الحرية كثيرا   ةحنبل للدكلأبف قد ُقرب 

 . لالمحدكد مف المتككل العباسبسبب الدعـ ا آنذاؾ على طالبو الذيف كثر عددىـ

كبسبب  على ركاج مذىبوذلؾ ساعد ف يةسالمحمد بف حنبل بيف عدد مف المدف اإلأ تنقل
 عوأبيساىـ في نشر افكار ك  بنو صالح القضاء في أصبيافأتكلى فقد  بني العباس ةقربو مف طغا

كقاـ المتككل  عتزلةلعباسي للشيعة كالماحرب المتككل كمما ساعد على انتشار ىذا المذىب ىك 
 كخللي حنيفة كالشافعي مف المسجد أبي أصحابأمر قضاتو على المدينة كغيرىا باخراج ب أيضا  

 . الجك أحمد بف حنبل بنشر آرائو
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كذلؾ  كمعالـ كاضحة أصكؿمذىبا  لو  لتصبح حنبلأبف ء تبلكرت آرا ﴾ىػ ٖٔٛ﴿في عاـ ك 
ء المذاىب االربعة أف يصنف كل منيـ مختصرا  عندما أمر القادر با العباسي أربعة مف فقيا

 . على مذىبو

ال يتعدكا بأف  ف المستعصـ أساتذة المدرسة المستنصريةمصدر أمر  ﴾ىػ ٘ٗٙ﴿في عاـ ك 
أمر الملؾ الظاىر أحد ملكؾ المماليؾ بمصر بغلق باب  ﴾ىػ ٘ٙٙ﴿كفي عاـ  ع كالـ السابقيف

  . لؾ الحيفذمنذ  فقياء العامة عند جتيادع فتكقف اإل جتياداإل

 الذي عمل لنشره في الشاـ كمصر تيميةأبف اتسعت رقعة ىذا المذىب بشكل كبير على يد 
 . في نجد كالجزيرة العربية الكىاب لد المذىب الحنبلي مف جديد على يد دمحم بف عبدكقد ك 

  كمف أبرز ما تميزكا بو كأنكر البعض علييـ ذلؾ أنيـ يقكلكف بالتجسيـ ع كيقكلكف أف
ي العقل فإلى  يقكلكف بعدـ الحاجةك  كل ف ليس ككجكه المخلكقات تعالى يدا  كرجال  ككجيا  

 صكؿفي اأ يقلدأف اجازكا للمكلف كما انيـ  الركايات في ذلؾاالعتقادات ع بل ت في اآليات ك 
تقدكف يعك  داـ مكحدا   ال يكفركف مرت ب ال بيرة ماك ع  القرآف غير مخلكؽ بأف يعتقدكف كما انيـ 
 . أراد قلكب العباد بيف اصبعيف مف أصاب  الرحمف يقلبيا كيف يشاء كيكدعيا مابأف 

عدـ جكاز كعندىـ  ف كاف ظالما  فاسقا  ا  ال في القرشي ك إفي نظرىـ الحا مية تجكز  ال
 .بغيرة يؤمنكف بعدالة الصحابة حتى مف اشتير منيـ ك  الخركج على الحا ـ الجائر

كقالكا بجكاز الجم  بيف  جكزكا المسح على العمامة كالجكربنيـ أ أيضا  ـ يكمف فقي
جكزكا الكضكء ك  يؤكل لحمو طاىر ف مني اآلدمي كمني ماإكقالكا  الصالتيف في اما ف مشيكرة

 جماعالنص كاإلإلى  يرجعكف في استنباطيـ الشرعي عمضافا  أك يسمى ماء مطلقا كاف  بكل ما
ف اختلفكا اختير ما كفتكى الصحابة الضعيفة  حاديثكىـ يأخذكف باأ ُسنةكافق ال تاب كالي كا 
النار أىل هللا تعالى يخرج قكما  مف بأف يعتقدكف ك  كيعتمدكف القياس كاالستحساف كذلؾكالمرسلة 

بأف يعتقدكف ك  المكت يذبح يكـ القيامة بيف الجنة كالناربأف يعتقدكف ك  بيده في يـك القيامة
 حرمكا زيارة القبكركما انيـ  كلو آنية يشربكف بيا  تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالحكض حق ترده أمة دمحم 

 يجيزكف قتل مف ترؾ الصالة تياكنا  غير جاحد لياك  يجيزكف صالة الجمعة قبل الزكاؿك 
لـ يمكنيا  إذاطكاؼ الحائض كقالك بجكاز  كيعتقدكف بأنو مشرؾ كيدفف في مقابر المشركيف

جلكس المأمكميف في الصالة م  عدـ عجزىـ  بجكاز اكقالك  عليياشيء  كال الطكاؼ حاؿ طيرىا
 مراعاة  نتركيا  أخرى كليـ اعتقادات  جالسا  بسبب عدـ قدرتو على القياـ اإلماـكاف  إذاعف القياـ 
 .لالختصار 



 دكار فقيائيـ في التبليغأ تماؿ إبعد  كجيا تعقيدا  أكاف  دكارألقد مرت مذاىب المسلميف بعدة 
ختلفكا اشد الخالؼ كتفرقكا اشد أف يـ فرحكف يكل حزب بما لد أصبححتى  خالؼ بينيـشتد الأف
 يصلكف في المسجد كال حسب مذىبو أئمةربعة أربعة محاريب ك أفي المساجد  أصبححتى  الفرقة

ع كىذه المحاريب  في حـر الجام  أربعة محاريبف جام  بني أمية ال بيركىذا كاضح للعياف في 
 . اأربعةمخصصة للمذاىب 

كما خلفكه في  ف ىذه الصكرة تدلنا على عظمة الخالؼ الذي حصل بسبب ىذه المذاىبإ
 كىك الملقب بمفتى بعض المشيكريف مف اأحناؼككانت مف نتائج خالفيـ ما افتى بو  مةاأ

فأجاز تزكج الرجل الحنفى بالمرأة الشافعية ال  الزكاج بيف الحنفى كالشافعية مسألةفي  الثقليف
قياسا  على زكاج المسلـ مف  المرأة الحنفية مف الرجل الشافعى عندىـ حيث ال يجكز تزكج لعكسا

 . زكاج المسلمة مف ال تابي كمن  ال تابية

في مادة  ﴾معجـ البلداف﴿فقد كتب صاحب  حرجكال فحدث  ةما النزاعات الدمكيأك 
لكثرة التعصب بيف أنو قد فشا الخراب في أصفياف في ىذا الوقت وقبمو ﴿:  ﴾أصفياف﴿

 خرو ُه الشافعية والحنفية والحروب المتصمة بيف الحزبيف ، فكمما ظيرت طائفة نيبت محمة األ
  .﴾ٚ٘ٔ﴿﴾وأحرقتيا وخربتيا ، ال يأخذىـ في ذلؾ إال وال ذمة

حيث  مرآة العقكؿكما نقل ذلؾ صاحب  ىػٗ٘٘ عاـ أيضا  كقد حدث مثل ذلؾ في نيشابكر 
فأحرقت المدارس كاأسكاؽ كقتل جم  غفير مف  لحنفية كالشافعيةنزاعات شديدة بيف اذكر كقكع 
ىػ  ٙٔٚعاـ  أيضا   كقد حدث مثل ذلؾ ثـ انتصركا على الحنفية فانتقمكا منيـ شر انتقاـ الشافعية

كمف أراد االطالع على  ىػ ٖٕٖككقعت مثل ىذه الحكادث في بغداد عاـ  بيف الشافعية كالحنابلة
السنيف في كامل  أغلبفلينظر في كقائ   تلؾ المذاىب أصحاببيف شدة التعصبات التي كانت 

 . اأثيرأبف 

ف ك كىـ كثير  بيف الناس بسبب فقياء المذاىب االربعة ىذه النزاعات كاالقتتاالت كانت تنشب
فسالت الدماء كانتيكت  لنار الفتنة بيف المسلميف فكانت فتاكييـ كقكدا   ف بيف البلدافك منتشر ك 

 لسيف يفتكف بما يحلكا ليـ فيقكلكف ما يحبكف لمف يحبكف كالعكس لمف يبغضكف كىـ جا الحرمات
. 

 رائيـ الفقيية المتنازعةآالمذاىب االربعة ك  ئمةبل كاف أ كلـ يكف الحب كالبغض في هللا
مف لـ يكف حنبميا ﴿:  في الناس قائال   يفتيحاتـ الحنبلي أبف على سبيل المثاؿ فقد كاف الشيخ ف
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في جكام  بغداد  يفتيالشيخ أبك بكر المقرى الكاع  كفي المقابل كاف .  ﴾ٛ٘ٔ﴿﴾فميس بمسمـ
 .  ﴾ٜ٘ٔ﴿  الحنابلةميبكفر ج
لو كاف لي مف ﴿يقكؿ :  ىػٙٓ٘قاضي دمشق دمحم بف مكسى الحنفي المتكفى عاـ  ككاف
المتكفى عاـ  أبك حامد الطكسي المقابل كاف فيك .  ﴾ت عمى الشافعية جزيةألخذشيء ،  مراأل
 . ﴾ٓٙٔ﴿﴾لو كاف لي أمر ، لوضعت عمى الحنابمة الجزية  ﴿ػ يقكؿ : ى ٚٙ٘

 االفراد الضعف كال ذببعض إلى  في ذلؾ فنسبكا ابل زادك  الفقياء بفتاكييـ ىذه كلـ يكتفِ 
:  قائال   السبكي في ىذا المجاؿ ذكرفقد  بسبب ما يعتقدكف مف المذىب في تراجـ الرجاؿ

ا تأريخلجرح والتعديل وكذلؾ التعصب ، قل اف رأيت منو في ا أكثروالجيل في المؤرخيف ﴿
شيخنا الذىبي فانو عمى حسنو وجمعو مشحوف بالتعصب ، فانو  تأريخخاليا مف ذلؾ . واما 

 ئمةالديف الذيف ىـ صفوة الخمق ، واستطاؿ بمسانو عمى كثير مف األ أىل الوقيحة في  أكثر
  .﴾ٔٙٔ﴿﴾ مةالشافعية والحنفية وماؿ فأفرط ومدح فزاد في المجس

 منيـالبعض  فقد صرح ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ف شر ما كق  بو القكـ ىك كذبيـ على رسكؿ هللا إ
أبي  شأفب فقد كضعكا حديثا   ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾هللا  لرسكؿ يـأقكالئمتيـ ناسبيف ببعض الفضائل أ
ي ومف نخر بأبي حنيفة ، مف أحبو فقد أحبا افتيفتخروف بي وان نبياءاأل  ﴿: حنيفة ع جاء فيو 
  . ﴾ٕٙٔ﴿﴾أبغضو فقد أبغضني 

سيكوف في أمتي رجل  ﴿كمف تلؾ الركايات : كما انيـ قد كضعكا ركايات في ذـ البقية 
 . ﴾ٖٙٔ﴿﴾ إبميسفتنتو عمى أمتي أضر مف فتنة  ﴾يعني الشافعي﴿إدريس  يقاؿ لو دمحم بف

كال  في ذلؾ بكضعيـ لمنامات يمالئيا ال فر كالشرؾ ابل زادك  حاديثكلـ يكتفكا بكض  اأ
الجكزي في مناقب أحمد بف حنبل : أبف كنكتفي بما قالو  كليا ةنريد االطالة بذكر مناماتيـ ال اذب

كاف قد جاء في  ﴿حدثني أبك بكر بف مكاـر بف أبي يعلى الحربي ككاف شيخا  صالحا  قاؿ : 
أيت في منامي كأني جئت ر ، فنمت ليمة ف أياـضاف ببعض السنيف مطر كثير جدًا قبل دخوؿ رم

أحمد بف حنبل أزوره فرأيت قبره قد التصق باألرض حتى بقي بينو  اإلماـقبر إلى  عمى عادتي
أحمد مف كثرة الغيث  اإلماـسافيف فقمت : إنما تـ عمى ىذا القبر أو وبيف األرض مقدار ساؼ 
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و عز وجل قد زارني ، ألن يبة الحق عز وجلفسمعتو مف القبر وىو يقوؿ : ال بل ىذا مف ى
ؾ نصرت كبلمي فيو ألن فسألتو عف سر زيارتو إياي في كل عاـ فقاؿ عز وجل : يا أحمد ،

ُينشر وُيتمى في المحاريب ، فأقبمت عمى لحده أقبمو ، ثـ قمت : يا سيدي ما السر في أنو ال 
 ﴾ص﴿مة لي ، ولكف كرامة لرسوؿ هللا ُيّقبل قبر إال قبرؾ ؟ فقاؿ لي : يا بني ، ليس ىذا كرا

 أال ومف يحبني يزورني في شير رمضاف ، قاؿ ذلؾ مرتيف ﴾ص﴿معي شعرة مف شعره  ألف
﴾﴿ٔٙٗ﴾ . 

كاالحالـ التي  كنسب الركايات للنبي كالقتل ستمر الت ذيبا  ك  ستمر ىذا الحاؿ بيف المذاىبإ
الفقياء  أصبحف قياء عظيمةكبيف الف شديدة الناسفكانت الفتنة بيف  قصيا بعضيـ على بعض

ل ل  أصبحشتد الخالؼ حتى أف كانتيكت الحرمات الناسلنار الفتنة التي احرقت  كفتاكييـ كقكدا  
حصر إلى  مما دعى خلفاء ذلؾ الزماف كمعتقدا  خاصا   فقيو مف فقياء ذلؾ الزماف مذىبا  خاصا  
ف يصبح أربعة خير مف أنة كقكدىا ففت كمنعكا غيرىـ مف االفتاء الفتنة في نطاؽ المذاىب االربعة

 رأي أصحابعلى ما عليو لصار الناس كليـ مجتيديف ك  مربقي اأ فلك يـأجمعكقكدىا الناس ب
 قتل بعضيـ االخر .لك  كفقيائيـ

تقليليا ع إلى  ضطر الخلفاءأات التي ال نياية ليا ع جتيادكاإل اآلراء ثرة اختالؼ لف إ
ل ثرة كقكع الفتف ع كشدة التعصبات  اكتركي ب اأربعةكعجزىـ عف رف  اليد عف بعض المذاى

 .﴾٘ٙٔ﴿الحكـ باالنحصار في خصكص ىذه اأربعةإلى  الخلفاء أجتالتي بيف أىليا ع أل
اشتير عمى ألسنة ﴿:  قائال   جتيادغالؽ باب اإلإ السبب مف  رياض العلماءكذكر صاحب 

ىب في الفروع واختبلؼ اآلراء ، العمماء أف العامة في زمف الخمفاء ، لما رأوا تشتت المذا
 بحيث لـ يمكف ضبطيا ، فقد كاف لكل واحد مف الصحابة والتابعيف ومف تبعيـ ىواءوتفرؽ األ
 حكاـعصر ىؤالء الخمفاء مذىب برأسو ومعتقد بنفسو في المسائل الشرعية الفرعية واألإلى 

جمعوا عمى أف يجتمعوا عمى تقميميا واضطروا في تحميميا ، فأإلى  الدينية العممية ، التجأوا
 . ﴾ٙٙٔ﴿﴾بعض المذاىب 

فكاف الخراب الفكري  مةباأ تل ثرة الكيالت التي الحق ا  يكاف طبيع جتيادنغالؽ باب اإلإف إ
العقكؿ  أصحابفلك فكر  الرأيكقادة  جتيادبسبب فقياء اإل كالعمراني قد حل في بالد المسلميف

لعلمكا  مف قتل كتخريب رائيـ بيف المسلميفآفتاكييـ ك كما خلفتو  جتيادفقياء اإل وبنتيجة ما عمل
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باغكاء  للفتنة ﴾عليو اللعنة﴿ إبليسسس أفقد  ال مف عمل الشيطافإما كاف ىذا بأف علـ اليقيف 
كالقكؿ  جتيادكاف اإلفلك  للفتنة ككقكدا ليا فكانكا سببا   في الديف كالشريعة الرأيفقالكا ب مف اغكاىـ

 كهللا عزيز ذك انتقاـ .  ينمكا كما كاف للشيطاف يمكت فما كاف مف هللا الرأيب

اآلف كسننتقل  كحاؿ مقلدييـ لى ىنا نكتفي ببياف مجمل لحاؿ الفقياء في المذاىب االربعةإ
كالقياس كغيرىا مف قكاعد  الرأيك  جتياداإلالعمل ب اأدلة التي احتجكا بيا على صحةمناقشة إلى 
التي نقلكىا في كتبيـ  ُسنةكال ال ريـ على ال تاب ي نقاشنافمعتمديف  ﴾عليو اللعنة﴿ إبليس
 . المسػدد للصكاب كهللا الصحيح كغيرىاضعيف ك الا يقبلكنة كيرفضكنو مف ممعتنيف ب

 
 : العامة عند فقياء جتياداإل ةأدل

  :وؿ الدليل األ 

بف  رث بف عمركاعف الح كغيرىـ حمد بف حنبلأكفي مسند  الدارمي ُسنفحديث معاذ : في 
ف إ﴿انو قاؿ : عف معاذ  حمصأىل معاذ مف  أصحابعف ناس مف  أخي المغيرة بف شعبة
ف عرض لؾ قضاء قاؿ أقضي بما في إاليمف فقاؿ كيف تصنع إلى  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيف بعثو

 ُسنةلـ يكف في  فإفرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  ُسنةلـ يكف في كتاب هللا قاؿ فبفإف كتاب هللا قاؿ 
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ اجتيد رأيي ال آلو قاؿ فضرب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صدري ثـ قاؿ الحمد  الذي 

 . ﴾ٚٙٔ﴿﴾وفق رسوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما يرضى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 الرأيثبات حجية إل تسيق التي دلةاأأىـ  مف يكمنا ىذاإلى  زاؿيال ك  ف حديث معاذ كافإ
قكى أكلكجكد خبر  الرجاليةعحتجاج كفق قكاعدىـ نو ساقم عف اأإال إ الرأيب جتيادجكاز اإلأك 

فقياء ضعف الحديث المف  ةجمل كقد ذكر ينقلو معاذ نفسوك  معارض لوكىك  منو عندىـ
واما خبر ﴿:  حديث معاذ فقاؿ حكاـحـز في كتابو اأأبف  فقد ذكر ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾المنسكب للنبي 

و ال يحل االحتجاج بو لسقوطو ، وذلؾ انو لـ يرو قط اال مف طريق " الحارث بف عمر فإنمعاذ 
األوسط " : ال يعرؼ " الحارث "  تأريخ" وىو مجيوؿ ال يدري أحد مف ىو . وقاؿ البخاري في " 

 . ﴾ٛٙٔ﴿﴾يصح  اال بيذا وال -راوي ىذا الحديث  -

" حمص " ال أىل روو ُه عف رجاؿ مف  ﴾يعنى الحارث﴿ثـ ىو  ﴿ : قائال   حـزأبف كأضاؼ 
يدري مف ىـ ، ثـ ال يعرؼ قط في عصر الصحابة وال ذكره أحد منيـ ، ثـ لـ يعرفو أحد قط 

                                                 
 ٓٙص  - ٔج  -/ سنف الدارمي  ٖٕٓص  - ٘ج  -مسند احمد  - ٚٙٔ
  ٕٔٔص  - ٕج  -حـز أبف  –اإلحكاـ  - ٛٙٔ



 أصحابفي عصر التابعيف حتى اخذ " أبو عوف " وحده عمف ال يدري مف ىو ، فمما وجده 
 . ﴾ٜٙٔ﴿﴾شعبة " طاروا بو كل مطار وأشاعوه في الدنيا وىو باطل ال أصل لو عند " الرأي

وبرىاف ﴿ :خر برىاف االحتجاج ببطالف خبر معاذ قائال  آفي مكض   حـزأبف  ذكرثـ  
لـ تجد في فإف وضع ىذا الخبر وبطبلنو ىو أف مف الباطل الممتنع أف يقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

اتبعوا ما أنزؿ إليكـ مف  ﴿رسوؿ هللا وىو يسمع قوؿ ربو تعالى : *  ُسنةفي  كتاب هللا وال
ومف يتعد حدود  ﴿* وقولو تعالى : * ﴾اليـو أكممت لكـ دينكـ  ﴿* وقولو تعالى : *  ﴾ربكـ 

 : في الديف مف قولو ملسو هيلع هللا ىلص الرأي* مع الثابت عنو ملسو هيلع هللا ىلص مف تحريـ القوؿ ب ﴾هللا فقد ظمـ نفسو 
  . ﴾ٓٚٔ﴿﴾ فضموا وأضموا الرأيفاتخذ الناس رؤوسا جياال فأفتوا ب

في شريعة هللا قد  الرأيكاف جكاز القكؿ ب إذا نقكؿ :حـز أبف كبعد ىذا البياف الذي ذكره 
ثبت يلـ كىذا مما  في الديف الرأيف يعمل الرسكؿ بأكجب  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾جاء عف رسكؿ هللا 
ف يصدؽ شيء يبيحو أفكيف جاز لعاقل  ىـفي كتب المتكف عند ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾لرسكؿ هللا 

ف يككف ذلؾ لمعاذ كحده فيككف أفأما  ع كما سياتيك  بل كمحـر ؟ ممنكع عليوالرسكؿ لغيره كىك 
ال إ يأتِ لـ  الرأيي االفتاء ف أف أجم  ةالصحابي أكيدعكا ر  ي معاذأف يتبعكا ر أعلييـ  لزاما  

ال لمعاذ على حد إ الرأيالعمل ب الصحابة مف حدأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾فلـ يجز رسكؿ هللا  لمعاذ كحده
ذاك  زعميـ بيذا الحديث المكضكع ف أفيلـز ذلؾ  أيضا  قد جاء لغير معاذ  الرأيكاف جكاز العمل ب ا 

الممتنعات في  حق على ىذا في المتضاداتفصار ال يو فقكلو حقأجتيد بر إيككف كل مف 
مف خالفو يمتلؾ  أف ف يحتج بحجة كدليلأ حدكصار كل مجتيد مصيب كليس أ االجتماع
 ف يحلل معاذ ماأز رسكؿ هللا يفكيف يج ات الديفأكلييقبلو عاقل يفيـ  كىذا مما ال أيضا  الدليل 

 ؟!يحلك لو  يحلكا لو كيحـر ما

 : كجياف ظلما   ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾سكب لرسكؿ هللا ف لسقكط ىذا الحديث المنإ

 : وؿ الوجو األ 

علـ  كالتكقف فيما ال ال بعلـإعدـ القكؿ إلى  الداعية نية الصريحةآالقر  ياتتعارضو م  اآل
ْمَع َوا﴿  كذلؾ بيف في قكلو تعالى : لنا بو ـب ِإفَّ السَّ ْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم

  .﴾ٔٚٔ﴿﴾ُأولػِئَؾ َكاَف َعْنُو َمْسُؤواًل 

                                                 
 ٕٕٔص  - ٕج -حـز أبف  –اإلحكاـ  - ٜٙٔ
 ٗٚٚص  - ٙج  -حـز ف أب -االحكاـ  ٓٚٔ
 ٖٙسكرة اإلسراء آية  - ٔٚٔ



عظـ مف القكؿ في أ راء تفأي أك  عبغير علـ عليوكقد حذرنا هللا تعالى مف القكؿ المفترى 
ـُ ِممَِّف اْفَتَرو ُه َعَمى للّاِ َكِذبًا ِلُيِضلَّ ...  ﴿قاؿ تعالى :  رائنا كظنكنناآشريعة هللا ب النَّاَس  َفَمْف َأْظَم

ـٍ ِإفَّ للّاَ اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميفَ  فَّ َكِثيرًا لَُّيِضمُّوَف  ...﴿كقكلو تعالى : .  ﴾ٕٚٔ﴿﴾ ِبَغْيِر ِعْم َواِ 
ـُ ِباْلُمْعَتِديَف  ـٍ ِإفَّ َربََّؾ ُىَو َأْعَم   .﴾ٖٚٔ﴿﴾ِبَأْىَواِئِيـ ِبَغْيِر ِعْم

كالقكؿ  م  كتاب هللا ةالمتعارض حاديثباأ أخذبل كيف جاز ا مخالفة ال تابفكيف جاز 
ِإْذ  ﴿قاؿ تعالى :  ىك عند هللا عظيـك تحسبكف ذلؾ ىيف أ ع في الديف بغير علـ الرأيبجكاز 

نًا َوُىَو ِعندَ  ـب َوَتْحَسُبوَنُو َىيِّ ـْ َوَتُقوُلوَف ِبَأْفَواِىُكـ مَّا َلْيَس َلُكـ ِبِو ِعْم ْوَنُو ِبَأْلِسَنِتُك  َعِظيـب  للاَِّ َتَمقَّ
﴾﴿ٔٚٗ﴾ . 

 ؟ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ كمف دكف علـ مف هللا كرسكلو راء الرجاؿ مف دكف هللاآفكيف جاز التعبد ب
 .كبيذا يثبت بالدليل تعارض الحديث م  كتاب هللا تعالى 

 :  الوجو الثاني

 المشيكرة خباراأ  م  تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصتعارض ىذا الحديث المكضكع كالمنسكب لرسكؿ هللا 
ف أأف نبيف نحب  المانعة خباركاأ حاديثاأنذكر قبل أف ك  في الديف الرأيبالمن  مف القكؿ ب
عف عبد الرحمف بف غنـ  كقد جاءت ماجة تعارض ىذه الركايةأبف  ُسنففي  أخرى ىناؾ ركاية 
اليمف قاؿ " ال تقضيف وال تفصمف إال إلى  لما بعثني رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ معاذ بف جبل ع قاؿ : عف

ف أشكل عميؾ أمر فقف حتى تبينو   . ﴾٘ٚٔ﴿﴾فيوإلى  تكتبأو بما تعمـ وا 

ف سندىا أكما  الرأيب جتيادمف اإل ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾كاضحة على منعو  كداللة ىذه الركاية 
 ىذا الخبر نقلنو لـ يُ إكما  الرجاؿ أصحابكالذي قاؿ بمجيكليتو  ﴾الحارث بف عمر﴿ يخلكا مف

الحسف بف حماد ع عف  خرآماجو بسند أبف بل نقلو  معاذ أصحابمف أناس عف الحارث عف 
سعيد بف حساف ع عف عبادة بف نسي ع أبف ثنا يحيى بف سعيد اأمكي ع عف دمحم حدسجادة ع 

رث االح﴿فيو المجيكؿ ُيذكر  ... فيذا السند لـ ثنا معاذ بف جبلحدعف عبد الرحمف بف غنـ ع 
كىـ  حمصأىل معاذ مف  أصحاب مفأناس نو قد جاء عف إفيو ُيذكر نو لـ إكما  ﴾بف عمرك
على  جتيادفيك يحـر اإل ف الداللةف ىذا الخبر مختلأبل جاء بغير سند كما  أيضا  مجيكليف 

                                                 
 ٗٗٔسكرة االنعاـ آية  - ٕٚٔ
 ٜٔٔسكرة االنعاـ آية  - ٖٚٔ
 ٘ٔسكرة النكر آية  - ٗٚٔ
 ٕٔص  - ٔج  -دمحم بف يزيد القزكيني  -ماجة أبف سنف  - ٘ٚٔ



يستدلكف بو  دليال  كه كجعل؟!  فلماذا لـ ياخذكا ىذا كأخذكا ذلؾ الضعيف عندىـ كؿمعاذ بعكس اأ
 ئيـ التي جلبت للمسلميف كاليالت ثـ الكيالت .آراكيفتكف مف خاللو ب

ركايات خبر معاذ ىذا يقابلو العديد مف البأف  : كقلنا لتنزلنا جدال   ف قالكا بعكس ىذا المقاؿا  ك 
ؿ ك ق منيا حكاـالشخصي في معرفة اأ جتيادكاإل الرأيصرحت ببطالف العمل ب التي خرى اأ
أعطاىموه بعد أف إف هللا ال ينزع العمـ ﴿:  ةه باسانيد مختلفك كالذي نقل ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي 

انتزاعا ، ولكف ينتزعو منيـ مع قبض العمماء بعمميـ فيبقى ناس جياؿ يستفتوف فيفتوف 
: نو قاؿ أ  تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعظـ كجاء في حديث الرسكؿ اأ . ﴾ٙٚٔ﴿﴾ برأييـ فيضموف ويضموف 

 الرأي، فقالوا ب األمـلـ يزؿ أمر بنى إسرائيل معتدال حتى نشأ فييـ المولدوف ، أبناء سبايا ﴿
  . ﴾ٛٚٔ﴿أيضا   خرى الركائية اأ المسانيدفي جاء نظائر ىذه الركاية ك  .﴾ٚٚٔ﴿﴾فضموا وأضموا

 الرأيكالقياس ك  يادجتجاءت تنيى عف اإل أخرى  أخباركبيذا يثبت تعارض خبر معاذ م  
كالذي عد حسب  الحارث بف عمر طريق جاء عفالحديث المنقكؿ عف معاذ بف جبل بأف علما  

 حمص الأىل بأنو مجيكؿ ل كنو ركى ذلؾ الحديث عف مجمكعة مف  حـزأبف قكؿ البخاري ك 
ناىيؾ عف قكؿ  يعرفكف مف ىـ ع كلـ يكف الحارث معركفا كصحابي قم في عصر التابعيف

فاتخذ الناس رؤوسا جياال  ﴿ : كتحريمو حيث قاؿ الرأيب جتيادهللا الكارد في من  اإلرسكؿ 
 . ﴾فضموا وأضموا الرأيفأفتوا ب

عز مف  ولك قكالتي لـ نذكرىا ك كالتي ذكرناىا شأفككذلؾ النصكص القرآنية الكاردة بيذا ال
ـْ َواَل تَ  قاؿ ـْ ِمْف َربُِّك ُروَف﴾: ﴿اتَِّبُعوا َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيُك  كقكلو.  ﴾ٜٚٔ﴿تَِّبُعوا ِمْف ُدوِنِو َأْوِلَياَء َقِميبًل َما َتَذكَّ
ـَ َنْفَسُو  : تعالى  ستدالؿألقبكؿ  يبقى مجاؿ ال كبيذا.  ﴾ٓٛٔ﴿﴾..﴿َمْف َيَتَعدَّ ُحُدوَد للاَِّ َفَقْد َظَم
 . يعتبر مردكد جملة كتفصيال بحديث معاذ ىذا ع حيث الفقياء

 التي تعارض صحة ةالكاردة عف النبي كالصحاب حاديثمف اأ ةحـز جملأبف قد ذكر ل
يعارض قكؿ الحق فكما اننا  ذلؾ الفإف  فتكا برأييـأقد  ةف كاف الصحابا  ك  في الديف الرأياالفتاء ب

ال ثير مف المسلميف بل كمف المؤمنيف مف يرت بكف إال أف  نعلـ علـ اليقيف ما حـر هللا كما احلو
م  علميـ بانو  فتكا برأييـ في الديفأف كانكا قد ا  ك  ةفكذلؾ الصحاب  عنياالمعاصي كيستغفركف هللا

                                                 
سنف  مسلـ ع كتاب العلـ عع صحيح  ٜٛع ككتاب العلـ ع الرقـ  ٕٗٔٔصحيح البخاري ع كتاب االعتصاـ ع دار القلـ ع ح  - ٙٚٔ

ع سنف الدارمي ع كتاب المقدمة ع  ٔ٘ماجة ع كتاب المقدمة ع الرقـ أبف الترمذي ع كتاب العلـ ع ع مسند أحمدعمسند المكثريف ع سنف 
 ٕٔٗالرقـ 
 ٜٗٔش . ص  –/ كنز العماؿ  ٛص  - ٔج  -سنف أبى ماجة  - ٚٚٔ
 ٖٓٓص  - ٔج  -مسند الفردكس  - ٛٚٔ
 ٖآية  سكرة اأعراؼ - ٜٚٔ
 ٔسكرة الطالؽ آية  - ٓٛٔ



كما يؤيد ىذا  عفي ديف هللا راء ال مجاؿ ليااآلبأف ال ينافي علميـ  ذلؾإال أف  محـر علييـ ذلؾ
إف رجبل منا تزوج امرأة  ﴿ : لو قكـ فقالكا حيف اتاهعف عبد هللا بف مسعكد ال الـ ىك ما جاء 
مذ فارقت  شيءصداقا ولـ يجمعيا إليو حتى مات ؟ فقاؿ عبد هللا : ما سئمت عف  ولـ يفرض

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أشد عمي مف ىذا فأتوا غيري . فاختمفوا إليو فييا شيرا ، ثـ قالوا لو في آخر 
ؾ ؟ قاؿ : سأقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيذا البمد وال نجد عند أصحاب رذلؾ : مف نسأؿ وأنت أخي
ف كاف خطأ فمني ومف فإف فييا بجيد رأيي ،  كاف صوابا فمف أتاه هللا وحده ال شريؾ لو ، وا 

  .﴾ٔٛٔ﴿﴾... الشيطاف ، وهللا ورسولو برئ 

 ف يككف مف نفسو كمف الشيطافأيو في الديف يمكف أر بأف يعلـ  عبد هللا بف مسعكد فكاف
 .  بال علـ يفتيلمف  لييبحكـ هللا لعلمو بشدة العقاب اإل كىك ال يعلـ مف الفتيا كليذا كاف متخكفا  

ككذلؾ  التي تؤكد على عدـ جكاز االفتاء دكف علـ خبارحـز جملة مف اأأبف لقد ذكر 
قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا نو أ عباسأبف عف منيا ما جاء  راء في شريعة هللابداء اآلأالمن  مف 
 عباسأبف عف  كجاء﴾ . القرآف برأيو فميتبوأ مقعده مف النار مف قاؿ في﴿: تسليما﴾  ملسو هيلع هللا ىلص﴿
.  ﴾مف قاؿ في القرآف بغير عمـ فميتبوأ مقعده مف النار ﴿ قاؿ : تسليما﴾ ملسو هيلع هللا ىلص﴿عف النبي  أيضا  
 الرأيلو كاف الديف ب﴿قاؿ :  نوأ﴿عليو السالـ﴾  عف عبد خير ع عف علي بف أبي طالب كجاء

أولى بالمسح مف أعبله وقد رأيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يمسح عمى ظاىر  لكاف أسفل الخف
أية أرض تقمني وأي سماء تظمني إف قمت في  ﴿ قاؿ :أنو كؿ الخليفة اأعف  كجاء.  ﴾الخفيف

شياب ع عف عمر بف الخطاب قاؿ كىك على أبف عف . كجاء  ﴾بما ال أعمـأو كتاب هللا برأيي 
هللا عز وجل كاف  ألف إنما كاف مف رسوؿ هللا مصيبا ، الرأيا الناس إنما يا أيي ﴿ المنبر :

نما ىو منا الظف والتكمف عف عمرك بف حريث قاؿ : قاؿ عمر بف كجاء .  ﴾يريو ، وا 
أف يحفظوىا فقالوا  حاديث، أعيتيـ األ ُسنف، فإنيـ أعداء ال الرأي أصحابإياكـ و ﴿الخطاب : 

عف دمحم بف إبراىيـ قاؿ : قاؿ عمر بف الخطاب :  قد جاء ؾككذل.  ﴾فضموا وأضموا الرأيب
أف يعوىا ، وتفمت منيـ أف  حاديث، أعيتيـ األ ُسنفأعداء ال الرأي أصحابفإف  الرأيإياكـ و ﴿

عف دمحم بف إبراىيـ التيمي أف عمر بف الخطاب  أيضا  . كجاء  ﴾يحفظوه ، فقالوا في الديف برأييـ
أعيتيـ أف يعوىا وتفمتت أف يرووىا ، فاستقوىا  ُسنفاء الأعد الرأي أصحاب أصبح﴿ قاؿ :
القضاء ثبلثة : رجل حاؼ فيو ﴿:  ﴿عليو السالـ﴾ عف قتادة قاؿ : قاؿ عليكجاء  . ﴾الرأيب

عف  كجاء . ﴾في النار ، ورجل اجتيد برأيو فأخطأ فيو في النار ، ورجل أصاب فيو في الجنة
: ﴿عليو السالـ﴾ العالية يقكؿ : قاؿ علي بف أبي طالب قاؿ : سمعت رفيعا أبا  انو أيضا   قتادة
القضاة ثبلثة : اثناف في النار وواحد في الجنة ، رجل جار متعمدا فيو في النار ، ورجل ﴿
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أراد الحق فأخطأ فيو في النار ، ورجل أراد الحق فأصاب فيو في الجنة، قاؿ قتادة : قمت 
فأخطأ ؟ قاؿ : كاف حقو إذا لـ يعمـ القضاء أف يكوف ألبي العالية : أرأيت ىذا الذي أراد الحق 

عف مالؾ بف زياد ع قاؿ : سمعت عراؾ بف مالؾ ع كقاؿ لو عمر بف عبد كجاء .  ﴾قاضيا
المؤمنيف القضاة ثبلثة : رجل ولي  أميريا عراؾ ما قولؾ في القضاة ؟ فقاؿ : يا ﴿ العزيز : 

فيو في النار عمى أـ رأسو ، ورجل ولي  حبلالً  وحـر القضاء وال عمـ لو بالقضاء ، فأحل حراماً 
القضاء ولو عمـ بالقضاء فاتبع اليوو ُه وترؾ الحق فيو في النار عمى أـ رأسو ، ورجل ولي 

ف ىو ماؿ  القضاء ولو عمـ بالقضاء فاتبع الحق وترؾ اليوو ُه فيو يستقاـ بو ما استقاـ ، وا 
ا فتيا يعمى بيا فإنيما عميو يعني مف أفت﴿عباس قاؿ : أبف عف كجاء  . ﴾وأصحابسمؾ مسمؾ 

مف أحدث رأيا ليس في ﴿قاؿ :  نوأ أيضا   عباسأبف عف ك ﴾. يخطئ فييا فيخطئ آخذىا منو
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لـ يدر عمى ما ىو منو إذا لقي هللا عز  مف ُسنةكتاب هللا عز وجل لـ تمض بو 

أييا الناس اتيموا آراءكـ عمى الديف ، فمقد يا ﴿أنو قاؿ :  الخليفة الثانيعف  كجاء.  ﴾وجل
ني ألرد أمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص برأي أجتيد وهللا ما آلو ، وذلؾ يـو أبي جندؿ والكتاب  رأيتني وا 
يكتب فقاؿ اكتبوا : بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، فقالوا : نكتب باسمؾ الميـ ، فرضي رسوؿ هللا 

مسعكد : أبف عف مسركؽ قاؿ : قاؿ ك .  ﴾، فقاؿ : يا عمر تراني قد رضيت وتأبىملسو هيلع هللا ىلص وأبيت 
فإف يا أييا الناس مف عمـ منكـ عمما فميقل بو ، ومف لـ يعمـ فميقل لـ ال يعمـ : ال أعمـ ، ﴿

ا أسألكـ مف عمـ المرء أف يقوؿ لما ال يعمـ : ال أعمـ وقد قاؿ هللا تعالى لنبيو ملسو هيلع هللا ىلص : * ﴿ قل م
عف مسركؽ قاؿ : كتب كاتب لعمر بف ك . ﴾ عميو مف أجر وما أنا مف المتكمفيف ﴾ * 

ىذا ما رأو ُه هللا ورأو ُه عمر ، فقاؿ عمر : بئس ما قمت ، إف يكف صوابا فمف هللا ، ﴿الخطاب : 
ف يكف خطأ فمف عمر يذىب العمماء ﴿عف مسركؽ قاؿ : قاؿ عبد هللا بف مسعكد : ك  . ﴾وا 

  ﴾ٕٛٔ﴿﴾قولوف برأييـ ويبقى قـو ي

العمـ ثبلثة أشياء : ﴿عف طاكس ع عف عبد هللا بف عمر قاؿ : في مكاف ثاني  أيضا  كذكر 
 . ﴾ٖٛٔ﴿﴾ ماضية ، وال أدري  ُسنةكتاب ناطق و 

خير  وأصحابك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾عف رسكؿ هللا  جاءتالتي  حاديثكاأ خباركبيذا ت كف ىذه اأ
 البشرية النفسإلى  الراجعة اآلراءات ك جتيادة مف االفتاء كفق اإللييريعة اإلدليل على من  الش
كيجعلو في شريعتو  ف يقبل هللا الخطأأ ساسكال يعقل في اأ ع كالصكاب أكالتي يشكبيا الخط

فتى بخالؼ أبل كبعضيـ  رائيـ الشخصيةآفتكا كفق أقد  الصحابة ف بعضأف كجدنا ا  ك  السمحاء
ه ا فتك بأف ف يككف المفتي يعلـ أفأما  ع مكر كما بينا ذلؾأعدة إلى  يرج ذلؾ فإف  ... النص
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 صحابكالثاني كالثالث كغيرىـ مف اأكؿ حاؿ الخليفة اأ كما مر بيانو في ُسنةمخالفة لل تاب كال
ف ت كف فتكاه نابعة عف جيلو أما أك  عف عمد كقصد ُسنةالناس بخالؼ ال تاب كال كف يفتالذيف 
ف أما أك  . صحابكبعض اأ الخليفة الثانيالتيمـ التي جرت بيف حادثة لؾ بيف في كذ هللا أحكاـب

فيفتييـ برأيو  ف يعلمكا بجيلوأالشريعة كيستحي مف الناس  أحكاـيككف المفتي عالـ بجيلو في 
 يعلـ الناسخ مف المنسكخ ف يككف المفتي الأما أك  ـ الأيو مخالف للشريعة أر بأف دكف علـ 
 تأريخكال الناس بما يحلكا لو يفتيف كغيرىا مف االمكر كالخاص مف العاـ متشابوكالمحكـ مف ال

 ككما ذكرنا بعضيا . صحابيشيد بالعديد مف الكقائ  التي كقعت بيف اأ

كما ىك حاؿ التابعيف  غير معصكميف عف الخطأ ةف الصحابأتفق المسلمكف على كقد إ
كما ىك قكؿ رسكؿ هللا  ـ ليس بحجة على المسلميفقكليفإف كبذلؾ  أيضا  كفقياء المذاىب االربعة 

فتكا أف أ الصحابة أقكاؿكانكا يتخيركف مف العامة فقياء فإف  كمف ىذا المنطلق ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
 ُسنةإني آخذ بكتاب هللا إذا وجدتو، فما لـ أجده فيو أخذت ب﴿حنيفة :  أبككما قاؿ  بالخالؼ
  . ﴾ٗٛٔ﴿﴾و مف شئت، وادع قوؿ مف شئتأصحاب، فإذا لـ أجد فييا أخذت بقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مسابقة لنعلـ كفق أك ككأننا في قرعة  قكاؿيـ بانيـ كانكا يتخيركف اأأقكالف الذي يتبيف مف إ
يرضاه هللا  كمما ال لنفسو نسافيرضاه اإل كىذا مما ال ع الشرعية حكاـكىاـ حقيقة اأالظنكف كاأ

ف نقكؿ كنختار الحكـ المناسب كفق مصالحنا أفلنا  فكرية عبارة عف ميزلة وأحكامنجعل بأف نا ل
  . مرف يرضى كيتقبل اأأكعليو  كأىكائنا
 

 الدليل الثاني : 

 ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾العاص انو سم  رسكؿ هللا أبف عف عمرك  ذكره البخاري في صحيحو ماكىك 
ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو  إذا حكـ﴿:  يقكؿ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف وا 
 . ﴾٘ٛٔ﴿﴾اجر

فقد بيف  ىك تعارضو مف ال تاب ال ريـكؿ اأ:  ف لسقكط ىذا الخبر عف االحتجاج كجييفإ
الذي فإف  ؟ فيكف يستقيـ ىذا م  كتاب هللا جرأف الذي يجتيد فيخطأ في الحكـ فلو أالخبر 

فكاف مصيره مصير ال افريف كالظالميف  لـ ينزؿ بو حكـ مف هللا فقد حكـ بما يخطأ الحكـ
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ـُ اْلَكاِفُروفَ  ﴿قاؿ تعالى :  كالفاسقيف ـْ َيْحُكـ ِبَما َأنَزَؿ للّاُ َفُأْوَلػِئَؾ ُى ـُ  ....﴾ٙٛٔ﴿َوَمف لَّ َفُأْوَلِئَؾ ُى
ـُ اْلَفاِسُقوفَ ... .﴾ٚٛٔ﴿الظَّاِلُموفَ   . ﴾﴾ٛٛٔ﴿َفُأْوَلِئَؾ ُى

ف يثاب الذي يحكـ بما لـ أفيل يعقل  ؟ م  كتاب هللا العاصأبف عمرك  فكيف يستقيـ خبر
بال افريف كالظالميف  بغير حكموالذيف يحكمكف  يصفكهللا يقكؿ  ؟!حكما  ينزؿ هللا بو 
 . كالفاسقيف

وأما حديث عمرو بف العاص ﴿فقاؿ فيو :  العاصأبف عمرك حـز حديث أبف لقد ذكر 
ف الحاكـ المجتيد يخطئ ويصيب ، فإذ ذلؾ كذلؾ فحراـ الحكـ فيو أ ألف فأعظـ حجة عمييـ ،

 . ﴾ٜٛٔ﴿﴾في الديف بالخطأ ، وما أحل هللا تعالى قط إمضاء الخطأ ، فبطل تعمقيـ بو

م   الرأيك  جتيادعلى صحة اإل دليال  عتبركىا أ ننا قد بينا تعارض ىذه الركايات التي إكما 
تباعك  الرأيو في ذـ أصحابالكاردة عف الرسكؿ ك  خباراأالعديد مف  كقد بينا  الظف في ديف هللا ا 

 أيضا  الثاني دليل اللمعارضة  خباركتنساؽ معاني ىذه اأ كؿبعضيا في مناقشة الدليل اأ
 فراج  .
 

 الدليل الثالث : 

أبي إلى  عبد الملؾ بف الكليد بف معداف ع عف أبيو قاؿ : كتب عمر بف الخطاب عف
الفيـ الفيـ ، يعني فيما يتمجمج في صدرؾ ، مما  ﴿ كفييا : فذكر الرسالة -مكسى اأشعري 
إلى  ، ثـ اعرؼ األمثاؿ واالشكاؿ ، فقس األمور عند ذلؾ ، ثـ اعمد ُسنةليس في كتاب وال 
  .﴾ٜٓٔ﴿﴾...هللا عز وجل إلى  أشبييا بالحق ، وأقربيا

 خطابعف سعيد بف أبي مكسى اأشعري بف أبي بردى عف أبيو قاؿ : كتب عمر بف الك 
الفيـ فيما يتمجمج في نفسؾ مما ليس في الكتاب وال  ﴿: أبي مكسى ع فذكر الرسالة كفييا إلى 
هللا تعالى فاعمل إلى  ، ثـ قس األمور بعضيا ببعض ، ثـ انظر أشبييا بالحق وأحبيا ُسنةال
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مجريا أو المسمموف عدوؿ بعضيـ عمى بعض إال مجمودا في حد ، ﴿:  أيضا  كفييا  . ﴾بو 
  .﴾ٜٔٔ﴿﴾... قرابة وذكر باقيياأو ظنينا في والء أو و شيادة زور ، عمي

 ُسنةيقابل بالرفض مف كتاب هللا كال الرأيب جتيادعلى صحة اإل الفقياءف كل دليل يسكقو إ
الذي احتجكا بو على كؿ ذكرنا بعضيا في مناقشة الدليل اأ عديدة أحاديثك  آياتكفي  الصحيحة
 عي لذكرىا ىنا فراج  .كال دا  الرأيب جتيادصحة اإل

فخبر  ُسنةالتي جعلكىا حجة علييـ في معرفة الحديث كال الرجاليةما مف حيث قكاعدىـ أ
فيو عبد الملؾ كؿ السند اأ فأحيف ذكر  حـزأبف كما ذكر ذلؾ  ىذا ساقم عندىـ الخليفة الثاني

كؿ ع كأما السند بف الكليد بف معداف ع كىك ككفي متركؾ الحديث ساقم بال خالؼ ع كأبكه مجي
 . منقط  ع فبطل القكؿ بو أيضا  سفياف مجيكلكف ع كىك إلى  الثاني فمف بيف ال رجي

ويكفي مف ىذا أنو ال حجة في قوؿ أحد دوف النبي صمى هللا  ﴿:  أيضا  حـز أبف كقاؿ 
  .﴾ٕٜٔ﴿﴾ عميو وسمـ ، وكـ قصة خالفوا فييا عمر

 هاخطاءإلى  ككذلؾ اشارة الخليفة الثاني أقكاؿكفي ىذا القكؿ صراحة الليجة في عدـ حجية 
 التي ارت بيا في ىذا السياؽ .

 خذكا بعضو ككفركا ببعضأقل قد أك قد خالفكا ىذا الخبر  -حـزأبف كما ذكر -كما انيـ 
فأجازكا شيادة المجلكد في  ذيل الرسالةالمحتجيف بيا فقد خالف أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي كمف 

 كىذا . أجاز مالؾ كالشافعي شيادة المجلكد في حد القذؼ إذا تابكما  الخمر كالزنى إذا تاب
ف ادعكا  الخليفة الثانيخالؼ ما في رسالة  يخفى كما ال و ال يجيز فإن كذبيـ اأكزاعي اإجماعكا 

كما انيـ  ع اىالتي صححك  الخليفة الثانيكما في رسالة  أصال  مف الحدكد  شيءشيادة مجلكد في 
كردكا شيادة  كلـ يجعلكىما ظنينيف في كالء كقرابة كالمكلى لذي كالئو أخيو أجازكا شيادة اأخ

كغيره يجيز شيادتو  البتيعثماف  أف اإجماعليس ىذا ك  اأب العدؿ البنو كجعلكه ظنيف في قرابة
مف الباطل المحاؿ ف الخليفة الثانيككل ىذا خالؼ ما في رسالة  كردكا شيادة العبد كىك مسلـ لو

 كال ت كف حجة علييـ فيما خالفكىا فيو كالقياس جتيادفي القكؿ باإل حجة ىذه الرسالة أف ت كف 
التي فقد أقركا بأنيـ خالفكا الحجة  ما فيياببأنيا حق كحجة ثـ خالفيـ  كيكفي في ىذا إقرارىـ
 كضعكىا علييـ .
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كما عداىا  يالرأك  جتيادفي اثبات صحة اإل التي احتجكا بيا أىـ أدلتيـ ف ما ذكرناه يعد مفإ
صحة ككضكح عدـ داللتيا على  كال  أعندىـ  االسنادلضعف  كمناقشتو ذكرهإلى  ال حاجة
 ثانيا  . الرأيك  جتياداإل

النقاش عف محل  ةخارج الرأيك  جتيادالتي ساقكىا على حجية االفتاء باإل دلةاأثـ إف مكرد 
مف قبل  حكاـتشري  اأجكاز  النقاشكمحل  باب القضاء جميعيا ىك مكرد أف كاالستدالؿ
في حديث  مرككذلؾ اأ الخليفة الثانيإلى  ككذلؾ الحاؿ في ال تاب المنسكب اـ ال المجتيديف
كمخالفة داللتيا  عندىـ يا رغـ ضعف اسنادىافإن مما استدلكا بو العاصأبف عمرك كخبر  معاذ

شؤكف القضاء  ىك عيامكارد جميفإف  ناف بأنيا مكضكعةئحد االطمإلى  الصحيحة ُسنةلل تاب كال
فقد كضعكىا في  خبارالحديث ليذه اأ أصحابدليل على ذلؾ ىك تصنيف كال كليس التشري 

 اب الفتيا .أبك اب القضاء كلـ يذكركىا في أبك 

 -ي سالمالتشري  اإلبأف كذلؾ لقكليـ  كجعلكىا حجة علييـ دلةفقياء بيذه اأاللقد استشيد 
ف يشرعكا بآرائيـ أمما احتاج معو المفتكف  بعض جكانبوكاف ناقص في  - ُسنةي ال تاب كالأ

كرسكؿ هللا ﴿صلى هللا  حاشا  كرسكلو مف قكليـ ىذا سالـا لقضايا أىمل حكميا في اإلأحكام
 ىـ الأ ثر كل ف  أ د على كماؿ الديف كتماـ النعمة في خطبة الكداع عليو كآلو كسلـ تسليما﴾
كانزؿ  شييدا  علييـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكلو  أرسلاف الديف كهللا فقالكا بنقص يعقلكف قكؿ هللا كرسكلو

 ُسنةأك تمو في كتاب أال ك إ ف في الديف نقصأ يقكلكا حتى ال عليو ال تاب فيو تبياف كل شيء
َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدو ُه َوِجْئَنا ِبَؾ َشِييدًا َعَمى َىػُؤالء َوَنزَّْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِتبْ  ...﴿قاؿ تعالى : 

  . ﴾ٖٜٔ﴿﴾َوَرْحَمًة َوُبْشَرو ُه ِلْمُمْسِمِميَف 

كما اخبرنا ال تاب ال ريـ في قكلو تعالى :  الماضيف ُسنفال السير على إ مةىذه اأأبت لقد 
مف حديث المستكرد خرجو الطبراني أحجر ما أبف كقد ذكر .  ﴾ٜٗٔ﴿﴾َلَتْرَكُبفَّ َطَبقًا َعف َطَبٍق  ﴿
:  أيضا  كذكر .  ﴾ف األوليف حتى تأتيوُسننمف  شيئاً ال تترؾ ىذه األمة  ﴿: ف شداد رفعو ب
  . ﴾ٜ٘ٔ﴿﴾ مف كاف قبمكـ حموىا ومرىا ُسنةلتركبف ﴿

كقد  كمتكف شتى تأتي على نفس المعنى ىذا الحديث بأسانيد مختلفة العامةكقد ذكر فقياء 
 ع كما كق  لألمـ قبليـ ىكاءأمكر كالبدع كاأستتب  المحدثات مف ا مةىذه اأبأف عبركا عف ذلؾ 
كالكقكؼ على الشبيات دكف  في ديف هللا دكف علـ الرأيعظـ مف القكؿ بأ  أىكاءي أكأي بدع ك 

كحيثما  ما رآه المسلمكف حسنا فيك عند هللا حسفبأف مف ذلؾ فقد قالكا  أ ثرك  خشية هللا كعذابو
                                                 

 ٜٛسكرة النحل آية  - ٖٜٔ
 ٜٔآية  سكرة اإلنشقاؽ - ٜٗٔ
 ٕ٘٘ص  - ٖٔج  -حجر أبف  -فتح الباري  - ٜ٘ٔ



 بل و يقكؿ برأيوأن ال هللا ال لرسكؿإ ال رأيلكف يقك أنفسيـ  كىـ كجدت المصلحة فثـ شرع هللا
ـَ َبْيَف النَّاِس ِبَما َأَراَؾ للّاُ ﴿  : قاؿ تعالى راه هللا تعالىأو يحكـ بما أن كقد جاء .  ﴾ٜٙٔ﴿﴾ ِلَتْحُك
وقاؿ هللا تعالى لنبيو أف يحكـ في دينو برأيو ،  حدإف هللا لـ يجعل أل﴿:  انو قاؿ عباسأبف عف 
 . ﴾ٜٚٔ﴿ولـ يقل : بما رأيت ﴾لتحكـ بيف الناس بما أراؾ هللا ﴿ : تسميما﴾ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

كىـ متفقكف  ؟ خرى كاالستحساف كغيرىا مف المسميات اأ الرأيكيف جاز للفقياء القكؿ بف
نو لـ يجيب أحتى  كانو كاف متمسؾ بالكحي أبدا  لـ يقل برأيو  ف رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾أعلى 

كلـ  جتيادفكيف جاز ل ـ اإل –كما سياتي  -منتظرا الكحي  إليوعلى بعض المسائل التي كجيت 
ئكـ آراككيف جاز ل ـ كض  القكاعد كالقكانيف لشريعة هللا ب؟  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾يكف ذلؾ لرسكؿ هللا 

فكيف  ف يرضى لقكل ـأقكلكا كعلى هللا ف تأفل ـ  ؟ الشخصية مكىميف الناس بانيا الحق مف ربكـ
ـُ  ﴿كهللا يقكؿ ل ـ :  شيء سالـفيل ىذا مف اإل ! بربكـ؟ سالـتدعكف اإل أنتـك ذلؾ  َوَمْف َأْظَم

ـِ َوللاَُّ اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَف إلى  ِممَِّف اْفَتَرو ُه َعَمى للاَِّ اْلَكِذَب َوُىَو ُيْدَعى ْسبَل  . ﴾ٜٛٔ﴿﴾اإلِْ

 ﴿قاؿ تعالى :  ال تعلمكف  ف تقكلكا بحاللو كحرامو كذبا  بماأتسمعكا قكؿ هللا كىك يحذركـ  لـأ
ـب لَِّتْفَتُروْا َعَمى للّاِ اْلَكِذَب  ـُ اْلَكِذَب َىػَذا َحبَلؿب َوَىػَذا َحَرا ِإفَّ الَِّذيَف َواَل َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُك

ُقْل َأَرَأْيُتـ مَّا َأنَزَؿ للّاُ َلُكـ مِّف  ﴿كقاؿ تعالى :  .﴾ٜٜٔ﴿﴾ ِذَب اَل ُيْفِمُحوفَ َيْفَتُروَف َعَمى للّاِ اْلكَ 
ـْ َعَمى للّاِ َتْفَتُروَف  ـْ َأ ْنُو َحَرامًا َوَحبَلاًل ُقْل آلِّلُ َأِذَف َلُك ْزٍؽ َفَجَعْمُتـ مِّ خبركـ أكقد  . ﴾ٕٓٓ﴿﴾رِّ

 قاؿ تعالى : قكليـ ىك الحقبأف كيخدعكف الناس  ال تاب بعاقبة الذيف يكذبكف على هللا في دينو
ـَ َمْثًوو ُه لِّْمُمتَ ﴿ ةب َأَلْيَس ِفي َجَينَّ َكبِِّريَف َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة َتَرو ُه الَِّذيَف َكَذُبوْا َعَمى للاَِّ ُوُجوُىُيـ مُّْسَودَّ
ـُ ِممَِّف اْفَتَرو ُه َعَمى للاَِّ َكذِ  ﴿ كقاؿ تعالى :.  ﴾ٕٔٓ﴿﴾ بًا َأْو َكذََّب ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاءُه َأَلْيَس َوَمْف َأْظَم

ـَ َمْثًوو ُه لِّْمَكاِفِريَف    . ﴾ٕٕٓ﴿﴾ِفي َجَينَّ

كسنكرد ل ـ فيما  ياب أحدلـ يسبقيـ  أقكاؿفقالكا ب مبالغةأي  اتيـإجتيادب العامةلقد بالغ فقياء 
عقكليـ  الإليـ فييا كلـ يكف دلي نزؿ هللا بيا مف سلطافأالتي ما  يـ كفتاكييـأقكاليلي بعض 
 رائيـ الشاذة :آالقاصرة ك 
 

                                                 
 ٔٓ٘سكرة النساء آية - ٜٙٔ
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 ٛٙسكرة العنكبكت آية  - ٕٕٓ



 عمل هللا بالمكروه :

رشد أبف كما ساقيا  الحلف بغير هللا مسألةكذلؾ في  هللا العمل بالمكركهإلى  نسب فقياءىـ
النيى عف الحلف  أحاديثمف جاء ب بيف أنو مف الفقياء حيث ﴾يمافكتاب اإل﴿بداية المجتيد في 
 - حسب اصطالحيـ -ال راىة غير التحريمية إلى  فصرفيا التحريـ ىالتى تدؿ عل بغير هللا

 بمخلكقاتو كالشمس كالقمر كغيرىا !!! بحجة أف هللا تعالى قد أقسـ

ىؤالء أف يستحكا كيجعلكا اأمر  فكاف على كأبطليا قيسةات كاأجتياداإلكىذا مف أغرب 
 ف ينسبكا الفعل المكركهأال  كفق قياسيـف يفعلكه أفكاف االكلى  هللا قد فعلو أف ممدكحا  للغاية

 تأدبكا م  هللا تبارؾ كتعالى ...  كال ىـ قكاعدىـيعرفكف  ىـفال  هللاإلى 

 : نسافصورة هللا تشبو صورة اإل 

عباس أّف موسى ملسو هيلع هللا ىلص ضرب الحجر لبني إسرائيل أبف وكذلؾ حديث  ﴿قتيبة : أبف قاؿ 
 ر .فتفجر ، وقاؿ : اشربوا يا حمي

خمق مف خمقي خمقتيـ عمى صورتي فشبيتيـ إلى  فأوحى هللا تبارؾ وتعالى إليو : عمدت
ىذا معنى الحديث ، والذي عندي وهللا تعالى أعمـ أّف  بالحمير ، فما برح حتى عوقب .

نما وقع اإللف لتمؾ لمجيئيا في القرآف ،  الصورة ليست أعجب مف اليديف واألصابع والعيف وا 
يا لـ تأت في القرآف ، ونحف نؤمف بالجميع وال نقوؿ في شيء ألن مف ىذه ووقعت الوحشة
 .﴾ٖٕٓ﴿﴾ة وال حدمنو بكيفي

 

 قضاء الصـو في شير رمضاف والصبلة في ليمة القدر :

: قاؿ الشافعي : قاؿ  : ركى الربي  قاؿ قكؿ الرازي ىك  حكاـاتيـ في اأإجتياد أمثلةكمف 
ف هللا تعالى اختار إ:  ضى اثني عشر يكما . كالدليل عليوع ق في رمضاف يكما   : مف أفطر ربيعة

ع كجب أف يقضي اثني  . فإذا أفطر يكما مف ىذا الشير مف اثني عشر شيرا   ع شير رمضاف

                                                 
 ٕٕٔص  -ف الحديث تأكيل مختل - ٖٕٓ



: فيلزمو أنو إذا ترؾ الصالة ليلة القدر لزمو أف يقضي  . قاؿ الشافعي عنو عشر يكما  ع بدال
 .﴾ٕٗٓ﴿﴾خيُر مف ألف شير * يمة القدرل: ﴿  هللا تعالى يقكؿ أف ألف صالة ع

 

 : تحديد العدد الذي يقع بو التواتر

 الشككانينقال عف  مكلكد السريري  لشيخفقد ذكر ا كمف ذلؾ تحديد العدد الذي يق  بو التكاتر
، أنو لو كاف  مف األربعة أكثرف يكونوا أالطيب الطبري يجب  أبووقاؿ قـو منيـ ﴿: انو قاؿ 

أبف وقاؿ  السؤاؿ عف عدالتيـ إذا شيدوا عندهإلى  لما احتاج الحاكـ لعمـخبر األربعة يوجب ا
 ... أنو ال يجوز أف يتواتر الخبر بأقل مف خمسة فما زادإلى  الشافعي أصحاب السمعاني ذىب
مف الرسل عمى األشير نوح  الخمسة عدد أولي العـزبأف ىذا القوؿ أىل واستدؿ بعض 

براىيـ وموسى وعيسى ودمحم صم  .وات هللا عمييـ وسبلمو وا 

 الوجوه يخفى ما في ىذا االستدالؿ مف الضعف مع عدـ تعمقو بمحل النزاع بوجو مف وال
وبو قاؿ  وقيل يشترط عشرة . الكيف وىو باطلأىل وقيل يشترط أف يكونوا سبعة بعدد 

ترط وقيل يش.  أيضاً  وىذا استدالؿ ضعيف ما دونيا جمع قمةبأف واستدؿ عمى ذلؾ  االصطخري 
 كذلؾ لتحصيل العمـ يـ جعمواألن ﴾عميو السبلـ﴿أف يكونوا اثني عشر بعدد النقباء لموسى 

﴿إف يكف : لقولو سبحانو  وقيل يشترط أف يكونوا عشريف.  أيضاً وىذا استدالؿ ضعيف  بخبرىـ
ف قاؿ  النزاع وىذا مع كونو في غاية الضعف خارج عف محل منكـ عشروف صابروف﴾ وا 

المقاـ ليس مقاـ خبر وال فإف  كذلؾ ليفيد خبرىـ العمـ بإسبلميـ هيـ إنما جعمو ناالمستدؿ بو ب
يشترط أف يكونوا : وقيل . المعتزلة  وقد روي ىذا القوؿ عف أبي اليذيل وغيره مف استخبار

عف فضبًل باطل األصل  عف محل النزاع وىذا مع كونو خارجا أربعيف كالعدد المعتبر في الجمعة
وىذا  موسى قومو سبعيف رجبل﴾ ﴿واختار: يشترط أف يكونوا سبعيف لقولو  : وقيل . الفرع
وىذا  بدرأىل وبضعة عشر بعدد  يشترط أف يكونوا ثبلثمائة : وقيل. استدالؿ باطل  أيضاً 
يكونوا خمس عشرة مائة بعدد  يشترط أف : وقيل. استدالؿ باطل خارج عف محل النزاع  أيضاً 
. بيعة الرضواف أىل و عدد ألن سبع عشرة مائة: وقيل  . باطل أيضاً وىذا  الرضوافأىل بيعة 
 يشترط أف يكونوا جميع األمة : وقيل. بيعة الرضواف أىل و عدد ألن أربع عشرة مائة: وقيل 
ال بد  جماعة مف الفقياء : وقاؿ . باطلوىو  عف ضرار بف عمرو حكي ىذا القوؿ جماعكاإل

مف جري أقبلـ العمـ بمثل ىذه  ويا العجب. صرىـ عدد أف يكونوا بحيث ال يحوييـ بمد وال يح

                                                 
 ٖٕٛص  -الرازي  -الشافعي اإلماـمناقب  - ٕٗٓ



نما ذكرناه  . وبيف محل النزاع جامع وال يوجد بينيا وال نقل عقلإلى  التي ال ترجع قواؿاأل وا 
مف جنس  حواؿالعمـ في بعض األأىل يكوف مف  ليعتبر بيا المعتبر ويعمـ أف القيل والقاؿ قد

التي ىي مف شرع هللا الذي شرعو  دلةويبحث عف األ تقميدفيأخذ عند ذلؾ حذره مف ال اليذياف
  .﴾ٕ٘ٓ﴿﴾رسولو ُسنةكتابو و  و لـ يشرع ليـ إال ما فيفإنلعباده 

 

 

  جواز بل وجوب تقبيل المراة االجنبية :

حيث نقل مف  ﴾/دار الفكرٖٜٔ/ٕ﴿الجمل في حاشيتو ىك ما نقلو  اتيـإجتيادكمف جملة 
ىال و إف لـ إلى  ف شخص عشق امرأة أجنبية عشقا يؤديع ُسئلحيف  فتاكى الشياب الرملي

 ؟كيجب علييا تمكينو مف ذلؾ أـ ال  ىل يجكز لو تقبيليا يقبليا

كما يجب على مف  حيث قدر علييا إبقاء لميجتو عليو يجكز لو تقبيليا بل يجب فأجاب نعـ
اليالؾ إلى  ككما يجب على مف انتيى بو العطش غيره إف لـ يجد غص بلقمة إساغتيا بخمر
 . على المضطر أ ل الميتة ككما يجب شربيا حيث لـ يجد غيرىا

 
 غاية في القبح :  مسألة

التي تدؿ على تدني عقكؿ ىؤالء المشرعيف  ات المخزيةجتيادكمف المسائل القبيحة كاإل
رجل مشقكؽ انيـ قالكا في قضية  كالتي ىي بعيدة عف شريعة هللا كل البعد لشريعتيـ الخاصة

يجام  كل منيما بنصف  الرجل متزكج مف امرأتيف كىذا - أعزكـ هللا -ر ﴿القضيب﴾ الذك
منيما على التتاب   يكفى حالة لك جام  أ جامعيما فى ليلة كاحدة ىل علييما غسل لك مختلف

  ؟! ىل عليو غسل متتاليتيف فى ليلة مرتيف

 ما يغنى عف الرد عليياكبيا مف السفو كالفساد  آخرىاإلى  ىذياف مف أكليا مسألةىذه ال
كليت يفقو ىذا  زازئاالشمالتى تثير القرؼ ك  المظلمة مسألةال هبيذ كأستغفر هللا مف إثارة ضيق ـ

ف كانكا إ أزكى ليـ ذلؾف نبييـ كصاىـأالثقليف كما إلى  كيرجعكا ىذه المدارس كفقياء يمقلد
 .  يعقلكف 

                                                 
نقػػال عػػف إرشػػاد الفحػػكؿ  - ٛٗٔ – ٚٗٔص  -مكلػػكد السػػريري  الشػػيخ -مػػنيج اأصػػكلييف فػػي بحػػث الداللػػة اللفظيػػة كالكضػػعية - ٕ٘ٓ

 للشككاني



حيث  باجكري الشافعى في حاشيتوالتي قاليا إبراىيـ ال مسألةسكؼ ننقل ل ـ نص ىذه ال
وجب الغسل  أخرو ُه شق ذكره نصفيف فأدخل أحدىما في زوجة واآلخر في  لوذكرىا قائال  : ﴿ 
 ولو أولج أحدىما فى قبميا واآلخر في دبرىا وجب عمييما الغسل ﴿أي الزوج.  عميو دونيما

 الحشفة خوؿو صدؽ عميو دألن والزوجة﴾ . ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عمييما الغسل
 .  ﴾ٕٙٓ﴿﴾ جميعاً ولو أدخل ذكره في كر آخر وجب الغسل عمييما 

 

 ماـ الجماعة :إشروط 

نزؿ هللا بيا مف أما  فقد ذكركا شركطا   في الصالة ةاإلمام شركط بابكر في ما ما ذُ أ
اجتنابو  ثـ ذكر الشركط قائال ... ﴾ ..ة تقديما بل نصبا .اإلمامواالحق ب﴿قالكا :  حيث سلطاف
مفواحش الظاىرة ، وحفظو قدر فرض ، وقيل واجب ، وقيل سنة ﴿ثـ األحسف تبلوة﴾ وتجويدا ل

أي  اتقاء لمشبيات . والتقوو ُه : اتقاء المحرمات ﴿ثـ االسف﴾ كثراأل أي  ﴿لمقراءة ، ثـ األورع﴾
األقدـ إسبلما ، فيقدـ شاب عمى شيخ أسمـ ، وقالوا : يقدـ األقدـ ورعا ، وفي النير عف 

وعميو يقاس سائر الخصاؿ ، فيقاؿ يقدـ أقدميـ عمما ونحوه ، وحينئذ فقمما يحتاج  الزاد :
ىـ تيجدا ، زاد في أكثر أي  لمقرعة ﴿ثـ األحسف خمقا﴾ بالضـ ألفة بالناس ﴿ثـ األحسف وجيا﴾

ىـ حسبا ﴿ثـ األشرؼ نسبا﴾ زاد في أكثر أسمحيـ وجيا ، ثـ أي  يـ :أصبحالزاد : ثـ 
ماال  كثرصوتا ، وفي األشباه قبيل ثمف المثل ، ثـ األحسف زوجة ، ثـ األ البرىاف : ثـ األحسف 

جاىا ، ثـ األنظف ثوبا ، ثـ األكبر رأسا واألصغر عضوا ، ثـ المقيـ عمى المسافر  كثر، ثـ األ 
 .﴾ٕٚٓ﴿﴾...، ثـ الحر األصمي عمى العتيق ، ثـ المتيمـ عف حدث عمى المتيمـ عف جنابة

تساكييـ فى إلى  حتى كصلنا شيءتساككا فى كل لصالة ا المرشحيف إلمامةأف  لى
عليكـ ؟ ىل نقيـ مسابقة لمل ة جماؿ زكجات  اأحسف زكجة !!! كيف نحكـ باك  اأشرؼ نسبا  
 !!! ... ماذا سيقكؿ لك تساكت الزكجات فى جماؿ الكجو !!! أستغفر هللا كغيرىـ السادة اأحناؼ

                                                 

 ٖٚ-ٕٚص - ٔج - إبراىيـ الباجكري الشافعي -حاشية الباجكرى  - ٕٙٓ
البجيرمػػي  -﴾ مػ  اخػػتالؼ بسػيم ٜٖٚ/صٔالسػػيكطي فػي االشػباه ك النظػػائر ﴿ج - ﴾ٔٓٙ/ٔلمختػار ﴿جالحصػكفي فػي الػػدر ا - ٕٚٓ

حاشػػػية الطحػػػاكي علػػػى مراقػػػي  -﴾ٔٓٙ/صٔعابػػػديف فػػػي حاشػػػية رد المحتػػػار ﴿جأبػػػف  -﴾ٕٛٔ/ص٘فػػػي حاشػػػيتو علػػػى الخطيػػػب ﴿ج
 ٕٔٔالشرنباللي الحنفي في مراقي الفالح ص -﴾ٜٜٕ/صٕالفالح ﴿ج
 



ذاك  مقاـ في أي  كفي جاىا  ثراأك  ماال    ثراأإلى  لتساكى الجمي  فيل سنستمر حتى نص ا 
مامة إعالقة كبر الراس كصغر العضك الذكري ب ثـ ما قد فضل صاحب الماؿ كالجاه سالـاإل

 ىؤالء الفقياء !!!إلى  ىذه المرة إبليسبو  قياس أكحى شرع ىذا كأي كأى؟! الصالة 

 

 ىل يتحقق الزنا باستخداـ العازؿ :

 إذا زنى رجل بإمرأة أجنبية وقد أولج في﴿نيـ قالكا : أ ئيـآرايـ ك اتإجتيادمف عجائب ك 
 بسبب ىذا الحائل ؟ فرجيا بواسطة العازؿ الطبي فيل يطّبق عميو حد الزنا أـ يدرأ عنو الحد

يحصل بإيبلج في الفرج ولو بحائل  جميور الحنفية والمالكية والشافعية عمى أف الزنىافتى 
 .﴾ٕٛٓ﴿﴾ عندىـ فكما ال يجب الغسل فالحد أولىالغسل  الحنابمة قياسًا عمى وخالف

 

 د الزنا بالمحاـر عند أبي حنيفة : ح

ال حد عميو في ذلؾ كمو ، وال حد عمى مف حنيفة : ﴿ أبكحـز في المحلى : كقاؿ أبف قاؿ 
تزوج أمو التي ولدتو ، وابنتو ، وأختو ، وجدتو ، وعمتو ، وخالتو ، وبنت أخيو ، وبنت أختو 

ا بقرابتيف منو ، عالما بتحريميف عميو ، ووطئيف كميف ، فالولد الحق بو ، والمير ، عالم
واجب ليف عميو ، وليس عميو إال التعزير دوف األربعيف فقط ، وىو قوؿ سفياف الثوري ، قاال 

كقاؿ القفاؿ  ﴾ٜٕٓ﴿﴾ وطئيف بغير عقد نكاح فيو زنى عميو ما عمى الزاني مف الحدفإف : 
استأجر إمرأة ليزني بيا فزنى بيا ، وجب عميو الحد ، وكذلؾ فإف : ﴿ لعلماءالشاشي في حلية ا

حنيفة : ال  أبوإذا تزوج ذات رحـ محـر ، ووطئيا وىو يعتقد تحريميا وجب عميو الحد ، وقاؿ 
  ﴾ٕٓٔ﴿﴾جميعاً حد عميو في الموضعيف 

 

 حد الزنا ال يتحقق إال إذا كاف بالمجاف :

                                                 

 ٕٚٔ-ٔٚٔص-سعد الُحصاف صالح بف-الجنسي باستخداـ الكسائل الحديثة أحكاـ اأتصاؿ - ٕٛٓ
 ٖٕ٘ص  - ٔج -حـز أبف  –المحلى  - ٜٕٓ
 نفس المصدر السابق - ٕٓٔ



ير الزنى إال ما كاف مطارفة ، وأما ما  ولـحنيفة ،  أبوا ىذإلى  قد ذىب﴿حـز : أبف قاؿ 
ستئجار فميس زنى وال حد فيو  . ﴾ٕٔٔ﴿﴾كاف فيو عطاء وا 

 : ! جواز شرب المسكر ولػػكف

في شرح معاني  ﴾ىػٕٖٔ﴿جعفر الطحاكي الحنفي المتكفى سنة  أبكقاؿ الحاف  الفقيو 
خصص الخمر بما كاف متخذا د أف بع في سياؽ كالمو عف اأشربة المحللة كالمحرمة اآلثار
:  ﴾ٖٕٔ﴿في ذلؾ إماـ مذىبو أبي حنيفة الذي أضاؼ التمر كالزبيب مخالفا   ﴾ٕٕٔ﴿العنب فقم مف
عنب إذا حدث فيو صفات الخمر ، وال نشيد ونحف نشيد عمى هللا عز وجل أنو حّرـ عصير ال﴿

عميو أنو حّرـ ما سوو ُه ذلؾ إذا حدث فيو مثل ىذه الصفة ، فالذي نشيد عمى هللا بتحريمو 
الذي آمنا بتأويميا مف حيث آمنا بتنزيميا ، فما كاف مف خمر فقميمو وكثيره حراـ ، وما كاف 

مباح ، ىذا ىو النظر عندنا ،  سوو ُه ذلؾ مف األشربة ، فالسكر منيا حراـ ، وما سوو ُه ذلؾ
وىو قوؿ أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ودمحم رحميـ هللا ، غير نقيع الزبيب والتمر خاصة ، 

 .﴾ٕٗٔ﴿﴾فإنيـ كرىوا . . .

يوسف : ما أسكر كثيره مما عدا الخمر أكرىو وال  أبووقاؿ ﴿: حـز في المحلىأبف كقاؿ 
در الدرىـ البغمي بطمت صبلتو وأعادىا مف ق أكثروفي ثوبو منو  إنسافصمى فإف أحرمو ، 
  .﴾ٕ٘ٔ﴿﴾أبدا

الفقياء على حرمة نبيذ العنب  اتفاؽذكر بعد أف  عبد البر اأندلسيأبف كقاؿ الحاف  
ي سائر األنبذة المسكرة ، فقاؿ العراقيوف : إنما الحراـ منيا واختمف الفقياء ف ﴿المسكر : 

الخمر  ألف المسكر ، وىو فعل الشارب ، وأما النبيذ في نفسو ، فميس بحراـ ، والنجس ،
  . ﴾ٕٙٔ﴿﴾ العنب

بعد  ﴾ىػٜٚالمتكفى سنة ا﴿كقاؿ الذىبي في سير أعالـ النبالء في ترجمة ككي  بف الجراح 
مامتو كك أف  ؟ ومع ىذا فكاف  فرضي هللا عف وكيع ، وأيف مثل وكيع ﴿رعو : بيف فضلو كا 

                                                 

 ٕٕٛٔمسألة - ٜٙٔص - ٕٔج -المحلى باآلثار  - ٕٔٔ
 ٕٗٔص - ٗج -شرح معاني اآلثار  - ٕٕٔ
 ٜٜٓٔمسألة - ٛٚٔص - ٙج -المحلى باآلثار  - ٖٕٔ
 ٕ٘ٔص - ٗج -ار شرح معاني اآلث - ٕٗٔ
 ٜٜٓٔمسألة - ٜٗٔص - ٙج -المحلى باآلثار  - ٕ٘ٔ
 ٕ٘ٗص - ٔج -التمييد في شرح المكطأ  - ٕٙٔ



مبلزما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر اإلكثار منو ، فكاف متأوال في شربو ، ولو تركو تورعا 
  .﴾ٕٚٔ﴿﴾لكاف أولى بو

حد اإلسكار ع كم  ىذا إلى  كمف العجيب أنؾ تجد مف فقيائيـ كمحدثييـ مف يشرب النبيذ
منيـ ككي  كما تقدـ مف كالـ ك  ـيفييـ ع بل كيحكـ م  ذلؾ بإمامتيـ ككرعيعد ذلؾ طعنا  ال

ع كالذي كاف يعد مف  ةعليأبف الحاف  الذىبي ع كمنيـ إسماعيل بف ابراىيـ اأسدي المعركؼ ب
 فال ع كالمعتمد علييـ في ركاية الحديث ع حيث كاف يشرب النبيذ حتى يسكر ةكبار الفقياء الثقا
أبف أف ُيحمل على الحمار حتى يرج  ع يقكؿ علي إلى  تاجيحع ف! منزلو إلى  يتمكف مف الرجكع

ومف كبار فقياء السنة إسماعيل بف ابراىيـ األسدي ﴿خشـر فيما نقلو غير كاحد مف الحفاظ : 
، والمعتمد عمييـ في رواية  ةعميو ، والذي كاف يعد مف كبار الفقياء الثقاأبف المعروؼ ب

أف إلى  تاجيحمنزلو ، فإلى  يتمكف مف الرجوع ب النبيذ حتى يسكر فبلالحديث ، حيث كاف يشر 
خشـر فيما نقمو غير واحد مف الحفاظ : ﴿ أبف ُيحمل عمى الحمار حتى يرجع ، يقوؿ عمي 

منزلو ، إلى  عميو يشرب النبيذ حتى ُيحمل عمى الحمار يحتاج مف يردهأبف : رأيت  قمت لوكيع
ذا رأيت الكوفي يشرب فبل تتيمو . قمت : فقاؿ وكيع : إذا رأيت البصري  يشرب فاتيمو ، وا 
 .﴾ٕٛٔ﴿﴾، والبصري يتركو تدينادينًا وكيف : قاؿ : الكوفي يشرب ت

ف ىذه إ نقكؿ :ك  المذاىب االربعة فقياءكالذي عليو حاؿ  لى ىنا نكتفي بيذا البياف المجملإ
علييـ ﴿بيت نبيو أىل كانت نتيجة طبيعية لمف ترؾ  مكر التي كقعت في تلؾ المذاىباأ
فكانت النتيجة ما  جعليـ هللا حجة علينالـ يأناس كأتب   كىـ الثقل الثاني بعد كتاب هللا ﴾السالـ

حتى  كتشريد كسبي خركقتل كت فير لآل كاختالؼ في الديف مرقرأناه كما بيناه مف تشتت اأ
بطالف فإف  كبياف بطالنو عف ردهفضال   االفتاء بما يعجز اللساف عف قكلوإلى  كصل بيـ الحاؿ
ككيف يستطي   يـ مف اكضح الكاضحات التي يعجز اللساف عف تكضيحياأقكالال ثير مف 

يا ـ مف كجعلنا هللا كا   خطكات الشيطاف إتباعيا ـ مف ا  اعاذنا هللا ك  ؟ تكضيح الكاضحات نسافاإل
 انو نعـ المكلى كنعـ النصير . المحسنيف

 

 الفصل الثالث :

 يةإلماماعند  جتياداإل

                                                 
  ٖٗٔص - ٜج -سير أعالـ النبالء  - ٕٚٔ
 ٕٖٚٚرقـ - ٖٕٚص - ٙج -تاريخ بغداد  - ٕٛٔ



 : ﴿عمييـ السبلـ﴾الشريعة عمى لساف الرسوؿ وآؿ البيت واًل : أ

ككض   ية مف جمي  جكانبياسالمكماؿ الشريعة اإل ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾لقد بيف الرسكؿ ال ريـ 
بكماؿ الديف كتماـ  حيف بلغيـ ف على الخم الصحيح الذي رسمو هللا لعباده الصالحيفك المسلم
ـَ ﴿قاؿ تعالى :  النعمة ـُ اإِلْسبَل ـْ ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُك ـْ َوَأْتَمْمُت َعَمْيُك ـْ ِديَنُك اْلَيْوـَ َأْكَمْمُت َلُك
  .﴾ٜٕٔ﴿﴾ِديناً 

 ية جمعاء :سالماإل مةلبياف ىذه النعمة التي انعـ هللا بيا على اأاآلف كسكؼ نأتي 

 الثقميف ىـ النعمة :

 كعترتو الطاىرة نبيو ال ريـ ُسنةكتاب هللا سبحانو ع كاآلخر أحدىما  : بأمريفا تماؿ الديف 
َوَنزَّْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ﴿بقكلو تعالى :  ما ال تاب فقد َعرفنا هللا تعالى مكانتو كسعة علكمو كمعارفوأ

  .﴾ٕٕٓ﴿﴾َمًة َوُبْشَرو ُه ِلْمُمْسِمِميفَ ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدو ُه َوَرحْ 

ئو أنبياسفرائو ك إلى  أنيم بيانو شيءك كل ى ﴾شيءكل ﴿راد مف لفظة فال شؾ أف الم
بلغ ما ميما  اإلييي نسانالتي ال يصل الفكر اإل كالتعاليـ كالمناىج كالمعارؼ مف العلكـ سبحانو

كذكر  فيذه اأمكر ت فل ال تاب ال ريـ ببيانيا . كالرقي في العقل كالتفكير بلغ مف ال ماؿ
 ني في العلـ الحديثآعجاز القر مف ذكر اإل ةلعديد مف علماء العلـك كافا أكقد بد خصكصياتيا
 .مف الف سنة  أ ثركانت مكجكدة في كتاب هللا منذ العديد مف النظريات العلمية أف كقد بينكا 

ال ريـ  ال تابيككف كبيذا  جزء يسير منياإلى  قد تكصل اليكـ العلماءإف ىذه النظريات 
 و في زمف الظيكرمعارفال تاب ك  يتيسر استخراج علكـكس ارؼ كالعلكـالمع جمي قابال لتبياف 
كالسكر الحقائق كالمعارؼ مف بطكف اآليات  جمي ج ر ستخفي علميةال صاحب القدرات يأتيحيف 
 الشريفة .

رسكؿ  بر الذي تركة لنا فكاف الثقل اأ ببياف كل شي يحتاجو الناس ال تاب ال ريـ  فللقد ت
كقد بيف لنا رسكؿ هللا كآؿ بيتو عظمة ىذا ال تاب المنزؿ على نبينا الخاتـ   تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 انو ﴾عليو السالـ﴿عف أبي عبد هللا منيا ما جاء  متكاترة أخبارفي ركايات كثيرة ك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
كجاء  . ﴾ٕٕٔ﴿﴾ا بينكـ ونحف نعمموكتاب هللا فيو نبأ ما قبمكـ وخبر ما بعدكـ وفصل م﴿قاؿ : 
وأنا أعمـ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾قد ولدني رسوؿ هللا ﴿: ؿ اقانو  أيضا   ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا  يعف أب

                                                 
 ٖسكرة المائدة آية  - ٜٕٔ
  ٜٛسكرة النحل آيو  - ٕٕٓ
 ٔٙص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٕٕٔ



يـو القيامة ، وفيو خبر السماء وخبر األرض ، إلى  كتاب هللا وفيو بدء الخمق ، وما ىو كائف
كفي ، إلى  كاف ، وخبر ما ىو كائف ، أعمـ ذلؾ كما أنظر وخبر الجنة وخبر النار ، وخبر ما
  .﴾ٕٕٕ﴿﴾" شيءإف هللا يقوؿ : " فيو تبياف كل 

 ُسنةمكانة الفأما  الصحيحة ُسنةكأما الثقل الثاني فكانت سنتو كعترتو التي ت فلت ببياف ال
ُسوُؿ  ﴿كقكلو سبحانو :  .﴾ٖٕٕ﴿﴾َوَما َينِطُق َعِف اْلَيَوو ُه ﴿فيكفي فييا قكلو سبحانو :  ـُ الرَّ َوَما آَتاُك
ـْ َعْنُو َفانَتُيوا    .﴾ٕٕٗ﴿﴾َفُخُذوُه َوَما َنَياُك

كتصرح بكجكب  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾قتفاء أثر النبي إالتي تنص على لزكـ  كغير ذلؾ مف اآليات
 َمفْ  ﴿: كذلؾ في قكلو تعالى  بل قرف هللا طاعة الرسكؿ بطاعتو في شيءكعدـ مخالفتو  تباعوإ
ُسوؿَ  ُيِطعِ   َيا﴿:  كقكلو تعالى .﴾ٕٕ٘﴿﴾َحِفيًظا َعَمْيِيـْ  َناؾَ أرسم َفَما َتَولَّى َوَمفْ  للاََّ  َأَطاعَ  َفَقدْ  الرَّ
ُسوؿَ  َوَأِطيُعوا للاََّ  َأِطيُعوا َآَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا  . ﴾ٕٕٙ﴿﴾َأْعَماَلُكـْ  ُتْبِطُموا َواَل  الرَّ

بالتمسؾ  أكصىحيث  بالثقل الثاني ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ىا رسكؿ هللا فقد عد كأما العترة الطاىرة
فلف يفترقا حتى . كحفاظ دينو  ة سنتوآ الذيف ىـ مر  ﴾علييـ السالـ﴿بيتو أىل بكتاب هللا كعترتو 

مصنفات المسلميف  كقد ُنقل حديث الثقليف في ع ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ عظـيردا الحكض عند نبي هللا اأ
 الثقميف فيكـ تارؾ إني ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ هللا رسكؿ قاؿ : قاؿ أنو سعيد أبي عف فقد جاء جميعا  
نيما بيتيأىل  وعترتي األرضإلى  السماء مف ممدود حبل هللا كتاب اآلخر مف أكبر أحدىما  وا 
  .﴾ٕٕٚ﴿﴾ الحوض عمي يردا حتى يفترقا لف

 هللا فحمد خطيبا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ هللا رسكؿ يـك ذات فينا قاـ:  قاؿ ارقـ بف يدز  عفكجاء 
 وانى فاجيبو ربى رسوؿ يأتيأف  يوشؾ بشر انا إنما الناس اييا بعد اما ﴿:  قاؿ ثـ عليو كاثنى
 فحث بو ذواوخ هللا بكتاب فاستمسكوا والنور اليدو ُه فيو هللا كتاب اوليما الثقميف فيكـ تارؾ
  .﴾ٕٕٛ﴿﴾مرات ثبلث بيتىأىل  في تعالى هللا اذكركـ بيتىأىل و  قاؿ ثـ فيو ورغب هللا كتاب عمى
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 لف ما فيكـ خمفت قد إنى : ﴿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ هللا رسكؿ قاؿ : قاؿ أنو ىريرة أبى عفكجاء 
 عمى يردا حتى تفرقا ولف وسنتى هللا كتاب بيما عممتـأو  بيما أخذتـ ما بعدىما تضموا
  . ﴾ٜٕٕ﴿﴾ الحوض

كصتنا أقد  ُسنةكال ُسنةة الآ فالعترة مر  فكالىما كاحد كالعترة ُسنةفال خالؼ عندنا بيف ال
تانا عف أكما  تانا عف الرسكؿ نأخذهأفما  فال خالؼ عندنا مف قبكؿ الحديثيف بالتمسؾ بالعترة
 أصكالكالعترة  ُسنةية كعدك ال تاب كالاإلمام كقد صرح بذلؾ العديد مف قدماء أيضا  العترة ناخذه 

كذكرىا قائال  :  الشرعية في مناب  ثالثة فقم حكاـحصر الشيخ المفيد اأفقد  الشرعية حكاـلأل
صمى هللا نبيو  ُسنةثبلثة أشياء : كتاب هللا سبحانو ، و  الشرعية حكاـإعمـ أف أصوؿ األ﴿

 .﴾ٖٕٓ﴿﴾ىريف مف بعده صموات هللا عمييـ وسبلموالطا ئمةاأل  أقواؿ، و عميو وآلو وسمـ تسميما

يا بكتاب أحكاممعارفيا ك  بينتقد  ية شريعة كاملة الجكانبسالمكعلى ذلؾ ت كف الشريعة اإل
فلـ يبق مجاؿ  ﴾علييـ السالـ﴿الطاىريف  ئمةاأ أقكاؿك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي  ُسنةهللا العزيز ك 
 ف الديف ا تمل في حياة النبيا  ك  بكضكح اآليةلحقيقة التي ت شف عنيا كىذه ا ىـغير إلى  للرجكع

 ئمةاأ اتمما أطبقت عليو كلمكىذا  ﴾علييـ السالـ﴿نبيو كالعترة الطاىرة  ُسنةهللا ك  بفضل كتاب
علييـ ﴿ البيتأىل  أئمةقد صرح ف ىذا المقاـنأتي ببعض ما كرد عنيـ في كس ﴾علييـ السالـ﴿
كىذا ىك ما يظير مف كلماتيـ  ُسنةإال كلو أصل في ال تاب كال شيءبأنو ما مف  ﴾السالـ

إف هللا تبارؾ وتعالى  ﴿ أنو قاؿ : ﴾عليو السالـ﴿عف الصادؽ فقد ركي  المتكاترةكنصكصيـ 
يحتاج العباد إليو إال بينو  شيئاً حتى وهللا ما ترؾ هللا  شيءأنزؿ في القرآف الكريـ تبياف كل 
.  ﴾ٖٕٔ﴿﴾د يقوؿ : لو كاف ىذا نزؿ في القرآف إال وقد أنزؿ هللا فيولمناس حتى ال يستطيع عب

تحتاج  شيئاً إف هللا تبارؾ وتعالى لـ يدع ﴿ :نو قاؿ أ ﴾عليو السالـ﴿الباقر  اإلماـعف  كجاء
حدا وجعل  شيءيـو القيامة ، إال أنزلو في كتابو وبينو لرسولو ، وجعل لكل إلى  إليو األمة
ما خمق هللا  ﴿ : نو قاؿأ ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا  أبيكجاء عف .  ﴾ٕٖٕ﴿﴾يدؿ عميو دليبلً عميو 
إال ولو حد كحد الدار ، فما كاف مف الطريق فيو مف الطريق وما كاف مف  وال حراماً  حبلالً 

 كجاء عنو . ﴾ٖٖٕ﴿﴾الدار فيو مف الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجمدة ونصف الجمدة
كعف سماعة عف .  ﴾ٖٕٗ﴿﴾سنةأو إال وفيو كتاب  شيءما مف ﴿:  قاؿنو أ أيضا   ﴾عليو السالـ﴿
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﴿صلى هللا نبيو  ُسنةفي كتاب هللا ك  شيءقاؿ قلت لو : أ ل  ﴾عليو السالـ﴿الحسف مكسى  أبي
نبيو صمى  ُسنةفي كتاب هللا و  شيءبل كل ﴿تقكلكف فيو ؟ قاؿ : أك  عليو كآلو كسلـ تسليما﴾

يقكؿ في  ﴾عليو السالـ﴿صير قاؿ : سمعت أبا جعفر ب أبيعف كجاء .  ﴾ٖٕ٘﴿﴾هللا عميو وآلو
ـَ  ﴿﴿ : اآليةىذه  َناتب ِفي ُصُدوِر الَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم إلى  فأومأ بيده ﴾َبْل ُىَو آَياتب َبيِّ
  .﴾ٖٕٙ﴿﴾صدره

نقليا ال ليني كالصدكؽ كالحر العاملي كالمجلسي  جدا  كثيرة  في ىذا المعنىكالركايات 
 .  عنا كل خير كرحميـ هللا برحمتوفجزاىـ هللاكغيرىـ في مصنفاتيـ 

ع فلك لـ نجد حكـ  ﴾علييـ السالـ﴿ العترة الطاىرة أئمةعند  ُسنةىذا ىك حاؿ ال تاب كال
كال كقفنا على جملة مف المعارؼ كالعقائد  ُسنةكالحكادث في ال تاب كال  ثير مف المكضكعاتال
ال ريـ حق  ال تاب إدراؾكعجز عقكلنا عف  ناكقلة بضاعت فما ذلؾ إال أجل قصكر فيمنا فييما
شارات ففيو وإدرا  الحكادث كالمكضكعات كييتدي  أحكاـ تعرؼمنيا  كتلكيحات كتنبييات رمكزا كا 
 النبي ُسنةكما أف عندىـ  كقد اختص علميا بيـ دكف غيرىـ المعارؼ كالعقائدإلى  نسافبيا اإل

  .أيدي الناس إلى   ثير منياالل صيالتي لـ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾

عبد  أبيعف كلذلؾ فقد ركي  ﴾علييـ السالـ﴿ العترة الطاىرة أئمةف مىذه ىي حقيقة الحاؿ 
فجعل لكل سبب شرحا  سبابأبى هللا أف يجري األشياء إال باأل ﴿ :أنو قاؿ  ﴾عليو السالـ﴿هللا 

عرفو ، وجيمو مف جيمو ،  ، وجعل لكل شرح عمما ، وجعل لكل عمـ بابا ناطقا ، عرفو مف
  .﴾ٖٕٚ﴿﴾ذلؾ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو ونحف

أنو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾عف رسكؿ هللا ف كلذلؾ جاء التا يد النبكي على التمسؾ بالعترة الطاىرة
  .﴾ٖٕٛ﴿﴾ بيتي كسفينة نوح مف ركبيا نجا ، ومف تخمف عنيا غرؽ أىل  ﴿قاؿ : 

الطاىريف  ئمةستدالؿ اأإعلى كيفية  ناكقفل كالركائيةالحديثية  مصنفاتنا اللك راجعننا إ
لتبيف لنا عظمة ىذا ك  حكاـالنبكية على كثير مف المعارؼ كاأ ُسنةباآليات كال ﴾علييـ السالـ﴿

علـ ال تاب بالمعنى الجام  الناتج عف امتال يـ ل كعظمة علميـ الغزير البيت النبكي الشريف
فقد استدلكا  عف غيرىـ العترة الطاىرةكىذا ما ميز  النبكية بعامتيا ُسنةدىـ الكما أف عن الكسي 
نما خص علـ ذلؾ بيـ  مما لـ تصل إليو أفياـ الناس أحكاـعلى أمكر ك  ُسنةبال تاب كال دكف كا 
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 فذلؾ لعلة كجكدىـ يةسالمفإذا كاف الشارع قد أعلف عف خاتمية الرسالة ككماؿ الشريعة اإل غيرىـ
فقد  كبابو الذي منو يؤتى كىـ عيبة علـ هللاكيف ال ؟  هللا أحكاـالعالميف ب لناطقيف بعلـ هللااَفُيـ 
المؤمنيف  أميرمنيا ما ذكره  مناسبةمف  أ ثرعلى ىذا المعنى في  ﴾سالـ هللا علييـ﴿ دكا أ

 . ﴾ٜٖٕ﴿﴾ىذا كتاب هللا الصامت ، وأنا كتاب هللا الناطق﴿قاؿ : حيف ﴿عليو السالـ﴾ 
 

 : هع ىو هللا وحدالمشر 

 ائو التشري كليكلـ يجعل أ ائو بعلموأكليهللا قد خص بأف  ﴾عليو السالـ﴿ البيتأىل  بيف
صفيائو عف طريق مالئكتو بما يحب كما أئو ك أنبياكل ف بلغ  غيره هلالج لج أحدإلى  ذلؾ أمركلـ يكل 
م   ائو حق التشري كليهللا كال أ نبياءأ فلـ يكف ئو الناس كعلمكىـ حالؿ هللا كحراموأنبيافبلغ  يكره

ال ما علميـ ربيـ مف إالحالؿ كالحراـ  أسبابك  حكاـفال يدرككف علل اأ ع كماؿ عقليـ كفضليـ
ف هللا لـ  ﴿ : فيو قاؿ في حديث طكيل ﴾عليو السالـ﴿جعفر  أبيكليذا المعنى جاء قكؿ  ذلؾ وا 

ممؾ مقرب ، وال نبي مرسل ، إلى  أحد مف خمقو ، الإلى  هأمر يجعل العمـ جيبل ، ولـ يكل 
رسوال مف مبلئكتو ، فقاؿ لو : قل كذا وكذا ! فأمرىـ بما يحب ، ونياىـ عما يكره  أرسلولكنو 

 نبياءئو وأصفياءه مف األ أنبيا، فقص عمييـ أمر خمقو بعمـ ، فعمـ ذلؾ العمـ ، وعمـ 
ة ، ثـ قاؿ : فمف أعتصـ : ولوالة األمر استنباط العمـ ولميدا أف قاؿإلى  ...واألصفياء 

استنباط عممو في غير أىل بالفضل انتيى بعمميـ ، ونجا بنصرتيـ ، ومف وضع والة أمر هللا و 
فقد خالف أمر هللا وجعل الجياؿ والة أمر هللا والمتكمفيف بغير  نبياءالصفوة مف بيوتات األ 
ورسولو ورغبوا عف وصيو  استنباط عمـ هللا فقد كذبوا عمى هللاأىل ىدو ُه مف هللا وزعموا أنيـ 

وطاعتو ولـ يضعوا فضل هللا حيث وضعو هللا فضموا وأضموا أتباعيـ ولـ يكف ليـ حجة يـو 
يكفر بيا ىؤالء فقد وكمنا بيا قوما ليسوا فإف  ﴿: في قولو تعالى :  أف قاؿ إلى ...القيامة 
كفر بو تلو تعالى : إف بيتو واالخواف والذرية وىو قو أىل فإنو وكل بالفضل مف  ﴾بيا بكافريف 
الذي  يماف، وال أضيع اإلأبدًا تؾ بو ال يكفروف بو أرسمالذي  يمافبيتؾ باإلأىل أمتؾ فقد وكمت 

استنباط العمـ ، الذي أىل بيتؾ مف بعدؾ عمماء أمتؾ ووالة أمري بعدؾ و أىل تؾ بو مف أرسم
: فاعتبروا أييا الناس فيما  اؿأف ق إلى ...ليس فيو كذب ، وال اثـ ، وال زور وال بطر وال رئاء 

قمت ، حيث وضع هللا واليتو ، وطاعتو ، ومودتو ، واستنباط عممو ، وحججو ، فاياه فتقبموا ، 
وبو فاستمسكوا تنجوا ، وتكوف لكـ الحجة يـو القيامة وطريق ربكـ جل وعز ، ال تصل والية 
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يعذبو ، ومف يأت هللا بغير ما أمره  عمى هللا أف يكرمو والحقًا هللا إال بيـ ، فمف فعل ذلؾ كاف 
  .﴾ٕٓٗ﴿﴾أف يعذبوعمى هللا أف يذلو ، و حقًا كاف 

كانو  غير هللا أحدإلى  التشري  أمرىذا نفيـ بانو لـ يفكض  ﴾عليو السالـ﴿كمف قكؿ الباقر 
يقكليا  ال الستنباط علـ هللاأىال  كا أصبحك فعلمكا ذلؾ  ائو كاصفيائو علموأكليسبحانو قد علـ 

كمف كلف  نبياءكىـ الصفكة مف بيكتات اأ أىال  فقد كض  هللا الستنباط علمو  ع ال كاذبإىـ غير 
الستنباط علـ هللا مف غير أىال  ض  لنفسو ك أك االستنباط أىل نو مف إنفسو ىذا المقاـ كزعـ 
ا ضلك افضلكا ك  نزؿ هللا بو مف سلطافأما  مقاما  كجعل للجياؿ  فقد خالف هللا الصفكة المختارة

لقيت علييـ الحجج إفقد  فال حجة ليـ يكـ ذاؾ يف مفرىـ مف عذاب الجبار يكـ يلقكنوأك  تباعيـأ
 ع كيحرمكف ما احل هللا كجعلكا ليـ اربابا يحللكف ليـ ما حـر هللا فما قبلكىا في ىذه الحياة الدنيا

االنكار  ﴾السالـ علييـ﴿ؿ دمحم آالصفكة المختارة علماء  فقبلكا بيـ كاستبدلكىـ بخير خلق هللا
أىل فقد ككل هللا سبحانو  كفر القكـ بيذه النعمةفإف  ع االثني عشر في ظلمات الجيل المقيت

َيْكُفْر ِبَيا فإف  ﴿:  في قكلو تعالى هللا بو نبيو أرسلالذي  يمافباإل ﴾علييـ السالـ﴿بيت نبيو 
ْمَنا ِبَيا َقْومًا لَّْيُسوْا ِبَيا ِبكَ   هللا أمرككالة  الرسكؿ أمةكىـ بذلؾ علماء .  ﴾ٕٔٗ﴿﴾اِفِريفَ َىػُؤالء َفَقْد َوكَّ

كبيـ الـز الناس  فبيـ كض  هللا كاليتو . ـاثآلاستنباط علمو الذي ال يشكبو ال ذب كال اأىل ك 
بذلؾ َفُيـ  العركة الكثقى للمؤمنيف المتقيف المتمسكيف بيـ المفارقيف لغيرىـَفُيـ  طاعتو كمكدتو

  . امتومحال لرحمة هللا ككر 

 

 كذب المخالفيف بادعائيـ معرفة الديف : 

﴿صلى رسكؿ هللا  مرحقيقة المخالفيف أ ﴾علييـ السالـ﴿اليدى مف آؿ دمحم  أئمةلقد بيف 
فقد ادعكا بانيـ اثبتكا جمي  الفقو  عككيف انيـ ادعكا ما ليس ليـ  هللا عليو كآلو كسلـ تسليما﴾

﴿صلى هللا فليس كل علـ رسكؿ هللا  دييـ في ذلؾ مف علـكلـ يكف ل مةاأ إليومما تحتاج  كالديف
لكف كلـ يكف عندىـ شيء أُيس ككانكا ـ كال عرفكهإلييكال صار  قد علمكه عليو كآلو كسلـ تسليما﴾

فقالكا  ف ينسبيـ الناس للجيلأفكانكا يستحكف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾مف علـ هللا كال مف علـ رسكلو 
ف كزعمكا أنو م بوغركا الناس ف فكضعكا علما ما انزؿ هللا بو مف سلطاف سيـ في الديفييـ كقياأبر 

عليو ﴿ إبليسكمف كحي أنفسيـ  مف عند صكؿفكضعكا القكاعد كاأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾علـ رسكؿ هللا 
كل بدعة : يـ فقاؿ ل كنبييـ قد حذرىـ مف ذلؾ كدانكا بالبدع كترككا االثار الشريفة ﴾اللعنة
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. كلـ يكف اختالؼ  لعرفكا الحق مف الضالؿ ىـ هللا بسؤاليـأمر لكا مف أانيـ سفلك .  ضاللة
فكانكا لو  السالفة اأمـفأغكاىـ بما اغكى بو  ف يكفركا بوأكا أمر كل نيـ اطاعكا الشيطاف كقد 
 طائعيف كما كاف السابقيف .

عبد هللا  أبيعف فقد جاء  اليداة ئمةاأ كليذه المعاني التي ذكرناىا ما يؤيدىا مف كالـ
يظف ىؤالء الذيف يدعوف أنيـ فقياء عمماء أنيـ قد ﴿قاؿ :  -في حديث  - ﴾عليو السالـ﴿

 ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾أثبتوا جميع الفقو والديف مما تحتاج إليو األمة ، وليس كل عمـ رسوؿ هللا 
مف الحبلؿ  شيءوال عرفوه ، وذلؾ أف ال ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ عمموه ، وال صار إلييـ مف رسوؿ هللا

﴿صمى هللا يرد عمييـ فيسألوف عنو وال يكوف عندىـ فيو أثر عف رسوؿ هللا  حكاـوالحراـ واأل
الجيل ويكرىوف أف يسألوا فبل إلى  ويستحيوف أف ينسبيـ الناس عميو وآلو وسمـ تسميما﴾
والقياس في ديف هللا ، وتركوا  الرأيالعمـ مف معدنو ، فمذلؾ استعمموا يجيبوا ، فيطمب الناس 

: كل بدعة ضبللة ، فمو أنيـ إذا سألوا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾اآلثار ودانوا بالبدع ، وقد قاؿ رسوؿ هللا 
لى الرسإلى  مف ديف هللا فمـ يكف عندىـ فيو أثر عف رسوؿ هللا ، ردوه شيءعف  وؿ هللا وا 
لى    .﴾ٕٕٗ﴿﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾األمر منيـ ، لعممو الذيف يستنبطونو منيـ مف آؿ دمحم  أوليوا 

 

 

 : جتيادواإل الرأيمف ﴿عمييـ السبلـ﴾  البيتأىل موقف  

فلـ يكف  ا  إطالقا  كال رأي إجتيادلـ يكف في قكليـ  ﴾علييـ السالـ﴿مف أؿ دمحم  ئمةف اأإ
عليو ﴿: سأؿ رجل أبا عبد هللا  عف قتيبة قاؿ ركي فقد  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾سكؿ هللا ال عف ر إقكليـ 
أرأيت إف كاف كذا وكذا ما يكوف القوؿ فييا ؟ ﴿فأجابو فييا ع فقاؿ الرجل :  مسألةعف  ﴾السالـ

لسنا مف : " أرأيت "  سميما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تفيو عف رسوؿ هللا  شيءفقاؿ لو : مو ما أجبتؾ فيو مف 
  .﴾ٖٕٗ﴿﴾شيءفي 

تقوؿ بو في  شيءكل ﴿قاؿ : قلت لو :  ﴾عليو السالـ﴿الحسف  أبيعف كجاء عف سماعة 
  .﴾ٕٗٗ﴿﴾نقولو في كتاب هللا وسنتو شيءتقولوف برأيكـ ؟ قاؿ : بل كل أو كتاب هللا وسنتو 
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التي اعتاد القـك  اتجتيادراء كاإلمف اآل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكمف ىذا يتبيف لنا مكقف اأ
 ت عندىـ مف ضركريات الديف .أصبحعلييا ك 

ما  منياك  مف خبر أ ثرمصدر علميـ ىذا في  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةلقد بيف لنا 
إنا عمى بينة مف ربنا ﴿أنو قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿ الباقر جعفر أبيف الفضيل ع عف ع جاء

  .﴾ٕ٘ٗ﴿﴾فبينيا نبيو لنا ، فموال ذلؾ كنا كيؤالء الناس  تسميما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصبينيا لنبيو 

:  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ عبد هللا  بيعف الحارث بف المغيرة النضري قاؿ : قلت أكجاء 
طالب صموات هللا  أبيوجيو ؟ قاؿ : وراثة مف رسوؿ هللا وعمي بف  شيءأي  عمـ عالمكـ﴿

  .﴾ٕٙٗ﴿﴾حتاج إلييـعمييما ، يحتاج الناس إلينا وال ن

 منيا ما جاء وأصحابركايات كثيرة بلغيا  ﴾عليو السالـ﴿ الصادؽ عبد هللا أبي كجاء عف
قكلو مف جملتيا ك  أمرىـ بالنظر فييا كتعاىدىا كالعمل بيا وأصحابإلى  في رسالة طكيلة لو

ف الخير ، أيتيا العصابة المرحومة المفمحة ! إف هللا أتـ لكـ ما آتاكـ م﴿:  ﴾عليو السالـ﴿
واعمموا أنو ليس مف عمـ هللا وال مف أمره أف يأخذ أحد مف خمق هللا في دينو بيوو ُه وال رأي وال 

، ال أىبًل ، وجعل لمقرآف وتعمـ القرآف  شيءمقاييس ، قد أنزؿ هللا القرآف وجعل فيو تبياف كل 
رأي وال مقاييس ،  عمـ القرآف الذيف آتاىـ هللا عممو أف يأخذوا في دينيـ بيوو ُه والأىل يسع 
وقد عيد إلييـ رسوؿ هللا ﴿:  أف قاؿإلى  ﴾ . ...الذكر الذيف أمر هللا األمة بسؤاليـ أىل وىـ 

يسعنا  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾قبل موتو فقالوا : نحف بعد ما قبض هللا عز وجل رسولو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾
وبعد عيده الذي  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾الناس بعد قبض هللا رسولو  أف نأخذ بما اجتمع عميو رأي

ف أبيفما أحد أجرأ عمى هللا وال  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾عيده إلينا وأمرنا بو ، مخالفا  ولرسولو 
ا أمره في ضبللة ممف أخذ بذلؾ وزعـ أف ذلؾ يسعو ، وهللا إف  عمى خمقو أف يطيعوه ويتبعو 

ممف  أحداً وبعد موتو ، ىل يستطيع أولئؾ أعداء هللا أف يزعموا أف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾حياة دمحم 
قاؿ : نعـ فقد كذب عمى هللا فإف أخذ بقولو ورأيو ومقاييسو ؟  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾أسمـ مع دمحم 
ف قاؿ : ال لـ يك يداً وضل ضبلال بع أف يأخذ برأيو وىواه ومقاييسو ، فقد أقر  حدف أل، وا 

﴿صمى هللا بالحجة عمى نفسو ، وىو ممف يزعـ أف هللا يطاع ويتبع أمره بعد قبض رسوؿ هللا 
مف الناس مع دمحم  حدوكما أنو لـ يكف أل﴿:  أف قاؿإلى .  ﴾ ... عميو وآلو وسمـ تسميما﴾

كذلؾ لـ يكف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾اه وال رأيو وال مقاييسو خبلفا ألمر دمحم أف يأخذ بيو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾
: واتبعوا آثار رسوؿ  قاؿ ثـأف يأخذ بيواه وال رأيو وال مقاييسو ،  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾بعد دمحم  حدأل
أضل الناس عند فإف كـ ورأيكـ فتضموا ، أىواءتتبعوا وسنتو فخذوا بيا ، وال  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾هللا 

                                                 
 نفس المصدر السابق - ٕ٘ٗ
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هللا مف اتبع ىواه ورأيو بغير ىدو ُه مف هللا ، وقاؿ : أيتيا العصابة! عميكـ بآثار رسوؿ هللا 
ده مف بع ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾بيت رسوؿ هللا أىل اليداة مف  ئمةوسنتو ، وآثار األ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾
يـ ىـ الذيف ألن و مف أخذ بذلؾ فقد اىتدو ُه ، ومف ترؾ ذلؾ ورغب عنو ضل ،فإنوسنتيـ ، 

  .﴾ٕٚٗ﴿﴾أمر هللا بطاعتيـ وواليتيـ

كاننا  . فيي زبدة البياف كخالصة الديف القكيـ يةىممعاف  عديدة في غاية اأف ليذه الرسالة إ
 ةليياإل كامرتعكس لنا حقيقة اأ كمرآة هللا سبحانو ياتكلماتيا النيرة نجدىا مصداقا آل أحيف نقر 

 ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـفقد بيف لنا  . ى بالخالص االبديظل ي نح وكما يجب علينا فعل
فبيـ اتـ هللا تعالى نعمتو  ف خير هللا قد ا تمل بكجكد الساللة الطاىرة مف البيت النبكي الشريفإ
ناخذ أف  هأمر كانو ليس مف علـ هللا كال مف  ت الشريفال ما جاء نكره مف ىذا البيإفال علـ  علينا

 شيئا   كما ترؾ هللا كجعل فيو تبياف كل شيء فقد انزؿ هللا كتابو مقاييسأك ي أر أك في دينو بيكى 
لك انزؿ هللا ىذه  : ف يقكؿأيستطي  عبد  حتى ال ال بينو للناسإ في دينو مةاأ إليوتحتاج 
 الذكرأىل َفُيـ  أىال  ف آكجعل للقر  فآ كانزليا هللا في كتابو القر الإ في كتابو كبينيا لنا مسألةال
متو بالعترة أإلى  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾كقد عيد رسكؿ هللا  بسؤاليـ مةهللا اأ أمرالذيف  مراأ أكليك 

 ثبلث بيتىأىل  في تعالى هللا اذكركـ بيتىأىل و  ﴿حيف قاؿ :  بيـ ثالثا مةاأ أكصىك  الطاىرة
  .﴾ٕٛٗ﴿﴾مرات

ي الناس أما اجتم  عليو ر بأف كيدعي  ف ياخذ بغير ىذه العركة الكثقىأفيل يس  العاقل 
 على ك  مف يقدـ المفضكؿ على الفاضل جزاءفما  ليناإالنبي ىذا كعيده  أمربعد  فيك الصكاب
تباعالطاعة ك خلقو  تباعك  رحيلود كبع ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ النبيفي حياة  أمره ا  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثار الرسكؿ آ ا 
كال  مف بعده كسنتيـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ نبينابيت أىل اليداة مف  ئمةكآثار اأ بسنتو أخذكا تسليما﴾
 .ىدانا هللا بعد أف فنضل  ىكاءكاأ اآلراءب  نت

جتيادئيـ ك آراتبعكا إيف كاضحا  م  الذ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةلقد كاف مكقف اأ  اتيـ الشخصيةا 
﴿صلى هللا ككاف التصدي مف النبي الخاتـ  فقد القكا علييـ الحجج كالبراىيف ببطالف مسل يـ ىذا

فقد كرد عف  على طكؿ حياتيـ الشريفة ﴾علييـ السالـ﴿كآلو االطيار  عليو كآلو كسلـ تسليما﴾
قاؿ هللا عز وجل : ما آمف بي مف فسر برأيو كبلمي ،  ﴿ : قاؿ انو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا 

   .﴾ٜٕٗ﴿﴾ وما عرفني مف شبيني بخمقي ، وما عمى ديني مف استعمل القياس في ديني
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 الرأي أصحاب بمحاربة ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رحيل جدىـ بعد  ﴾علييـ السالـ﴿كاستمر آؿ دمحم 
التي ظيرت بعد رسكؿ هللا  ىكاءسكاعدىـ لمحارب البدع كاأعف شمركا فنراىـ قد  اتجتيادكاإل

كانتياءا بالميدي مف آؿ دمحم  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرمف مكالنا  ابدء  ع  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
 بانفسيـالتي كضعكىا  تجاه طرؽ المخالفيف كقكاعدىـإفنرى مكاقفيـ الصارمة  ﴾عليو السالـ﴿

فقد كرد في نيج البالغة خطبة لمكالنا  يث مف ىذه المكاقف ال ثير ال ثيرا كتب الحدكتركي لن
ترد عمى أحدىـ ﴿ : قاؿ فييا يذـ اختالؼ الفقياء في الفتيا ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أمير

فيحكـ فييا برأيو ثـ ترد تمؾ القضية بعينيا عمى غيره فيحكـ فييا  حكاـالقضية في حكـ مف األ
لييـ واحد  جميعاً الذي استقضاىـ فيصوب آراءىـ  اإلماــ يجتمع القضاة بذلؾ عند بخبلفو ث وا 

ونبييـ واحد وكتابيـ واحد . أفأمرىـ هللا تعالى باالختبلؼ فأطاعوه . أـ نياىـ عنو فعصوه . 
فاستعاف بيـ عمى إتمامو . أـ كانوا شركاء لو . فميـ أف يقولوا وعميو  ناقصاً  أـ أنزؿ هللا ديناً 

عف تبميغو وأدائو وهللا  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾فقصر الرسوؿ  تاماً  أف يرضى أـ أنزؿ هللا سبحانو ديناً 
وذكر أف الكتاب يصدؽ  شيءفيو تبياف كل  ﴾شيءما فرطنا في الكتاب مف ﴿سبحانو يقوؿ 
 وا فيو اختبلفاولو كاف مف عند غير هللا لوجد﴿وأنو ال اختبلؼ فيو فقاؿ سبحانو  بعضاً بعضو 
ف القرآف ظاىره أنيق ﴾كثيراً  . وباطنو عميق . ال تفنى عجائبو وال تنقضي غرائبو وال  . وا 

 .﴾ٕٓ٘﴿﴾تكشف الظممات إال بو

يدلنا على مدى االختالؼ الذي حصل بعد رحيل  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرف كالـ إ
 بيـ مرحتى كصل اأ مف قكؿ أ ثرالكاحدة يفتى بيا ب ةمسألف الأحد إلى  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي 
ستقضاىـ إماميـ الذي إيصكب  كل نيـ م  ىذا التناقض في القكؿ متناقضات أقكاؿعدة إلى 
 . يقبلو الديف كالرب كىذا مما ال رائيـ جميعا  آ

الذي عليو  مرىذا اأإف  ؟! يككف حاللو كحرامو على حد سكاءبأف فيل يقبل هللا تعالى 
إلى  االختالفات أصحاب الجأمما  ال يجتم  م  كماؿ الشريعة بل يضاده كيخالفو المسلميف كافة

ما جاء بشريعة  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ رسكؿ هللاأف ك  كالفركع صكؿالقكؿ بعدـ كماؿ الديف مف حيث اأ
 .  شيءكاملة جامعة اأطراؼ شاملة ل ل 

ختالفات ال بيرة لال اعطت شرعية مزيفة لحديث ال ماؿالمضادة  المقالة الرديةكتلؾ 
.  أيضا  بل قبيليا  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾التي حدثت بيف المسلميف بعد كفاة رسكؿ هللا  كالخالفات العريقة

 حتى انتيكا فرقاأك كافترقكا فرقتيف  اليميف كاليسارإلى  معقدىاإلى  فقد صاركا في أبسم المسائل
قد  ﴾علييـ السالـ﴿ؿ الرسكؿ آكم  ىذا االختالؼ نجد  سب  مائة فرقةإلى  بعيف فرقة بلسإلى 

                                                 
 ٘٘ - ٗ٘ص  - ٔج  -علي ﴿ع﴾  اـاإلمخطب  -نيج البالغة  - ٕٓ٘



بل كانكا على  مف المسائلييـ في شيء أفلـ يقكلكا بر  ساركا على نفس النيج الدمحمي االصيل
كحثكا  الشريفة ُسنةيـ كليا نابعة مف ال تاب كالأقكال فكانت عالعكس مف ىذه الفرؽ المتناحرة 

 . عيـ على ىذا النيج القكيـتباأ

 

 : جتيادحاولوا اإل﴿عمييـ السبلـ﴾ مع الذيف  ئمةموقف األ 

 كالقياس الرأيف يسل كا طرؽ المخالفيف في أ أيضا   ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أصحابأراد 
شياء التي ليس يعرفيا عف النظر في اأ ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـبصير يساؿ  أبكفيذا 

بصير قاؿ : قلت  أبيعف فقد كرد  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـفجاءه الردع مف  ُسنةالمف ال تاب ك 
فننظر  ُسنةترد عمينا أشياء ليس نعرفيا في كتاب هللا وال ﴿ : ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا  بيأ

ف أخطأت كذبت عمى هللا عز وجل   .﴾ٕٔ٘﴿﴾فييا ؟ فقاؿ : ال ، أما إنؾ إف أصبت لـ تؤجر ، وا 

تيو كجماعة أعف الشيء الذي ي ﴾عليو السالـ﴿ال اظـ  اإلماـيـ جاء يساؿ كىذا دمحم بف حك
يحضرىـ  فيل يسعيـ النظر فيو كقياسو على احسف ما لو كليس عندىـ جكابا   صحابمف اأ

جاء جكاب ف ؟ كالتي تشابو ىذا الشيء ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعف اأ جاءتكاكفق االشياء التي 
كالتحذير مف السير في ىذه الطرؽ التي ىلؾ فييا اقكاـ مف  أيضا  بالنيي  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـ

ليكـك  أيضا  السابقيف كمف المسلميف  الحسف مكسى  أبيك دمحم بف حكيـ نص الحكار الذي دار بيف  ا 
جعمت فداؾ فقينا في ﴿ : قائال   ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـؿ دمحم بف حكيـ أحيف س ﴾عليو السالـ﴿

ف الناس حتى أف الجماعة منا لتكوف في المجمس ما يسأؿ رجل الديف وأغنانا هللا بكـ ع
لـ  شيءويحضره جوابيا فيما مف هللا عمينا بكـ فربما ورد عمينا ال مسألةصاحبو تحضره ال

أحسف ما يحضرنا وأوفق األشياء لما جاءنا إلى  فنظرنا شيءيأتنا فيو عنؾ وال عف آبائؾ 
حكيـ ، قاؿ : ثـ أبف ذلؾ وهللا ىمؾ مف ىمؾ يا عنكـ فنأخذ بو ؟ فقاؿ ىييات ىييات ، في 

قاؿ : لعف هللا أبا حنيفة كاف يقوؿ : قاؿ عمي ، وقمت . قاؿ دمحم بف حكيـ ليشاـ بف الحكـ : 
  .﴾ٕٕ٘﴿﴾يرخص لي في القياسإال أف  وهللا ما أردت

 أغلبف أبل  فحسب دمحم بف حكيـبصير ك أبيعلى مقتصرة كلـ ت ف ىذه المحاكالت 
ككانكا  الرأيكالقياس ك  حكاـفي النظر في اأ ﴾السالـ ـعليي﴿ ئمةكانكا يستاذنكف اأ صحاباأ

حذك دمحم  يحذكفيذا سماعة بف ميراف  ﴾السالـ ـعليي﴿ ئمةيقابلكف بالرفض الرادع مف قبل اأ
 :لو قائال  أيس ﴾عليو السالـ﴿الحسف مكسى  أبي اإلماـإلى  حيف جاء ذاتيا مسألةبف حكيـ في ال

                                                 
 ٙ٘ص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٕٔ٘
 نفس المصدر السابق - ٕٕ٘



مسطر  شيءإال وعندنا فيو  شيءحؾ هللا إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فبل يرد عمينا أصم﴿
فينظر  شيءالصغير ليس عندنا فيو  شيءوذلؾ مما أنعـ هللا بو عمينا بكـ ، ثـ يرد عمينا ال

بعض ، وعندنا ما يشبيو فنقيس عمى أحسنو ؟ فقاؿ : ومالكـ ولمقياس ؟ إنما إلى  بعضنا
ف جاءكـ ما ىمؾ مف ىمؾ مف قب مكـ بالقياس ، ثـ قاؿ : إذا جاء كـ ما تعمموف ، فقولوا بو وا 
ثـ قاؿ : لعف هللا أبا حنيفة كاف يقوؿ : قاؿ عمي  -فيو إلى  وأىوو ُه بيده -ال تعمموف فيا 

وقمت أنا ، وقالت الصحابة وقمت ، ثـ قاؿ : أكنت تجمس إليو ؟ فقمت : ال ولكف ىذا كبلمو ، 
أتى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو الناس بما يكتفوف بو في عيده ؟ فقمت : أصمحؾ هللا 

؟ فقاؿ : ال ىو  شيءيـو القيامة ، فقمت : فضاع مف ذلؾ إلى  قاؿ : نعـ وما يحتاجوف إليو
  .﴾ٖٕ٘﴿﴾ عند أىمو

 ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةبالسؤاؿ كاالستفياـ مف اأ صحاباستمرت ىذه المحاكالت مف قبل اأ
ككانكا يقابلكف في كل مرة  كالمقاييس الرأيالعقلي ك  جتيادكفق اإل كاالستنباط على جكاز النظر

 ﴾عليو السالـ﴿نكار الصادؽ إفقد راينا  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةبالرفض كاالنكار مف قبل اأ
 ﴾عليو السالـ﴿الحسف مكسى  أبي اإلماـردع  أيضا  كقد راينا  بصير أبيكالنظر على  جتيادلإل

ىذا إال أف  العقلي جتيادكا االستأذاف للعمل باإلأرادحيف  كدمحم بف حكيـ لسماعة بف ميراف
 صحابفقد عمل جماعة مف اأ أخذكل ا صحاببو مف قبل بعض اأ يؤخذ االنكار كالردع لـ
 اإلماـفتبرء منيـ  كفق القكاعد العقلية كالقياسية جتيادباإل ﴾عليو السالـ﴿الرضا  اإلماـفي زمف 
علييـ ﴿ ئمةقد خرجكا مف طاعة اأ إليناحاجة بيـ  ىؤالء قكـ البأف قاؿ ك  ﴾عليو السالـ﴿
 أبيأحمد بف دمحم بف ف ىذه الحادثة ركاىا لنا إ ىك بديف جعفر مف شيء كدانكا بديف ما ﴾السالـ
نا يقولوف : أصحابجعمت فداؾ إف بعض  ﴿ : ﴾عليو السالـ﴿قاؿ : قلت للرضا حيث نصر 
بائؾ ، فنقيس عميو ونعمل بو ، فقاؿ : سبحاف هللا ! ال وهللا ما يحكى عنؾ وعف آ مرنسمع األ

ىؤالء قـو ال حاجة بيـ إلينا ، قد خرجوا مف طاعتنا  ﴾عميو السبلـ﴿ىذا مف ديف جعفر 
؟ قاؿ  ﴾عمييما السبلـ﴿وصاروا في موضعنا فأيف التقميد الذي كانوا يقمدوف جعفرا وأبا جعفر 

  .﴾ٕٗ٘﴿﴾ يعدلو القياس إال والقياس يكسره شيءفميس مف جعفر : ال تحمموا عمى القياس ، 

ىك كاجب  ما مف حيث ﴾علييـ السالـ﴿لديف النبي كآلو االطيار  كاضحا   لقد بات لدينا فيما  
 الديف كنكاىيو مف الرب كليس مف العبد أكامرأف الديف ديف هللا ك بأف فقد بينكا لنا  على المسلميف
رسكؿ هللا  فقد ذكر ئيـ كعقكليـ القاصرةآراب صكؿلقكانيف كاأف يضعكا للشريعة اأفليس للعبيد 

                                                 
 ٚ٘ص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٖٕ٘
 ٜ٘ - ٛ٘ص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕٗ٘



وال رأي في الديف ، إنما الديف مف الرب أمره ﴿:  ف قاؿأإلى  في حديث ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
  . ﴾ٕ٘٘﴿﴾ونييو

 إلى ...ىو التسميـ  سبلـاإل﴿أنو قاؿ في كالـ لو :  ﴾علييـ السالـ﴿المؤمنيف  أميرعف ك 
  . ﴾ٕٙ٘﴿﴾: إف المؤمف أخذ دينو عف ربو ولـ يأخذه عف رأيو ؿأف قا

اىدنا الصراط ﴿قكؿ هللا عز كجل : انو قاؿ في تفسير  ﴾عليو السالـ﴿كعف الصادؽ 
جنتؾ رضوانؾ و إلى  محبتؾ والمبمغإلى  أرشدنا لمزـو الطريق المؤدي﴿ حيث قاؿ : ﴾المستقيـ

  . ﴾ٕٚ٘﴿﴾بآرائنا فنيمؾ نأخذأو نا فنعطب ، أىواء، والمانع مف أف نتبع 

 أصحابفكيف بنا نحف  العقلي قد حـر على النبي كالعترة جتيادراء كاإلاآلبأف علمنا  إذاف
 ال مسألةككـ مف  نعلـ علتو فكـ مف حكـ ال حكاـندرؾ العلل مف كراء اأأف  العقكؿ القاصرة
ؾ التكضيح كاالفياـ الذي كليس ذل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةال مف خالؿ اأإ كامال   يسعنا فيميا فيما  

 ال كراثة عف جدىـ عف رب العزةإبل ما ىك  ﴾علييـ السالـ﴿أنفسيـ  لناس صادرا  مفليبلغكه 
 . امتداد للنبكة الخاتمةَفُيـ 

 

 ﴿عمييـ السبلـ﴾ : نبياءاأل و  ئمةاأل بيف طريقة دؼ واليوحدة ال

بل ىي طريقة  أبدا  ـ خاصة بي حكاـفي تبليغ اأ ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةاألـ ت ف طريقة 
عليو ﴿حيف اخبر كليـ هللا مكسى  ﴾عليو السالـ﴿فيذا سيدنا الخضر  جميعا  اء كليكاأ نبياءاأ
قامةك  كقتل الغالـ السفينة أمرمف  وأفعال بتأكيل ﴾السالـ سيدنا الخضر  أفعاؿفلـ ت ف  الجدار ا 
ما  أمر في نياية االمر ﴾عليو السالـ﴿بل انو ذكر لنبي هللا مكسى  عف نفسو ﴾عليو السالـ﴿
َمْيِو َصْبرًا  ﴿: قائال   فعلو ـْ َتْسِطع عَّ   .﴾ٕٛ٘﴿﴾َوَما َفَعْمُتُو َعْف َأْمِري َذِلَؾ َتْأِويُل َما َل

حتى  فيك عاجز عف التشري  العقل البشري ميما بلغ مف ال ماؿبأف كمف ىذه القصة نفيـ 
 أمركل ف هللا لـ يجعل  كالعياذ بايال بيـ كذلؾ ليس تنك ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكاأ نبياءعقكؿ اأ
 هه بما يحب كما يكر أنبياءفبلغ  مالئكتو رسكال مف أرسلبل  -كما بينا-مف خلقة  أحدإلى  التشري 
لنبي هللا  ﴾عليو السالـ﴿كقد ذكر سيدنا الخضر . الناس كعلمكىـ حالؿ هللا كحرامو  نبياءفبلغ اأ
عف كقد كرد ذلؾ  لو في علـ هللا القياس ال مجاؿبأف  ويصطحبقبل أف  ﴾عليو السالـ﴿مكسى 

                                                 
 ٔٙص  - نفس المصدر السابق - ٕ٘٘
 ٘ٗص  - نفس المصدر السابق - ٕٙ٘
 ٜٗص  -لسابق نفس المصدر ا - ٕٚ٘
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 ﴾علييما السالـ﴿عف قصة سيدنا الخضر ككليـ هللا  وفي حديث ﴾عليو السالـ﴿ الصادؽ اإلماـ
ف القياس ال مجاؿ لو في عمـ هللا إفقاؿ لو الخضر :  ﴿ما قالو الخضر لمكسى : فذكر فييا 

  ﴾ٜٕ٘﴿﴾؟ خبراً وأمره ، وكيف تصبر عمى ما لـ تحط بو 
 

 ماىو تكميفنا كمسمميف ؟ :

 ىك التسليـ كالطاعة سالـاإلف نقكؿ ف نفعل ماأينبغي علينا  ف ك باننا مسلم نقكؿ :ننا حيف إ
فقد  ذلؾ في بيانيـ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكقد بيف لنا اأ كليس التقدـ على هللا في حاللو كحرامو

،  ئمةمف الناس ثبلثة : معرفة األ إنما ك﴿قاؿ : انو  ﴾عليو السالـ﴿جعفر  أبيعف كرد 
  .﴾ٕٓٙ﴿﴾والتسميـ ليـ فيما ورد عمييـ ، والرد إلييـ فيما اختمفوا فيو

كىـ كيف ال ؟  بعينو سالـكىك اإل بعد معرفة هللا كرسكلو ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةف معرفة اأإ
راء القكؿ باآلعف  يدا  فبيذه المعرفة كالتسليـ كالطاعة يككف المسلـ بع مراأ أكليالذكر ك أىل 
الحسف  بيف يكنس بف عبد الرحمف ع قاؿ : قلت أفقد جاء ع. كىذا ىك التكحيد بعينو  ىكاءكاأ
بما أوحد هللا ؟ فقاؿ : يا يونس ال تكونف مبتدعا ، مف نظر برأيو ﴿ : ﴾عليو السالـ﴿كؿ اأ

ؾ كتاب هللا وقوؿ نبيو ضل ، ومف تر  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾بيت نبيو أىل ىمؾ ، ومف ترؾ 
  .﴾ٕٔٙ﴿﴾كفر

 

فقد اخبر  ف اىتديناإكال يضرنا مف ضل  هللا ليك عيف الديف ككماؿ الطاعة أمرف التمسؾ بإ
كىـ المتمسككف  كما انو اعطى صفات الناجيف مف بعده مةعف تفرؽ اأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا 
عف يحيى البكاء فقد جاء  يعملكف برأييـ في ديف هللا يف الالذ ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل بكالية 
ستفترؽ أمتي عمى ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا ﴾عليو السالـ﴿ المؤمنيف أميرع عف 

ثبلث وسبعيف فرقة ، فرقة منيا ناجية والباقوف ىالكوف ، والناجوف الذيف يتمسكوف بواليتكـ ، 
  .﴾ٕٕٙ﴿﴾مف عممكـ ، وال يعمموف برأييـ ، فأولئؾ ما عمييـ مف سبيلويقتبسوف 

                                                 
 ٜ٘ص  - ٔج  -الشيخ الصدكؽ  -علل الشرائ   - ٜٕ٘
 ٚٙص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕٓٙ
 ٙ٘ص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٕٔٙ
 ٓ٘ - ٜٗص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕٕٙ



ما أحد أحب إلي منكـ إف ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا  أبكعف حبيب قاؿ : قاؿ لنا كجاء 
الناس سمكوا سببل شتى ، منيـ مف أخذ بيواه ، ومنيـ مف أخذ برأيو ، وانكـ أخذتـ بأمر لو 

  .﴾ٖٕٙ﴿﴾أصل

ىنالؾ أف بل  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾على المخالفيف آلؿ الرسكؿ  ختالؼ حكرا  لـ يكف ىذا التفرؽ كاال
الخطر  مركىـ في حقيقة اأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾فرؽ مف الذيف يظيركف المكدة كالطاعة الؿ الرسكؿ 

كل ف  المكالكف اس بانيـ قد لبسكا لب ككما سنبيف في فصكؿ ىذا ال تاب عقكؿ الناسعلى  عظـاأ
كىـ في  ظاىرا ﴾علييـ السالـ﴿ البيتىل فغركا الناس بمكدتيـ أ أجسادىـ أجساد المخالفيف

ذلؾ الحق  كالطريق المارؽ عف جادة الحق كالصكاب سائركف على النيج المخالف مرحقيقة اأ
عف  الد ال ابليخ أبيعف جاء  كما يؤيد ىذا ال الـ ما ﴾علييـ السالـ﴿المتمثل بالعترة الطاىرة 

عمى  ﴾عميو السبلـ﴿إف الييود تفرقوا مف بعد موسى  ... ﴿:  قاؿ ﴾عليو السالـ﴿جعفر  أبي
وسبعوف فرقة في النار وتفرقت النصارو ُه بعد عيسى  وسبعيف فرقة منيا فرقة في الجنةإحدو ُه 
حدو ُه وسبعوف في النار  ﴾عميو السبلـ﴿ عمى إثنيف وسبعيف فرقة، فرقة منيا في الجنة وا 

عمى ثبلث وسبعيف فرقة اثنتاف وسبعوف فرقة في  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾بعد نبييا  مةوتفرقت ىذه األ
النار وفرقة في الجنة ومف الثبلث وسبعيف فرقة ثبلث عشرة فرقة تنتحل واليتنا ومودتنا اثنتا 

  .﴾ٕٗٙ﴿﴾النار عشرة فرقة منيا في النار وفرقة في الجنة وستوف فرقة مف سائر الناس في

خر آ أمةنطباقيا في إمف  ال بدية كالتي تأريخال ُسنفىي مف ال نبياءالتفرؽ بعد اأ مسألةف إ
 كضحتو الركاية التي ذكرناىا قبل قليل . كىذا ما ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾كالمرسليف  نبياءاأ

 

 :وجوب معرفة مصدر العمـ 

كأ دكا  يـ بالتمسؾ بذلؾ اأصل المتصل با تعالىبأصحا ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةلقد حث اأ
فإف  العلـ كأصكلو الذي يتعلمكه عمف يأخذكه التأ د مف كجكب لىعتباعيـ أ ﴾سالـ هللا علييـ﴿

عليو ﴿جعفر  أبيعف فقد جاء  ف خرج مف غيرىـ فيك باطلا  ك  فيك خير آؿ دمحم كاف مف
قمت : ما طعامو ؟  ﴿ قاؿ : ﴾َطَعاِموِ إلى  نَسافُ َفْمَينُظِر اإْلِ ﴿في قكؿ هللا عز كجل :  ﴾السالـ

  . ﴾ٕ٘ٙ﴿﴾قاؿ : عممو الذي يأخذه عمف يأخذه
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ال تتخذوا مف دوف هللا وليجة فبل ﴿: انو قاؿ  ﴾عليو السالـ﴿جعفر  يعف أب أيضا  كجاء 
كاف سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبية منقطع إال ما أثبتو فإف تكونوا مؤمنيف 

  . ﴾ٕٙٙ﴿﴾القرآف

في  ـالرجل كخاصتو كمف يعتمد عليي ةبطان بأنو في ال افي الشريف ﴾كليجة﴿كجاء معنى 
كالمراد ىنا المعتمد عليو في أمر الديف ع كمف اعتمد في أمر الديف كتقرير الشريعة على  أمكره
القرآف  كل ما لـ يثبتو أف كذلؾ فال يككف مؤمنا با كاليـك اآلخر يككف متعبدا لغير هللا غير هللا

 يمافاإل فال يجام  ال تبقى كال ينتف  بيا في اآلخرة مف النسب كالقرابة كالكليجة كالبدعة منقط 
 .﴾ٕٚٙ﴿با كاليـك اآلخر االعتماد علييا في أمر الديف

 ﴾عليو السالـ﴿قاؿ : سمعت أبا عبد هللا  انوبأف عف أىك ما نقل  ﴾كليجة﴿د معنى ككما يؤ 
 خير لكـ منيـ ، ثـ ضرب بيده وهللا إنالرجاؿ والئج مف دوف هللا ، ال تتخذوا ا ... ﴿ : يقكؿ
  .﴾ٕٛٙ﴿﴾ صدرهإلى 

ساحة النفاؽ إلى  يمافخرج مف ساحة اإل مف اتخذ مف دكف هللا كليجوبأف كمف ىنا نفيـ 
ال يككف ك  ف يككف عمل العامل كفق علـ صحيحأعلى  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكلذلؾ حث اأ كال فر

 ئمةاأ أحاديثد في فيذا الذي يعمل بال علـ كال بصيرة عُ  مل بغير بصيرةعملنا كعمل العا
كلما تقدـ في عملو ازداد بعدا عف طريق الحق  كالسائر على غير الطريق ﴾علييـ السالـ﴿

العامل ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿عف طلحة بف زيد قاؿ : سمعت أبا عبد هللا فقد ركي  كاليداية
  .﴾ٜٕٙ﴿﴾مى غير الطريق ، ال يزيده سرعة السير إال بعداعمى غير بصيرة كالسائر ع

مما  أ ثرما يفسده بأف بل كرد  يبتعد عف طريق الحق فحسب ف العامل بغير علـ الإ
مف ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا  ﴾عليو السالـ﴿ف أبي عبد هللا فقد جاء ع يصلحو

  .﴾ٕٓٚ﴿﴾مما يصمح أكثر عمل عمى غير عمـ كاف ما يفسد

بمعرفة كاجبنا ىك بأف فقد علمنا  ه الديف كالشريعةلقد تبيف لنا مما تقدـ ما ىك كاجبنا تجا
فقد أمرنا هللا  في شريعة هللا ىكاءتباع اأا  كالحذر مف الكقكع في فتف اآلراء ك  كالتسليـ لو اإلماـ

كمف مظاىر  ف المكرمكف عند ربيـالمعصكمك  ئمةىـ اأك  بطاعة مف أمرنا بطاعتيـ كالتسليـ ليـ
كمنيا ما ذكرناه  يـ الشريفة ككلماتيـ النيرةأحاديثىك العمل ب ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ؿ الرسكؿ التسليـ آل
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ىل ىي مف هللا أـ ىي مف  كالنظر فيما نأخذه مف العلـك كالمعارؼ مف نبذ اآلراء في ديف هللا
 يـ معرفة مصدر العلـ الذي يأخذكنو عمف يأخذكف صحابأكليذا أ دكا على  كحي الشيطاف

نَسافُ  ﴿مصداقا لقكلو تعالى :   . ﴾ٕٔٚ﴿﴾َطَعاِمِو إلى  َفْمَينُظِر اإلِْ

 ﴿عمييـ السبلـ﴾ فيو باطل : ئمةكل عمـ لـ يخرج مف األ 

 العلـ الصحيح ىك ما خرج مف البيت النبكي الشريفبأف  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةقد ذكر األ
عف فضيل قاؿ : سمعت أبا منيا ما جاء  كليذا المعنى ركايات عديدة. فيك مف الباطل كما عداه 
عف أبي ك .  ﴾ٕٕٚ﴿﴾كل ما لـ يخرج مف ىذا البيت فيو باطل ﴿ يقكؿ : ﴿عليو السالـ﴾جعفر 

شرقا وغربا ،  ﴿ بف كييل كالحكـ بف عتيبة : لسلمو ﴾عليو السالـ﴿جعفر  أبكمريـ قاؿ : قاؿ 
عليو ﴿المؤمنيف  أميركعف .  ﴾ٖٕٚ﴿﴾البيتأىل خرج مف عندنا  شيئاً إال  حيحاً صفبل تجداف عمما 

يا كميل ! ىي نبوة ورسالة وامامة ، وليس ...  ﴿: قاؿ  زيادأبف في كصيتو ل ميل  ﴾السالـ
مبتدعيف ، إنما يتقبل هللا مف المتقيف ، يا كميل ! ال تأخذ إال أو بعد ذلؾ إال مواليف متبعيف ، 

 -في حديث  - ﴾عليو السالـ﴿عف يكنس بف ظبياف ع عف الصادؽ ك .  ﴾ٕٗٚ﴿﴾عنا تكف منا
ا ورثنا وأوتينا شرع الحكمة فإن،  البيتأىل يا يونس ! إف أردت العمـ الصحيح فعندنا ﴿ قاؿ :

ورث ما ورثت مف كاف  البيتأىل رسوؿ هللا كل مف كاف مف أبف وفصل الخطاب فقمت : يا 
كجاء .  ﴾ٕ٘ٚ﴿﴾االثنا عشر ئمةاأل ؟ فقاؿ : ما ورثو إال  ﴾بلـعمييما الس﴿مف ولد عمي وفاطمة 
الناس كميـ مختمفوف في ﴿ قاؿ :حيث في حديث االستطاعة  ﴾عليو السالـ﴿عف أبي جعفر 

إصابة القوؿ وكميـ ىالؾ ، قاؿ : قمت : إال مف رحـ ربؾ ، قاؿ ، ىـ شيعتنا ولرحمتو خمقيـ 
الرحمة  اإلماـيقوؿ : لطاعة  ﴾ـ ربؾ ولذلؾ خمقيـوال يزالوف مختمفيف إال مف رح﴿وىو قولو : 
ووسع عممو الذي ىو مف عممو  اإلماـيقوؿ : عمـ  ﴾شيءورحمتي وسعت كل ﴿التي يقوؿ : 
ويحـر  -أخذ العمـ مف أىمو  -يحل ليـ الطيبات  ﴿أف قاؿ : * إلى  ، ىـ شيعتنا شيءكل 

ف مسلـ قاؿ : سمعت أبا جعفر عف دمحم بك .  ﴾ٕٙٚ﴿﴾والخبائث قوؿ مف خالف ﴾عمييـ الخبائث 
ليس عند أحد مف الناس حق وال صواب ، وال أحد مف الناس يقضي ﴿ يقكؿ : ﴾عليو السالـ﴿
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ذا تشعبت بيـ األمور كاف الخطأ منيـ ،  البيتأىل بقضاء حق ، إال ما خرج مف عندنا  ، وا 
  . ﴾ٕٚٚ﴿﴾﴾عميو السبلـ﴿والصواب مف عمي 

مامةإما ىي  مسألةالبأف  ﴾ـعليو السال﴿المؤمنيف  أميرلقد بيف  كما بعدىا  ال نبكة كرسالة كا 
فالمتقدـ زاىق كالمتأخر قد مرؽ . ال يتقدمكف على هللا في أمره كال يتأخركف  ال مكاليف متبعيفإ

عد في ساحة المبتدعيف الخارجيف عف طاعة هللا  –المتقدـ كالمتأخر أي  -ككالىما  مف الديف
كىـ  تباعيـا  تباع لمف أمرنا هللا بمكاالتيـ ك ال المكاالة كاإلإعلينا  فما كالداخليف في معصية هللا
كالدليل على ذلؾ  أمناء هللا على دينو كشريعتوَفُيـ  ﴾علييـ السالـ﴿ نبياءالصفكة مف بيكتات اأ
ُسوَؿ َوُأْولِ ﴿:  ىك قكلو تعالى  حيث جاء عف ﴾ي اأَلْمرِ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا َأِطيُعوْا للّاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ
إيانا عنى خاصة ،  ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿قاؿ  ﴾أكلي اأمر﴿في تفسير  ﴾عليو السالـ﴿أبا جعفر 

  .﴾ٕٛٚ﴿﴾. . .  يـو القيامة بطاعتناإلى  أمر جميع المؤمنيف

 اء دوف غيرىـ :وليالعمة مف طاعة األ 

ف في ككنيـ ال يأتييـ الباطل ت م ﴾عليو السالـ﴿ ئمةكالرسل كاأ نبياءف العلة في طاعة اأإ
فقد تكاترت  كال نقاش في بطالنو لـ يخرج منيـ فيك باطل ككل ما أبدا  كال يقكلكف برأييـ  أبدا  
﴿صلى هللا عليو علـ رسكؿ هللا فإف  الشريفة خباركقد نقلنا اليسير مف ىذه اأ شأفبيذا ال خباراأ

كمف  دكف غيرىـ ﴾علييـ السالـ﴿ مف آلو ئمةال اأإكرثة حق كراثتو ي لـ كآلو كسلـ تسليما﴾
 . لو أف يدعيوأىال  ليس  مقاما   أدعىقد  كاذب فيكخالؼ ذلؾ يدعي 

ال يزالكف مختلفيف فيما  -منيـ  يةاإلماممف المسلميف كافة كحتى  -ذلؾ  أدعىكنرى مف 
 قكاؿفي اأ كتناقضكا وأقكالفي بعض كخالف الكاحد منيـ حتى نفسو  قد اخذكا يمينا كشماال بينيـ
إال مف عصمو هللا عف القكؿ  كىؤالء المختلفكف في إصابة القكؿ الحق كليـ ىال كف  . فعاؿكاأ
ـَ * َواَل َيزَاُلوَف ُمْخَتِمِفيَف  ﴿كىك قكلو تعالى :  ةلييكىـ المشمكلكف بالرحمة اإل ـبال عل ِح ِإالَّ َمف رَّ

ـْ  فعلـ . ىي الرحمة  اإلماـطاعة بأف  كايات الشريفةقد بينت الر . ف ﴾ٜٕٚ﴿﴾َربَُّؾ َوِلَذِلَؾ َخَمَقُي
أىل كال يق  فيما كق  فيو  كمف تمسؾ بيذا العلـ ال يظل الطريق كس  كل شيء اإلماـ

كالتي جاء تأكيليا فيما  اأمر اخذ الخبائث أكليكما يحل ليؤالء المتمسكيف بطاعة . االختالؼ 
ال الطيبات كىي اخذ العلـ مف إفما يحل ليـ  . ﴿علييـ السالـ﴾ ئمةتقدـ بأنيا قكؿ مف خالف اأ

 اليداة المياميف ﴿علييـ السالـ﴾ . ئمةكىـ اأ أىلو
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فراحكا  فعلت بيـ اآلراء ما تفعلو الريح بالشجرك  ىؤالء الذيف تشعبت بيـ اأمكر ننا نرى إ
ت كراح كتساقم الكرؽ اأصفر فتساقطت منيـ اآلراء مف رياح الخريفييتزكف اىتزاز الشجر 

فأجابكا الناس عف  كىذا ال لشيء سكى ت لفيـ بأشياء ما جعليا هللا ليـ رائيـ تأخذ يمينا كشماالآ
فكاف الخطأ .  فسيـ اأمارة بالسكءأن كحبا خشية أف ترمييـ الناس بالجيل أشياء ال يعلمكنيا

 . ﴾علييـ السالـ﴿منيـ كالصكاب كل الصكاب مف علي ككلده 

 

 التفقو واجب عيني :

بالتعلـ كعدـ  كأتباعيـ على كجو الخصكص الناس عمكما   ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةحث اأ لقد
كعد  على المسلميف طلب العلـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾قد اكجب رسكؿ هللا ف . البقاء على الجيل المقيت
إال أف  ـ فريضة عمى كل مسمـ ،طمب العم﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ في قكلو جميعا  ذلؾ فريضة علييـ 
 .﴾ٕٓٛ﴿﴾هللا يحب بغاة العمـ

علييـ ﴿ ئمةبل استمر اأ أبدا   عظـكلـ يكف ىذا التبليغ قد انقط  بعد رحيل النبي اأ
العديد  مسألةىذه الفقد كرد في  كاحد تلك اأخر بتبليغ الناس بكجكب التعلـ كطلب العلـ ﴾السالـ
علييما ﴿ف مسلـ قاؿ : قاؿ أبك عبد هللا كأبك جعفر عف دمحم بمنيا ما ركي  خبارمف اأ
 عفكفي حديث آخر .  ﴾ٕٔٛ﴿﴾ لو أتيت بشاب مف شباب الشيعة ال يتفقو ألدبتو﴿:  ﴾السالـ
لو أتيت بشاب مف شباب الشيعة ال يتفقو في الديف ﴿:  انو قاؿ ﴾عليو السالـ﴿جعفر  يأب

ليت السياط ، عمى رؤوس ﴿:  ؿاقانو  ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا  يعف أبك .  ﴾ٕٕٛ﴿﴾ألوجعتو
  .﴾ٖٕٛ﴿﴾ي حتى يتفقيوا في الحبلؿ والحراـأصحاب

كمنيا ما  نفسو نسافمنيا ما يعكد نفعو على اإل ف لطلب العلـ كالتفقو في الديف أبعاد عديدةإ
 صحابفقد حثكا اأ عليو ﴾علييـ السالـ﴿ؿ الرسكؿ آكىذا ما دأب .  جميعا  يعكد على الناس 
كقد  ىذا البيت المبارؾأىل كعدكا ذلؾ أحياءا أمر  ﴾علييـ السالـ﴿ البيت أىلعلى بث علـك 
عليو ﴿عف عبد السالـ اليركي ع عف الرضا منيا ما ركي  كركايات كثيرة أحاديثكرد في ذلؾ 
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رحـ هللا عبدا أحيى أمرنا ، قمت : كيف يحيي أمركـ ؟ قاؿ : يتعمـ عمومنا ، ﴿قاؿ :  ﴾السالـ
  .﴾ٕٗٛ﴿﴾تبعوناالناس لو عمموا محاسف كبلمنا ال ف فإويعمميا الناس ، 

كل ف كم  شديد اأسف قد نقل مف  تبعكا أمرىـلك علـ الناس محاسف كالـ العترة الطاىرة إل
صكرة مشكىة كمؤلمة في ذات الكقت عف ىذا الثقل  المحسكبيف على ىذه المدرسة الدمحمية العلكية

 . كعال و بعد كتاب هللا جلالذي أكصانا نبينا اأ ـر بالتمسؾ ب العظيـ

قد اتبعكا خطكات  ف يمثليا أشخاصأمف  أعظـجل ك أ﴿علييـ السالـ﴾  البيتأىل ف مدرسة إ
كحرمكا  أيضا  كعلى أتباعيـ أنفسيـ  فحللكا الخبائث على كغرتيـ النفس اأمارة بالسكء الشيطاف

ر تخرج مف أفكاه ال كا ب الدرية أنكا الإكما ىذه الطيبات  علييـ الطيبات التي انعـ هللا علينا بيا
ال  كال مؤمف ممتحف كال نبي مرسل كالتي ال يحتمليا ملؾ مقرب ﴾علييـ السالـ﴿ثني عشر إلا

حتى  فال يحتمليا ىؤالء في قلكبيـ مف الحالكة التي أصابتيـ مف كالـ العترة ال لحالكتياإلشيء 
عف دمحم بف عيسى ع منيا ما جاء  يفةكىذا ما أ دتو الركايات الشر  غيرىـإلى  يخرجكا ما سمعكه

روي عف آبائكـ : أف حديثكـ صعب ﴿ : ﴾عليو السالـ﴿أبي دمحم إلى  عف رجل قاؿ : كتبت
مستصعب ال يحتممو ممؾ مقرب وال نبي مرسل وال مؤمف ممتحف ، قاؿ : فجاءه الجواب : إنما 

ي نبإلى  نبي حتى يخرجو ممؾ مثمو ، وال يحتمموإلى  معناه : أف الممؾ ال يحتممو حتى يخرجو
مؤمف مثمو ، إنما معناه : أنو ال يحتممو في قمبو إلى  مثمو ، وال يحتممو مؤمف حتى يخرجو
  .﴾ٕ٘ٛ﴿﴾غيرهإلى  مف حبلوة ما ىو في صدره حتى يخرجو

بيتو أىل صاب بيا قلكب السامعيف كالحافظيف ل الـ الرسكؿ ك تة التي ك كم  ىذه الحال
ربعيف ألمف حف   ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾مف الرسكؿ اال ـر  ىافئة العظمجاءت المك ﴾علييـ السالـ﴿
يناليا اال ذك ح   كالتي ال ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ىذه المكافئة المتمثلة بنيل شفاعة النبي  ُسنةمف ال حديثا  
 ُسنةمف ال حديثاً حفع عمى أمتي أربعيف  مف﴿قاؿ :  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾عف النبي فقد كرد  عظيـ

  .﴾ٕٙٛ﴿﴾كنت لو شفيعا يـو القيامة

﴿صلى هللا رسكؿ هللا بل زاد في ذلؾ  ىنا فقمإلى  كلـ تنتيي المكافئات على حفاظ الحديث
في أمر دينو يريد  حديثاً مف حفع عني مف أمتي أربعيف ﴿: حيف قاؿ  عليو كآلو كسلـ تسليما﴾
  .﴾ٕٚٛ﴿﴾خرة ، بعثو هللا يـو القيامة فقييا عالمابو وجو هللا والدار اآل
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 الـ﴾ مف بعدهعلييـ الس﴿ ئمةاأ أقكاؿك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ف العلة في حف  حديث الرسكؿ إ
دكف  تحصيف الناس مف الكقكع في اإلفتاء المبني على رأي كعقل المفتي كاف الغرض مف كرائو

 .ـ كالمعرفة معدف العل الثقليفإلى  الرجكع

 

 حرمة االفتاء بغير عمـ :

 بمثلو نسافمف جكارح اإل شيئا  ال يعذب بو  ف ما يعذب بو اللسافأجاء التأ يد الدمحمي على 
كينيب  فيسفؾ بيا الدـ الحراـ ال لشيء سكى ما يخرج منو مف كلمات تطكؼ المشارؽ كالمغارب

عف أبي  قد جاء ما يؤكد ىذا المعنى. فاية دكف علـ كال در  كتنتيؾ بيا الحرمات بيا الماؿ الحراـ
يعذب هللا المساف بعذاب ال يعذب ﴿ : ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا  ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا 
، فيقاؿ لو : خرجت  شيئاً و رب عذبتني بعذاب لـ تعذب بأي  : مف الجوارح فيقوؿ شيئاً بو 

ألرض ومغاربيا فسفؾ بيا الدـ الحراـ وانتيب بيا الماؿ الحراـ امنؾ كممة ، فبمغت مشارؽ 
  .﴾ٕٛٛ﴿﴾مف جوارحؾ شيئاً وانتيؾ بيا الفرج الحراـ ، وعزتي ألعذبنؾ بعذاب ال أعذب بو 

مف االفتراء على هللا  أعظـكأي كذب  ف شر ما يخرج مف اللساف ىك ما يكذب بو على هللاإ
قد حاد هللا كجلس في مكض  كؿ اأ : سو بمكضعيفكمف يفعل ىذا فقد كض  نف بحاللو كحرامو

بأف الييكد كرىأحبار كىذا ما فعلو  كراح يحلل للناس كيحـر ككأنو المشرع كصاحب الشريعة هللا
عليو ﴿عف أبي عبد هللا فقد كرد  كالقذة بالقذةكسار عليو المسلمكف حذكا النعل بالنعل  النصارى 
ـْ َأْرَبابًا مِّف ُدوِف للّاِ ﴿ : ىحيف سألو الراكي عف قكلو تعال ﴾السالـ ـْ َوُرْىَباَنُي ؟  ﴾اتََّخُذوْا َأْحَباَرُى
، ولو دعوىـ ما أجابوىـ ، أنفسيـ  عبادةإلى  أما وهللا ما دعوىـ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿فقاؿ 

  .﴾ٜٕٛ﴿﴾ فعبدوىـ مف حيث ال يشعروف  ، وحرموا عمييـ حبلالً  ولكف أحموا ليـ حراماً 

كاضداء  حيث  تباعيـأ أربابا  أنفسيـ  ىؤالء المفتكف قد كضعكابأف  يـكمف ىذا ال الـ نف
في  ﴿عليو السالـ﴾أبك جعفر  عف جاء ىك ما أيضا  كما يؤكد ىذا المعنى  أحل كحيث حـر

مف أفتى الناس برأيو فقد داف هللا بما ال يعمـ ، ومف داف هللا بما ال يعمـ فقد ضاد هللا ﴿:  قكلو
  .﴾ٜٕٓ﴿﴾ا ال يعمـحيث أحل وحـر فيم

أما  . كىـ ال يحسدكف على عاقبتو فيوأنفسيـ  الذي كضعكاكؿ كىذا ىك المكض  اأ
 ﴿عليو السالـ﴾ الباقر جعفرقد ذكر أبك ف محال للعف الالعنيفأنفسيـ  المكض  الثاني فقد كضعكا
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ىدو ُه مف  مف أفتى الناس بغير عمـ وال﴿: في قكلو  للذيف يفتكف بما ال يعلمكف  ىؤالء الالعنيف
  .﴾ٜٕٔ﴿﴾هللا لعنتو مبلئكة الرحمة ومبلئكة العذاب ، ولحقو وزر مف عمل بفتياه

ليي مف اخطر  الفتكى بغير علـ صادر عف إماـ معصـك مفترض الطاعة مسألةف إ
فكـ  محال لالبتالء كالتمحيص ﴾عليو السالـ﴿بل منذ نزكؿ ادـ  المسائل التي بقيت لزماف طكيل

كراحكا يفتكف الناس  اء هللاأكليجلسكا محل أناس تحكي عف  ينساناإل تأريخلمف كاقعة يركييا لنا ا
ككما مر بأف كالرىحبار ككما حدث م  اأ اللعف كالبراءة ؟ إف عاقبتيـفما ىي عاقبتيـ  بغير علـ
 . أيضا  ي سالمنا اإلتأريخفي 

أك بغير علـ بعدـ القكؿ  تباعـ كطالبيـدائمي النصح أ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ فلقد كا
عليو ﴿ف مفضل بف مزيد قاؿ : قاؿ أبك عبد هللا كمف ىذه النصائح ما نقل ع اإلفتاء بغير علـ

أنياؾ عف خصمتيف فييما ىمؾ الرجاؿ : أنياؾ أف تديف هللا بالباطل ، وتفتي ﴿:  ﴾السالـ
ي أبك قاؿ : قاؿ لحيث عبد الرحمف بف الحجاج ل أيضا  كجاء النصح  . ﴾ٕٜٕ﴿﴾الناس بما ال تعمـ

إياؾ وخصمتيف ففييما ىمؾ مف ىمؾ : إياؾ أف تفتي الناس برأيؾ ، ﴿:  ﴿عليو السالـ﴾عبد هللا 
: قائال  زياد بف أبي رجاء  ﴾عليو السالـ﴿ الباقر أبي جعفركنصح  . ﴾ٖٜٕ﴿﴾تديف بما ال تعمـأو 
فييا أبعد ما  ما عممتـ فقولوا ، وما لـ تعمموا فقولوا : هللا أعمـ إف الرجل لينتزع اآلية يخر﴿

  . ﴾ٜٕٗ﴿﴾بيف السماء واألرض 

الفتكى بغير  مسألة ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل بل عد  لـ يكف ىذا النصح ليذا الحد فقم
عف أبي العباس فقد جاء  على حد الشرؾ با كحب الناس كبغضيـ علييا اآلراءكابتداع  علـ

مف ﴿مشركا ع فقاؿ :  نسافبو اإل عف أدنى ما يككف  ﴾عليو السالـ﴿قاؿ : سألت أبا عبد هللا 
  .﴾ٜٕ٘﴿﴾ابتدع رأيا ، فأحب عميو وأبغض

نا تأريخفيذا  بغضيـ على رأي لـ يقاـ دليلو مف الثقليفأحب الناس ك أفكـ مف فقيو كمتفقو 
 كحاضرنا يشيد علينا عند رب اأرباب كملؾ الملكؾ .

ف ىذا إ نقكؿ :حراميا فية بحالليا ك سالمقد يتساءؿ البعض عف مكقفنا تجاه الشريعة اإلك 
ف يأتيو أكال بد  ؿ نفسو بوأف يسأمؤمف  إنسافالتي يجب على كل  ؿ مف أفضل التساؤالتاؤ التس

 بعدة أجكبةىذا التساؤؿ على خطكرتو قد أجيب عليو فإف  الجكاب مف إماـ معصكـ عف الخطأ
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كما كانت إجابات  فما كاف جكابيـ جكاب حق ديف هللايدعكف العلـ كالمعرفة في أناس مف قبل 
 . ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ

ف نقكؿ أكحق هللا علينا ىك  ية ىك مكقفنا مف حق هللا عليناسالمف مكقفنا تجاه الشريعة اإلإ
علييـ ﴿كىذا ىك جكاب آؿ الرسكؿ . ف نقف عند المسائل التي ال علـ لنا بيا أك  بما نعلـ
أعيف قاؿ : سألت أبا أبف عف زرارة قد كرد ف عندما كانكا يسألكف عف حق هللا على عباده ﴾السالـ
أف يقولوا ما يعمموف ويقفوا عندما ال ﴿ما حق هللا على العباد ؟ قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿جعفر 
  .﴾ٜٕٙ﴿﴾يعمموف 

عف ىاشـ صاحب البريد قاؿ : قاؿ أبك عبد منيا ما ركي  كفي ىذا المعنى ركايات عديدة
ما لـ تسمعوه  شيءو شر عميكـ أف تقولوا بأما ان ﴿في حديث :  - ﴾عليو السالـ﴿هللا 
مف داف هللا بغير سماع ﴿أنو قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿عف جابر عف أبي جعفر كجاء .  ﴾ٜٕٚ﴿﴾منا

في  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرعف كجاء  . ﴾ٜٕٛ﴿﴾مف صادؽ ألزمو هللا التيو يـو القيامة
 تكمفوا ما لـ تكمفوا فإنما تبعتو عميكـ قولوا ما قيل لكـ ، وسمموا لما روي لكـ ، وال﴿كالـ لو : 

  . ﴾ٜٜٕ﴿﴾، واحذروا الشبية فإنيا وضعت لمفتنة

 التي كجيت ككلماتيـ النيرة ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أكامرالى ىنا نككف قد انتيينا مف بياف 
كقد فيمنا مف  لى المسلميف على كجو العمكـا  ك  شيعتيـ كأتباعيـ على كجو الخصكصإلى 
الكاجب بأف كعلمنا كل العلـ . ية سالمما ىك كاجبنا تجاه الشريعة اإل ﴾ييـ السالـعل﴿كلماتيـ 

تارة تأتي مف ال تاب  كامركىذه اأ رب العالميف كامركالطاعة أ متثاؿىك اإل على كل مسلـ
مرنا بالتسليـ كقد أُ .  ﴾علييـ السالـ﴿اأطيار  ئمةكتارة مف الثقل الثاني كالمتمثل باأ ال ريـ
 على معتنقيو سالـكباقي الفركض التي فرضيا اإل فطاعتيـ مفركضة علينا اأمر كلياعة أكالط

 يا .أعظمبل ىي مف أىـ الفركض ك 

 

 الفقياء : أصوؿ﴿عمييـ السبلـ﴾ و  ئمةاأل  أصوؿ
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فقد كثر ال الـ حكؿ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أصكؿمعرفة  ف مف سمات الطاعة كالتسليـإ
بيف رافض  ككثر فيو السؤاؿ كقد كثر فيو القيل كالقاؿ الفقو أصكؿبعلـ ما يسمى أك  صكؿعلـ اأ
 ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكالـ اأإلى  كحيف رجكعنا . حد القدسيةإلى  كبيف مبجل لو لو بالجملة

؟  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةيذكرىا اأ أصكؿأي  كجدنا ليذا العلـ ما يؤكد كجكده في كلماتيـ كل ف
في مصنفاتيـ  مذاىبيـ اختالؼعلى فقياء المسلميف  هبيف ما يتناقلك  كىل ليا ترابم مكضكعي

يـ التي القكىا على أصكلمف  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةكبيف ما بينو  يةأصكلمف قكاعد 
 ؟طالبيـ كشيعتيـ 

 ُسنةنجدىا نابعة مف ال تاب ال ريـ كال ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أصكؿننا حيف نطل  على إ
كاقصد  نا ىذه كما سبقياأيامالتي يعتمدىا القكـ في  صكؿمف اأأي  لـ يلقكا عليناف الشريفة

هللا  إف شاءكالتي سنأتي على ذكرىا بالتفصيل  كالمالزمة كغيرىا جماعالقكاعد العقلية كقكاعد اإل
 تعالى .

ذا ما كى كعلينا التفري  صكؿبأنيـ سكؼ يلقكف علينا اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةلقد بيف لنا اأ
ىشاـ بف سالـ ع عف  ﴾عليو السالـ﴿البزنطي صاحب الرضا عف جام   الحليإدريس  أبفنقلو 

، وعميكـ أف  صوؿإنما عمينا أف نمقي إليكـ األ ﴿:  ع قاؿ ﴾عليو السالـ﴿عف أبي عبد هللا 
عليو ﴿أحمد بف دمحم بف أبي نصر ع عف أبي الحسف الرضا عف  أيضا  كنقل  . ﴾ٖٓٓ﴿﴾ تفرعوا
  .﴾ٖٔٓ﴿﴾ إليكـ ، وعميكـ التفرع صوؿعمينا إلقاء األ ﴿:  قاؿ ﴾السالـ

 

د مف نيا تبطل العديإحيث  أنفسيـ صكؿالحجج على أصحاب اأ أعظـف ىذه الركاية مف إ
ىذيف الخبريف ال يدالف أف حيث  يةسالمللشريعة اإل يكف صكلية التي كضعيا اأصكلقكاعدىـ اأ
النابعة مف مناب  المخالفيف  القكاعد التي أعتمدىا الفقياءالعقلية كغيرىا مف  صكؿعلى العمل باأ
الذي كرد ذكره في  صكؿف ألقاء اأأحيث ال يخفى  على حد قكليـ ﴾علييـ السالـ﴿آلؿ دمحم 

 ﴿علييـ السالـ﴾فييـ  صكؿبمعنى حصر إلقاء اأ ﴾علييـ السالـ﴿الخبريف ال يككف إال منيـ 
ف القكؿ أفالمراد مف ال الـ  الخارجة عف غيرىـ ؿصك ف في داللة الخبريف بطالف اأإكما 
نما علينا التفري  علييا ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ال مف خالؿ إكقكاعده ال يتـ  صكؿباأ فكل  كا 

فيك بمقتضى  ﴾علييـ السالـ﴿كال دليل عليو مف كالميـ  خبارأصل ال يكجد ما يسنده مف اأ
 اد عليو .ال يجكز العمل بو كاالعتم الخبريف مردكد

                                                 
 ٘ٚ٘ص  -الحلي أبف إدريس  -مستطرفات السرائر  - ٖٓٓ
 نفس المصدر السابق - ٖٔٓ



ىذاف الخبراف تضمنا جواز التفريع  ﴿كقد علق الحر العاملي على ىذيف الخبريف قائال  : 
ال عمى  ﴾عمييـ السبلـ﴿المسموعة منيـ ، والقواعد الكمية المأخوذة عنيـ  صوؿعمى األ
  .﴾ٕٖٓ﴿﴾مع أنو يحتمل الحمل عمى التقية وغير ذلؾ ...غيرىا 

أصل في  إال كلوف ما مف أمر يختلف فيو اثناف أ ﴾لسالـعلييـ ا﴿ البيتأىل  أئمةلقد بيف 
: قاؿ أبك  عف المعلى بف خنيس قاؿفقد جاء  كل ف ال تبلغو عقكؿ الرجاؿ كتاب هللا عز كجل

ما مف أمر يختمف فيو اثناف إال ولو أصل في كتاب هللا ولكف ال  ﴿:  ﴾ليو السالـع﴿عبد هللا 
  .﴾ٖٖٓ﴿﴾تبمغو عقوؿ الرجاؿ

عف عبد الرحمف بف الحجاج ىك ما جاء  الرأيد ال تاب عف التفسير بالعقل ك كما يؤكد ُبع
أبعد مف عقوؿ الرجاؿ عف  شيءليس  ﴿:  يقكؿ ﴾عليو السالـ﴿قاؿ : سمعت أبا عبد هللا 

 .  ﴾ٖٗٓ﴿﴾ القرآف

سنكرد فيما يلي جملة مف  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعند اأ صكؿعرفنا مناب  اأبعد أف ك 
 على طالبيـ كشيعتيـ كمنيا : ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةالتي ألقاىا  صكؿاأ

عليو ﴿كؿ قاؿ لي أبك الحسف اأ:  ركي عف إسحاؽ بف عمار أنو قاؿ -1
  .﴾ٖ٘ٓ﴿﴾قاؿ : قمت : ىذا أصل ؟ قاؿ : نعـعمى اليقيف ، أبف إذا شككت ف﴿:  ﴾السالـ

ف محبكب ع عف علي بأبف دمحم بف الحسف بإسناده عف أحمد بف دمحم ع عف  -2
عميو ﴿قمت ألبي عبد هللا  ﴿ : مكلى آؿ ساـ ع قاؿ علىالحسف بف رباط ع عف عبد اأ

عثرت فانقطع ظفري فجعمت عمى أصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قاؿ :  ﴾السبلـ
ما جعل عميكـ في الديف ﴿يعرؼ ىذا وأشباىو مف كتاب هللا عز وجل . قاؿ هللا تعالى : 

  .﴾ٖٙٓ﴿﴾ ، امسح عميو ﴾مف حرج

:  مسكاف ع قاؿ : حدثني دمحم بف ميسر قاؿأبف عف عبد هللا بف المغيرة ع عف  -3
الماء القميل في إلى  ، عف الرجل الجنب ينتيي ﴾عميو السبلـ﴿سألت أبا عبد هللا ﴿

الطريق ، ويريد أف يغتسل منو وليس معو إناء يغرؼ بو ويداه قذرتاف ؟ قاؿ : يضع يده ، 
ما جعل عميكـ في الديف مف حرج  ﴿مما قاؿ هللا عز وجل :  ثـ يتوضأ ، ثـ يغتسل ، ىذا

                                                 
 ٕٙص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕٖٓ
 ٘٘٘ص  - ٔج  -الحر العاملي  -الفصكؿ الميمة في أصكؿ اأئمة  - ٖٖٓ
 ٖٕٓص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٖٗٓ
 ٖٔ٘ص  - ٔج  -الشيخ الصدكؽ  -فقيو مف ال يحضره ال - ٖ٘ٓ
 ٗٙٗص  - ٔج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٖٙٓ



عف فضالة بف أيكب ع عف الحسيف بف عثماف ع عف سماعة بف ميراف ع عف  . ﴾ٖٚٓ﴿﴾﴾
إنا نسافر ، فربما بمينا بالغدير مف  ﴾عميو السبلـ﴿قمت ألبي عبد هللا  ﴿ :أبي بصير قاؿ 
ويبوؿ فيو الصبي ، وتبوؿ فيو الدابة  جانب القرية ، فتكوف فيو العذرة ،إلى  المطر يكوف 

فقل ىكذا ، يعنى افرج الماء بيدؾ ، ثـ  شيء، وتروث ؟ فقاؿ : إف عرض في قمبؾ منو 
ما جعل عميكـ في الديف مف  ﴿هللا يقوؿ : فإف الديف ليس بمضيق ، فإف توضأ ، 
  .﴾ٖٛٓ﴿﴾حرج

ء رسكؿ هللا عف كضك  ﴾عليو السالـ﴿أبا جعفر الباقر  اإلماـكسأؿ ُزرارة كبكير  -4
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف  ﴿ إّف هللا عّز وجّل يقوؿ : ﴿أْف قاؿ : إلى  ع فدعا بطست ع ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
ـْ َوَأْيِدَيُكـْ إلى  آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتـْ  بلِة فاْغِسُموْا ُوُجوَىُك فميس لو أْف يدع  ﴾اْلَمَراِفِق ... إلى  الصَّ

 شيئاً المرفقيف ، فميس لو أْف يدع إلى  إاّل غسمو ، وأمر أْف يغسل اليديفِمف وجيو  شيئاً 
ـْ َوَأْيِدَيُكـْ  ﴿:  هللا تعالى يقوؿ ألف المرفقيف إالَّ غسمو ؛إلى  ِمف يديو  ... فاْغِسُموْا ُوُجوَىُك
 . ﴾ٜٖٓ﴿﴾اْلَمَراِفِق ...إلى 

 ُسئليقكؿ ع ك  ﴿عليو السالـ﴾سمعت أبا عبد هللا كعف حكـ بف الحكـ ع قاؿ :   -5
قمت :  ﴾صلِّ فييا ، قد رأيتيا ما أنظفيا  ﴿:  عف الصالة في الْبَي  كال نائس ع فقاؿ
ْف كانوا يصمِّوف فييا ؟ ُقْل ُكلّّ َيْعَمُل عمى  ﴿نعـ ، أما تقرأ القرآف  ﴿فقاؿ :  أُيصمَّى فييا وا 
ـُ ِبَمْف ُىَو َأْىدو ُه َسِبيل  ـْ َأْعَم  .﴾ٖٓٔ﴿﴾القبمة وغّر بيـ إلى  صلِّ  ﴾شاِكَمِتِو َفَربُُّك

أىل إّف هللا جعل لنا  ﴿قاؿ :  ﴿عليو السالـ﴾أبي جعفر  اإلماـكفي حديث عف  -6
َواْعَمُموْا َأنََّما َغِنْمُتـ مِّف  ﴿ سيامًا ثبلثة في جميع الفيء ، فقاؿ تبارؾ وتعالى : البيت
ُسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَبى َوالْ فإف َشْيٍء  ِ ُخُمَسُو َوِلمرَّ ِبيِل ... أبف َيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف وَ لِلِّ ،  ﴾السَّ

منا عمى جميع الناس ما خبل شيعتنا   .  ﴾ٖٔٔ﴿﴾فنحف أصحاب الُخمس والفيء ، وقد حرَّ

ُجعمت فداؾ قاؿ : قلت لو :  ﴾عليو السالـ﴿ كعف أبي بصير ع عف أبي عبد هللا -7
عميو ﴿ أبي عبد هللا، يدخل عمّي شير رمضاف فأصـو بعضو ، فتحضرني نّية زيارة قبر 

أو ُأقيـ حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيـو أو ، فأزوره وأفطر ذاىبًا وجائيًا ؟  ﴾السبلـ

                                                 
 ٕ٘ٔص  - نفس المصدر السابق - ٖٚٓ
 ٖٙٔص  - نفس المصدر السابق - ٖٛٓ
 ٖٕٗص  - ٕج  -المحقق البحراني  -الحدائق الناظرة - ٜٖٓ
 ٖٖٕص - ٚج  -المحقق البحراني  -الحدائق الناضرة  - ٖٓٔ
 ٕٙٛ - ٕ٘ٛص  - ٛج  -شيخ ال ليني ال -ال افي  -ٖٔٔ



ـْ حتى ُتفطر﴿فقاؿ :  يوميف ؟ نعـ  ﴿:  قاؿ فقمت لو : جعمت فداؾ ، فيو أفضل . . ﴾أق
ْيَر َفْمَيُصْمُو  ﴿ ، أما تقرأ في كتاب هللا ـُ الشَّ  . ﴾ٕٖٔ﴿﴾﴾َفَمْف َشِيَد ِمْنُك

 يعتمدىاالتي كاف  صكؿنكتفي بيذا العدد مف الركايات التي تحكي لنا عف كيفية إلقاء اأ 
فلسنا ىنا في مقاـ التكسي  في الفقو  كنكتفي بيذا القدر مف البياف ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ
نما كاف ىدفنا كمراد ا  أساسفليس ىذا مرادنا مف البحث  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أصكؿك  نا ىك كا 

كقد بينا طريقتيـ فيما أكردناه  الشرعية حكاـفي معرفة اأ ﴾السالـ ـعليي﴿ ئمةمعرفة طريقة اأ
طالبيـ كأصحابيـ  ﴾علييـ السالـاأئمة ﴿ ـيعلية تكيفعف كالتي تحكي  مف الركايات االستداللية

 مراعاة  كناىا كقد دلت ركايات عديدة تر  الشرعية حكاـالتي يعتمدكنيا في اأ القرآنية صكؿاأ
كعدكا  دكف غيرىما ُسنةفي ال تاب كال صكؿلأل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعلى حصر اأ لالختصار

في تفسير فقد كرد  ع كىك مما ليس عليو بياف مف الثقليف وتباعما سكاه مما كلفو الشيطاف أ
في  ﴾ليو السالـع﴿العياشي ع عف مسعدة بف صدقة ع عف جعفر بف دمحم ع عف آبائو عف علي 

فما دلؾ عميو القرآف مف صفتو ، وتقدمؾ فيو الرسوؿ مف معرفتو ، فائتـ بو ﴿ : حديث قاؿ
واستضئ بنور ىدايتو وما كمفؾ الشيطاف عممو مما ليس عميؾ في الكتاب فرضو ، وال في 

هللا وال تقدر عظمة هللا عمى قدر عقمؾ فتكوف إلى  اليدو ُه أثره ، فكل عممو أئمةالرسوؿ و  ُسنة
 . ﴾ٖٖٔ﴿﴾الكيفمف الي

كالتي ذكرنا  ﴾علييـ السالـ﴿ال ثيرة المركية عف آؿ الرسكؿ  خباركفي اأ في ىذا الخبرك 
البعد ال بير بيف ما يدركو العقل  مسألةعلى  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةنجد تركيز اأ بعضيا فيما تقدـ
قد بيف هللا لعباده ف حكاـكال نقصد ىنا جمي  اأ ع ةليياإل حكاـكبيف علل اأ سبابالبشري مف اأ

كأخفى عف عباده ال ثير منيا كذلؾ  ع الشرعية كاأمكر العقائدية حكاـبعض العلل لبعض اأ
 .حيث لـ يدعيا نسيانا منو هلالج لج كحاشاه مف النسياف  بسككتو عنيا

 ياأسبابكالخكض في بحكثيا كعلليا ك  يالـ يجز لنا ت لفإف المسائل التي سكت هللا عنيا 
إف هللا افترض عميكـ الفرائض فبل ﴿:  في قكلو ﴾عليو السالـ﴿ المؤمنيف أميرذكره كىذا ما 

تضيعوىا ، وحد لكـ حدودا فبل تعتدوىا ، ونياكـ عف أشياء فبل تنتيكوىا وسكت لكـ عف 
وال تكمفوا ما لـ  ... ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿كقكلو  . ﴾ٖٗٔ﴿﴾أشياء ولـ يدعيا نسيانا فبل تتكمفوىا

  . ﴾ٖ٘ٔ﴿﴾بعتو عميكـ ، واحذروا الشبية فإنيا وضعت لمفتنةتكمفوا فإنما ت

                                                 
 ٖٛٔص  - ٓٔج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  -ٕٖٔ
 ٖٛٔص  - ٓٔج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  -ٖٖٔ
 ٕٚٔ - ٕٙٔص  - ٔج  -الحر العاملي  -الفصكؿ الميمة في أصكؿ اأئمة  - ٖٗٔ
 ٖٓٔ - ٕٓٔص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٖ٘ٔ



 كما يصطلح علييا إنما يعمليا المكلف تعبدا   كلذلؾ نجد ال ثير مف المسائل كالفركض
نما نقكـ بيا  حكاـالمصلحة في ىذه اأأك  لييكبمعنى مبسم أننا ال نعلـ سبب الحكـ اإل كا 

 رب العالميف تبارؾ كتعالى . كامرأ إمتثاال  

ية اإلمامك  ننا نالح  اليكـ فقياء المسلميف عمكما  إ م  شديد اأسف نقكؿ :كبعد ما تقدـ 
راحت اآلراء ك  ت لفكىا ببحكثيـف قد خاضكا في أشياء قد سكت هللا عنيا على كجو الخصكص
كلـ يتفقكا على قكؿ كاحد  عندىـ بعدد أنفاس الخالئق قكاؿكصارت اأ تتساقم منيـ يمينا كشماال

 !! أ ثرأك بل انفرد كل كاحد منيـ بقكؿ  مف المسائل مسألةي أ في

نا فإن نا ككالمنا كبحكثناأفعالف يككف مصداقيا في أيجب  الطاعة لقكؿ المعصكـ مسألةف إ
 : كهللا يقكؿ نحف نقدـ على اليالؾ كالتيو بأنفسنا إنما حيف نقدـ على أشياء قد كرد النيي عنيا

  .﴾ٖٙٔ﴿﴾ التَّْيُمَكةِ إلى  ُكـْ َواَل ُتْمُقوْا ِبَأْيِدي ﴿

إلى  التي يعملكف بيا صكؿكاأ يافيكالمسائل التي اختلفكا  ننا سندع مناقشة اآلراء الفقييةإ
تسليم اأضكاء على كلمات العترة  كى فالميـ في ىذا الفصل هللا تعالى إف شاءالمباحث القادمة 
ما يتعلق بطرؽ  خصكصا  ك  يـ كمكالييـككصاياىـ التي أكصكا بيا شيعت ﴾علييـ السالـ﴿الطاىرة 
كقد الحظنا  على طالبيـ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةيا التي ألقاىا اأأصكلالشرعية ك  حكاـمعرفة اأ
كلـ  إجماعفلـ يرد في قكليـ  ع ُسنةكليا نابعة مف ال تاب كال ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أصكؿبأف 

 ئمةكقد حث اأ. ي سالمه ىي سمات الديف اإلكىذ هللا بالعقل كال قياس في ديف أحكاـيقكلكا في 
عف فقد جاء  التمسؾ بيذه المباد  كال تذىب بنا المذاىب يمينا  كشماالعلى  ﴾علييـ السالـ﴿

ال تذىب بكـ المذاىب ، فوهللا ما شيعتنا إال مف أطاع هللا  ﴿ قاؿ : ﴾عليو السالـ﴿أبي جعفر 
  .﴾ٖٚٔ﴿﴾عز وجل

كالمتمثلة  ية القديمةاإلمامفيما يلي على حاؿ المدرسة  كسنتعرؼ الى ىنا نكتفي بما تقدـ
 كرجاؿ معركفكف  ةكليذه المدرسة مؤلفات معركف بفقياء كاف دأبيـ االىتماـ بالحديث كالتفسير

 كهللا المكفق كالمستعاف . باذنو تعالى سنتعرؼ على سمات ىذه المدرسة في المبحث التالي

 
 
 
 

                                                 
 .ٜ٘ٔبقرة آية سكرة ال - ٖٙٔ
 ٖٚص  - ٕج  -الشيخ ال ليني  –ال افي  - ٖٚٔ



 
 
 
 
 

 ثانيًا :
 ... ية القديمةاإلمامالمدرسة     

معرفة  كف يحصر  كاكانفقد  صالحيفالالعديد مف أتباعيـ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاقتفى أثار اأ
 ئمةاأ أقكاؿككذلؾ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾الكاردة عف رسكؿ هللا  ُسنةفي ال تاب كال ةالتشريع أحكاـ
 يةاإلمامذا السبب فقد كانت المدرسة كلي باعتبارىا امتدادا للرسالة ﴾السالـ ـعليي﴿ اأطيار

فترة بعد الغيبة ع ككاف العمل الفقيي يدكر داخل إلى  ع كظلت ىكذا العقلي جتيادالقديمة تحـر اإل
 ﴾السالـ ـعليي﴿ اأطياركآلو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ كنصكص الركايات المركية عف النبي القرآف إطار

لق كالمقيد كما شابو ع ككانت فتاكى الفقياء القدامى ع كالمحدث كالمط كمعرفة العاـ كالخاص
 اآلراءع مجردة عف  قةكغيرة مف أصحاب ىذه الطري ﴾ ى ٜٕٖأك  ٕٖٛ﴿ سنة ال ليني المتكفى
نقلكىا في  بل كانت عبارة عف نقل نصكص ركايات معتبرة ات كالمقاييسجتيادالشخصية كاإل

 كلـ يرد في قكليـ القياس إجتيادفلـ يرد عنيـ  الناس فتاءإكتبيـ معتنيف بيا كمعكليف علييا في 
الفقيية التي يستخدميا فقياء ىذا  صكؿكما أنيـ لـ يستخدمكا اأ جماعكلـ يستخدمكا العقل كال اإل
 . ال ثير مف الفقياء كالباحثيف كما سيأتي مسألةه الكقد عبر عف ىذ الزماف كمف سبقيـ

مف  ﴾رحميـ هللا﴿كأمثاؿ ال ليني كالصدكؽ كغيرىـ  أكلئؾ القدماءفإف كعلى العمكـ  
كالتي اشتيرت على يد الشيخ  كاف يطلق علييـ أصحاب مدرسة الحديث أصحاب ىذه الطريقة

كثرة ما جم  إلى  نسبة كليذا السبب يكنى بالمحدث ال ليني ع ال ليني في عصر الغيبة الصغرى 
 . ﴾السالـ ـعليي﴿بيت النبكة أىل  أحاديثكركى مف 

كجكده  بسبب ياإلمامفقد كاف للشيخ ال ليني أثر بالغ في نشر مدرسة الحديث في المجتم  
الشريفة في  حاديثذ يتسـ ىذا العصر باالعتماد على الركايات كاأإ في عصر الغيبة الصغرى 

كالركايات الصادرة مف  حاديثبجم  اأفكاف انشغاؿ المكاليف آنذاؾ  الشرعية حكاـمعرفة اأ
فكاف ىذا العمل  حكاـمعرفة اأكذلؾ ل ع ﴾علييـ السالـ﴿بيت النبكة أىل لعصمة ك أصحاب ا

 . ه كنكاىيوكامر كاستجابة أ تلبية لقكؿ المعصكـك  بمثابة كاجب شرعي



كالقكؿ بالظنكف  جتيادىك تحريـ العمل باإل كقد كاف مف مسلمات ىذه المرحلة كبدييياتيا 
كلعل أشير رجاؿ ىذه  كالظركؼ التي مركا بيا اؿحك الشرعية في كل اأ حكاـفي إصدار اأ

كعف  الشيخ ال ليني تأريخعف  تأريختحدثت كتب ال حيث الحقبة الزمنية ىك المحدث ال ليني
 كعف معاناة كمشقة ىذا الشيخ ع ﴾علييـ السالـ﴿بجم  ركايات العترة الطاىرة  كانشغالوانجازاتو 

 . كتأليف كتاب ال افي يسالماإل رثاإلىذا  م لج كبؤ الد بحثوالتي تلقاىا بسبب 

 اىتـ منذ شبابو بالعلكـ الدينيةك  كريمة أسرة أحضافكتربى ىنالؾ في  في كليفالشيخ  أنش 
 ما اشتد ساعده كىضـ ما في كليف مف علكـ الشريعة إذاحتى  فتتلمذ على يد كبار فقياء كليف

كحدث عنيـ  بال ثيريف منيـ فنراه قد التقى جل تحصيل علكـ مشايخ الري أالري مف إلى  راح
جازةسماعا  ع كتبادؿ معيـ ركاية الحديث  كحدثكا عنو  . كا 

فلـ يلبث في الري حتى غادرىا مستمرا في رحلتو لطلب  ىناإلى  كلـ ينتيي سعي ىذا الشيخ
الديف  أصكؿفيما يخص  ﴾علييـ السالـ﴿ يـأحاديثمركزا على  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾الرسكؿ  آؿحديث 
 أخرى إلى  المرا ز العلمية في بالد فارس متقلبا مف مدينة أىـحتى جاب بتلؾ الرحلة  ع كفركعو

في مدينة قـ المعركفة يـك  اال سيمك  كحدث عنيـ كحدثكا عنو ع كالتقى بخلق كثير مف المشايخ
ف ع كصيانتو مف عبث المغالي ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ذاؾ بتشددىا كحرصيا على حديث 

 . كالكضاعيف

كمتابعة السفر الطكيل في  أكس على رحلة  كاف عازما   ﴾هللا رحمو ﴿ف ال ليني أكيبدك  
ع  كعكائدىا الطيبة يميةقلاألمس فكائد رحالتو بعد أف  ﴾السالـ ـعليي﴿ البيتأىل تحصيل آثار 

ف سفراء كمستكط نذاؾآ يةسالماإلبغداد مركز الحضارة إلى  كىذا ما نجده كاضحا  في تحكلو
 ال سيما ال كفة أىلياخذ عف أكحدث بيا ك  زار مدف العراؽبعد أف ك  ﴾عليو السالـ﴿الحجة  اإلماـ

 كل اآلفاؽإلى  ﴾عليو السالـ﴿علي  اإلماـالذي ش  منو حديث  العريق يسالماإلع ذلؾ المركز 
ىػ ٔٚ٘ي سنةالمتكفعسا ر أبف ع فقد ذكر  اإلييالشاـ ثـ العكدة إلى  كلعل بغداد كانت منطلقو

السفر السري  في  نعداـ كاسطةإىذا م   ع كحدث ببعلبؾ و عف ال ليني انو قدـ دمشقتأريخفي 
مدة  ع مما يتطلب المككث في كل مركز ع كككف تقلبو في تلؾ المرا ز لغاية علمية ذلؾ العصر
 .يتبعيا مف المشقة كالتعب الشيء ال ثير مف الزمف

الميـ في تحقيق سائر ما سجلو مف آثار  اأثر بغدادإلى  لكصكلوع فقد كاف  حاؿ أيةكعلى 
عمره يجم  ال ليني عشركف سنة مف  سالـفقد قضى ثقة اإل ﴾علييـ السالـ﴿العترة الطاىرة 

 ﴿ : فقاؿ عنو ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـالذي عرض على  لتأليف كتابة المشيكر خباراأ
 . ﴾الكافي كاؼ لشيعتنا



فتصانيف ىذا ﴿:  قاؿ حيثىػ ٗٙٙالمتكفي سنة  طاككس أبف ة السيد لى ىذا تشير عبار ا  ك 
 تحقيق منقوالتوإلى  ، ورواياتو في زمف الوكبلء المذكوريف يجد طريقا الشيخ دمحم بف يعقوب
  .﴾ٖٛٔ﴿﴾وتصديق مصنفاتو 

منيـ مباشرة فيما  التأ دع كبكسعو  ال ليني كاف في بلد السفراءأف  كىك يعني بيذا ال الـ
 . . كال يفيـ مف ىذه العبارة غير ىذا المعنى خباراأصحتو مف يشؾ ب

طاككس قائال : أبف كقد عبر صاحب كتاب مستدرؾ سفينة البحار عف كالـ السيد 
. ومبلذ المحدثيف  سبلـالكميني : ىو الشيخ األجل األقدـ ، قدوة األناـ ومفتي طوائف اإل﴿

، أبو جعفر دمحم بف يعقوب الكميني  اإلماـبة العظاـ والفقياء الكراـ ، ومروج المذىب في غي
إليو قولو : الكافي كاؼ  ، مؤلف كتاب الكافي وغيره الذي نسب سبلـالرازي ، الممقب بثقة اإل

  .﴾ٜٖٔ﴿﴾لشيعتنا

أي  على ىذا القكؿ يةاإلماماعترض جملة مف فقياء  وشأنم  ما تقدـ مف حياة ال ليني ك 
 . كأيده آخركف  ال افي كاؼ لشيعتنابأف 

لصحة ىذا ال تاب عدة قرائف لمف قاؿ فإف  ع نفيوأك قكؿ : ليس غرضنا إثبات ىذا القكؿ أ
 بو منيا :

 طكاؿ عشريف سنةأي  ف المدة التي استغرؽ بيا الشيخ ال ليني تأليف كتاب ال افيإ:  أوالً 
. ابة فيك أمر في غاية الغر  عليو كلـ يطلعيـ ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـكىك على مقربة مف نكاب 

كالمصنف على مقربة مف  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـأنو لـ يطل  عليو  جدا   مستبعدكما أنو مف ال
 .أبكابو كككالئو 

الميدي  اإلماـالنكاب عف  أحدلصدر بو كتاب مف  ال افي غير كافي لشيعتنا كاف لك : ثانياً 
كتكفي قبل سنة مف  ال ليني قد عاصر النكاب اأربعة جميعيـبأف علما  بذلؾ ﴾عليو السالـ﴿

 كفاة السفير الراب  .

أبك غالب الزراري قدـ بغداد  ىذا مثال  ف قد خرج مف السفراء كتب لحكادث صغيرةل:  ثالثاً 
أبي القاسـ الحسيف بف ركح ع فسأؿ  أياـلشقاؽ حدث بينو كبيف زكجو منذ سنيف عديدة في 

والزوج والزوجة فأصمح ﴿الشريف :  الدعاء أمر قد أىمو ع دكف أف يذكر حاجتو ع فخرج التكقي 
  .﴾ٕٖٓ﴿﴾هللا ذات بينيما

                                                 
 ٜ٘ٔص  -طاككس أبف السيد  -كشف المحجة لثمرة الميجة  - ٖٛٔ
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 ٖٙٓص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  - ٕٖٓ



 كالنكاب ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـمثل ىذا ال تاب مف قبل  مراعاةف نقكؿ بعدـ أفكيف يمكف 
 كالعياذ با . ذاما  أك لو  مادحا  سكاء   كانو لـ يخرج كتاب بحق ال افي

كلـ  مف الغيبة الصغرى ىذا ال تابكالمكاليف في ز  البيتأىل : كيف لـ تراعي شيعة  رابعاً 
 و .شأنيسألكا النكاب ب
كطكاؿ عشريف سنة مف التأليف  ف يبذؿ ال ليني كل ىذا المجيكدأ: ىل مف العقل  خامساً 
كلـ يكلف نفسو بطرؽ باب خاتـ العترة كطرح  ﴾السالـ ـعليي﴿العترة الطاىرة  أخباركالتنقيب عف 

كما أدراؾ بأنو كاف يكاجو : كلعل سائل يقكؿ  ع حاديثكاأ خبارما يعانيو مف مشا ل جم  اأ
فلك لـ ت ف لديو مشا ل لما إستغرؽ في التأليف ىذه  جدا  ىذا مف البدييي  نقكؿ :؟ ف مشا ل

بقليل  أ ثرقل بأك  كال تفى بأشير كىك على درجة عالية مف العلـ كالمعرفة المدة الزمنية الطكيلة
 في تأليف ال افي .
عف أبي الحسيف دمحم بف الفضل بف تماـ  أبك دمحم الدمحميعف  الشيخ الطكسي: نقل  سادساً 

وقد ذكرنا كتاب  -سمعت أبا جعفر بف دمحم بف أحمد الزكوزكي رحمو هللا ﴿رحمو هللا قاؿ : 
فسمعناه  -ما كتبنا الحديث أوؿ التكميف ، وكاف عندنا أنو ال يكوف إال مع غاؿ ، وذلؾ أنو 

الشيخ إلى  أبي العزاقر في كتاب التكميف إنما كاف يصمح الباب ويدخموف بيقوؿ : وأيش كاف أل
فإذا صح الباب خرج  فيعرضو عميو ويحككو،  ﴾رضي هللا عنو﴿أبي القاسـ الحسيف بف روح 

. قاؿ أبو  ﴾رضي هللا عنو﴿فنقمو وأمرنا بنسخو ، يعني أف الذي أمرىـ بو الحسيف بف روح 
 تماـ : فقمت لو : تفضل يا سيدي فادفعوأبف ي ببغداد . قاؿ جعفر : فكتبتو في االدراج بخط

تماـ : فخرجت وأخذت مف أبف إلي حتى اكتبو مف خطؾ ، فقاؿ لي : قد خرج عف يدي . فقاؿ 
  .﴾ٕٖٔ﴿﴾غيره فكتبت بعدما سمعت ىذه الحكاية

 ىك ﴾رضي هللا عنو﴿ الشيخ أبي القاسـ الحسيف بف ركحف عرض كتاب الت ليف على إ
ذاك كيف ال ؟  ىد على عرض ال افي على السفراء بر شاأ كتاب الت ليف ىك أقل بأف علمنا  ا 

 . يةاإلماماليـك أحد ال تب اأربعة عند  أصبحرتبة مف كتاب ال افي الذي 

 

 ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـمف عرضو على  ال بدكاضح بانو  مركم  ما تقدـ مف نقاط يككف اأ
صدار المكافقة ب ال ما ال وشأنكا   كما ىك العذر مف ذلؾ ؟ مان  مف عدـ العرضكا 

                                                 
 ٜٖٛص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  - ٕٖٔ



حيث قاؿ ما ىذا  السيد مرتضى العسكري ىك  كمف الذيف أستيجنكا قكؿ ال افي كاؼ لشيعتنا
بعد الكافي مثل : مف  البيتأىل ويدؿ عمى بطبلنو تأليف مئات كتب الحديث بمدرسة ﴿: نصو 

 أحاديثبحار ووسائل الشيعة وجامع ال يحضره الفقيو ، ومدينة العمـ والتيذيب واالستبصار وال
  .﴾ٕٕٖ﴿﴾غيرىاإلى  الشيعة ،

الفقياء  أفعاؿفقد جعل لقكؿ ك  الفقياء قد ألفكا كتب للحديثبأف فقد أستدؿ على بطالف القكؿ 
ذاك  حجة الذي نقلو القدماء مف الفقياء اإلماـكلـ يجعل ل الـ  حجة كاف ىذا االستيجاف كارد  ا 

أىل اف أتباع مدرسة  ﴿حيث قاؿ  يستيجف قكلو في نفس الصفحةفلماذا لـ  عند السيد مرتضى
ف أـ انؾ تحاكؿ أ أصال  ؟مف أذف ليـ بفتح ىذا الباب  نقكؿ :ف ﴾جتيادلـ يسدوا باب اإل البيت
 !؟ال افي كاؼ لشيعتنا بأف بتشكيكؾ  جتيادتغازؿ اإل
ذلؾ إلى  أضف ، كما سيأتي جتيادكتاب ال افي قد كرد فيو عدة نصكص تذـ اإلبأف علما 
كشكككا بكتب  ية قد كضعكا قكاعد للحديثسالمفي كل العصكر اإل جتيادأصحاب اإلبأف 
ل ي يككف ليـ فضاء مف الحرية  كالركايات خباركل ذلؾ ل ي يطرحكا العديد مف اأ الحديث
ل ي يعرضكف  كالركايات خبارمف اأ فيخلكا الجك ، يشاؤكف كيف ما  فيوية يمرحكف جتياداإل
خبر جاء عف أك اعترض علييـ شخص بركاية فإف  عمنيا  ية في جك خاؿجتياداتيـ اإلنظري
كفضلكا ىذه القكاعد المكضكعة على  سقطكا ذلؾ الخبر بحجج القكاعد الرجالية كالعقلية معصكـ
ال ما إال يعبر منيا  مراحل تصفيةبعدة  خبارف تمر اأأفال بد  ع كأثار العترة ئمةاأ أخبار
ساقطة فيما لك عرضت على  أخبارالعلـ بأنيـ يحتجكف بالمسائل التي يعتقدكنيا ب م  يريدكنو
 يـ الرجالية .أصكلقكاعدىـ ك 

نكتفي بيذا القدر مف البياف حكؿ تلؾ الحقبة الزمنية التي  كل ي ال نطيل على القار  ال ريـ
هللا كجزائيـ على إلى  ف بل عمليـاكنحف ال ننزه كل فقياء ذلؾ الزم عاشيا فقياء تلؾ العصكر

 ىـ هللا خير جزاء المحسنيف .ا جز لحيف منيـ ك فرحـ هللا الصا ع أحسنكا كفيما أساءكافيما  هللا

لفقياء تلؾ الحقبة  كأخذناه مثاال   ﴾رحمة هللا﴿لقد ذكرنا فيما تقدـ حياة المحدث ال ليني 
كقد سار على  المحدثيفكما أنو عمدة الفقياء كزعيـ  لالختصار مراعاة  كلـ نذكر غيره  الزمنية

ننا حيف نستعرض كتب ا  ك  ىذه الطريقة جملة مف الفقياء ممف سبقكه كمف طالبو الذيف لحقكا بو
كىي تحمل بيف كيف ال ؟  ع نجد الحالكة كالطيب فييا كقربيا مف النفس المؤمنة ىؤالء اأفذاذ

 يضاء بيا طريق السال يف . طياتيا كلمات مف نكر العترة

                                                 
 ٖٕٛص  - ٖج  -السيد مرتضى العسكري  -الـ المدرستيف مع - ٕٕٖ



كاستبدؿ القـك الذي  ياـنجد ىذه الطريقة قد اندثرت بمركر السنيف كاأ اأسف ننا كم  شديدإ
كىذا ما حدث  كالمرسليف نبياءكترككا أثار كرثة اأ كاتبعكا أثار المخالفيف ىك أدنى بالذي ىك خير

بتعد السال كف عف أك  كعميت اأبصار كطاؿ بيـ اأمد فقست القلكب غيبكا إماميـبعد أف بالفعل 
ـْ  ﴿فكاف مثليـ مثل  كسل كا طريق الباطل الحق طريق ْنَيا َوُى ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ الَِّذيَف َضلَّ َسْعُيُي

ـْ ُيْحِسُنوَف ُصْنعًا      .﴾ٖٕٖ﴿﴾َيْحَسُبوَف َأنَُّي

التي  سبابكما ىي اأ ف نفيـ علل الغيبةأيجب علينا  نستعرض ما كق  فيو القكـقبل أف ك 
تخاذك  فراؽ الناسإلى  ﴾ـعليو السال﴿دعت المعصـك  سكف لو العفرة مالجباؿ الكعرة كالبالد  ا 

 نسلمسكؼ  سبابكل ىذه اأ كتفضيلو ليذه الجباؿ كتلؾ البالد على الناس ﴾عليو السالـ﴿
   اأضكاء علييا في الفصل القادـ بأذف هللا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثًا :
 ... ﴾عميو السبلـ﴿الثاني عشر  اإلماـغيبة    
دمحم  أبيفرؽ شتى ذكرىا إلى  وأصحابافترؽ  ﴾عليو السالـ﴿العسكري  اإلماـاستشياد بعد 

فافترؽ ﴿الحسف النكبختي كىك مف اعالـ القرف الثالث اليجري في كتابو فرؽ الشيعة حيث قاؿ : 
  .﴾ٕٖٗ﴿﴾و بعده اربع عشر فرقةأصحاب

                                                 
 ٗٓٔسكرة ال يف آية  - ٖٕٖ
 ٘ٓٔص –النكبختي  –فرؽ الشيعة  - ٕٖٗ



ة عشر كىنالؾ احتماؿ مف النكبختي تحدث عف ثالثة عشر فرقة كلـ يذكر الفرقة الرابعأف ال إ
 ما في ال تاب الفرقة الثالثة عشر ىي اخربأف علمنا  إذا خصكصا  فقداف الكرقة االخيرة مف كتابو 

ف الحسف بف علي إ : النكبختي ذكر ىذه الفرؽ الثالثة عشر بالتفصيل فالفرقة االكلى قالتإال أف 
 يمكت كال كلد لو علما  أف  يجكز حي لـ يمت كىك غائب كىك القائـ كال ﴾عليو السالـ﴿العسكري 
 ﴾عليو السالـ﴿لـ يكف لو كلد ظاىر للعياف بل كاف الميدي  ﴾عليو السالـ﴿العسكري  اإلماـبأف 

 .في خفاء عف االنظار حفاظا  عليو مف االعداء
 مات كعاش بعد مكتو كىك القائـ الميدي ﴾عليو السالـ﴿ف العسكري إ : كقالت الفرقة الثانية 
 .معنى القائـ ىك اف يقـك بعدما يمكتبأف القائلة  خبارمدكا على بعض اأيـ اعتأن
ليوبعده أخكه جعفر ك  اإلماـمات ك  ﴾عليو السالـ﴿ف العسكري إ : كقالت الفرقة الثالثة   أكصى ا 

 .الحسف
ة صارت اإلمامىك جعفر كاف  ﴾عليو السالـ﴿بعد الحسف  اإلماـف إ : كقالت الفرقة الرابعة 

عليو ﴿كاف الحسف العسكري  ﴾عليو السالـ﴿ل أخيو دمحم ال مف قبل العسكري لجعفر مف قب
 . ة بالباطللإلمامكاف مدعيا  ﴾السالـ
 ﴾علييما السالـ﴿مامة دمحم بف علي اليادي إالقكؿ بإلى  يا رجعتفإنكاما الفرقة الخامسة  

 . ةاإلمامأي  ا لـ يكف ليماأمر ف الحسف كجعفر قد ادعيا إ : كقالت
قد خلف كلد سماه دمحم كدؿ عليو  ﴾عليو السالـ﴿ف الحسف بف علي إ : الفرقة السادسةكقالت 
يرى خائف مف جعفر  انو تكفي كال كلد لو كقالكا انو مستكر ال أدعىكما يزعـ مف  مركليس اأ

ىذه الفرقة كما يبدك تختلف عف إال أف  .القائـ اإلماـحدى غيباتو كىك إكغيره مف أعدائو كأنيا 
 . ية فلـ يعترفكا بالسفارةماإلما

بعد كفاتو بثمانية اشير كاف الذيف ادعكا  ﴾عليو السالـ﴿لقد كلد للحسف  : كقالت الفرقة السابعة
بنو دمحم أف يسمى أليو السالـ﴾ ع﴿الحسف  أمرلو كلدا  في حياتو كاذبكف مبطلكف في دعكاىـ كقد 

 . مستكر ال يرى بذلؾ كىك  أكصىك 
نا قد طلبناه بكل كجو فلـ أنأصال   ﴾عليو السالـ﴿أنو ال كلد للحسف :  الفرقة الثامنةكقالت  

و ال يجكز أف يمضي فإنمتى ما كلدت  إماما  نجده كل ف ىنالؾ حمل قائـ في سرية لو كستلد ذكرا  
 . كال خلف لو حيث ال تخلكا االرض مف حجة اإلماـ

مف تسعة اشير كقد مضى  أ ثريمكف اف يككف  ىذا الحمل البأف  صحابكاحتج علييـ اأ
 . سنكف 

بعده كما إماـ  قد صحت كفاتو كقد صح اف ال ﴾عليو السالـ﴿ف الحسف : إكقالت الفرقة التاسعة 
ة كال يككف بعد الحسف اإلمامجاز اف تنقط  النبكة فال يككف بعد دمحم نبي فكذلؾ جاز اف تنقط  

با جعفر دمحم بف علي المتكفي في حياة أف إ : كقالت الفرقة العاشرةإماـ  ﴾عليو السالـ﴿العسكري 



إذ  وأبيإلى  ف يكصيأكلما حضرتو الكفاة فال يجكز  اإلماـكاف  ﴾علييما السالـ﴿و اليادي أبي
 ﴾نفيس﴿سمو أو الذي أبيغالـ إلى  أكصىيكصي إال أف  و ثابتة عف جده فلما لـ يجزأبيمامة إ

حدث  إذاكأكصاه  مةاأ إليو كما تحتاجال تب كالعلكـ كالسالح  إليوميف حيث دف  أككاف ثقة 
و اليادي أبيأخيو جعفر كلـ يطل  على ىذه الكصية غير إلى  و حدث المكت يؤدي ذلؾ كلوأبيب
 . ﴾عليو السالـ﴿
اىي في كلد الحسف أـ  - ةاإلمامأي  -ال ندري ما نقكؿ في ذلؾ  : كقالت الفرقة الحادية عشر 

 إماما  كاف  ﴾عليو السالـ﴿اف الحسف العسكري  نقكؿ :ننا إال إ مرفي اخكتو فقد اشتبو علينا اأ
 مركقد تكفي كاف االرض ال تخلك مف حجة كسكؼ نتكقف كال نتقدـ على شيء حتى يصح لنا اأ

 . كيتبيف
ليس القكؿ كما قاؿ ىؤالء بل  عز كجل حجة  : ﴾يةاإلمام﴿كقالت الفرقة الثانية عشر كىـ  

ة في اخكيف بعد اإلمامو كال ت كف أبيهللا بالغ كىك كصي  أمرفي االرض مف كلد الحسف ك 
بأف كاننا مستسلمكف بالماضي كامامتو مقركف بكفاتو معترفكف  ﴾علييما السالـ﴿الحسف كالحسيف 

ه أمر و كال السؤاؿ عف مكانو كليس علينا البحث عف أسملو خلف قائما  مف صلبو كال يجكز ذكر 
دمو  إباحةفي اظيار ماستر عنا ككشفو  أف ل كال يجكزبل البحث عف ذلؾ كطلبو محـر ال يح

نماك  برأي كأختيار إماما  اف يختار  حدكدمائنا كال يجكز أ شاء  إذايقيمو هللا لنا كيختاره كيظيره  ا 
 . و كاف قلكأبي ةه ثقاتو كثقاأمر ـ يعل ال بد أف كانو

ـ عبد هللا بف بكير بف اعيف كقالت الفرقة الثالثة عشر مثل مقالة الفقياء في ذلؾ الزمف كمني
بعده  اإلماـجعفر بف علي أف ك  اإلماـتكفى كانو كاف  ﴾عليو السالـ﴿الحسف أف كنظرائو زعمكا 

بختي كقد ىنا انتيى كالـ النك إلى  .بعد عبد هللا بف جعفر إماما  كما كاف مكسى بف جعفر 
 .  ﴾ٕٖ٘﴿اختصرناه اختصارا كبير

 
تعكس لنا  ﴾عليو السالـ﴿العسكري  اإلماـدثت بعد استشياد ف ىذه االختالفات ال بيرة التي حإ
يؤكد  ما ﴾علييـ السالـ﴿اليدى  أئمةكرد عف  كما انو قد مةاأ التيو الذي كق  في ىذه ةعظم
حيث جاء  ععف تفرؽ القـك فييا ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـتحدث تق  الغيبة. ك  ال بد أفبانو 

وىو المنتظر ، وىو الذي ...  ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿ك عبد هللا عف زرارة بف أعيف قاؿ : قاؿ أب
يشؾ الناس في والدتو ، فمنيـ مف يقوؿ : حمل ، ومنيـ مف يقوؿ : مات أبوه ولـ يخمف 
ومنيـ مف يقوؿ : ولد قبل موت أبيو بسنتيف قاؿ زرارة : فقمت : وما تأمرني لو أدركت ذلؾ 

ؾ إف لـ تعرفني نفسؾ لـ فإنالميـ عرفني نفسؾ  الزماف ؟ قاؿ : ادع هللا بيذا الدعاء : "
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ؾ فإنؾ إف لـ تعرفني نبيؾ لـ أعرفو قط ، الميـ عرفني حجتؾ فإنأعرفؾ ، الميـ عرفني نبيؾ ، 
  .﴾ٕٖٙ﴿﴾إف لـ تعرفني حجتؾ ضممت عف ديني "

بعد كفاة العسكري  صحابلقد تحققت ىذه النبؤة كتحققت ُسنة التيو كقد تحدثنا عف حاؿ اأ
فمنيـ مف يقكؿ بكقكع الحمل كمنيـ مف يقكؿ لـ يخلف الحسف كلد كمنيـ  كتفرقيـ ﴾السالـ عليو﴿

 كمنيـ ...
الميدي  اإلماـما يلفت االنتباه في ىذه الفرؽ ىك مكقف الفقياء فقد اتبعكا جعفر كلـ يتبعكا  فأإال 
ىك  حدة المكاقفاشد إال أف  ةاإلماملحظات تكليو أكؿ كىذا ىك مكقفيـ منو مف  ﴾عليو السالـ﴿

 .الشريف  هظيكر  ما سيالقيو منيـ عند
النيابة بل كاف اختياره أك لمنصب السفارة  الفقياء مف ا  يألـ يختر  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـف إ
  الحرؼ كما سيأتي . صحابأ
 اإلماـغيبة إلى  التي أدت كالدكاعي سبابسة اأمكضكع اخر ىك دراأي  قبلاآلف يمنا ف الذي يإ
 . ﴾عليو السالـ﴿ي الميد
 خبارالتي تتحدث عف الغيبة يستنتج مف كل ىذه اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ خبارف المتتب  أإ
الفرج  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالحقيقييف كقد عد اأ نصارالسبب الرئيسي للغيبة ىك عدـ تكفر اأأف 

 لحلقة العشرة االؼ كقد يتسائلالثالث مائة كثالثة عشر كاَفُيـ  با تماؿ العدة كالحلقة اما العدة
ف عدد رجاؿ الديف يفكؽ ىذا العدد بكثير إف عدد الشيعة اليكـ بالمالييف بل إ : البعض كيقكؿ
 ؟ اإلماـفلماذا لـ يظير 
عف أبي عبد هللا فقد كرد  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـعنو  التساؤؿ ُيجيبف ىذا إ نقكؿ :

جعمت فداؾ ، إني وهللا أحبؾ وأحب ﴿و ع فقاؿ لو : حابأصأنو دخل عليو بعض  ﴿عليو السالـ﴾
 شيعتكـ . فقاؿ لو : أذكرىـ .  أكثرمف يحبؾ ، يا سيدي ما 

 فقاؿ : كثير . 
 فقاؿ : تحصييـ ؟ 
 مف ذلؾ .  أكثرفقاؿ : ىـ 

: أما لو كممت العدة الموصوفة ثبلثمائة وبضعة عشر كاف  ﴿عميو السبلـ﴾فقاؿ أبو عبد هللا 
ف ، ولكف شيعتنا مف ال يعدو صوتو سمعو ، وال شحناؤه بدنو ، وال يمدح بنا معمنا الذي تريدو

، وال يخاصـ بنا قاليا ، وال يجالس لنا عائبا ، وال يحدث لنا ثالبا ، وال يحب لنا مبغضا ، وال 
 يبغض لنا محبا . فقمت : فكيف أصنع بيذه الشيعة المختمفة الذيف يقولوف إنيـ يتشيعوف ؟ 
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فييـ التمييز ، وفييـ التمحيص ، وفييـ التبديل ، يأتي عمييـ سنوف تفنييـ ، وسيف  فقاؿ :
يقتميـ ، واختبلؼ يبددىـ . إنما شيعتنا مف ال يير ىرير الكمب ، وال يطمع طمع الغراب ، وال 

ف مات جوعا .   يسأؿ الناس بكفو وا 
 قمت : جعمت فداؾ ، فأيف أطمب ىؤالء الموصوفيف بيذه الصفة ؟ 

قاؿ : اطمبيـ في أطراؼ األرض أولئؾ الخفيض عيشيـ ، المنتقمة دارىـ ، الذيف إف شيدوا لـ ف
ف ماتوا لـ  ف خطبوا لـ يزوجوا ، وا  ف مرضوا لـ يعادوا ، وا  ف غابوا لـ يفتقدوا ، وا  يعرفوا ، وا 

ف يـ يتواسوف ، وفي قبورىـ يتزاوروف ، وال تختمف أىواؤىـ و أمواليشيدوا ، أولئؾ الذيف في  ا 
 . ﴾ٕٖٚ﴿﴾اختمفت بيـ البمداف

بجكاب مف يتسائل عف  كفيلة كىيأبدا  تعليق إلى  ال تحتاج ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـف كلمات إ
ف ىنالؾ حككمات شيعية كعلى مر السنيف إكقد بلغ عدد الشيعة بالمالييف بل  اإلماـتأخر ظيكر 

 ؟ 
 القلة القلية النادرة كلـ يبلغَفُيـ  يقيكف ما الشيعة الحقأك  جدا  مدعي التشي  كثيركف أك ف المتشيعة إ
الرئيسية لظيكر  سباباأ أحدف ا تماليـ ىك ا  ك  اإلماـمائة كبضعة عشر منذ غيبة ىـ الثالثعدد
فما أ ثر مف ينتحل ىذا االمر لغرض الدنيا  كال يغرنؾ منتحلي التشي  ﴿عليو السالـ﴾الحجة 

هللا تعالى في كىذه صفات المنافقيف كقد ذكرىـ  كالنفس االمارة بالسكء إال أف باطنو غير ظاىره
: قاؿ أبك عبد  ﴾عليو السالـ﴿عف علي بف زيد الشامي قاؿ : قاؿ أبك الحسف كتابو حيث كرد 

ما أنزؿ هللا سبحانو وتعالى آية في المنافقيف إال وىي فيمف ينتحل ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿هللا 
  ﴾ٕٖٛ﴿﴾التشيع

: قائال   ﴾عليو السالـ﴿الرضا  اإلماـقيقييف الذيف كصفيـ جعلنا هللا كايا ـ مف الشيعة الح
شيعتنا المسمموف المرنا اآلخذوف بقولنا ، المخالفوف ألعدائنا ، فمف لـ يكف كذلؾ فميس ﴿
  .﴾ٜٕٖ﴿﴾منا

الحقيقييف  نصارىك عدـ تكفر اأ ﴾عليو السالـ﴿السبب الرئيسي لغيبة الحجة أف مما تقدـ نفيـ 
نا بعد أصحابعف أبي عبد هللا الصالحي قاؿ : سألني اع عنو فقد جاء المؤىليف لنصرتو كالدف
إف دلمتيـ عمى  ﴿ كالمكاف ع فخرج الجكاب : سـل عف اأئأف أس ﴾عليو السالـ﴿مضي أبي دمحم 

ف عرفوا المكاف دلوا عميو سـاأل   .﴾ٖٖٓ﴿﴾أذاعوه وا 
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جة ل ثرة االعداء كقلة لية التي تؤىليـ لرؤية المعصكـ كنتيك على قدر المسؤ  صحابلـ يكف اأ
 سـعرفكا اأ إذا اإلماـكبشيادة  صحابىؤالء اأفإف  صحابكقعت الغيبة حتى على اأ نصاراأ

تقية  في ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـاذاعكه كاف عرفكا المكاف دلكا عليو كنتيجة ليذه الظركؼ كاف 
 .يكمنا ىذاإلى  مكثفة
﴿عليو الميدي  اإلماـ ُسئلالتخلص منو كقد االعداء يتحينكف الفرص لقتلو ك  كما يزاؿكاف 
هللا عز وجل يقوؿ : " فإف وأما عمة ما وقع مف الغيبة ...  ﴿: الغيبة فأجاب  ةعف عل السالـ﴾

  .﴾ٖٖٔ﴿﴾ ...يا أييا الذيف آمنوا ال تسئموا عف أشياء إف تبد لكـ تسؤكـ " 
لرئيسي لغيبتو كميما طالت فينا كنحف الكجو االعلة أف يدؿ على  اآليةبيذه  اإلماـف جكاب إ

 الحقيقييف . نصارالعلة تبقى بعدـ تكفر اأفإف الغيبة 
ف مف المؤلـ ىك أننا نعيش في أرضو كنأ ل مف خيره كىك الشريد الطريد الذي سكف الجباؿ إ

 ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكالقفار كلـ يسكف ىذه البالد بعد غضب هللا على الناس ليجرىـ اأ
بأف  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكقد بيف اأ القرآفكما ىجركا  ﴾عليو السالـ﴿ميدي ال اإلماـ خصكصا  ك 
ال لغضب هللا على الناس كقد جاء في الركاية الكارده عف علي إىك  ما مةبتعاد الحجة عف اأإ

يا بف المازيار أبي ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿اف قاؿ لو إلى  بف أبراىيـ بف المازيار في حديث طكيل
لي أف ال أجاور قوما غضب هللا عمييـ ولعنيـ وليـ الخزي في الدنيا واآلخرة أبو دمحم عيد إ

عفرىا ، وهللا إلى  وليـ عذاب أليـ ، وأمرني أف ال أسكف مف الجباؿ إال وعرىا ، ومف الببلد
  .﴾ٕٖٖ﴿﴾... فأخرجيـو يؤذف لي إلى  موالكـ أظير التقية فوكميا بي فأنا في التقية

في تقية مكثفة كىذه التقية سببيا  ﴾عليو السالـ﴿مف ىذه الركاية انو ف النتيجة التي نأخذىا إ
نو صلكات ربي إلما كاف بعيدا  يسكف البراري كالجباؿ ف ستعداد كامل لمجاكرتوإنحف فلك كنا على 

حجب تحجبيـ  الإىي  عليو طير طاىر ال يجاكر الجيف كلما صار القـك جيف بذنكبيـ التي ما
 . ﴾عليو السالـ﴿عنو 
إذا غضب هللا تبارؾ وتعالى عمى خمقو نحانا عف ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿الباقر أبك جعفر  كقد قاؿ
اف هللا إذا كره لنا جوار قـو  ﴿انو قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿ الباقرعف  أيضا  كجاء  .﴾ٖٖٖ﴿﴾جوارىـ 

  .﴾ٖٖٗ﴿﴾ نزعنا مف بيف أظيرىـ
فقد كض   رحمة منو تعالى مراأ اد في ب ةلـ ت ف تام﴾ عليو السالـالميدي ﴿ اإلماـ ف غيبةإ

عمرك االسدي  أبك كاف أكليـ ىك الشيخ عثماف بف سعيد العمري  ككالء بينو كبيف الناس اإلماـ

                                                 
 ٘ٛٗ – ٖٛٗص  -الشيخ الصدكؽ  -كماؿ الديف كتماـ النعمة  - ٖٖٔ
 ٕٚٙ - ٕٙٙص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  -ٕٖٖ
 ٖٖٗص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٖٖٖ
 ٕٗٗص  - ٔج  -الشيخ الصدكؽ  -علل الشرائ   - ٖٖٗ



نماك  و كاف مف عسكر كىي سامراء أن أيضا  جده . كيقاؿ لو العسكري إلى  سمي العمري نسبة ا 
 . ﴾ٖٖ٘﴿و كاف يتجر بالسمفأن و : السمافكيقاؿ ل

و كتجييزه كما أبيبتغسيل بنو الشيخ دمحم بف عثماف العمري أخ عثماف العمري قاـ كبعد كفاة الشي
 . ﴾ٖٖٙ﴿ذكر ذلؾ الشيخ الطكسي

 اإلماـكاف الشيخ عثماف بف سعيد العمري كالشيخ دمحم بف عثماف العمري قد ُنصبا بنص مف 
تكقي  كأف الشيخ دمحم بف عثماف العمري قد نصب بنص مف أبيو ك  ﴾عليو السالـ﴿العسكري 
  .﴾ٖٖٚ﴿الذي خرج على يد أبيو كما ذكر ذلؾ الشيخ الطكسي ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـ

دمحم بف عثماف حكالي اأربعيف عاما  كأف سفارة أبيو كانت تقريبا  خمس  أمتدت سفارة الشيخ
  .﴾ٖٖٛ﴿اف نعرؼ أنو أطكؿ السفراء بقاء في السفارة نستطي   وسنكات كبيذا التحديد لمدة سفارت
مف  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـبما ىك مأمكر بو مف  وأصحابقاـ الشيخ دمحم بف عثماف بتبليغ 

كبختي كما ذكر ذلؾ الشيخ بحر الن أبيأبف الشيخ حسيف بف ركح إلى  يكاؿ الككالةإ
 . ﴾ٜٖٖ﴿الطكسي

 يأبالشيخ إلى  مكاؿبتسليـ اأ المكاليفكقبل ذلؾ كاف الشيخ دمحم بف عثماف العمري يكصي 
 أبيإلى  كصل ككاف يقكؿ كل ما عثالث سنيفأك بسنتيف  والقاسـ حسيف بف ركح كذلؾ قبل مكت

 لي . إالقاسـ فقد كصل 
جعفر عليو كأعالف ككالتو بسبب ككف الشيخ بف ركح لـ يكف قد  أبيغير ذلؾ مف تأ يدات  لىإ

الذي عاشة السفيراف  ريختأكال ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةا  زاىرا  حافال  بأطراء كتكثيق اأتأريخعاش 
ف التا يد على سفارة بف ركح كاف بسبب ظيكر ظاىرة أالسابقاف حتى قبل تكلييما السفارة كما 

أدعاء السفارة زكرا  كقد شيدت ىذه الفترة بداية ظيكر مدعيف للسفارة كذبا  ككاف بعضيـ مف 
كل نيـ  ﴾السالـ امعليي﴿العسكري يف اليادي ك اإلمام أصحابىـ كمف أمر الصالحيف في باد  

عمل على يجعل الشيخ دمحم بف عثماف  انحرفكا عف جادة الطريق فكاجييـ العمري بكل قكة مما
 ةبثالث وكقبل مكت ويتكلى بعض مياـ السفارة في حياتو تأ يد سفارة الشيخ حسيف بف ركح كجعل

 .﴾ٖٓٗ﴿اعكاـ تقريبا  
ف دمحم السمري كذكر السيد الصدر بعد كفاة الشيخ بف ركح تكلى منصب الككالة الشيخ علي ب

أبف ثـ ذكر قائمًا بمياـ السفارة الميدوية ببغداد بعد الشيخ  ﴿تكلي السمري السفارة قائال  : 
                                                 

  ٕٗٔص  -الشيخ الطكسي  –الغيبة  - ٖٖ٘
 ٕٕٔص  - نفس المصدر السابق - ٖٖٙ
 ٕٕٓص - نفس المصدر السابق - ٖٖٚ
 ٗٓٗص  -السيد دمحم الصدر  –تأريخ الغيبة الصغرى  - ٖٖٛ
 ٕٕٚص -الشيخ الطكسي  -الغيبو  - ٜٖٖ
 .لسيد دمحم الصدر ل –تاريخ الغيبة الصغرى لة في كتاب راج  تفاصيل ىذه المرح - ٖٓٗ



نماولـ يرد في ىذا االيعاز خبر معيف و  ﴾عميو السبلـ﴿الميدي  اإلماـروح بأيعاز منة عف   ا 
الناتج ال محالة مف تبميغ المواليف  الذي وجد عمى سفارة السمري بيف تفاؽيعرؼ بالتسالـ واال 

  .﴾ٖٔٗ﴿﴾ ﴾عميو السبلـ﴿الميدي  اإلماـروح عف أبف 
 . ﴾عليو السالـ﴿الميدي  لإلماـكبعد كفاة الشيخ السمري بدأت الغيبة الثانية 

ىجراف الناس حتى للككالء  مسألةيعير ليا أىمية ىي  ف مف االمكر التي قد يتركيا البعض كالإ
كخير  عية التي تعطى للفقياء في ذلؾ الزمفىمفي المجتم  بقدر الكزف كاأفلـ يكف ليـ كزف 
 ذكرة الشيخ الطكسي حيث ذكر تعليقا  عف مرقد الشيخ عثماف بف سعيد شاىد على ذلؾ ىك ما

أبف ويقولوف ىو رجل صالح وربما قالوا : ىو  وويتبرؾ جيراف المحمة بزيارت ﴿ ف قاؿ :أإلى 
سنة يومنا ىذا . وذلؾ إلى  . وىو ويعرفوف حقيقة الحاؿ في . وال ﴾ـعميو السبل﴿داية الحسيف 

 . ﴾ٕٖٗ﴿﴾ ىو عميو سبع واربعيف واربعمائة عمى ما
كمف ىنا نعرؼ مقدار اليجراف التي كانت تعيشو الككالة الميدكية في حياة الككيل كبعد كفاتو 

 ع كنتيجة يعرفكف حقيقتومف مائتي سنة على كفاتو نجد اف مجاكري قبره ال  أ ثربل بعد  أيضا  
لعدـ االىتماـ بالككالة ظير ال ثير ممف يدعكف الككالة زكرا  كالذيف كق  بيـ أفتتاف كبير بيف 

أف إلى  أحمد الدينكري السراج المكنى بأبي العباسحيث كرد في حديث طكيل عف  يةاإلمام
بالنيابة فقيل لي إف  إليوفمما وردت بغداد لـ يكف لي ىمة غير البحث عمف أشير ... ﴿قاؿ : 

ىاىنا رجبل يعرؼ بالباقطاني يدعي بالنيابة وآخر يعرؼ بإسحاؽ األحمر يدعي النيابة وآخر 
  .﴾ٖٖٗ﴿﴾... يعرؼ بأبي جعفر العمري يدعي بالنيابة

مف معرفة النائب الحقيقي  -كىـ متشيعيف كمجاكريف للنكاب  -بغداد أىل كىذا ما يؤكد لنا حيرة 
 أحكاؿالسائل في الخبر المتقدـ قد بحث كاطل  على إال أف  ﴾و السالـعلي﴿الميدي  لإلماـ

المجاكريف لمدعي النيابة لـ يككنكا إال أف  المدعيف للنيابة حتى عرؼ الحقيقي مف المزيف
 يعرفكف مف ىك النائب كىذا يدلنا على عدـ االىتماـ مف جانبيـ بكجكد نائب مف عدمو .

د ىك ال سب المالي كالشيرة كحب الظيكر كغيرىا مف االمكر ـ الكحييف للنيابة ىميالمدعكاف 
ما دخمنا مع أبي القاسـ ﴿: النيابة زكرا  انو قاؿ  أدعىحتى كرد عف الشلمغاني كىك ممف 

إال ونحف نعمـ فيما دخمنا فيو ، لقد كنا نتيارش  مرالحسيف بف روح رضي هللا عنو في ىذا األ
  .﴾ٖٗٗ﴿﴾ ى الجيفكما تتيارش الكبلب عم مرعمى ىذا األ

                                                 
 ٖٔٗص -السيد دمحم الصدر  –تاريخ الغيبة الصغرى  - ٖٔٗ
  ٕٛٔص -غيبو الطكسي  - ٕٖٗ
 ٖٔٓص - ٔ٘ج -العالمة المجلسي  –بحار اأنكار  - ٖٖٗ
 ٕٜٖ – ٜٖٔص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  - ٖٗٗ



تخفى على المتتب  لتلؾ الفترة مف تقلد زعامة  مطام  ال اإلماـكانت لظاىرة ادعاء الككالة عف 
 دعـ الحككمة العباسيةإلى  ذلؾ مف المطام  أضافةشابو  كما اإلماـ أمكاؿكأغتصاب  يةاإلمام
ي جملة مف ىؤالء كقد ذكر الشيخ الطكس عشكالياأىذه الظاىرة لتشكيو صكرة الككالة بكل إلى 

ثـ  ﴾عليو السالـ﴿اليادي أبي الحسف  أصحابككاف مف المدعيف كاف أكليـ ىك دمحم الشريعي 
خرج حتى لـ يجعلو هللا فيو  مقاما   أدعىمف أكؿ ىك ك  ﴾عليو السالـ﴿العسكري الحسف صحب 
 . ﴾ٖ٘ٗ﴿بلعنو كالبراءة منو ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـتكقي  

مف  أيضا  كاف كىك دمحم بف نصير النميري ك كذبا   اإلماـني لسفارة ككما ذكر الشيخ المدعي الثا
 . ﴾ٖٙٗ﴿بعد الشريعي مرذلؾ اأ أدعىك  ﴾عليو السالـ﴿ العسكري أبي دمحم الحسف  أصحاب
طاىر دمحم بف علي بف بالؿ النيابة  أبك أدعىالسفارة بعد النميري أحمد بف ىالؿ ال كفي ك  أدعىك 
أخي أبف بكر دمحم بف أحمد بف عثماف المعركؼ بالبغدادي كىك  أبك أيضا  السفارة  أدعىك  أيضا  

خبرىـ  أكردالذي  آخر يعرؼ بإسحاؽ اأحمرك أبي جعفر العمري كرجل عرؼ بالباقطاني 
المعركؼ بمذىبو الحسيف بف منصكر الحالج إلى  المجلسي في البحار ككما نسبت دعكى السفار
فييا  وبف علي النكبختي ... كشفإسماعيل  ل بفالصكفي كلو في ىذه الدعكى مكاتبة م  أبي سي

نيا كانت على المظنكف في زمف الحسيف إىذه المكاتبة إال  تأريخأبك سيل كأفحمو . كلـ يعيف 
 .﴾ٖٚٗ﴿بف ركح 

كما ذكر ذلؾ  السمري  بعد كفاة ماإلى  أبك دلف ال اتب حيث كاف على ذلؾ أيضا  كمف المدعيف 
 . ﴾ٖٛٗ﴿المجلسي في البحار

بسيم للمدعي بحيث اف السفير  ا  أمر اف ادعاء السفارة كاف  نقكؿ :ا القدر مف البياف ك نكتفي بيذ
في غيبة كىذه النقطة قد استفاد منيا المدعيف  اإلماـ أف اإلماـإلى  بايصاؿ الناس بطالَ يُ  ال

سي كل ف هللا فضحيـ بمذاىبيـ الفاسدة كعقائدىـ المنحرفة كالتي ذكرىا الشيخ الطك كذبا  للسفارة 
 في كتابو الغيبة .

 الحقيقييف فلك نصارىك قلة اأكؿ اث كاالضطرابات التي حصلت كاف سببيا اأحدف ىذه اأإ
 ساسكشيعة يعتمد علييـ لما حصلت الغيبة مف اأ أنصار ﴾عليو السالـ﴿الميدي  لإلماـكاف 

سفراء  اإلماـ كلما اتخذ ساسالتقية مف اأ ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ك  اإلماـكلما استخدـ 
منو عف  الجباؿ الكعرة كالبالد العفرة ابتعادا   اإلماـالنيابة زيد كعمر كلما سكف  أدعىكنكاب كلما 

تامة كما يتصكر البعض بل لـ ت ف لو غيبة  اإلماـإال أف  القـك الذيف غضب هللا علييـ كلعنيـ

                                                 
 ٕٗٗص - نفس المصدر السابق - ٖ٘ٗ
 ٕٗٗص - ر السابقنفس المصد - ٖٙٗ
 ٜٚٗص -السيد دمحم الصدر  –تاريخ الغيبة الصغرى  - ٖٚٗ
 ٖٛٚص  - ٔ٘ج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار - ٖٛٗ



هللا تعالى بنية إلى  ربمف العيكب كتق   كبر  غير محجكب عمف طير نفسو مف الذنكب اإلماـاف 
كفي ىذا المقاـ قاؿ السيد دمحم الصدر في  عمحالة كىك غير غائب عنو و يالقيو الفإنصادقة 

فانيا تمثل غضب هللا سبحانو عمى  ﴾عميو السبلـ﴿ اإلماـغيبة ﴿خطبة الجمعة ما ىذا نصو : 
بو العمماء السابقوف  اعداء هللا سبحانو وتعالى، فغيب عنيـ وليو مع العمـ االكيد والذي صرح

تحجبو الذنوب  إنما ﴾سبلـ هللا عميو﴿انو ال يمكف اف يكوف غائبا عف المستحقيف لرؤيتو وانو 
والعيوب والمظالـ الموجودة لدو ُه االفراد والجماعات. فاي فرد تصورناه انو ليس لو ذنوب 

 عميػو. و سيرو ُه الميدي ويتعرؼفإنسبحػانو وتعالى منيا  أماـ هللاوعيوب وىو مبرأ 
فإف مف اجل خوؼ القتل،  ﴾سبلـ هللا عميو﴿غاب  إنمااف المتشرعة يشعروف انو آخر وبتعبير 
لمف ال يخاؼ منو االعتداء وىـ كثيروف والحمد  أحياناً فمماذا ال يظير  تماماً  صحيحاً كاف ذلؾ 

  مف الشيعة والمواليف. 
وال مبرؤوف مف الذنوب  ماـاإلوجواب ذلؾ نفس الجواب وىو انيـ غير مستحقيف لرؤية 

 أماـ هللاالدرجة التي يبمغوف بيا درجة االستحقاؽ. اذف فمنعرؼ ميزاننا وموقعنا إلى  والعيوب
بيف سواًء في خارجو و أو في العراؽ سواًء في خارجيا و أو في الحوزة سواًء سبحانو وتعالى 
ة الميمة والتي ليياإل  كل اجيالنا تخفى عمييا كثير مف االمور ألف خارجيـ.أو المواليف 

الحجة. مع العمـ انو ال يحتمل  اإلماـاوضحيا التعرؼ عمى قبر الزىراء والتعرؼ عمى شخص 
اف الببلء الذي نزؿ عمى اؿ  ليياف يحجب ذلؾ عف المستحقيف لو، وليس ذلؾ مف العدؿ اإل 

اكموف شاة كاف لبعض التقصيرات حسب رواية موجودة وىو انيـ كانوا ي إنمااسرتو أو يعقوب 
صدؽ  إذامشوية في بعض االمسيات فجاءىـ فقير يطمب العطاء فمـ يعطوه. وفي الحكمة: 

حقيقة فمنعوه فكاف ذلؾ إيذانا حقًا السائل ىمؾ المسؤوؿ. وقد كاف ىذا السائل في عمـ هللا مست
 ببدء الببلء.

حزف فيو بكى حتى ابيضت عيناه مف ال ﴾عميو السبلـ﴿... محل الشاىد فييا اف يعقوب 
الكريـ، ولكنو قد رجع بصره عندما القي قميص يوسف عمى وجيو. ولـ  القرآفكظيـ بنص 

يكف بكاؤه بكاء العاطفة عمى ابنو بل اسفا لحصوؿ ذلؾ التقصير وبيانا لمتوبة منو وكاف يقوؿ 
 المعرفة اني اعمـ بانو عندأىل وفسره بعض  ﴾واعمـ مف هللا ما ال تعمموف ﴿ القرآفبنص  أيضاً 

ينتظر زواؿ الغضب وتوبة هللا  ﴾سبلـ هللا عميو﴿زواؿ الغضب يزوؿ الببلء. وكاف يعقوب 
عمييـ. فحينما القي عميو قميص يوسف كاف ىذا إيذانا بزواؿ الغضب وانو يمكف التعرؼ عمى 

  .﴾ٜٖٗ﴿﴾يوسف وحصوؿ الرضا، ولذا كف عف البكاء ورجع بصره
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قد حل بنا ككانت نتيجتو  لييعرفكا اف الغضب اإلالغيبة ك  أسبابف الفقياء قد عرفكا كعلمكا إ
ذلؾ الغضب المسبب للغيبة كلـ يعطكه االىتماـ  ةيـ لـ يعملكا على ازالإال إنابتعاد المعصكـ عنا 

ختالفاتيـ فييا ااالستثنائي حتى انيـ لـ يعطكه االىتماـ بقدر اىتماميـ بمسائل الطيارة كالنجاسة ك 
لمعدكميف فلـ نراىـ ييتمكف بتأليف ال تب التي تشرح لنا قضية اال النادر منيـ كىـ بعداد ا

قناة  كما اننا لـ نرَ  ع قياسا بباقي المكضكعات جدا  المكعكد بالتفصيل كاف كجدت فيي قليلة 
بأف كتكعية الناس  للمنتظريفكبياف قضيتو  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـخاصة ب مثال  فضائية 
 أمكاؿه علما  بانيـ يمل كف المليارات مف أمر كاف حقيقييف حتى يظير كاع أنصارإلى  يحتاج اإلماـ
 الغائب .  اإلماـ
إال أف  كعف عصر الظيكر ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـف ت لمكا عف ا  منيـ ك  كثيرا  ف إاننا نرى 
 .في تعييف مصاديق شخصيات عصر الظيكر  خصكصا  يـ في تغيير مستمر أقكال
عبد هللا الحسيف القحطاني كبيف الشيخ علي  أبكت بيف السيد اعجبتني مناقشة جر كقد 
 حيث بيف السيد القحطاني ال ثير مف المالبسات التي كق  بيا الشيخ ال كراني منيا ﴾ٖٓ٘﴿ال كراني
السيد دمحم باقر الصدر ىك النفس الزكية الكارد بأف ذكره ال كراني في كتابو عصر الظيكر  ام

النفس الزكية ىك السيد دمحم باقر بأف قكؿ الإلى  و قد تغير رأيونإال إذكرىا في عالمات ظيكر 
كال السيديف لـ يقتل معيـ سبعيف مف الصالحيف كالذي جاء بيانيا في كلمات بأف الحكيـ علما 

 . ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ
ال ثير مف المكاصفات التي كردت في إال أف  الشيصباني ىك صداـ الملعكف بأف ككذلؾ ذكر  

التي يتذبذب فييا مف يكتب  خرى الشيصباني غير متكفرة في صداـ كغيرىا مف االمكر اأ صفات
منيـ على كجو الخصكص كقد شاىدنا قلة المعرفة بيذا  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـعف 

 ال قليل منيـ كىذا ىك السبب الرئيسي لتأخر ظيكر المعصـكإ باقي الناسالجانب عند الفقياء ك 
كما ىك اال فرجنا نحف في -تعجيل الفرج إلى  طى االىتماـ التاـ كال امل الداعيانو لـ يعإذ 

 .كالى يكمنا ىذا -مرحقيقة اأ
ية اإلمامكما اننا سكؼ نتعرؼ في البحكث التالية على عظيـ التيو الذي حصل بعد الغيبة عند  

الغيبة بيننا كبيف على كجو الخصكص جراء الغيبة التي حلت بنا م  اننا ال نتحرؾ لرف  حجاب 
تباع على مر المظلكـ العالـ بحالؿ هللا كحرامو الذي ابعده هللا عنا نتيجة التقصير الصادر مف اأ

يكمنا ىذا حيث اننا على علـ بل حتى إلى  العصكر كلـ يتبدؿ ىذا التقصير بالكفاء كالتضحية
 اإلماـرئيسي في غيبة التقصير ىك السبب البأف الغائب يعرؼ  اإلماـمف يتحدث عف الغيبة ك 

اف مف التقصير في حقة عدـ االستعداد إذ  رف  ىذا التقصير ظير بقية هللا في ارضو إذاف

                                                 
 كما بعدىا ٘ٚٔص–راج  كتاب القحطاني يناقش العلماء كالمدعيف - ٖٓ٘



إلى  ككذلؾ عدـ اظيار الحاجة علنصرتو ككذلؾ عدـ تعريف الناس بمنياجو كمنياج ابائو البررة
كز للمعصـك الفقياء ال يشككف العحيث اف ال ثير مف  عالمعصكـ كىذه مف المسائل الميمة

ىك في عصر االزدىار كالتطكر كال ماؿ كسكؼ يتمسككف بيذه اآلف بل يقكلكف اف الفقو  ا  إطالق
بخير كالديف بخير ارج  مف  سالـفيقكلكف لو اإل ﴾عليو السالـ﴿المظلـك  يأتي افإلى  ال لمات

 .االنتقاـ حيث اتيت فينتقـ منيـ اشد
 اإلماـكىك يصف حاؿ علماء السكء عند خركج  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرعف فقد جاء  

الفتوو ُه في الديف لما ال يعمموف فتعسًا أىل وينتقـ مف ﴿حيث قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿الميدي 
بالخبلؼ ليـ وألتباعيـ ، أكاف الديف ناقصًا فأتموه اـ كاف بو عوجًا فقوموه اـ الناس ىموا 

فكذبوه أـ الديف لـ يكمل  إليوفيما أوحي ىـ بالصواب فعصوه أـ وىـ المختار أمر اـ فأطاعوه 
  .﴾ٖٔ٘﴿﴾........عمى عيده فكمموه وتمموه أـ جاء نبي بعده فاتبعوه 

: قاؿ رسكؿ  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرقاؿ : قاؿ  ﴾عليو السالـ﴿عف أبي عبد هللا كقد كرد 
إال  سبلـى مف القرآف إال رسمو ومف اإلسيأتي عمى الناس زماف ال يبق﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾هللا 
و ، يسمعوف بو وىـ أبعد الناس منو ، مساجدىـ عامرة وىي خراب مف اليدو ُه ، فقياء أسم

لييالفتنة و  منيـ خرجتذلؾ الزماف شر فقياء تحت ظل السماء    .﴾ٕٖ٘﴿﴾ـ تعودا 
فقياء ذلؾ ﴿حيث انو قاؿ  مف الفقياءا  أي انو لـ يستثني ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾نالح  مف قكؿ رسكؿ هللا 

إف  خميفة يخرج ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـ عفكجاء التأ يد .  ﴾الزماف شر فقياء
هللا بالسيف ويرفع المذاىب إلى  يدعو -:  أف قاؿإلى  ... ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾مف عترة رسوؿ هللا 

ما يرونو مف ل جتياداإلأىل الخالص . أعداؤه مقمدة العمماء عف األرض ، فبل يبقى إال الديف 
مف سيفو ، يفرح بو  خوفاً أئمتيـ ، فيدخموف كرىا تحت حكمو  إليوالحكـ بخبلؼ ما ذىب 
بيده ألفتى الفقياء  ولوال أف السيف -أف قاؿ : إلى  ...مف خواصيـ  أكثرعامة المسمميف 

ذا حكـ فييـ بغير مذىبيـ أنو عمى ضبللة في ذلؾ ويعتقدوف فيو إ -أف قاؿ : إلى  ...بقتمو 
  .﴾ٖٖ٘﴿﴾... الحكـ
تباعيـ أ ف حيف ظيكره فقم بل انيـ سيدفعك  ﴿عليو السالـ﴾ف الفقياء لـ يكتفكا بمقاتلة الميدي إ

اعداؤه مقلدة العلماء بأف فيما تقدـ مف ال الـ  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـلقتالو حيث قاؿ 
في نظرىـ خارجا  عف  اإلماـلميدي يحكـ بخالؼ فقيائيـ كىذا مما يجعل حيث انيـ سيركف اف ا

 . و يحكـ بخالؼ المشيكر عندىـأن ع الديف
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علييـ ﴿ ئمةابتعاد المنيج الفقيي عما كاف عليو في زماف اأ البحكث عفكسنتعرؼ فيما يلي مف 
دىـ عف كالـ بتعا و الأحكامالحجة ك  أقكاؿفمف الطبيعي انيـ سيستغربكف مف  ﴾السالـ

 . المخالفيف أصكؿالمعصكميف كتمسكيـ ب
ولوال أف السيف بيده ألفتى الفقياء ﴿فيما تقدـ  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـكلذلؾ قاؿ  
 . ال ييابكف مقاموانيـ سيخافكف سيفو كال يخافكف عقاب هللا كما انيـ إذ  ﴾بقتمو

العصر والزماف ! إماـ  بب في غيبةنحف الس﴿كفي ىذا السياؽ يقكؿ العارؼ الشيخ بيجت : 
قد يعيش  نساف؟ فيذا اإل  نسافواال مف سيقتمو اف ظير ؟ ىل سيقتمو الجف ؟ اـ اف قاتمو اإل 
الجرائـ بما في ذلؾ ارتكاب  أعظـفي ىالة مف الجيل واالنحطاط بحيث ال يتورع عف أرتكاب 

  .﴾ٖٗ٘﴿﴾الجريمة بحق مف يدر عميو منفعتو ومصمحتو 
العديد مف الفقياء  تأريخل قد تصيب كل الناس كمف مختلف الطبقات كقد ذكر لنا الف ىالة الجيإ

 ﴾عليو السالـ﴿عيسى المسيح حبار كقاتلكىـ كما قاتل اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالذيف خالفكا اأ
جراء حبو للدنيا كالمناصب الدنيكية كطاعتو لنفسو  إنسافأي  صيبيالجيل قد فإف حقدا كعداكة 
 بالسكء كغيرىا مف االمكر .االمارة 

 اإلماـعف منيا ما جاء  ﴿عليو السالـ﴾الميدي  اإلماـعف حرب  خبارلقد تحدثت الركايات كاأ
الكوفة فيخرج منيا بضعة عشر آالؼ إلى  إذا قاـ القائـ سار﴿: قاؿ  انو ﴾عليو السالـ﴿الباقر 

يث جئت فبل حاجة لنا في أنفس يدعوف البترية ، عمييـ السبلح ، فيقولوف لو : إرجع مف ح
بني فاطمة ، فيضع فييـ السيف حتى يأتي عمى آخرىـ . ثـ يدخل الكوفة فيقتل كل منافق 

 . ﴾ٖ٘٘﴿﴾مرتاب ، ويقتل مقاتمييا حتى يرضى هللا عز وعبل 
فإف المنافقيف ىـ منتحلي التشي  كلذلؾ بأف  ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا  يؿ أبك قلقد اكردنا فيما تقدـ 

كل منتحل للتشي  كىك في حقيقة أي  كل منافق مرتاب سيقتل في ال كفة ﴾ليو السالـع﴿ اإلماـ
 ه مف المنافقيف .أمر 

يا مالؾ بف ضمرة ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرعف مالؾ بف ضمرة قاؿ : قاؿ كقد جاء 
 أميركيف أنت إذا اختمفت الشيعة ىكذا ؟ وشبؾ أصابعو وأدخل بعضيا في بعض . فقمت يا 

لمؤمنيف ما عند ذلؾ مف خير . قاؿ : الخير كمو عند ذلؾ ، يا مالؾ عند ذلؾ يقـو قائمنا ا
فيقدـ سبعيف رجبل يكذبوف عمى هللا ورسولو صمى هللا عميو وآلو فيقتميـ . ثـ يجمعيـ هللا 

  .﴾ٖٙ٘﴿﴾عمى أمر واحد
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 عظـالرسكؿ اأانو قد ذكر إذ  أبدا  تفسير إلى  التي ال تحتاجف ىذه الركاية مف الكاضحات إ
كقد نقلنا حديثو كفيو اف فقياء ذلؾ الزماف شر فقياء تحت ظل السماء منيـ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾
لييخرجت الفتنة ك   . ـ تعكدا 
ىؤالء السبعيف مف فقياء الضاللة ىـ بأف نفيـ  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميركالـ  أكحيف نقر 
تفرقيـ كلذلؾ ىـ السبب في إذ  كاحد أمر   على المكاليفيـ يجتم  الفتنة كاالختالؼ كفي قتل أصل
 . قدكىا لقتالو كحربوقتليـ ل ي يخمد الفتنة التي اك إلى  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـيعمد 
عليو ﴿فقيائيـ كنفيـ ذلؾ مف قكؿ الصادؽ  كامر أإمتثاال  تباعيـ سيقاتلكف الميدي أبل اف 
 . جتياداإلأىل مف أعداؤه مقلدة العلماء بأف جاء فيو  كالذي اكردناه كقد ﴾السالـ

نصب  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـكمما تقدـ يجب اف نتحلى بالثقافة الميدكية كاف نجعل 
فقد تصيبنا ىالة الجيل التي  تباعككاجب اإل مفترض الطاعة اإلماـفإف اعيننا كىك قائدنا ال غيره 
 علمنا باننا نعيش عصر انبثاؽ إذا خصكصا  كنحف غافلكف  اإلماـذكرىا الشيخ بيجت كنقاتل 

العالمات قد تحققت كباقي العالمات قد بانت في االفق  أغلبعصر الظيكر الشريف كاف  نكر
 قكاؿاأ أ ثركلعل  كقد ذكر ال ثير مف الباحثيف كالعارفيف باننا نعيش عصر الظيكر الشريف

كنا منذ نبشر الشباب بانيـ ﴿جت حيث قاؿ : را  بالنفس ىك ماذكره العارؼ الشيخ بييتأث
الكيوؿ انيـ سيشيدوف عصر اآلف ي ابشر إال إن ﴾ع﴿ عظـسيدركوف ظيور بقية هللا األ

  .﴾ٖٚ٘﴿﴾الظيور
اننا حيف نعرؼ باننا نعيش عصر الظيكر يجب اف نعلـ باننا مقبليف على فتف كعلى ال ثير مف 

عف منصكر قاؿ : قاؿ لي أبك لغربلة فقد جاء المفاجأت التي يككف فييا التمحيص كالتمييز كا
ال يأتيكـ إال بعد إياس وال وهللا حتى  مرإف ىذا األ﴿: يا منصكر  ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا 

  .﴾ٖٛ٘﴿﴾تميزوا وال وهللا حتى تمحصوا وال وهللا حتى يشقى مف يشقى ويسعد مف يسعد
لـ أحسب الناس ا"﴿ يقكؿ : ﴾عليو السالـ﴿عف معمر بف خالد قاؿ : سمعت أبا الحسف كجاء 

ثـ قاؿ لي : ما الفتنة ؟ قمت : جعمت فداؾ .  ﴾ٜٖ٘﴿أف يتركوا أف يقولوا آمنا وىـ ال يفتنوف "
الذي عندنا الفتنة في الديف ، فقاؿ : يفتنوف كما يفتف الذىب ، ثـ قاؿ : يخمصوف كما يخمص 

  .﴾ٖٓٙ﴿﴾الذىب 
إف حديثكـ ىذا  ﴿قاؿ :  ﴾لسالـعليو ا﴿سليماف بف صالح رفعو عف أبي جعفر  كجاء عف

لتشمئز منو قموب الرجاؿ ، فمف أقر بو فزيدوه ، ومف أنكره فذروه ، إنو ال بد مف أف يكوف 
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فتنة يسقط فييا كل بطانة ووليجة حتى يسقط فييا مف يشق الشعر بشعرتيف ، حتى ال يبقى 
  .﴾ٖٔٙ﴿﴾إال نحف وشيعتنا

 خصكصا   يمافة كالتمحيص ىك الجيل كعدـ اإلالغربلإلى  الرئيسية الداعية سبابف مف اأإ
ىذه القلكب قد  أف بعيدا  عف قلكب الناس هلذلؾ سيككف ظيكر  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـب

بنفس العيف  وأصحابك  اإلماـالميتة تجعلنا نرى  العمياءملئت قسكة كملئت بالذنكب كىذه القلكب 
 و.أصحابالتي كاف يرى بيا قريش الرسكؿ ك 

 ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ امكة كىذه االمكر مما ذكرىأىل ا نستيز  بو كما استيز  بالرسكؿ فلربم
إف قائمنا ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿سمعت أبا عبد هللا  عف الفضيل بف يسار ع قاؿ :فقد جاء 

مف جياؿ  ﴾صمى هللا عميو وآلو﴿إذا قاـ استقبل مف جيل الناس أشد مما استقبمو رسوؿ هللا 
أتى الناس وىـ  ﴾صمى هللا عميو وآلو﴿ية . قمت : وكيف ذاؾ ؟ قاؿ : إف رسوؿ هللا الجاىم

ف قائمنا إذا قاـ أتى الناس وكميـ  يعبدوف الحجارة والصخور والعيداف والخشب المنحوتة ، وا 
  .﴾ٕٖٙ﴿﴾ ...يتأوؿ عميو كتاب هللا يحتج عميو بو ، 
عميو ﴿إف القائـ ﴿: انو قاؿ ﴾يو السالـعل﴿عف أبي عبد هللا كقد جاء ما يشابو ىذه الركاية 

 ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾رسوؿ هللا  ألف ، ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾يمقى في حربو ما لـ يمق رسوؿ هللا  ﴾السبلـ
ف القائـ يخرجوف عميو  فيتأولوف أتاىـ وىـ يعبدوف الحجارة المنقورة والخشبة المنحوتة ، وا 

 . ﴾ٖٖٙ﴿﴾ ويقاتموف عميو عميو كتاب هللا
كىل كل الناس ليـ ىذه القدرة ؟ اف  تأكيلليـ القدرة على الأناس عف  ف ىذيف الخبريف يتحدثافإ

الناس فليس شغل البقاؿ  باقيمف اختصاص الفقياء كليست مف اختصاص  تأكيلال مسألة
 اإلماـكف بو دعكة الناس سيأخذكف مف افكاه الفقياء ما يصدإال أف  على سبيل المثاؿ تأكيلال
 ه كىـ القلة القلية المستضعفكف في االرض .أنصار ك 

عف جيل  خبارىـ جياؿ يسمعكف كيرددكف كما يفعل الببغاء كقد تحدثت اأأ ثر كالناس كما ذكرنا 
عف أبي حمزة الثمالي منيـ كمف جيليـ فقد ركي في ىذا السياؽ  اإلماـ وكما سيالقي الناس أ ثر

إف صاحب ىذا األمر لو قد ظير لقي مف ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿عفر ع قاؿ : سمعت أبا ج
  .﴾ٖٗٙ﴿﴾أكثرو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾الناس ما لقي رسوؿ هللا 

ماذا لقي رسكؿ هللا مف الناس غير الت ذيب كالتشني  فمنيـ مف قاؿ عنو مجنكف كمنيـ مف قاؿ 
 كما اتيـ جده مف قبل . أيضا   اإلماـكذاب كساحر كغيرىا مف التيـ التي سيتيـ بيا 
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رسكؿ هللا الناس في  دعىكما  يدا  يستأنف الدعاء جد اإلماـكنتيجة ليذا الكاق  المرير نجد اف 
 إف قائمنا إذا قاـ دعا الناس﴿أنو قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿عف أبي جعفر فقد جاء  سالـباد  اإل
ف اإل  تسميما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  إليوأمر جديد كما دعا إلى  بدأ غريبا وسيعود غريبا  سبلـ، وا 

  .﴾ٖ٘ٙ﴿﴾كما بدأ ، فطوبى لمغرباء
بالكركد كما يتصكر البعض ممف عماه الجيل  اإلماـكبعد ىذا الدعاء ىل يستقبل الناس دعكة 

 كغرتو الدنيا اـ ال ؟
تسقيم كاللعف كما جابو ال أنكاعستستقبل بكل  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـالجكاب اف دعكة 

 مف قالكا عنيـ قريش بانيـ اراذلنا . الناس دعكة رسكؿ هللا كما نصره اال
عليو ﴿الصادؽ  اإلماـيتحدث  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـمف دعكة كعف مكقف عامة الناس 

اؿ : المشرؽ والمغرب . قمت لو : مـ ذلؾ ؟ قأىل إذا رفعت راية الحق لعنيا ﴿: قائال   ﴾السالـ
  .﴾ٖٙٙ﴿﴾مما يمقوف مف بني ىاشـ

ال اذبيف ة اإلمامك  الزعامةمف مدعي أي  اف مكقف الناس سيككف اللعف لما يلقكف مف بني ىاشـ
ال يخرج القائـ حتى يخرج ﴿:  انو قاؿ ﴾عليو السالـ﴿أبك عبد هللا  ف فقد جاء عفافي ذلؾ الزم

  .﴾ٖٚٙ﴿﴾نفسوإلى  اثنا عشر مف بني ىاشـ كميـ يدعو
عند خركجو فقد جاء  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـيرتدكف عف  مرالقائليف بيذا اأ أغلبستجد  كلذلؾ
خرج مف ىذا األمر  ﴾عميو السبلـ﴿إذا خرج القائـ ﴿:  انو قاؿ ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا  يأبعند 

  .﴾ٖٛٙ﴿﴾مف كاف يرو ُه أنو مف أىمو ودخل فيو شبو عبدة الشمس والقمر
بلة التي سيق  فييا ال ثير مف الناس نتيجة البتعادىـ عف كىذه مف اساليب التمحيص كالغر 
يـ سيقعكف في الجيل كحب الدنيا مما يجعليـ يخرجكف فإنلنصرتو المعصـك كعدـ استعدادىـ 

ا  منيـ في نظر المجتمعات الدينية كما اننا شأن أقل أناس آخركف كيدخلكف فيو  مرمف ىذا اأ
 الميدي اإلماـطريق نصرة إلى  عف الديف كسييتدي دبعيىك ؾ مف لىنابأف نفيـ مف ىذه الركاية 

  . بعد تصديقو لدعكتو كالتحاقو بجيشو ﴾عليو السالـ﴿
بيا  كيستيز  كل نو يكذب دعكتو  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـإلى  قرب الناسأنو أكىناؾ مف يدعي 
ه ككبريائو غركر فإف كبذلؾ  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـمف غيره بالقرب مف  أكلىحيث يعتبر نفسو 

الذي يـ ينقضكف عيد هللا فإنكبذلؾ  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـكقكؼ عدكا  بكجو الإلى  يدفعو
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ماـ التحاقيـ براية أستقف حاجزا  ةقلكبيـ المريضإال أف  كانكا يقكلكف بو كيدعكف بتعجيل الفرج
 الحق .

 اإلماـلمكعكد فقد جاء عف المركية عف القلة القلية التي ستنصر ا خباركلذلؾ فقد تحدثت اأ
يسير ،  شيءقاؿ مف العرب  ﴾عميو السبلـ﴿مع القائـ ﴿كـ :  انو قاؿ ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ 

لمناس مف أف يمحصوا ويميزوا  ال بدفقيل لو : إف مف يصف ىذا األمر منيـ لكثير ؟ ! قاؿ : 
  .﴾ٜٖٙ﴿﴾ويغربموا ، وسيخرج مف الغرباؿ خمق كثير 

صاحب العصر كالزماف  أنصارالفتف كجعلنا هللا كايا ـ مف في كقكع المف ذنا هللا كايا ـ ااع
ه انو نعـ المكلى أنصار المدافعيف عنو كالمحاميف عف دينو كمف خدامو كخداـ  ﴾عليو السالـ﴿

 كنعـ النصير .
حيف ظيكره ﴿عليو السالـ﴾ الميدي  اإلماـيا كماسيالقيو أسبابتحدثنا عف الغيبة كعف بعد أف 
كمدى ﴿عليو السالـ﴾  تجري في غيبة كلي هللاالتي س ُسنففي المبحث التالي النبيف أف نحب 

كل ىذا سنتعرؼ عليو في  ُسنفبعد غيبتو كمف كاف المؤثر في ىذه ال مةانطباقيا على اأ
 المبحث التالي نسأؿ هللا التكفيق كالعصمة . 

 رابعًا :
 ... ةػػالغيب ُسنف    
التي تسببت بغيبة  سبابالغيبة كعلليا كقد تبيف لنا اف أعظـ اأ ابأسبما تقدـ ذكرنا فيبعد أف 

 .مر بيانو ككما  يةاإلمامرجاالت في نفس  الغالبكلي هللا ت مف في 
ىذه فإف  ﴾عليو السالـ﴿الثاني عشر  اإلماـغيبة  ُسنفالذي يعنينا في ىذا الفصل ىك بياف ف إ

بمفرداتيا  ُسنةكل ي نفيـ ىذه ال ﴾علييـ السالـ﴿ نبياءاأ ُسنفمف  ُسنةكما زالت  الغيبة كانت
أما الفيـ الثاني فيكمف في ع الغيبة كىذا ما حدث في الفصل السابق أسبابعلينا اف نفيـ أكال 

تجري إال أف  هللا أبى أف كذلؾ ﴾علييـ السالـ﴿ نبياءمعرفة اأحداث التي كقعت بعد غيبات اأ
عف  في غيباتيـ كىذا ما جاء ﴾علييـ السالـ﴿ نبياءاأ ُسنف ﴿عليو السالـ﴾الميدي  اإلماـفي 

أبف ، فقمت لو ، يا  إف لمقائـ منا غيبة يطوؿ أمدىا﴿قاؿ :  حيث ﴾عليو السالـ﴿أبي عبد هللا 
عمييـ ﴿ نبياءاأل  ُسنفتجري فيو إال أف  هللا عز وجل أبى ألف رسوؿ هللا ولـ ذلؾ ؟ قاؿ :

نو ال بد لو ي ﴾السبلـ ا سدير مف استيفاء مدد غيباتيـ ، قاؿ هللا تعالى : في غيباتيـ ، وا 
  .﴾ٖٓٚ﴿﴾مف كاف قبمكـ ُسنفأي  ﴾لتركبف طبقا عف طبق﴿
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يعبد مف دكف هللا فبعد ربا  العجل  إتخاذىي  ُسنفال أبرزكلعل مف أشير الكقائ  التي حدثت ك 
أبف د ذكر لى ساحة القـك رجال يدعى السامري كقعظير  ﴾عليو السالـ﴿غيبة كليـ هللا مكسى 

، وكاف  سبلـاإلو موسى بف ظفر ، وكاف منافقا قد أظير أسم﴿ : حاؿ السامري قائال   عباس
كاف السامري صائغا كاىنا ﴿الكصية :  إثباتقاؿ المسعكدي في ك  .﴾ٖٔٚ﴿﴾مف قـو يعبدوف البقر

يتنجـ فرأو ُه في نجومو اف بني إسرائيل يقطعوف البحر فدخل معيـ ولـ يكف منيـ ، وكاف مف 
كاف ﴿عباس قاؿ : أبف ف كع ﴾ٕٖٚ﴿﴾ية مف ارض مدينة الموصل مف قـو يعبدوف البقرقر 

باجرما وكاف مف قـو يعبدوف البقر وكاف حب عبادة البقر في نفسو أىل السامري رجبل مف 
  .﴾ٖٖٚ﴿﴾و موسى بف ظفرأسممع بني إسرائيل وكاف  سبلـاإلوكاف قد أظير 
عرضو فلما   السامري العجل لبني إسرائيل صن ﴾عليو السالـ﴿غاب نبي هللا مكسى بعد أف 
َلُو ُموَسى َفَنِسيَ  ﴿:  قاؿ ليـ إسرائيلعلى بني  ـْ َواِ  مكسى كتركو نسيو أي .  ﴾ٖٗٚ﴿﴾َىَذا ِإَلُيُك
 . كذىب يطلبوع فعكفكا عليو يعبدكنو اىاىن

إننا حيف نطل  على قصة السامري اأكؿ كعجلو نستليـ منيا دركسا كعبر كلعل أكضح ىذه 
 ركس يكمف في نقطتيف :الد

يدخل في قبل أف  ككاف حب عبادة البقر في نفسو: ككف السامري مف عباد البقر  النقطة األولى
في قلب الرجل ترسبات قديمة نابعة فإف نفاقا   سالـظاىرا كيعتنق اإل ﴾علييـ السالـ﴿ديف مكسى 

التشي  إلى  ف الذيف ينتمكف مف حبو لعبادة البقر كىذا ما حدث بعينو في حاؿ كثير مف رجاؿ الدي
مدرسة آؿ البيت إلى  يـ كانكا مف المعتقديف بمذاىب المخالفيف قبل دخكليـإال إنفي ظاىر اأمر 

الناس حتى  كما اف انتحلكا التشي  كذاع صيتيـ بيف -كما سياتيؾ بيانو -﴾ علييـ السالـ﴿
نيـ بحسف نكاياىـ كاف كالميـ اخرجكا للناس ما كانكا يعتقدكف بو سابقا كقلدىـ البسطاء ظنا م

 . ﴾علييـ السالـ﴿ىذا ناب  مف كالـ العترة الطاىرة 
ىك  إسرائيلبنفسو كابتدعو لبني  والعجل الذي صنعبأف  أدعى: إف السامري قد  النقطة الثانية
لو بني  ﴾عليو السالـ﴿إلو مكسى  َلُو ُموَسى َفنَ ﴿: فقد قاؿ للقكـ  إسرائيلكا  ـْ َواِ  أي  ﴾ِسيَ َىَذا ِإَلُيُك
مف دكف  إسرائيليبحث عنو فعبده بني ىنا كذىب اكتركو ى قد نساه ﴾عليو السالـ﴿ مكسى اف
 هللا .

ذكركا ال ثير مف  اأكؿ قد ابتدعيا سامريكا الغيبة فقدإف ىذه الدعكة التي ابتدعيا السامري 
المخالفيف فاحلكا الخبائث بما يالئـ عقائدىـ كعقائد  ثابتا  القكاعد المبتدعة كغيركا ال ثير مما كاف 
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بأف كادعكا  ﴾علييـ السالـ﴿كترككا الطيبات كلـ يكتفكا بذلؾ فقد نسبكا فعليـ ىذا آلؿ الرسكؿ 
العترة الطاىرة كما إلى  يـ كقكاعدىـأصكلمف بيت النبكة كنسبكا  ةىذه العلـك كتلؾ القكاعد نابع
َلُو ُموَسى  ﴿بأنو  أدعىك  ﴾عليو السالـ﴿مكسى إلى  نسب السامري العجل ـْ َواِ   ﴾.ِإَلُيُك

ىذا الصنف مف الناس كالذي سماىـ بعلماء السكء كالضاللة في  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـكقد ذكر  
يتعمموف بعض عمومنا الصحيحة فيتوجيوف بو عند شيعتنا ، وينتقصوف بنا عند ﴿قكلو : 

التي نحف براء منيا ، أضعاؼ وأضعاؼ أضعافو مف األكاذيب عمينا  إليونصابنا ، ثـ يضيفوف 
فيتقبمو المستسمموف مف شيعتنا ، عمى أنو مف عمومنا ، فضموا وأضموا وىـ أضر عمى ضعفاء 

يـ يسمبونيـ األرواح فإنو ، أصحابشيعتنا مف جيش يزيد عمى الحسيف بف عمي عميو السبلـ و 
عدائنا معادوف ، ، وىؤالء عمماء السوء الناصبوف المتشبيوف بأنيـ لنا موالوف ، وأل مواؿواأل

ويدخموف الشؾ والشبية عمى ضعفاء شيعتنا فيضمونيـ ويمنعونيـ عف قصد الحق 
  .﴾ٖ٘ٚ﴿﴾المصيب
فأما ﴿التقليد حيث جاء فييا  مسألةف ىذه الركاية ىي نفس الركاية التي يحتج بيا الفقياء على إ

فممعواـ أف  هحافظا لدينو مخالفا ليواه مطيعا ألمر موال مف كاف مف الفقياء صائنا لنفسو
الجزء  يـ يذكركىا في استدالالتيـ كاليذكركف إال إنعلى انيا ركاية ضعيفة السند عندىـ  ﴾يقمدوه

 ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالذي ذكرناه كالذي يذكر فيو فقياء الضاللة المتشبيكف بانيـ مكالكف لأل
 .فتأمل 
الميدي  اإلماـسف في غيبة ف ىذا النمكذج مف فقياء الضاللة قد شيده التشي  كم  شديد اأإ
في غيباتيـ فكما قد ظير السامري المكل   ﴾علييـ السالـ﴿ نبياءاأ ُسنفكطبقا ل ﴾عليو السالـ﴿

بكثير مف السامرييف في  أ ثرفقد ظير العشرات بل  ﴾عليو السالـ﴿بعبادة البقر في غيبة مكسى 
 ككما سيأتي بياف ذلؾ . ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـغيبة 
صلى هللا عليو كآؿ كسلـ ﴿مف الجدير بالذكر في ىذا المقاـ ىك ما ذكر الرسكؿ اأعظـ  فإ

صلى هللا ﴿ككيف إنيا ستتخذ بعده عجال ثـ عجال ثـ عجال في قكلو  في حاؿ أمتو ﴾تسليما
موسى اتخذوا بعده عجبل فخالفوا خميفتو ،  أصحابيا عمي إف  ﴿:  ﴾عليو كآؿ كسلـ تسليما
  .﴾ٖٙٚ﴿﴾...ي عجبل ثـ عجبل ، ثـ عجبل وستتخذ أمتي بعد

نبي هللا  ُسنةىي  أيضا   هكحيف ظيكر  ﴿عليو السالـ﴾الميدي  اإلماـفي غيبة  خرى اأ ُسنفكمف ال
:  قاؿ انو ﴾عليو السالـ﴿عف أبى عبد هللا حيث جاء عف زيد الشحاـ  ﴾عليو السالـ﴿صالح 
اب عنيـ كيبل مبدح البطف حسف إف صالحا عميو السبلـ غاب عف قومو زمانا ، وكاف يـو غ﴿

 الجسـ ، وافر المحية ، خميص البطف خفيف العارضيف مجتمعا ، ربعة مف الرجاؿ فمما رجع
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أبدًا ـ وىـ عمى ثبلث طبقات : طبقة جاحدة ال ترجع إلييقومو لـ يعرفوه بصورتو ، فرجع إلى 
بقة الشاكة فقاؿ ليـ : عمى يقيف فبدأ عميو السبلـ حيث رجع بالط أخرو ُه شاكة فيو ، و  أخرو ُه ، و 

أنا صالح فكذبوه وشتموه وزجروه ، وقالوا : برئ هللا منؾ إف صالحا كاف في غير صورتؾ ، 
الطبقة إلى  قاؿ : فأتي الجحاد فمـ يسمعوا منو القوؿ ونفروا منو أشد النفور ، ثـ انطمق

ال نشؾ فيؾ معو أنؾ خبرًا اليقيف فقاؿ ليـ : أنا صالح ، فقالوا : أخبرنا أىل الثالثة ، وىـ 
صورة شاء ، وقد أي  ا ال نمتري أف هللا تبارؾ وتعالى الخالق ينقل ويحوؿ فيفإنصالح ، 

نماأخبرنا وتدارسنا فيما بيننا بعبلمات القائـ إذا جاء ، و  يصح عندنا إذا أتى الخبر مف  ا 
ىي التي نتدارس السماء ، فقاؿ ليـ صالح : أنا صالح الذي أتيتكـ بالناقة ، فقالوا : صدقت و 

فما عبلمتيا ؟ فقاؿ : ليا شرب ولكـ شرب يـو معمـو ، قالوا آمنا با وبما جئتنا بو ، فعند 
 أرسلإنا بما  ﴾اليقيف :أىل فقاؿ : ﴿اف صالحا مرسل مف ربو ﴿ذلؾ قاؿ هللا تبارؾ وتعالى : 

ـ بو كافروف " إنا بالذي آمنت ﴾وىـ الشكاؾ والجحاد :﴿بو مؤمنوف * قاؿ الذيف استكبروا 
قمت : ىل كاف فييـ ذلؾ اليـو عالـ بو ؟ قاؿ : هللا أعدؿ مف أف يترؾ األرض ببل عالـ يدؿ 

،  إماماً عمى فترة ال يعرفوف  أياـعمى هللا عز وجل ، ولقد مكث القـو بعد خروج صالح سبعة 
لح عميو غير أنيـ عمى ما في أيدييـ مف ديف هللا عز وجل ، كممتيـ واحدة ، فمما ظير صا

نماالسبلـ اجتمعوا عميو . و    .﴾ٖٚٚ﴿﴾مثل القائـ عميو السبلـ مثل صالح  ا 
 اإلماـُيتعبكف  ال ىـ مفنستليـ اف المؤمنيف فعال  ﴾عليو السالـ﴿مف قصة غيبة نبي هللا صالح 

بل انيـ ا تفكا بما سألكه عف حالو القديـ فأجابيـ  عظيـ شيئا  أك يـ لـ يطلبكا معجزة فإن بالتصديق
تريد المعجزة ثـ  دائما  يا فإناما القلكب المريضة  يماففصدقكه كىذه ىي القلكب العامرة باإل

 يشاىدكنيا باعينيـ فيقكلكف انيا سحر اال قليل منيـ كىـ بعداد المعدكميف .
كغيبة نبي هللا  ﴾عليو السالـ﴿غيبة اصف بف برخيا كصي سليماف  ُسنةىي  خرى اأ ُسنفكمف ال
 ﴾عليو السالـ﴿جاء عف الصادؽ حيث  ﴾عليو السالـ﴿كغيبة عزير  ﴾لسالـعليو ا﴿دانياؿ 

الشيعة  إليوفمـ يزؿ بينيـ تختمف ...  ﴿قصة غيباتيـ حيث ذكر اصف بف برخيا كقاؿ عنو : 
ويأخذوف عنو معالـ دينيـ ، ثـ غيب هللا تبارؾ وتعالى آصف غيبة طاؿ أمدىا ، ثـ ظير ليـ 

ثـ إنو ودعيـ فقالوا لو : أيف الممتقى ؟ قاؿ : عمى الصراط ،  فبقي بيف قومو ما شاء هللا ،
بغيبتو وتسمط عمييـ بختنصر فجعل  إسرائيلوغاب عنيـ ما شاء هللا فاشتدت البموو ُه عمى بني 

بيت أىل يقتل مف يظفر بو منيـ ويطمب مف ييرب ويسبي ذرارييـ ، فاصطفى مف السبي مف 
ف ولد ىاروف عزيرا وىـ يومئذ صبية صغار فمكثوا في ييودا أربعة نفر فييـ دانياؿ واصطفى م

في العذاب المييف ، والحجة دانياؿ عميو السبلـ أسير في يد بختنصر  إسرائيليده وبنو 
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ينتظروف خروجو ويرجوف الفرج في  إسرائيلتسعيف سنة ، فمما عرؼ فضمو وسمع أف بني 
األسد ليأكمو ، فمـ يقربو ،  ظيوره وعمى يده أمر أف يجعل في جب عظيـ واسع ويجعل معو

ئو فكاف أنبياوأمر أف ال يطعـ فكاف هللا تبارؾ وتعالى يأتيو بطعامو وشرابو عمى يد نبي مف 
دانياؿ يصـو النيار ويفطر بالميل عمى ما يدلى إليو مف الطعاـ فاشتدت البموو ُه عمى شيعتو 

. فمما تناىى الببلء بدانياؿ ىـ في الديف لطوؿ األمد أكثر وقومو والمنتظريف لو ولظيوره وشؾ 
األرض إلى  عميو السبلـ وبقومو رأو ُه بختنصر في المناـ كاف مبلئكة مف السماء قد ىبطت

 ندـ عمى ما أتى أصبحالجب الذي فيو دانياؿ مسمميف عميو يبشرونو بالفرج ، فمما إلى  أفواجا
منو مف التعذيب ، ثـ  تخرج مف الجب فمما اخرج اعتذر إليو مما ارتكببأف دانياؿ فأمر إلى 

فوض إليو النظر في أمور ممالكو والقضاء بيف الناس ، فظير مف كاف مستترا مف بني 
دانياؿ عميو السبلـ موقنيف بالفرج فمـ يمبث إال القميل إلى  ورفعوا رؤوسيـ واجتمعوا إسرائيل

عوف إليو عزير عميو السبلـ فكانوا يجتمإلى  بعده مرعمى تمؾ الحاؿ حتى مات وأفضى األ
ويأنسوف بو ويأخذوف عنو معالـ دينيـ ، فغيب هللا عنيـ شخصو مائة عاـ ثـ بعثو وغابت 

حتى ولد يحيى بف زكريا عمييما السبلـ وترعرع  إسرائيلالحجج بعده واشتدت البموو ُه عمى بني 
هللا ،  أياـفظير ولو سبع سنيف فقاـ في الناس خطيبا ، فحمد هللا وأثنى عميو وذكرىـ ب

وأف العاقبة لممتقيف ووعدىـ الفرج  إسرائيلكانت لذنوب بني  إنماخبرىـ أف محف الصالحيف وأ
  .﴾378﴿﴾...بقياـ المسيح عميو السبلـ بعد نيف وعشريف سنة مف ىذا القوؿ 

 ﴾عليو السالـ﴿اف غيبة اصف بف برخيا كصي سليماف  ﴾عليو السالـ﴿لقد بيف نبي هللا يحيى 
كانت لذنكب بني  ﴾عليو السالـ﴿كغيبة نبي هللا عزير ﴾ليو السالـع﴿كغيبة نبي هللا دانياؿ 

 غيبوإذ  ﴾عليو السالـ﴿الحجة غيب هللا عنيـ حجتو كالحاؿ نفسيا في غيبة كلي هللا إذ  إسرائيل
بيف غير مبالي بكجكده كبيف متحيف َفُيـ  كعدـ استحقاقيا لكجكد الحجة بينيـ مةهللا لذنكب اأ

 ا فيما تقدـ .الفرصة لقتلو كما بين

 ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـ كصياءئو كرسلو في خاتـ اأأنبيا ُسنفتجري إال أف  لقد أبى هللا
في غيباتيـ لطاؿ بنا المقاـ كتشعبت بنا اأمكر فقد غاب عدد كبير  نبياءاأ ُسنفكلك استعرضنا 
لياس كىكد  دعف أقكاميـ كإبراىيـ كيكسف كمكسى كسليماف كداكك  نبياءمف اأ عليو ﴿كصالح كا 
كعباد هللا الصالحيف كقد حدثت أحداث كثيرة بعد غيبة كل نبي  كصياءكغيرىـ مف اأ ﴾السالـ
الذي حل بالناس جراء ابتعاد  كالحيرة كاالختالؼ كاف أىميا التيو ﴾علييـ السالـ﴿هللا  أنبياءمف 

العباد  أفعاؿإال لسكء ىذا االبتعاد ال يككف بأف الحجة عنيـ كقد ذكرنا في الفصل السابق 
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كاستبداليـ لما ىك خير ليـ بالذي ىك شر ليـ جعلنا هللا  كتركيـ الحجة كتمردىـ على الخالق
يا ـ مف الطائعيف  تعالى كأ  . ﴾علييـ السالـ﴿ائو كليكا 

 
 خامسًا :
 ... بعد الغيبة يةاإلمامحاؿ      
 

 مرحمة الشيخيف :
 يةاإلمامظير في ساحة  غاب عنا المعيف العذببعد أف ا نا غكر ءما أصبحك  حلت الغيبةبعد أف 
جنيد االسكافي النيركاني فكاف ليذيف أبف أبي عقيل العماني ك أبف بالقديميف كىما  ما يعرؼ

 ﴾علييـ السالـ﴿بيت النبكة أىل كضحو بعد أف الشيخيف دكرا كبيرا في تغيير مسار العلـ 
هللا  أحكاـكالنظر في  جتيادفظير القكؿ باإل ععلى كجو الخصكص يةاإلمامك  جميعا  للمسلميف 

بيت العصمة ىل أ الرأيكفق العقكؿ القاصرة كالقياس اللعيف كلـ يكتفكا بيذا القدر بل نسبكا 
 ىذا رأي الصادؽ كىذا رأينا كما سيأتي .بأف فقالكا في بعض مكاردىـ  ﴾علييـ السالـ﴿
كعقدكا  ﴾عليو السالـ﴿عصر كصاحب الزماف فقييا بعد غيبة كلي النقالبا ث الشيخيف اأحدلقد 

 كال يخفى ما في ذلؾ مف تشابيا كبيرا يدعكنا سالـالسقيفة كما عقدت مف قبل في أكؿ زماف اإل
 التكقف كالبحث .إلى 

الجنيد أبف أبي عقيل العماني ككاف أبف إف ىذا االنقالب الفقيي حدث في باد  اأمر على يد 
    . أيضا   النيركاني معاصرا لو كمؤازرا

في عصر الغيبة ال برى حيث قالكا فيو : كؿ كيعد العماني كما ذكرنا صاحب االنقالب الفقيي اأ
ية اإلمامىو أبو دمحم الحسف بف عمي بف أبي عقيل العماني الحذاء مف أكابر عمماء ﴿

يق مف ىذب الفقو واستعمل النظر في األدلة وطر أوؿ وفقيائيـ في القرف الرابع اليجري وىو 
  .﴾ٜٖٚ﴿﴾الصحيح في ابتداء الغيبة الكبرو ُه  جتيادباإل حكاـالجمع بيف مدارؾ األ

  .﴾ٖٓٛ﴿﴾مف ىذب الفقو واستعمل النظرأوؿ  ﴿:  أيضا  كقالكا 
والفروع في  صوؿمف ىذب الفقو واستعمل النظر وفتق البحث عف األأوؿ وىو ﴿ : أيضا  كقالكا 

  .﴾ٖٔٛ﴿﴾ابتداء الغيبة الكبري 
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لسيد ل صكؿعلـ اأإلى  مناىج الكصكؿفي مقدمة كتاب  فاضل اللنكرانيالشيخ دمحم الكذكر 
في مقاـ االستنباط واستند إليو الشيخ  صوؿمف اعتمد عمى عمـ األأوؿ أف  ﴿:  الخميني

مف ىذب الفقو ، واستعمل النظر ، وفتق أوؿ وىو  ... الجميل حسف بف عمي بف أبي عقيل
الجنيد أبف ثـ اقتفى أثره ونيج منيجو ...  غيبة الكبرو ُه والفروع في ابتداء ال صوؿالبحث عف األ

  .﴾ٕٖٛ﴿﴾المعروؼ باإلسكافي
ية االتجاه العقلي عند اإلمامعند الشيعة  جتيادؿ قاسـ في كتابو اإلآكذكر الدكتكر الشيخ عدناف 

 ية العقميةصولويمثمو عمماء الفقو الذيف يعتمدوف عمى مبانييـ األ﴿قائال  :  يةاإلمامفقياء 
 وكانوا يستدلوف بالعقل عمى كثير مف األمور ـ طريقتيـ الخاصة بيـ في االستدالؿ الفقييولي
﴾﴿ٖٖٛ﴾.  

كقاؿ فيو :  ﴾الحسف بف عمي بف أبي عقيل العماني﴿كؿ كذكر مف ىؤالء الفقياء في المقاـ اأ
  .﴾ٖٗٛ﴿﴾األبحاث العمميةإلى  بشكمو المعروؼ جتيادمف أدخل اإلأوؿ وىذا العالـ ىو ﴿

 أيضا  كر ثناء الفقياء عليو منيـ الشيخ الطكسي كالعالمة الحلي كالسيد بحر العلـك كذكر ككما ذ
 ﴾ٖ٘ٛ﴿إليورا  لعدـ كصكؿ كتاب العماني إف السيد البركجردي كاف يتأسف كثي

 

مف استعمل النظر أكؿ كالمالح  في ىذا الشيخ كما ذكره الفقياء في كتبيـ ككما مر ذكره بأنو 
كفق المباني  جتيادمف ابتدع اإلأكؿ في عملية االستنباط كما انو  ؿصك مف اعتمد اأأكؿ ك 

 شطرا منيا. ذكرناعف استعماليا بنص الركايات كالتي العقلية المنيي 
ترد عمينا ﴿ : ﴾عليو السالـ﴿ الصادؽ قاؿ : قلت أبي عبد هللا أنو عف أبي بصيرفقد جاء  

ييا ؟ فقاؿ : ال ، أما إنؾ إف أصبت لـ تؤجر فننظر ف ُسنةنعرفيا في كتاب هللا وال  أشياء ليس
ف أخطأت كذبت عمى هللا عز وجل ،   .﴾ٖٙٛ﴿﴾ وا 

قد نيى أبك بصير عف النظر في  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـكالمالح  مف نص الركاية إف 
كفق المباني العقلية  صكؿهللا كل ننا نجد العماني قد استعمل النظر كفتق البحث عف اأ أحكاـ
كقد جاء ىذا المن  على  فعاؿبذلؾ عف النصكص الصريحة في المن  كاإلنكار ليذه اأ معرضا

 ككما ذكرنا فيما تقدـ مف الفصكؿ السابقة . ﴾علييـ السالـ﴿لساف الصادقيف 
المصنفات نقلكا ليذا الشيخ فتاكى شذ بيا عف غيره مف الفقياء منيا ما نقلو المحقق  أصحابف إ

كعدـ انفعاؿ  ينقل عنو فتوتاف شاذتاف ما أفتى بيا غيره إال قميل ﴿: جعفر السبحاني حيث قاؿ 
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في الركعة األولى ببعض السورة وقاـ في  ُسنفومف قرأ في صبلة ال الماء القميل بمجرد المبلقاة
 ابتدأ مف حيث قرأ ولـ يقرأ بالفاتحة . خرو ُه الركعة األ
 كالتالي : شاذة أخرو ُه أبي عقيل فتاوو ُه بف أل إف
 طواؼ النساء .عدـ وجوب  - أ
 .﴾ٖٚٛ﴿﴾عدـ أشتراط رضى المرأة في نكاح بنت أختيا وبنت أخييا عمييا - ب
 ﴾ٖٛٛ﴿ال تاب أىل كما ينقل عنو العديد مف الفتاكى الشاذة حتى عند معاصريو فقد قاؿ بطيارة  

كقاؿ بطيارة العصير العنبي إذا غلى  ﴾ٜٖٛ﴿كقاؿ بجكاز التيمـ بغير اأرض كال حل كالزرنيخ
  ﴾ٜٖٓ﴿كاشتد 
 لالختصار كىذا يرج  ال محالة مراعاة  العديد مف الفتاكى الشاذة ليذا الشيخ تركناىا  تذكر د كق
فقد أ د المحققكف  ﴾عليو السالـ﴿العقلي الذي ابتدعو بعد غيبة كلي هللا  جتيادالنظر كاإلإلى 
ي أبي عقيل العماني كالذأبف ىك  بتدعة بحلكؿ الغيبة ال برى أمف أستعمل النظر ك أكؿ بأنو 

انو كاف فقييا إلى  الشيخ جعفر السبحاني تبرير شذكذه الفقيي ىذااكؿ اقتفى أثره الجنيدي كقد ح
 . ﴾ٜٖٔ﴿بعماف ككانت الصلة بينو كبيف الحكاضر العلمية ضعيفة

بالنيي عف القكؿ بغير علـ كلـ  خباريعد عذرا ليذا الشيخ فقد تكاترت اأ كىذا مما الشؾ فيو ال
 باي حاؿ كاف فييا . حدالقكؿ بغير علـ أ ﴾سالـعلييـ ال﴿ ئمةيجكز اأ

 ذكر ىذا الشيخ في العديد مف كتب الرجاؿك  الجنيدأبف كعلى العمكـ فقد تلى العماني الشيخ 
 ىػ كىك فقيو مف فقياء ٖٔٛالمتكفي سنة  -بف الجنيد االسكافي  أحمدالشيخ دمحم بف كىك 

نحكا مف خمسيف  -أجكبة مسائلو  عدا -لو عدة كتب كرسائل حيث تبلغ مصنفاتو ك ية اإلمام
  .كتابا

مف كىي ناحية  ﴾االسكاؼ﴿اسرة بنك الجنيد مف االسر المعركفة بمدينة إلى  ينتمي ىذا الشيخ
الذي  ﴾الجنيد﴿ليا كىك  علىككاسم . كتنحدر ىذه االسرة مف الجد اأ نكاحي النيركاف بيف بغداد

 عيد كسرى.إلى  يرج  عصره
كسرىع كليذا السبب فقد أشتير بني الجنيد في مدينتيـ كعمكـ  أياـركاف في فيك الذي بنى الشاذ

لما ملؾ بيـ فيقاؿ ﴿اسكاؼ بني الجنيد﴾ ك  المدف المجاكرةع حتى انو قد اقترنت تسمية المدينة
 . كالىـ على اسكاؼلثاني عمر بف الخطاب كقربيـ لو ك المسلمكف العراؽ اقرىـ الخليفة ا
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 خرى مف دراسة الناحية اأ ال بدة ىذه الشخصية ليس ما تقدـ فحسب بل ف الذي ييمنا في دراسإ
مجتيديف  أكائل الغيبة فكاف مف في اعقاب االنقالب الفقيي بدعـىذا الشيخ  ليذا الشيخ فقد قاـ

يتعامل معيا كفق القياسات فكاف الفقيية  المسائل صكؿنظر أكمف أكائل العامليف بال يةاإلمام
لييـ ع﴿ البيتأىل أستعماليا في مدرسة  جات الظنية المنيي كالمحضكرالحنفية كاالستنتا

 .﴾السالـ
 البيتأىل  أئمةإلى  ىأالعمل بالر  ىذا الحد فحسب بل راح ينسبإلى  كلـ يقف ىذا الشيخ

 حكاـنقلة نكعية في التعامل م  اأ بف الجنيد أحمدأحدث الشيخ دمحم بف  حيث ﴾لييـ السالـع﴿
فلـ  ﴾لييـ السالـع﴿المركية عف العترة الطاىرة  فقو مقتصرا على الركاياتالشرعية فقد كاف ال

ء آرافي زج العديد مف  يفالشيخ يفذاى مف سبق يةاإلمام كتب رجاؿ كلـ تحدد لنا تأريخيذكر ال
كالمعاصريف ليذا  تأريخأشار ال فقد ﴾لييـ السالـع﴿ البيتأىل مدرسة إلى  خرى المذاىب اأ أئمة

بذلؾ على االستنتاجات الظنية  ا  كمعتمد الرأيك  مستعينا بالقياس جتياديو القكؿ باإلالشيخ على تبن
 .كأشتيركا بيا المذاىب االربعة أئمةالتي أستعمليا 

ذكره  ية منيا مااإلمامكقد ذكر ليذا الشيخ جملة مف المسائل التي خالف بيا المشيكر بيف فقياء 
ي بغير بلة ؿ بجكاز المسح بالماء المستانفقاك  ﴾ٕٜٖ﴿في اف الغسل مطلقا يجز  عف الكضكء

كقاؿ  ﴾ٜٖ٘﴿كقاؿ بجكاز ازالة الدـ بالبصاؽ ﴾ٜٖٗ﴿بطيارة القليل مف الدـ أيضا  كقاؿ  ﴾ٖٜٖ﴿الكضكء
في اذاف  ﴾الصالة خير مف النكـ﴿كقاؿ بجكاز قكؿ عبارة  ﴾ٜٖٙ﴿بطيارة جلد الميتة بالدباغ

  ﴾ٜٖٛ﴿ب االيسر في الغسلكقاؿ بعدـ كجكب تقدـ الجانب االيمف على الجان ﴾ٜٖٚ﴿الفجر
لمعركؼ ا الجنيد ىك الشيخ دمحم بف دمحم بف نعمافأبف جملة طالب الجدير بالذكر اف مف مف ك 

أدعائاتو ال تب  الجنيد كألف في ردأبف بالشيخ المفيد الذي كاف أكؿ مف تصدى لقياس استاذه 
الجنيد المقربيف أبف ميذ تال الشيخ المفيد كاف أحدبأف كالرسائل كقد يتفاجأ البعض عندما يعلـ 

الجنيد كالرد على أبف  إجتيادذكركا  كىذه الميزة يتميز بيا الشيخ المفيد عف غيره مف الذيف
كمبانيو و ئآراالشيخ المفيد لمعرفة أىل مما  أستعمالو للقياس كالظف كسلككو طريق المخالفيف

 . مف غيره أ ثر ةاالستداللي
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 الجنيد كسلككة طريقأبف ء آرا ليوإسائل السركية ما ذىبت لشيخ المفيد في كتابة الما قد ذكرل

الظف ،  عمل فييا عمى أحكاـفأما كتب أبي عمي بف الجنيد ، فقد حشاىا ب﴿المخالفيف قائال  : 
عمييـ  ئمةواستعمل فييا مذىب المخالفيف في القياس الرذؿ ، فخمط بيف المنقوؿ عف األ 

  .﴾ٜٜٖ﴿﴾ حد الصنفيف مف اآلخرالسبلـ وبيف ما قاؿ برأيو ، ولـ يفرد أ
عف نيج نحرافو اك الجنيد كبياف خطأه أبف  ءآراقاـ الشيخ المفيد بقيادة حملة للتأليف كاف ىدفيا رد 

االستدالؿ كخطأه في مكارد عديدة فقد كتب  فعارضو كحارب طريقتو في ﴾لييـ السالـع﴿اؿ دمحم 
الجنيد منيا المسائل أبف ء أستاذه آرارد بيا  الشيخ المفيد جملة مف ال تب كالرسائل التي

نقض رسالة  أسـكرسالتاف اأكلى في رد المسائل المصرية ب الصاغانية ع كالمسائل السركية ع
 . الرأي إجتيادالجنيد في أبف النقض على  أسـب خرى كاأ مصر عأىل إلى  الجنيدي

تى ظف البعض أف ذلؾ الليجة في رد تلؾ اأفكار ح ةكشد ةالصراح ككاف الشيخ المفيد في غاية
إصالح العلـ كدكاـ إلى  لصراحة ليجتو ع كل نو كاف يرى بأنو ال طريق ليس ﴾رحمو هللا﴿منو 

ال ىؤالء م  الديف إال بالشدة  كشريعة رب العالميف . دثرت معالـ الديفأن كا 
سطكرىا الرد على الجنيدي كتاب المسائل  كمف جملة مؤلفات الشيخ المفيد التي جاء بيف

الرد على أحد مشايخ االحناؼ في نيسابكر   تاب ىكالكاف اليدؼ مف تأليف ىذا فقد صاغانية ال
ككاف للشيخ الحنفي طعكف على  ةبمسائل عديد هكناظر  بف الجنيد أحمدالذي ألتقى بالشيخ دمحم بف 

 إلى مما دف  الشيخ المفيد ةأشتيرت ىذه المناظر  ةكبعد فتر  ﴾لييـ السالـع﴿ البيتأىل مدرسة 
 أحتكى الرد على شبيات الشيخ الحنفي ككذلؾ الرد على ما تأليف كتاب المسائل الصاغانية الذي

 . الجنيد ليذا الشيخأبف قالو 
الشيخ  زكاج المتعة كأستعمل مسألةالجنيد أبف الشيخ الحنفي م   فييا كمف المسائل التي تناقش

كلـ يرد  مسألةالجنيد في ىذه الأبف نتصر على االحنفي القياس بأثبات بطالف ىذا الزكاج ف
 ﴿النقاش فقاؿ  الجنيد في نيايةأبف الجنيدي على قياسات الشيخ كنقل الشيخ الحنفي قكؿ 

ي أصحابالمقاؿ عمى  نا القائسيف ، وقاؿ : فؤلجل قولكـ بمثل ىذاأصحابوتشاغل بالثناء عمى 
  .﴾ٓٓٗ﴿﴾ي كميـ في اعتقادىـ فيو أصحابقمت بالقياس ، وخالفت 

مع أنو لو كاف الجنيدي قد قاؿ ﴿الجنيد قائال  أبف  لشيخ المفيد أدعاء الشيخ الحنفي علىفرد ا
ينقض ، فيو مف جنس ما كنا ننكر عميو مف اليذياف ،  بما حكيت عنو ، ولـ يرد فيو ولـ
 .﴾ٔٓٗ﴿﴾ قد بينا خطأه وزايمناه وليس عمينا عيدتو في غمطو ، لما
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 على -الشيخ المفيد أي  -ل فرده الشيخ المفيد كشيد الشيخ الحنفي على الجنيدي بالجي كشيد

فأما شيادتؾ بجيل الجنيدي ، فقد ﴿قائال :  ﴾لييـ السالـع﴿أنحراؼ الجنيدي عف نيج آؿ دمحم 
ف كاف عندنا  أسرفت بما قمت في معناه وزدت في اإلسراؼ ، ولـ يكف كذلؾ في النقصاف ، وا 
ة الشرعي حكاـثار ... فأما قولو بالقياس في األسديد فيما يتحمى بو مف الفقو ومعرفة اآل غير

﴿عمييـ الصادقيف  غيره مف فقياء العامة لـ يأت بيا أثر عف، واختياره مذاىب ألبي حنيفة و 
نا أمره واطرحوه ، أصحابمف  ، فقد كنا ننكره عميو غاية اإلنكار ، ولذلؾ أىمل جماعة السبلـ﴾

 .﴾ٕٓٗ﴿﴾ مصنف لو وال كبلـإلى  ولـ يمتفت أحد منيـ
حقيقة كاقعة فقد يتصكر البعض اف الذي  الجنيدي بعدـ جيلف شيادة الشيخ المفيد إ نقكؿ :

القياس  أصحابأي  -الثقل العلمي كقد يعبر عنو بأنو  ليس مف ذكي  جتياديستعمل القياس كاإل
يـ ليسكا بجيالء كل نَفُيـ  كىذا غير صحيح البتةالسليمة  ليسكا مف ذكي العقكؿ – جتيادكاإل

عف الخكض فييا فابعدتيـ عف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾بمكاض  قد نياىـ هللا كرسكلو  أستخدمكا عقكليـ
 . ﴾اللعنةعليو ﴿ إبليسالقياس  الحق كقربتيـ مف أماـ

 
ية تدرس في مدارس الفقو أصكلقاعدة  ﴾نة هللا عليولع﴿ إبليس اليكـ قياس أصبحلقد 
 ا  مف القياس منيا ماأنكاع قد حـر القياس كل نيـ استثنكا اإلماـ بأفم  قكليـ  ﴾ٖٓٗ﴿صكؿكاأ
بتنقيح المناط  أيضا  يعرؼ  كالقياس المنطقي كما االكلكية قياس منصكص العلة كقياسيعرؼ ب

  .ككما سياتي بياف ذلؾ بالتفصيل القياس الشرعيكالتي أعتبرىا الفقياء عندىـ كلقبكىا ب

و لمنيج المخالفيف إتباعب د قد عمل بالقياس فحسب بل زاد في ذلؾالجنيأبف كعلى العمكـ لـ يكف 
المفيد في المسائل السركية  كعمل بالظف فرد عليو الشيخ الرأيفقاؿ ب ﴾علييـ السالـ﴿آلؿ البيت 
 ﴿  مصر ، ولقبيا بأىل إلى  وكتبيا الجنيد جمعياأبف وأجبت عف المسائل التي كاف  ﴿قائال  : 

وظف أنيا مختمفة في معانييا ، ونسب ذلؾ إال  فييا أبوابا ، خبارعل األوج ﴾المسائل المصرية 
وأبطمت ما ظنو في ذلؾ وتخيمو ، وجمعت بيف  : الرأيفييا ب ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةقوؿ األ 

فمف ظفر بيذه األجوبة وتأمميا بإنصاؼ ،  جميع معانييا ، حتى لـ يحصل فييا اختبلؼ ،
في جميع ما يظف أنو مختمف ، وتيقف ذلؾ  و معرفة الحقوفكر فييا فكرا شافيا ، سيل عمي

  .﴾ٗٓٗ﴿﴾السبلـ المروية عف أئمتنا عمييـ خبارمما يختص باأل
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علييـ ﴿بيت العصمة أىل إلى  الرأيكقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني قكؿ الجنيدي بنسب 
المروية  رخباثـ االعجب مف العمل بالقياس ىو جعل سبب االختبلؼ في األ﴿قائال  :  ﴾السالـ
ىو صريح كبلـ الشيخ كما  الرأيب ئمةاأل ىو إفتاء  ﴾عمييـ السبلـ﴿ البيتأىل  أئمةعف 

عمييـ ﴿ ئمةقوؿ األ إلى  وظف انيا مختمفة في معانييا ونسب ذلؾ﴿ : المفيد أعني قولو
  .﴾٘ٓٗ﴿﴾الرأيفييا ب ﴾السبلـ

الشيخ المفيد على قياس ف شيادة إ نقكؿ :ك  ىذا الشيخ أمر ما جاء فيبياف في  الى ىنا نكتفي
كأحد تالميذه المقربيف ككذلؾ لكثاقتو أعظـ الشيادات ل كنو معاصر للجنيدي  الجنيدي تعتبر مف
عف حياة الشيخ المفيد  خبارتكاترت اأ فقد ﴾عليو السالـ﴿صاحب العصر كالزماف  كمقربتو مف
لمكالي كىذا ما يزيد مف بيا باالخ ا كخاطبو ﴾عليو السالـ﴿رسالتيف مف كلي العصر  بأنو تلقى
 . الشيخ كقدرة كثاقة ىذا

ىذا الشيخ الجنيدي مف قبل  ف مف عجائب الدىر كملفتات النظر المدح كالثناء الذي حضي بوإ
م  أعترافيـ بانو كاف يقكؿ بالقياس كسلؾ  حد الكثاقةإلى  عليو بالثناء اية كزادك اإلمامفقياء  أغلب

أستدؿ بو االحناؼ فكيف يجتم  القكؿ بالقياس الذي  دؿ بماكاست حكاـطرؽ العامة في معرفة اأ
كالقكؿ بالكثاقة كجاللة  ﴾لييـ السالـع﴿و كآل ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾نيى عف أستعمالو الرسكؿ دمحم 

 !فكيف يجتم  النقيضيف !!القدر

ذاك  فكاف  ريق المخالفيفكالسير على ط جتيادكاإل بالت ريـ م  أستعمالو للقياس حضي ىذا الشيخ ا 
﴾ ككاف االجدر نو هللا﴿لع إبليسالقائسيف  االكلى أف يحضى بيذا الت ريـ مكتشف القياس كشيخ

 ءهبالتكثيق كالثناء ! اف ىذا التناقض قد جر كرا المذاىب االربعة كشمكليـ زعماءء آرابنا قبكؿ 
كما ال  االمكر هكىذ جماعكالتقليد كحجية العقل كاإل جتيادباإل عدة كاف منيا القكؿ تتناقضا
﴾ بل كركد العديد مف الركايات عف لييـ السالـ﴿ع ةالعصم بيتأىل لـ ترد في ركايات  يخفى
ت اليكـ كبمركر أصبحالتي  . ككما ذكرنا﴾ تحـر ىذه االمكرلييـ السالـالصادقيف ﴿ع ئمةاأ

ت تعقد لحرمة التقليد ال تب التي كان ابأبك ركريات المذىب كدعائـ الديف بل انقلبت ضالزمف مف 
ات التي جتيادات ىذه اإلجتيادالعمل بالتقليد كاإل اب كجكبأبك إلى  كنبذ القياس كالظف جتيادكاإل

لتزكدكا ببدعنا ما كانكا  السابقيف السالفة كلك بعث اليكـ اأمـ في حد لـ تصلوإلى  كصلت اليكـ
 . يجيلكف 

  : الجنيدأبف بحق  الفقياء أقواؿ
                                                 

 ٜ٘ص –طبعة دار الكالء  –المحقق العالمة الشيخ جعفر السبحاني  –ي اإلمامأدكار الفقو  - ٘ٓٗ



القدر كشريف المقاـ  ةجالل فكثقكه كقلدكه يةاإلمامفي مؤلفات كرجاؿ فقياء  الجنيدأبف ذكر 
ىـ فقيا  كأدبا أ ثر الفقياء ع ك  كاعاظـ الفرقة كمف أفاضل قدماء صحابكصنفكه مف كجكه اأ

مف فتح أكؿ  كقالكا بانو كبالغكا في دقة نظره كشيدكا لو بعظيـ العلـ ككثرة التصنيف كالتحرير
إلى  هءلجك بعترفكا أ اقركا عملو بالقياس ك  يا كم  ذلؾأصكلإلى  كارج  المسائلباب االستنباط 

في ذلؾ بانيـ سمعكا  االعامة كمذاىب المخالفيف كزادك  كعملو بالظنكف مستعينا  بطرؽ  جتياداإل
 . المذىب ةكنقلكا عملو ىذا مف ثقا
يقركف  صحابكيف اأك  الرأيالجنيد ثقة كىك يعمل بالقياس كيقكؿ بأبف كال ادري كيف يككف 

 البيتىل أ اعملو ىذا كىـ ثقات فمف الثقة كمف ىك غير الثقة !! فكيف يككف الثقة مخالف
 .﴾ لييـ السالـيكثقكف مف خالف آؿ دمحم ﴿ع صحاب﴾ كمدرستيـ ككيف األييـ السالـ﴿ع

 فيد حيفكمقامو ىك الشيخ الطكسي تلميذ الشيخ الم هكثقكا ىذا الشيخ كرفعكا مف قدر  مف الذيفك 

وجوه  الجنيد ، أبو عمي اإلسكافي ، وجو مف أحمدىو دمحم بف ﴿ذكره في الفيرست قائال  : 
فتركت لذلؾ كتبو  ، إال أنو كاف يرو ُه القوؿ بالقياس ، أكثرنا ، ثقة جميل القدر ، صنف فأصحاب

  .﴾ٙٓٗ﴿﴾ولـ يعوؿ عمييا

تالميذ  أحد أيضا  كىك  يكسللشيخ الط اكاف معاصر  أيضا   النجاشي في رجالو كالنجاشي كذكره
 ناأصحاببف الجنيد ، أبو عمي الكاتب اإلسكافي وجو في  أحمددمحم بف  ﴿ : المفيد فقاؿ الشيخ

 -:  ذلؾ ثـ يقكؿ عنو بعد ةكمسائل كثير ثـ يذكر لو كتبا عديدة  - أكثرثقة جميل القدر صنف ف
باإلجازة ليـ  جميعاً برونا وسمعت شيوخنا الثقات يقولوف عنو : إنو كاف يقوؿ بالقياس . وأخ

 .﴾ٚٓٗ﴿ ﴾. بجميع كتبو ومصنفاتو

ية ، جيد التصنيف حسنو ، اإلمام. . . كاف شيخ  ﴿:  ﴾الخالصة  ﴿العالمة الحلي في  كقاؿ
 ... أنو كاف يرو ُه  ﴿ف قاؿ أإلى  ﴾ ... أكثرنا ، ثقة ، جميل القدر ، صنف فأصحابفي  وجو

 ﴾ القوؿ بالقياس وأنو لذلؾ تركت كتبو
 جماعالمرتضى كيعمل بفتاكاه كيزج بيا في اإل كىي معتمدة عند السيدو ادري كيف تركت كتب الك 

جمي  المشايخ اخبره بأف ككيف تركت كتب ىذا الشيخ كالنجاشي يذكر  كالخالؼ كما سيأتي
 باإلجازة بجم  كتبو كمصنفاتو كىذا تناقض فضي  ال يحتملو العقل السليـ .

                                                 
 ٖٛٙص -الفيرست للطكسي  - ٙٓٗ
 ٖٛٛص  -النجاشي  -رجاؿ النجاشي  - ٚٓٗ



 يعمبف الجنيد يكنى أبا  أحمددمحم بف ﴿في رجالو قائال  :  داككدبف أ كمف الذيف ذكركا الجنيدي
التصنيف حسنو إال أنو كاف يرو ُه القوؿ بالقياس فتركت كتبو لذلؾ ولـ يتعوؿ  كاف جيد
 .﴾ٛٓٗ﴿﴾عمييا

بف الجنيد : أبو عمي الكاتب اإلسكافي ،  أحمددمحم بف ﴿نقد الرجاؿ :  وكتاب كقاؿ التفرشي في
، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنو كاف  أكثرثقة ، جميل القدر ، صنف ف،  ناأصحابوجو في 

جاريتو فيمؾ ، ذلؾ وسمعت إلى  ، وأنو وصى بو أيضاً عميو السبلـ وسيف  عنده ماؿ لمصاحب
  .﴾ٜٓٗ﴿﴾يقولوف عنو : إنو كاف يقوؿ بالقياس شيوخنا الثقات

بف  أحمددمحم بف ﴿ :يدي فيقكؿجام  الركاة يذكر الشيخ الجن وكىذا دمحم علي االردبيلي في كتاب
... كاف جيد  أكثرصنف ف نا ثقة جميل القدرأصحابالجنيد أبو عمى الكاتب اإلسكافي وجو في 

ولـ يعوؿ عمييا كاف شيخ  التصنيف حسنو اال انو كاف يرو ُه القوؿ بالقياس فترؾ لذلؾ كتبو
بف عبدوف قيل مات  أحمدو  ية جيد لو تصانيف حسنة أخبرنا عنو الشيخ أبو عبد هللااإلمام

  .﴾ٓٔٗ﴿﴾بالري سنة إحدو ُه وثمانيف وثبلثمائة 
محاكليف في ذكرىـ لو نفي ما اتيـ بو مف  الجنيدأبف مف الفقياء الذيف ذكركا  أخرى كىنالؾ طائفة 

مف الفارؽ الزمني بينيـ كبينو  كبالرغـ ﴾لييـ السالـع﴿ البيتأىل عملو المخالف لمدرسة 
ما تطكر في المباني الفلسفية  حسنة في نظرىـ الخاص كفق محاكليف اف يحملكه على محامل

كاف مف ىذه الطائفة  أية حاؿكعلى  الذي ىك محل خالؼ بيف الفقياء الفقو أصكؿالخاصة ب
بف الجنيد .  أحمددمحم بف ﴿فقد ذكره في كتابو الفكائد الرجالية قائال   :  السيد ميدي بحر العلكـ

 ية ،اإلمامعياف الطائفة ، وأعاظـ الفرقة وأفاضل قدماء اإلسكافي ، مف أ الكاتب يعم أبو

فقيو ،  ىـ تصنيفا وأحسنيـ تحريرا ، وأدقيـ نظرا ، متكمـأكثر ىـ عمما وفقيا وأدبا ، و أكثر و 
 .﴾محدث ، أديب ، واسع العمـ

للشيخ الجنيدي كالعجيب ىك ما اتى بعد ىذا الرثاء  الى ىنا ينتيي ىذا الرثاء العظيـ مف السيد
 -وىذا الشيخ ﴿عملو بالقياس قائال  :  صحاباعاظـ اأ قكؿ شني  فقاؿ السيد ناقال  عف مف

قد حكي القوؿ عنو بالقياس ونقل ذلؾ عنو  -وعظـ محمو  عمى جبللتو في الطائفة ورياستو
ذلؾ فقد أثنى عميو عمماؤنا ، وبالغوا في اطرائو ومدحو  . ومع صحابجماعة مف أعاظـ األ
 .﴾ٔٔٗ﴿﴾مف اعتبرىا -مف أسقطيا ، ومنيـ  -فمنيـ  : فوا في كتبووثنائو . واختم
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الرجل كم   إليوقد علمكا ما ذىب  صحاباالستفياـ ىك اف اأ ال الـ كمحمف الغريب مف ىذا إ
 أبينمدح  فيل ىذا عدؿ كاف كاف كذلؾ فلماذا ال ع وفي مدحو كثنائ عليو كبالغكا اذلؾ فقد اثنك 

 عوأصكلل بالقياس بل ىك مف نشر ىذا المبدأ كزجو في الفقو ك عم أيضا  حنيفة النعماف فيك 
الجنيد يعتبر في نظر الفقياء مف قدامى أبف الجنيد اـ اف أبف كُيرثى كمدح  كالحق ىك اف ُيمدح

 حتى لك وية كليذا السبب فأي فعل يصدر منو يعتبر فعال  حسنا كغير قابل لتفسيقاإلمام فقياء

 آلؿ البيت الرأيك  جتيادىذا الشيخ كنسبو اإل ةمف مقال عظـأ كاف الشرؾ كال فر كاي شيء 

 . السقاط كثاقتو فكيف يمدح كىك ىكذا ة  فيذا قكؿ شني  كمدعا ﴾لييـ السالـع﴿

ذكر كالخالؼ فقد  جماعالجنيد كفتاكيو معتبره في اإلأبف ء آراالمدح ىك جعل  غرب مفف اأأ
مف القدماء السيد المرتضى  جماعفي جملة اإلالجنيد أبف را  لمف جعل اأكؿ العلكـ  السيد بحر
 الجنيد كجعليا فيأبف السيد المرتضى في زج فتاكى  يكتفِ ىك تلميذ الشيخ المفيد كلـ  الذي
 مخالفتو في بعض المسائل الخالفية كىذا دكالخالؼ معتبرة فحسب بل كاف يعتذر عن جماعاإل

ككانت بكادر  عقبت الشيخ المفيد ةل الفقيينقلو نكعية في التعامل م  المسائإلى  بحد ذاتو يشير
 كما سياتينا .بالفعل على يد السيد المرتضى  قد بدأت ةىذه النقل

وممف ﴿الجنيد مف القدماء فقاؿ : أبف  أقكاؿاعتبر  كعلى العمـك قاؿ السيد بحر العلـك ذا را مف
د األجل المرتضى ، والنزاع مف القدماء السي جماعفي اإل الجنيد ، ويعتبر ماأبف يحكي قوؿ 
  .﴾ٕٔٗ﴿﴾واالعتذار عف مخالفتو في بعض المسائل النقل عنو أكثرفإنو قد 

 الجنيد في جملةأبف  أقكاؿقل المعاصركف لو ممف جعلكا أك بحر العلكـ المتأخركف  كذكر السيد

كالشييديف  ناأصحابوأما المتأخروف مف  ﴿كالخالؼ في المسائل الفقيية قائال  :  جماعاإل
ىذا  أقواؿاعتبار  فيد والصيمري والمحقق الكركي وغيرىـ ، فقد أطبقوا عمىأبف وري و والسي

في  - ﴾المسالؾ﴿في  الشيخ واالستناد إلييا في الخبلؼ والوفاؽ ، حتى أف الشييد الثاني
بمذىبو القوؿ بعدـ الحرماف  األوفقبأف أورد عمى السيد المرتضى  -حرماف الزوجة  مسألة
  .﴾ٖٔٗ﴿﴾الجنيد أبف إليو كما ذىب  -مطمقا 

القدر م  قكلو بالقياس كلـ  تقدـ مف كالـ السيد بحر العلـك مف كثاقة ىذا الشيخ كجاللة م  ما
ىذا  فيل الرأيالقكؿ ب ﴾لييـ السالـع﴿ ئمةاأإلى  ىذا الشيخ مف القكؿ بالقياس بل نسب يكتفِ 

يسقم كثاقتو كليذا السبب  نوالرجاؿ اـ ا أصحابالقكؿ يبقي كثاقة ىذا الرجل على حاليا عند 

                                                 
 ٕٔٔص  -الفكائد الرجالية  - ٕٔٗ
 ٕٕٔص  - نفس المصدر السابق - ٖٔٗ



سؤاؿ ، وىو : إف المنع مف  -ىنا  -ويتجو ﴿ : تسائل ميـ قائال  إلى  بحر العلكـأتجو السيد 
 ﴿عمييـ السبلـ﴾ ئمةتواترت بو الروايات عف األ  ية وممااإلمامالقياس مف ضروريات مذىب 
يراد : إال أف  توثيقو ، المذىب فبل يعتد بقولو ، بل ال يصح فيكوف المخالف في ذلؾ خارجا عف

وأعظـ  -يقاؿ ذلؾ في مثل الفطحية والواقفية والمخالفيف مف العامة  كما -إنو ثقة في مذىبو 
القوؿ إلى  ﴿عمييـ السبلـ﴾ ئمةعنو مف نسبة األ  -رحمو هللا  -المفيد  مف ذلؾ : ما حكاه

﴿عمييـ  ئمةاأل وقوؿ شنيع ، وكيف يجتمع ذلؾ مع القوؿ بعصمة  يءرأي س ، فإنو الرأيب
ف لـ  -وىذا القوؿ  -عمى ما ىو المعمـو مف المذىب  -تجويز الخطأ عمييـ  وعدـ السبلـ﴾ وا 
والشيخ  -رحمو هللا  -قولو بالقياس معروؼ مشيور قد حكاه المفيد إال أف  يشتير عنو
 -عف شيوخو الثقات وقد يموح ذلؾ  -رحمو هللا  -ونقمو النجاشي  ﴾معالمو﴿ السروي في
  .﴾ٗٔٗ﴿﴾و أقوالكبلـ السيد المرتضى عند نقل  مف - اً أيض

 والظاىر أنو قد زلت﴿القياس قائال  :  أمرىذا الشيخ قد زلت لو قدـ في بأف السيد  كاخيرا قاؿ

عمييـ ﴿ئمةالواردة عف األ  خبارليذا الشيخ المعظـ قدـ في ىذا الموضع ، ودعاه اختبلؼ األ
 اتفاؽمف  -نراه  ة والوجو في الجمع بيف ذلؾ وبيف ماالقوؿ بيذه المقالة الرديإلى  ﴾السبلـ
عمى الشبية المحتممة  عمى جبللتو ومواالتو وعدـ قطع العصمة بينيـ وبينو حممو صحاباأل

  .﴾٘ٔٗ﴿﴾﴾ حد الضرورةإلى  فيو مرفي ذلؾ الوقت لعدـ بموغ األ

يخ المفيد كتبو ؟ كلـ الش فلماذا ترؾ علييا ف حملناهاكال أدري كيف يمكف اف نحملو على الشبية ك 
ءه آراال تب كالرسائل في رد  كتاب ؟ بل كألف الشيخ المفيد لمصنف لو كال صحابيلتفت اأ

 جنيد كمطلعا  أبف عند  الشيخ المفيد كاف طالبا  بأف علما ؟  ةكفتاكيو كلماذا لـ يحملو محمل الشبي
 .آخر شخص أي  مف أ ثرعلى طريقتو 

ة المراحل التي مرت بعد ىذا الشيخ كالتي كانت سببا  ءا في قراسكؼ تتبيف لن التؤ ىذه التساف إ
  . كالتغزؿ بمقالتو لمدحو

مف يطرقيا بل ىنالؾ ال ثير أكؿ ا لـ نكف نالت كاالستفيامات التي طرقناىا في بحثؤ ف ىذه التساإ
 ءالتناقض الفاضح الذي كق  بو ثلو مف فقياأستيجنكا الذيف بقنا في طرحيا ك سممف مف الرجاؿ 
 ىك المحقق كف المتسائلكمف ىؤالء كأخذ الباقكف ينقلكف كالميـ دكف تمعف كتدبر  ةياإلمام

بكثاقة  البحراني حيف نقل كالـ الشيخ الطكسي ككذلؾ كالـ العالمة الحلي كالنجاشي حكؿ قكليـ
ـ كبلمو وكذا كبل ال يخفى ما في﴿كاف يعمل بالقياس فقاؿ :  وأياه بانالجنيد ككذلؾ كصفيـ أبف 
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القوؿ بالقياس مما ال  وصفو بالجبللة والوثاقة مع نقميـ عنو ألف شكاؿالنجاشي قبمو مف اإل
 البيتأىل ضروريات مذىب  نا مجمعوف عمى أف ترؾ العمل بالقياس مفأصحابفإف يجتمعاف 
القوؿ بو الوثاقة ؟ وظاىر كبلـ  بالمنع منو فكيف يجامع خبارالستفاضة األ ﴾عمييـ السبلـ﴿

ذلؾ بما ذكره في  ذلؾ فكيف يصفو مع لجـز بذلؾ والنجاشي قد نقل عف شيوخو الثقاتالشيخ ا
 .﴾ٙٔٗ﴿﴾النظر الواضح صدر الترجمة ؟ وبالجممة فكبلميـ ىنا ال يخمو مف

 ف كاف ىك أفضل مف غيرهاك  مسألةال هم  االسف الشديد لـ يحقق المحقق البحراني في ىذ كل ف

 . لقار  اف يفيـفيك قد تسائل كاجاب كعلى السام  كا

ما في رجالو عند ذكر ىذا الشيخ  فقاؿحتى جاء السيد الخكئي  كأستمر ىذا الحاؿ كىذا المقاؿ
الجنيد : يكنى أبا عمي ، وكاف جيد التصنيف حسنو ، إال أنو  بف أحمددمحم بف ﴿:  ىذا نصو

  .﴾ٚٔٗ﴿﴾فتركت لذلؾ كتبو ، ولـ يعوؿ عمييا كاف يرو ُه القوؿ بالقياس ،

 الجنيدأبف اعتراض حفيد الشييد الثاني على كالـ العالمة الحلي في كثاقة  ةالمقال ىذهكذكر بعد 

بالقياس ، وقوؿ  نقل الشيخ أنو كاف يعمل ألف إف العبلمة ال يخمو كبلمو مف غرابة ، ﴿قائال  : 
نا أصحاب ألف الرجل ، و إنو كاف يعمل بالقياس ، يدالف عمى اختبلؼأصحابالنجاشي عف ثقات 

باالعتقاد ، ويوجب دخوؿ  لوف إف ترؾ العمل بالقياس معمـو بالضرورة ، فالقوؿ بو يضريقو 
واحتماؿ كونو ثقة مع فساد العقيدة  عف غيره ، فكيف يكوف ثقة ،فضبًل الرجل في ربقة الفسق 
  .﴾ٛٔٗ﴿﴾في ىذا و في المختمف ، فينبغي التأملأقوالال يبلئمو نقل 

يتأملكف فما فائدة  ليس بغريب على العقالء كاف كانكا ال ضناقكىذا التأمل مشركع فالتأمل بالمت
لـ  ةقالو السيد الخكئي معقبا  على ىذا ال الـ كمحققا  لو فقد قاؿ بمقال ما الغريب ىك كل ف عقكليـ
 ىذا إجتيادأي  كال أدري  جتياداإلإلى  جنيد بالقياسأبف في جرأتيا فقد نسب عمل  أحدا   يسبقو

أف عدـ جواز ﴿:  الخكئيقالو السيد  ما أالنصكص المتكاترة بنبذ القياس كلنقر  الذي يككف في قباؿ
ف كاف مف ضروريات مذىب الشيعة ، إال أنو لـ يعمـ أف الشيخ كاف عامبل  العمل بالقياس وا 

وقمنا إف  تنزلنا ولو ه ، فيو معذور في ذلؾ ،إجتيادكاف حسب  إنمابذلؾ ، فعممو بالقياس 
  .﴾ٜٔٗ﴿﴾وثاقتو  فيو ال ينافي ﴾وال نقوؿ بذلؾ جزما  ﴿فسقو عممو بالقياس يوجب 
 : في عدة نقاط ذلؾ يككف  المحققكلمناقشة كالـ 
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الشيخ المفيد بذلؾ كأقر  الجنيد بالقياس كقد شيد عليو تلميذهأبف : كيف أنو لـ ُيعلـ عمل  أوالً 
فضال   أيضا  بذلؾ  صحاباأ السيد المرتضى كشيخ الطائفة الطكسي كالنجاشي نقال  عف ثقات

المقاـ فيل كل ىؤالء كالميـ ليس بثقة  ال تب كالرسائل على يد الشيخ المفيد في ىذا ةعف كتاب
 جنيد بالقياس ؟أبف نو لـ ُيعلـ عمل إب عند السيد كاف كانكا ثقات فلماذا يقكؿ السيد

فيل ىذا مف الديف  ! ةيعارض الركايات المتكاتر القكؿ بما إلى  المجتيد إجتياد: ىل يكصل  ثانياً 
حنيفة النعماف بسبب انو كاف يقكؿ قاؿ  أبي ﴿عليو السالـ﴾الصادؽ  اإلماـبشيء ؟ ألـ يلعف 

فضال  رأيو في قباؿ قكؿ المعصكـ فيك ملعكف بقاؿ كل مف  علي كانا اقكؿ كىذا يدلنا على اف
ي قد صكلاأ دجتيااإلفإف قكؿ المحقق ىذا  على اننا ال نستغرب عف فسقو كخركجو مف المذىب

 ا مف القياس كما سياتي .أنكاعاجاز 
يككف معذكر  على ارت ابو جريمة بحق المذىبفضال  : ىل المجتيد في نظركـ أف اخطأ  ثالثاً 

عقلي كما تعبركف كال  أـ انو دليل ةالمقالنص أستندتـ في ىذه أي  في ذلؾ كما ىك العذر كعلى
ذاايف سيكصلنا العقل ك إلى  ادري  فلماذا لـ يقدـ هللا العذر لقياس  عذر لقياس ىذا الشيخقدمنا ال ا 
العذر لقياس النعماف  ﴾لييـ السالـع﴿الصادؽ  اإلماـكىك ارحـ الراحميف كلماذا لـ يقدـ  إبليس
 .بيت الرحمةأىل كىـ 

في الديف  ةعذرناه فقد شاركنا بمفسدفإف فيو عذر كال رحمة  اف ىذا المقاـ ليسكالحق يقاؿ 
 .زماننا ىذاإلى  كما حدث ىذا بالفعل في تعاقب االجياؿ كصكال   سالـاإل ندثراك  حكاـكالنقلبت اأ
ـْ َفاِسقب ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا﴿ينافي الكثاقة كهللا تعالى يقكؿ  : كيف اف الفسق ال رابعاً  ..  ﴾ٕٓٗ﴿﴾ِإف َجاءُك
 ينافي الكثاقو أذف ؟ الفسق ال و فكيفأقكالكعلينا التحقق مف  ثقةالفاسق غير بأف صريحة  اآليةك 

فساد العقيدة عنده ال تؤثر في كثاقة الرجاؿ كما سياتي فإف مف المحقق  أيضا  كال نستغرب ىذا 
 . ُسنةفي مبحث ال

فقد مر زمف طكيل  جدا  طبيعي  يءتأملناه لكجدناه ش كالـ السيد الخكئي ىذا لكفإف العمكـ  علىك 
يا فال بد مف االبت ار كاالندثار فكـ أصحابيقكؿ مستمر كما  يا في تطكرأصكلك  ةكالمسائل الفقيي
عند القدماء  ةالسابقكف كاليكـ ىي مف المسلمات ككـ مف أمكر بدييي نكرىاأمف أمكر قد 
 .المحرمات أك الزمف مف المنسيات  ت اليكـ كبمركرأصبح

 ىنا بل راح يشكؾ في نسبة كتابإلى  جنيدأبف  تكثيق ةلـ ينتيي السيد الخكئي مف محاكل
 إف نسبة ىذا الكتاب﴿الجنيد قائال : أبف  المسائل السركية للشيخ المفيد الذي أحتكى الرد على

ولـ يذكر النجاشي والشيخ لو كتابا يسمى  لـ تثبت ، -قدس سره  -الشيخ المفيد إلى 
،  الرأي إجتيادالجنيد في أبف وىو النقض عمى  بالمسائل السروية نعـ ذكر النجاشي لو كتابا

                                                 
 ٙلحجرات آية سكرة ا - ٕٓٗ



 ، الرأيب جتيادالجنيد باإلأبف المراد النقض عمى قوؿ  لـ يعمـ أف المراد بو ماذا ، فمعلولكف 
يؤكد عدـ صحة ىذه النسبة أنيا لو صحت لذكرىا النجاشي  بجواز العمل بالظف ، ومماأي 

مف قولو بالقياس ، فكيف لـ يطمع عمى ذلؾ النجاشي  ما نسب إليو أعظـفإف والشيخ ، 
 .﴾ٕٔٗ﴿﴾سره  قدس –ذاف لممفيد والشيخ وىما تممي

النجاشي قد بأف كنكتفي بالرد على ىذا ال الـ  كال أستعراض نقاط شالنقا ةنريد ىنا أطال ال 
حيث قاؿ في رجالو :  يكمنا ىذا بفضل هللاإلى  مكجكد ذكر كتاب المسائل الصاغانية الذي ىك

الجنيد في أبف نقض عمى ال ...كتاب المسائل الصاغانية  ...لو كتب : الرسالة المقنعة ﴿
  .﴾ٕٕٗ﴿﴾الرأي إجتياد

الجنيد كقكلو بالقياس أبف د نقلنا منو كالـ الشيخ المفيد في الرد على ككتاب المسائل الصاغانية ق
مذاىب ألبي حنيفة وغيره مف  الشرعية ، واختياره حكاـفأما قولو بالقياس في األ ﴿قائال  : 

، فقد كنا ننكره عميو غاية  ﴿عمييـ السبلـ﴾ف فقياء العامة لـ يأت بيا أثر عف الصادقي
مصنف إلى  وطرحوه ، ولـ يمتفت أحد منيـ نا أمرهأصحاباإلنكار ، ولذلؾ أىمل جماعة مف 

  .﴾ٖٕٗ﴿﴾لو وال كبلـ 
أف ىذه  نقكؿ :الجنيد ك أبف كبيذا القدر نكتفي بالرد على المحقق الخكئي في محاكلتو لتكثيق 

 ذيف القديميفاىفإف قصد مف قصد  الجنيد كاف لنا بياأبف ي ك العمان في دراسة حقبة ةاالطال
ة العقلية دلاأمف  كأستنبم الفركع في الفقو النظرمف فتح باب أكؿ فقياء اليكـ  دعن افيعتبر 

فكاف ىدفنا  عليو مذاىب المخالفيف كما أقر بذلؾ الشيخ المفيد كىك تلميذ الجنيدي مستعينيف بما
 ـجراء مذىبي ـكما قيل فيي قتيما في االستدالؿييف كبياف طر الشيخ فيذاى إليوما ذىب ىك بياف 

 ـ .كالمقربيف مني ـعف طالبيفضال   ـمف المعاصريف لي
ما كاف عفكيا  بل كاف مقصكدا  عند الذيف تناكلكا حياة الجنيدي الذي رأيناه ىذا التناقض فإ

بطالف إلى  أدى يفريقة الشيخقيل ببطالف طفإف  و اليكـأصكلعليو منيجية الفقو ك  لتبرير ما
بني على باطل فيك باطل كأف  في المذىب باطل كما امؤسسي أف يةصكلاالستدالؿ بالطريقة اأ
المطلكب لدكاـ بقاء المقتفيف أثره  و كاف ىكأقكالتبرير  ةمحاكلأك  إليوقيل بصحة ما ذىب 

 .فعلييـ اف يقكلكا كعلى هللا اف يرضى 
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 ئمةفي ذلؾ الكقت كأقتصر اأ المعمكؿ بيا اليكـ صكؿذا لـ تظير األماكىنالؾ سؤاؿ ميـ كىك 
 ؟ فييـ صلكات هللا علييـ التشري  تبليغ كحصر حاديثعلى اعطاء اأ ﴾لييـ السالـع﴿

الحاؿ كاف مقتصرا على بأف مف مكاف حيث بينكا  أ ثرلقد ذكر المحققكف ىذه الحقيقة في 
يذكر قاعدة كاحدةع فقد ذكر السيد عبد الرزاؽ بأف  أحد أر كلـ يتج ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أحاديث

العركة الكثقى للسيد الخكئي كالذي كتب بقلـ الشيخ على  المقـر في مقدمة كتاب التنقيح في شرح
لقد استمر الحاؿ بحفع الحديث وتدوينو منذ عصر المعصوميف عمييـ  ﴿الغركي حيث قاؿ : 

فاة أبي الحسف عمي بف دمحم السمري في النصف مف أف وقعت الغيبة الكبرو ُه بو إلى  السبلـ
مف فتح باب أوؿ في بغداد وفي ىذا العصر دونت فروع الفقو الجعفري و   ى ٜٕٖسنة بأف شع

بف الجنيد أبو عمي الكاتب  أحمداستنباط الفروع مف أدلتيا وىذبيا الشيخ الجميل دمحم بف 
  .﴾ٕٗٗ﴿﴾ اإلسكافي

ما بعد إلى  ﴾عليو السالـ﴿مف زمف المعصكميف أي  ذه الفترةلماذا كل ى : كىنا نجد تسائل يقكؿ
فحسب ؟ لماذا لـ يعّلـ  خبارالغيبة ال برى كاف العمل الفقيي مقتصرا  على نقل الركايات كاأ

ف صح إ؟  جتيادطالبيـ طريق االستنباط كالتحقيق كما يسمكه اليكـ باإل ﴾عليو السالـ﴿ ئمةاأ
انو  ﴾عليو السالـ﴿اط ال يحق اال للمعصكـ فقد كرد عف الرضا االستنببأف ليـ ذلؾ كقد بينا 

لى الرسوؿ إلى  " ولو ردوه ... ﴿قاؿ :  منيـ لعممو الذيف يستنبطونو منيـ "  مراأل أوليوا 
يعني آؿ دمحم عمييـ السبلـ ، وىـ الذيف يستنبطوف مف القرآف ويعرفوف الحبلؿ والحراـ ، وىـ 

  .﴾ٕ٘ٗ﴿﴾الحجة  عمى خمقو
لى إلى  ولو ردوه﴿ : يةذكر المجلسي اآلكقد  قاؿ أبو جعفر عميو  ﴾منيـ مراأل أوليالرسوؿ وا 

 أوليإلى  المعصوموف " لعممو الذيف يستنبطونو منيـ " الضمير يعود ئمةالسبلـ : ىـ األ 
  .﴾ٕٙٗ﴿﴾ مراأل

 القرآفف كىـ الذيف يستنبطكف م ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةىـ اأ مراأ أكليف إكقد تبيف لنا مما تقدـ 
 فيعرفكف الحالؿ كالحراـ كىـ حجة هللا على خلقة كخلفائو في ارضو .

القكـ في راحة مف الرقيب الذي  أصبحما اف أغمضت الغيبة عينيا حتى  نقكؿ :بعد ما تقدـ 
مبتدع لبدعة ىذه التكاقي  التي لطالما أك كانكا يخافكف خركج تكاقيعو بالتفسيق ل ل منحرؼ 

في  كاضاء كخرااآل كاعف الجادة كابتدع ل كا مسالؾ العامة فخرجكاقد سأناس خرجت في 
عليو ﴿كل البعد عف طريق الحق كاليداية كالذي قاـ بتبليغو دمحم كآلو  بعيدةالعقلية ات إجتياد
 يف . أجمعللناس  ﴾السالـ
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ي ساحة ف أثو الشيخيف في اعقاب الغيبة كقد تبيف لنا التحكؿ الذي طر أحدالى ىنا نكتفي ببياف ما 
 ضركرة مف ضركريات المذىب . أصبحالعلـ ككيف دخل المحضكر في ساحة االمكاف ك 

 
 مرحمة الشيخ المفيد :

ظلمات إلى  ظير في تلؾ االجكاء شيخا اعاد النكر يةاإلمام تأريخىذه المرحلة المظلمة في بعد 
 مدينة فى ضكاحى كلد عالملقب بالشيخ المفيد دمحم بف دمحم بف نعمافذلؾ الشيخ كاف  الطريق
فى العالـ  الشخصيات المعركفةك  ةالشيخ المفيد مف الكجكه الالمعػ ككاف ى ٖٖٙعاـ بغداد فى 
 كمحدث جليل القدر لـ يختلف أثناف في كثاقتو مما جعلو يحتل مت لـ كفقيو كىك يسالماإل

اال نادرا كىذا  على حد سكاء كىذا الشيء ال يحدث المسلميف فقياءالمكانة الرفيعة كالمرمكقة عند 
سبيل ربو بالحكمة إلى  الدالة على تدينو العالي فكاف يدعك وكسمك اخالق يدلنا على مكانة الرجل

مادحيف لو كممجديف لعظيـ  خرى كالمكعضة الحسنة حتى ذكره جملة مف فقياء المذاىب اأ
 . مكانتو

مات التي صدرت مف كقكة الرجل تظير على لساف المخالفيف لو بأجلى برىاف كأليؾ بعض ال ل
﴿شاىدتو فرأيتو شديد الفطنة النديـ : أبف قاؿ  في الشيخ المفيد حيث خرى فقياء المذاىب اأ

﴾ ﴿كانت لو جبللة عظيمة وتقدـ في العمـ : كقاؿ الذىبي . ﴾ٕٚٗ﴿ماضي الخاطر بارعا في العمـو
ف يقاؿ لو ﴿برع في العمـو حتى كا: حجر العسقالني أبف . كقاؿ ﴾ٕٛٗ﴿﴾مع خشوع وتعبد وتألو
الزىد والتقوو ُه والخشوع أىل ﴿ كاف الشيخ المفيد مف :  أيضا  . كقاؿ ﴾ٜٕٗ﴿عمى كل اماـ منة﴾

والتيجد ولـ يتوقف عف تحصيل العمـو والمعارؼ وقد ارتوو ُه مف منيمو الروو ُه جمع كثير، 
 والشيعة كميـ مدينوف لو﴾

يحضر مجمسو خمق ية والمصنف ليـ والمحامي عف حوزتيـ اإلمامشيخ  ﴿كثير : أبف كقاؿ 
 كلأىل كاف بارعا في الكبلـ والجدؿ والفقو يناظر  ﴿كقاؿ اليافعي :  .﴾ٖٓٗ﴿﴾كثير مف العمماء

المعمـ حسف المساف أبف كاف  ﴿: كقاؿ أبك حياف التكحيدي .﴾ٖٔٗ﴿﴾ عقيدة مع الجبللة والعظمة
لـ سنى يقكؿ عماد الحنبلى عاك  .﴾ٕٖٗ﴿﴾والجدؿ صبورا عمى الخصـ ضنيف السر جميل العبلنية

ورئيس قسـ الفقو والكبلـ والمباحثة وكاف يناظر  ةياإلمام ىو عظيـ مف عظماء ﴿:  آخر فيو
 ﴾ تباع المدارس والطوائف والدياناتأويحاجح جميع 

                                                 
 ٕٕ٘ص  -الفيرست  - ٕٚٗ
 ٖٛٙص  - ٘ج  -لساف الميزاف  - ٕٛٗ
  ٜٔٔص  - ٔج  -تاريخ دكلة اإلسالـ  - ٜٕٗ
  ٘ٔص  - ٕٔج  -البداية كالنياية  - ٖٓٗ
 ٕٛص  - ٖج  -مرآة الجناف  - ٖٔٗ
 ٔٗٔص  - ٔج  -اإلمتاع كالمؤانسة  - ٕٖٗ



الشيخ على ثناء المدح ك الفي  العامةتبت مف فقياء صدرت ككتابات كُ  مف كلمات ذلؾ إلى غير
طرائو ال يس  المقاـ اإلشأني ية فاإلمام فقياء أقكاؿكأما  ع المفيد كميما كثرت  بيا تيافو كا 
في  يا التيمنا في شيء كال يعني مدح المادحيف كثناء الممجديففإنكعلت االصكات  قكاؿاأ

كليا حقيقة شيخنا أجلى مف أف تحد كانؾ لتجد جمل الثناء فإف تعريفو شيء في  شيخنا المفيد
قد خاطبو في  ﴾عليو السالـ﴿ كصاحب الزماف لعصرابأف إماـ قباؿ مقامو اف علمت  في ةىزيل

لؤلخ السديد ﴿ : ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـمكاتبة صدرت مف الناحية المقدسة قاؿ فييا 
دمحم بف النعماف أداـ هللا إعزازه مف مستودع  والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد هللا دمحم بف
 أما بعد سبلـ عميؾ أييا الولي المولى العيد المأخوذ عمى العباد بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ا نحمد إليؾ هللا الذي ال إلو إال ىو ونسألو فإنالمخمص في الديف المخصوص فينا باليقيف 

الصبلة عمى سيدنا وموالنا نبينا دمحم وآلو الطاىريف ونعممؾ أداـ هللا توفيقؾ لنصرة الحق 
ؾ بالمكاتبة وتكميفؾ ما تؤديو فف لنا في تشريوأجزؿ مثوبتؾ عمى نطقؾ عنا بالصدؽ إنو قد أذ

  .﴾ٖٖٗ﴿﴾...  موالينا قبمؾ أعزىـ هللا تعالى بطاعتو وكفاىـ الميـ برعايتوإلى  عنا
الشيخ المفيد قاؿ فييا اركاحنا لمقدمة إلى  درت عف الناحية المقدسةكقد كردت مكاتبة ثانية ص

الحق ودليمو سبلـ عميؾ أييا العبد الصالح مميـ إلى  مف عبد هللا المرابط في سبيمو ﴿: الفداء 
وبعد فقد نظرنا مناجاتؾ عصمؾ هللا بالسبب . . . بكممة الصدؽ  إليوالناصر لمحق الداعي 

ونعيد إليؾ أييا الولي المخمص  . .الذي وىبو لؾ مف أوليائو وحرسؾ بو مف كيد أعدائو . 
ىذا كتابنا  . . .ف أوليائنا الصالحيف المجاىد فينا الظالميف أيدؾ بنصره الذي أيد بو السمف م
  .﴾ٖٗٗ﴿﴾إليؾ أييا الولي المميـ لمحق العمي بإمبلئنا وحع ثقتنا

للشيخ المفيد كمقارنتيا بالرسائل  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـأحطنا بما جاء في رسالتي بعد أف 
ـ ل اإلماـفي عصر الغيبة الصغرى نرى اف  أخرى الصادرة عف الناحية المقدسة لشخصيات 

شاىدناه في رسالتي الشيخ المفيد كانو  دكف ثناء كال مدح عكس ما و فقمأسمب اال أحدا  يخاطب 
أك بياف حكـ أك في مدح رجل سكاء  الحقيقة التي ىي شرع  عيفإال  نطقال ي ﴾عليو السالـ﴿

كنرى ذلؾ  ال ينطقكف عف اليكى َفُيـ  ﴾عليو السالـ﴿بيت النبكة أىل فصل قضاء كىكذا سبيل 
 . ﴾بالمكاتبة ؾفتشريلنا في  إنو قد أذف﴿:  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـكلمات في 
باأخكة كيعترؼ لو  ﴾عليو السالـ﴿كالزماف  العصرإماـ  يخاطبوعرؼ حينئذ اف مف كىنا ن

بالكالية كالرشد كاأخالؽ المرضية كالمكدة الصادقة كالصفاء في النصرة ليـ كللحق كالصالح كأنو 
ذلؾ الكساـ  يويعط لـ ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـبأف  كل ىذا يكحي لناك  مليـ الحق كدليلو

ية ناىضا بنشر العلـ داحضا داكجده حامال أعباء اليبعد أف بالعظمة إال  رؼ كالمحفكؼالمش
                                                 

 ٛٗص  -الحر العاملي -/اإلثنا عشريةمقدمة ال تاب ٖٚص  - ٔج  -طكسي لشيخ الا -تيذيب اأحكاـ  - ٖٖٗ
 ٛٗص  -الحر العاملي  -اإلثنا عشرية  - ٖٗٗ



كالعامليف بالقياسات الشيطانية كالسال يف لطرؽ المخالفيف المحسكبيف على مدرسة شبو المرتابيف 
كلـ تأخذه في هللا لكمة الئـ حتى م  أستاذه الذي عمل بالقياس  ﴾السالـعليو ﴿ البيتأىل 
فلـ يسكت الشيخ المفيد على مخالفة استاذه لمنيج العترة بل راح يؤلف ال تب كالرسائل  صراحة
إلى  وأصكلجنيد كمف بنى على مبانيو في الفقو ك أبف ئو كمبانيو كما أسلفنا في حقبة آرافي نقض 
 يكمنا ىذا .

كعملو بالقياس كاالستحساف كسلككو طرؽ المخالفيف راح  جتيادالجنيد اإلأبف انكر على د أف بعك 
الشرعية في مناب  ثالثة  حكاـالشرعية كقد حصر الشيخ المفيد اأ حكاـيبف طريقتو لمعرفة اأ
ثبلثة أشياء : كتاب هللا سبحانو ،  الشرعية حكاـاأل أصوؿإعمـ أف  ﴿فقم كذكرىا قائال  : 

الطاىريف مف بعده صموات هللا عمييـ  ئمةاأل  أقواؿنبيو صمى هللا عميو وآلو ، و  نةسُ و 
  .﴾ٖ٘ٗ﴿﴾وسبلمو

أحدىا :  ثبلثة : صوؿعمـ المشروع . في ىذه األإلى  والطرؽ الموصمة﴿ثـ أضاؼ قائال  : 
 . خبارودالئل األ القرآفمعرفة حجية إلى  العقل ، وىو السبيل

 المعرفة بمعاني الكبلـ .إلى  بيلوالثاني : المساف ، وىو الس
 ئمةاأل  أقواؿ، و  ُسنةمف الكتاب وال صوؿإثبات أعياف األإلى  ، وىي السبيل خباروثالثيا : األ
  .﴾ٖٙٗ﴿﴾ عمييـ السبلـ
ف الشيخ إ نقكؿ :ف ؟ ف الشيخ قد أستخدـ العقل كما يستخدمة فقياء اليـكإ : كلعل قائل يقكؿ

المستخدمة اليكـ في التشري  كما ىك معلكـ بل جعلو  صكؿالمفيد لـ يجعل العقل أصل مف اأ
شرعية مف  مسألةشخص اف يفيـ  أرادلك  مثال  ف خباركدالئل اأ القرآفسبيال  لمعرفة حجية 

 ؟  مسألةفيل سيستخدـ غير العقل لفيـ ال ُسنةالأك ال تاب 
التشري  كينسب ذلؾ  اتأدك اف يدرج العقل في جملة  أرادأما مف ما قصده الشيخ في بيانو ك  كىذا

 كىذا ما صرح بو حكاـفي اأ دلةيـ لـ يجعل العقل مف اأأن للقدماء كالشيخ المفيد فيك كاىـ
لـ يظير لي بالضبط ما كاف يقصد المتقدموف مف عممائنا  ﴿قائال  :  الشيخ دمحم رضا المظفر

فسره بما ال أو فسره ، لـ يأو ،  دلةبالدليل العقمي ، حتى أف الكثير منيـ لـ يذكره مف األ
 ﴾ٖٚٗ﴿﴾ ُسنةفي قباؿ الكتاب وال دليبلً يصمح أف يكوف 

الفقو ذا را ما قالو  أصكؿعلى كالـ الشيخ المفيد في باب الدليل العقلي في كتابو  كقاؿ معقبا  
في  -ىػ ٖٔٗالمتوفى سنة  -وأقدـ نص وجدتو ما ذكره الشيخ المفيد  ﴿الشيخ المفيد قائال  : 

 أدلةو لـ يذكر الدليل العقمي مف جممة فإنية التي لخصيا الشيخ الكراجكي لصو رسالتو األ
                                                 

 ٕٛص  -الشيخ المفيد  -التذكرة بأصكؿ الفقو  - ٖ٘ٗ
 ٜٕ – ٕٛص  - نفس المصدر السابق - ٖٙٗ
 ٜٕٔص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضا المظفر  -أصكؿ الفقو  ٖٚٗ



نما، و  حكاـاأل عمييـ ﴿ ئمةاأل  أقواؿالنبوية و  ُسنةثبلثة : الكتاب وال حكاـاأل أصوؿذكر أف  ا 
،  خبارثبلثة : المساف ، واأل صوؿما في ىذه األإلى  . ثـ ذكر أف الطرؽ الموصمة ﴾السبلـ

. وىذا  ﴾خبارعرفة حجية القرآف ودالئل األمإلى  وىو سبيل﴿عنو :  وقاؿوأوليا العقل ، 
  .﴾ٖٛٗ﴿﴾التصريح كما ترو ُه أجنبي عما نحف في صدده
سبيال ه الشيخ المفيد مف كالمو حكؿ جعل العقل أرادفقد بيف الشيخ المظفر اجنبية القصد الذي 

العقل  صكؿاأ أصحابجعل يكف فقد صكلو في مدارس اأأصكلعما عليو اليكـ الفقو ك  للمعرفة
كىذا مما لـ يذكره المفيد في كالمو  حكاـلمعرفة اأ ثابتا  أصال  مصدرا مف مصادر التشري  ك 

 .أصال  
كلـ يقعده عف  في هللا لكمة الئـمف العطاء الدائـ فلـ تاخذه  عاما ٙٚلقد عاش الشيخ المفيد 

كىذا غاية  ﴿عليو السالـ﴾المعصكـ  ـاإلمافناؿ عظيـ المدح كالثناء على لساف  أحدنصرة الحق 
 الجزاء . أفضلالفخر في الدنيا كاالخرة فرحمو هللا كجزاه 

 
 مرحمة السيد المرتضى :

بالشريف المرتضى علـ  أيضا  كعرؼ  السيد علي بف الحسيف المعركؼ بالسيد المرتضىكىك 
 . ﴾ىػ ٖٙٗ﴿ اليدى المتكفي سنة

أخذت  ع البغداديةتجمعات الكم  نمك  ىػ ٖ٘٘ة د المرتضى في العاصمة بغداد سنكلد السي
ت محلة ال رخ مركزا أصبحع ف ُسنةالأىل تنفصل عف أما ف  ياـاأتلؾ على  يةاإلمام أما ف

أف يعيف إلى  شيعيا كبذلؾ بدأت التحركات كالحركب بيف الطائفتيف ع حتى إف الخليفة التجأ
إلى  ع ثـ انتقلت أحمدالشريف أبي إلى  انتيت حيف ذاؾالشيعية للشيعة نقيبا فكانت النقابة 

 الذي تزعـ زماـ االمكر بعد كفاة الشيخ المفيد .كلديو الشريف الرضي ع ثـ الشريف المرتضى 
مف أ بر العائالت الشيعية ظيكرا كشيرة في بغداد ككانكا في نفس  أسرة الشريف المرتضىكانت 
أف منصب إمارة الحج كالنظر في  للشيعة ع عالكة على منصب النقابة ع كما فقياءالكقت 

 . ﴾439﴿مف الخليفة العباسي شخصيا   ـإلييالمظالـ في بعض ضكاحي العراؽ كانت مفكضة 
:  العباسي ما ىذا نصوكذكر في كتاب الرسائل العشرة اسرة الشريف المرتضى كقربيا للبالط 

  .﴾ٓٗٗ﴿﴾اسييفإف أسرة السيد كانت مف ذي قبل ، ذات اعتبار ومكانة لدو ُه الخمفاء العب ﴿
بأف البعض عندما نقكؿ  يتفاجأشير تالميذ الشيخ المفيد كقد أكاف الشريف المرتضى مف  

مف قاـ بزج فتاكى أكؿ جنيد كالعماني فيك أبف الشريف المرتضى قد أحدث االنقالب الثاني بعد 
                                                 

   السابقنفس المصدر  - ٖٛٗ
 ٖٖٛص  -ركضات الجنات  - ٜٖٗ
 ٕٚص -الشيخ الطكسي  -الرسائل العشرة  - ٓٗٗ



عف  مف ذلؾ فقد كاف يعتذر أ ثركالخالؼ بل ك  جماعالجنيد كجعليا معتبرة في جملة اإلأبف 
 .مخالفتو في بعض المسائل الخالفية 

جاء  جنيد مصنفا كال كتاببف جنيد في عيد الشيخ المفيد كلـ يراعى أأبف تركت كتب بعد أف 
بأف عرض الحائم كىذا ما ذكره السيد بحر العلكـ فقد ذكر  مسألةالسيد المرتضى فضرب ىذه ال

وممف  ﴿: مف القدماء قائال   جماعإلالجنيد في جملة اأبف  ءآرا مف جعلأكؿ السيد المرتضى 
والنزاع مف القدماء السيد األجل المرتضى ،  جماعالجنيد ، ويعتبر ما في اإلأبف يحكي قوؿ 
  .﴾ٔٗٗ﴿﴾النقل عنو واالعتذار عف مخالفتو في بعض المسائل أكثرو قد فإن

الشيخ المفيد  مرحلة الفقيية تلت نقلو نكعية في التعامل م  المسائلإلى  كىذا بحد ذاتو يشير
في مرحلة الشيخ المفيد قد تركت كتب اف ككانت بكادرىا على يد السيد المرتضى حيث ذكرنا 

بمصنف لو كال كتاب بينما في ىذه المرحلة بدا الشريف المرتضى يستعيف  كلـ يؤخذالجنيد أبف 
 كالخالؼ . جماعالجنيدي كيزجيا في اإل أقكاؿب
عليو  ما سارالسيد المرتضى نفسو قد سار على بأف لـ ىذا التصرؼ حيف نع ال نستغرباننا 

قبل القياس كاطلق عليو القياس الشرعي ك  الجنيدي في تبني القياس كالعمل بو فقد تبنى المرتضى
 ألف أف القياس محظور في الشريعة استعمالو ،﴿منو شرعا  كقبلو عقال  قائال  :  أيتبناه تبر أف 

ف كاف الع  .﴾ٕٗٗ﴿﴾قل مجوزا ورود العبادة باستعمالو .العبادة لـ ترد بو ، وا 
اعمـ أنا إذا بينا أف القياس ﴿الشرعية قائال  :  حكاـمعرفة اأإلى  ثـ بعد ذلؾ تبناه كجعلو طريقا
 دلةجرو ُه األالشرعية ، فقد جرو ُه القياس م حكاـمعرفة األإلى  الشرعي يمكف أف يكوف طريقا
مف أف يدؿ هللا تعالى بو ، كما  -ت ذلؾ مع ثبو  -غيره ، فمف منع الشرعية كميا مف نص و 
  .﴾ٖٗٗ﴿﴾خبلفوإلى  ، فيو مقترح ال يمتفت حكاـيدؿ بالنص عمى األ

صعب المسائل ىك تقديـ االقتراحات على شريعة رب العالميف فمف نككف نحف حتى أف مف إ
لكا ذلؾ بل لـ يفع ﴾علييـ السالـ﴿ نبياءكاأ ئمةاأبأف نلقي باقتراحاتنا على الشريعة كقد علمنا 

علييـ ﴿ ئمةمف البديييات ل ل مطل  على كالـ اأ مرىذا اأ أصبحانيـ قد نيكا عف ذلؾ ك 
بأف فيرد عليو  ﴾مف أف يدؿ هللا تعالى بو -مع ثبوت ذلؾ  -فمف منع ﴿كاما قكلو  ﴾السالـ
ف كالتي لديضركريات امف  مسألةحد التكاتر كاف ىذه الإلى  جدا  الدالة على المن  كثيرة  خباراأ

 .لنا القكؿ بالتشكيؾ في المن  منونقلت على لساف الصادقيف فكيف جاز 
إلى  لتقريب صحة القياس مثاؿبضرب اأ أاننا نجد اف الشريف المرتضى بعد كالمو ىذا بد

والذي يدؿ عمى صحة ﴿على حجية القياس قائال  :  مثال  فقد ضرب المرتضى  اذىاف المتلقيف
                                                 

 ٕٔٔص  - الفكائد الرجالية - ٔٗٗ
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أنو ال فرؽ في صحة معرفتنا بتحريـ النبيذ المسكر بيف أف  ﴾لقياسأي ا﴿ بو حكاـمعرفة األ
ينص هللا تعالى عمى تحريـ كل مسكر ، وبيف أف ينص عمى تحريـ الخمر بعينيا ، ثـ ينص 
عمى أف العمة في تحريميا شدتيا ، وال فرؽ بيف أف ينص عمى العمة ، وبيف أف يدلنا بدليل 

ينصب لنا أمارة يغمب عندىا في ظنوننا أف أو ،  غير النص عمى أنو حـر الخمر لشدتيا
  .﴾ٗٗٗ﴿﴾تحريـ الخمر ليذه العمة ، مع إيجابو القياس عمينا في ىذه الوجوه كميا

العمل بالقياس في ىذا المثاؿ كالركايات صريحة بتحريـ كل مسكر فقد جاء عف إلى  لماذا نحتاج
الخمر حراـ بعينو ، والمسكر مف كل شراب ،  ﴿:  لمقاـ قائال  يفيد ا ما ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا 

  .﴾٘ٗٗ﴿﴾فما أسكر كثيره فقميمو حراـ
العطاء شرعية للقياس كالركايات  مثلةفلماذا نحتاج لمثاؿ السيد المرتضى ىذا كغيره مف اأ

 .  تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصصريحة بما يجب علينا العمل بو كفعلو كما تقدـ في كالـ رسكؿ هللا 
في جملة  ورده بل انو قد اعطاه الضكء االخضر لدخكلأك ف المصيبة ليست في قبكؿ المثاؿ إ

نماىذا الحد ك إلى  كالذي سماه بالقياس الشرعي كلـ يقف جتياداإل أدكات زاد عف ذلؾ باعطاء  ا 
القياس المجتيد فرد على مف انكر  أدكاتالضكء االخضر ىذه المرة للظف بدخكلو في جملة 

فأما مف أحاؿ القياس لتعمقو بالظف الذي يخطئ ويصيب ، فالذي يبطل ﴿ لتعلقة بالظف قائال  :
في العقل عممنا بحسف  العقمية والشرعية تابعة لمظنوف ، ومثالو حكاـمف األ كثيراً قولو أف 

  .﴾ٙٗٗ﴿﴾ التجارة عند ظف الربح ، وقبحيا عند ظف الخسراف
بالمن  عف استعماؿ الظف  خبارلسيد عف شريعة هللا فقد تكاترت اأفما ابعد المثاؿ الذي ضربو ا

أو مف شؾ ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿في كصية المفضل قاؿ سمعت أبا عبد هللا فقد كرد كحجة 
  .﴾ٚٗٗ﴿﴾ظف فأقاـ عمى أحدىما أحبط هللا عممو ، إف حجة هللا ىي الحجة الواضحة

ال لماذ نعـ اف حجة هللا ىي الحجة الكاضحة أك حجة اذا كاف في كضكحيا غمكض  ا سميتكا 
ال  حكاـاأل﴿: في قكلو  حكاـنا نجد الشريف المرتضى قد جعل الظف طريقا للعلـ باأإال إنشؾ 

الطريق إلييا قد يكوف العمـ تارة ، إال أف  تكوف إال معمومة ، وال تثبت إال مف طريق العمـ ،
  .﴾ٛٗٗ﴿﴾أخرو ُه والظف 

ية تلت أختيا االكلى كالتي تأسست على يد إجتيادثاني قاعدة كبيذا فقد أسس السيد المرتضى 
 جنيد كالعماني كالتي جكبيت مف قبل الشيخ المفيد بكل أساليب المحاربة .أبف الشيخيف 

                                                 
 ٚٚٙص  - ٕج  -السيد المرتضى  -الذريعة  - ٗٗٗ
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في  إماميكىك اقدـ قكؿ لفقيو  جتياداإلأىل نو مف إب اعلنيا صراحة  ننا نجد السيد المرتضى قد إ
وليس  ﴿: ريحات التي صدرت عنو حيث ذكر ذلؾ في قكلو اعقاب الغيبة بل ىك مف اقكى التص

محموال بالعرؼ عمى مف عوؿ عمى الظنوف  -إذا أطمق  - جتياداإلأىل يمتنع أف يكوف قولنا 
  .﴾ٜٗٗ﴿﴾ والعمـو دلةاألإلى  الشرعية ، دوف مف لـ يرجع إال حكاـواالمارات في إثبات األ

قاؿ المرتضى بانو مف  الذي جتيادـ كىي اف اإلمف بياف بعض النقاط على ىذا ال ال ال بدكىنا 
 حكاـكىك مف المدافعيف عف استخداـ الظف باأكيف ال يعكؿ على االمارات كالظنكف  أىلو

للقياس شرعية كضرب مثاؿ بأف فقد بيف السيد المرتضى  أخرى  الشرعية ىذا مف جيةع كمف جية
منصكص ﴿يسمى اليـك بقياس  مابتحـر كل مسكر قياسا على علة االسكار في الخمر كىك 

استعمالو في الشريعة بالركايات  عند السيد حاكى على ما حـر جتيادكبيذا يككف اإل ﴾العلة
 ية .القرآنالمتكاترة كبالنصكص 

 نا لك رجعنافإنعلى القكاعد المستحدثة ليي مف المسائل الخطرة كالحساسة  دلةكض  اأ مسألةف إ
 دلةتكافق العقل كالمنطق كىذه اأ أدلةفقيية لكجدناىا حاكية على يـ الأصكلقكاعد المخالفيف ك إلى 
رفضكا تلؾ القكاعد  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةإال أف  ُسنةيا نابعة مف ال تاب كالأغلب
ال  ُسنةكال القرآفكما اف  ا  إطالقهللا ال يصاب بالعقكؿ ديف بأف كقالكا بلساف صريح  صكؿكاأ

 . الرأييفسراف بالعقل ك 
ية القرآن ياتحنيفة كادلتو في حجية القياس لكجدنا انو احتج بجملة مف اآل أبي فقوإلى  فلك رجعنا 

فليراجيا في  دلةىذه اأ أرادالتي تحكي في ظاىرىا على حجية القياس كعلى حجية العقل كمف 
 كتب القكـ كمصنفاتيـ .

كالطاعة ليـ كال يككف  متثاؿىك اإل ﴾ـعلييـ السال﴿ف ما يعنينا ىنا كمكاليف الؿ النبي االطيار إ
الديف كقكاعد الشريعة  أكامرتجسيد ىذه الطاعة اال بااللتزاـ بما قالكه كليس التقدـ علييـ في 

 . ﴾علييـ السالـ﴿يـ قكالعف المخالفة الصريحة أفضال  
 أدكاتحيث لـ تقف  جماعف مف جملة القكاعد التي قاؿ بيا السيد المرتضى ىي قاعدة اإلإ

 . المجتيد أدكاتجملة في  جماعىذا الحد بل زاد في ذلؾ بادخاؿ اإلإلى  يةجتيادالمرتضى اإل
ييف اف لـ يكف اكليا فقد استعرض صكلمف اقدـ تصاريح الفقياء اأ جماعكيعد تصريح السيد باإل

فقاؿ :  جماعالمت لميف في حجية اإل إليوذىب  السيد المرتضى مقالة فقياء المسلميف كما
أمة النبي  إجماعالمتكمميف وجميع الفقياء : إف  أكثر: فقاؿ  مسألةتمف الناس في ىذه الاخ﴿

نيـ ال يجوز أف يجمعوا   .﴾ٓ٘ٗ﴿﴾عمى باطل صمى هللا عميو وآلو حجة ، وا 

                                                 
 ٕٚٙص  - نفس المصدر السابق - ٜٗٗ
 ٗٓٙص  - ٕج  -السيد المرتضى  -الذريعة  - ٓ٘ٗ



﴿صلى النبي  أمة إجماعالحديث يقكؿ ببأف فيككف النقاش  جماعلك تنزلنا جدال  كقلنا بحجية اإل
مف  شيءت كليا على أجمعقد  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي  أمة. كىل يما﴾هللا عليو كآلو كسلـ تسل

الحج على مف أك صياـ شير رمضاف أك يـ في كجكب الصالة إجماعال الليـ إالفقيية  حكاـاأ
 . يسالماستطاع كغيرىا مف الثكابت البدييية في الديف اإل

ىذه المفاىيـ فيك صحيح كاال لك دخلنا   تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنبي  أمة إجماعكاف المقصكد مف  إذاف 
يختلفكف في َفُيـ  في غاية االختالؼ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي  أمةفي فركع ىذه المسائل لكجدنا 

جزئيات الصالة كمناسؾ الحج كمفطرات شير رمضاف كغيرىا كثير كليست ىذه االختالفات بيف 
 كحسب بل في المذىب الكاحد يختلف فيو فقياءه غاية االختالؼ . المذاىب

الذي يزعمكه ال دليل عليو كلـ يقدـ  جماعاإلفإف  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل كاما في مدرسة 
نعـ قد يخلم ع  صحيحأك خبر ضعيفا كاف أك  ما يدؿ على صحتو في كالـ جماعاإل أصحاب

كبمعنى أي  العمل بالمشيكر ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأفقد اجاز  جماعالبعض بيف الشيرة كاإل
 خذ بالمشيكر في ىذه الحالة جائز .اأفإف جاءت ركاية تخالف ما ينقلو العشرات  إذامبسم 

والصحيح  ﴿الشرعية قائال  :  حكاـفي اأ جماعفي حجية اإل إليولقد ذكر المرتضى ما يذىب 
عمى المؤمنيف أو ،  مةوف واقعا عمى جميع األإما أف يك ﴾ إجماع ﴿أف قولنا  إليوالذي نذىب 
مف أف يكوف قوؿ  ال بديـ ، وعمى كل األقساـ إجماععمى العمماء فيما يراعي فيو أو منيـ ، 
 سـالعمماء ، فاأل أفضل، ومف أجل المؤمنيف ، و  مةو مف األألن المعصـو داخبل فيو ، اإلماـ

  .﴾ٔ٘ٗ﴿﴾حقًا حجة و مشتمل عميو ، وما يقوؿ بو المعصـو ال يكوف إال 
 إجماعالموثوؽ بو في الفرقة المحقة ، ىو  جماعفاإل﴿قائال  :  جماعكذكر في رسائلو اإل

ذا كانت  . .الخاصة دوف العامة ، والعمماء دوف الجياؿ .  العمماء في كل مذىب  أقواؿوا 
، والقطع ال يكوف إال سيد العمماء وأوحدىـ ، فبل بد مف دخولو في جممتيـ  اإلماـمضبوطة ، و 

  .﴾ٕ٘ٗ﴿﴾عمى أف قولو كقوليـ 
و فقد ذكر في كتابو الذريعة أقكالكنالح  ما في القكليف مف اختالؼ قد كق  فيو المرتضى في 

ذاك  مةمف ضمف اأ اإلماـفإف  مةاف كق  في اأ جماعاإلبأف   اإلماـفإف كق  في المؤمنيف  ا 
ذاضمف المؤمنيف ك  فيك  اإلماـيق  فيو  إجماعماء ككل ضمف العل اإلماـفإف كق  في العلماء  ا 

حجة كل نو قد خالف نفسو حيف خالف التعريف الذي طرحو في كتابو الذريعة كقاؿ في الرسائل 
 إجماعفايف ذىب  الخاصة دكف العامة كالعلماء دكف الجياؿ إجماعالمكثكؽ ىك  جماعاإلبأف 
كالذيف ذكر حجية  اإلماـمنيـ المؤمنيف كالذي مف ض إجماعالتي فييا المعصـك كايف ذىب  مةاأ
 . يـ في كتابو الذريعةإجماع

                                                 
 ٘ٓٙص  - ٕج  -السيد المرتضى  -الذريعة  - ٔ٘ٗ
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كيعتمد على  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةثار اأآشخص ال يقتفي أي  ف مثل ىذه التناقضات يق  فيياإ
عند  جماعاقاكيل العقكؿ القاصرة ميما بلغ في العلـ كالرقي اننا حيف نستعرض حجية اإل

حيث ذكره  جماعاستدؿ بو على صحة اإل ليل العقلي الذيال الدإ المرتضى ال نرى في قكلو دليال  
العقل قد دؿ بأف وكونو حجة في كل عصر  جماعفأما نحف فنستدؿ عمى صحة اإل ﴿قائال  : 
معصـو ، لكوف ذلؾ لطفا في التكميف العقمي ، وىذا إماـ  في كل زماف مف ال بدعمى أنو 

وثبوت ىذه الجممة يقتضي  -و ىيينا ة ، فبل معنى لمتعرض لاإلماممذكور مستقصى في كتب 
 . ﴾ٖ٘ٗ﴿﴾ في كل عصر حجة جماعأف اإل

إال أف  عقليا   اال دليل التكىـ كاف كانكا يسمكنو دليال   دليل علييا كذكر جملة مف االقاكيل التي ال
كاال كيف يحكـ عقل العاقل بلزـك  نسافىذه االقاكيل نابعة مف تكىـ اإلبأف العقل السليـ يقكؿ 

 ؟اـ اننا تابعيف لو حدتابعا أ اإلماـلنا فيل  إلماـامتابعة 
الحق في ىذه الفرقة كاف بأف م  شديد االسف قد قاؿ بيا المرتضى فقد ذكر  مسألةف ىذه الإ

الذي نثق بأنو ال  اإلماـفبل بد مف أف يكوف ﴿مذىب ىذه الفرقة كذلؾ في قكلو :  اإلماـمذىب 
  .﴾ٗ٘ٗ﴿﴾ىب ىذه الفرقة ، إذ ال حق سواه يفارؽ الحق وال يعتمد سواه ، مذىبو مذ

يتاب  مذىب ىذه بأف  اإلماـاننا بيذا القكؿ نحكـ على إذ  في غاية الخطكرة مسألةف ىذه الإ
اف يعتقد  اإلماـكاف على  جماعقلنا باإل إذاالفرقة ميما قالت كميما سنت مف القكاعد كالقكانيف ف

ذابو تبعا العتقادنا ك  اف يرضى بما نقكؿ  اإلماـكالظف فعلى  جتيادإلقلنا بحجية القياس كا ا 
 .كنعمل 
ف دمحم بف كل الرفض فع ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةف ىذه النزعة المذىبية قد رفضيا إ

ال تذىب بكـ المذاىب فوهللا ما شيعتنا إال مف  ﴿ قاؿ : ﴾عليو السالـ﴿مسلـ ع عف أبي جعفر 
  .﴾٘٘ٗ﴿﴾أطاع هللا عز وجل

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا َأِطيُعوْا للّاَ ﴿ : يعة ىي طاعة هللا عز كجل كهللا يقكؿف مف صفات الشإ
ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمرِ  علييـ ﴿ ئمةأكلي اأمر ىـ اأبأف كقد ثبت مما تقدـ  ﴾ٙ٘ٗ﴿﴾َوَأِطيُعوْا الرَّ

الطاعة  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  لإلماـيكـ القيامة كعليو فإلى  كطاعتيـ مفركضة ﴾السالـ
محالة بعصيانيـ كتمردىـ  ا الناس الكاف كقكع الغيبة كاف سببيأبدا  عليو شيء كليس  نقيادكاإل

قكلنا قكؿ بأف نا رحنا نسعى لت بير فجكة االبتعاد بيننا كبينو فقلنا أفعالفبدال مف اف نكفر عف 
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نا التي تسبب فعالأتضاؼ على  أخرى فيذه مصيبة  ا  أساس اإلماـعلـ لنا بقكؿ  كنحف ال اإلماـ
 بغيبة المعصكـ كتنحيو عنا .

الدخكؿ فيو دكف علـ بما يقره  اإلماـالذي سنو المرتضى كاكجب على  جماعف ما يعنينا ىنا اإلإ
كاجبا عليو  جماعالميدي في جملة اإل اإلماـكجعل دخكؿ  ﴾عليو السالـ﴿المعصكـ المظلكـ 
يـ ال يجمعوف ألن ،حقًا مذىب ال يكوف إال  أوية عمى قوؿ اإلمام إجماع أف﴿كذلؾ في قكلو : 
ذا عممنا في قوؿ مف األ﴿ : أيضا  كقاؿ  .﴾ٚ٘ٗ﴿﴾يـ أقوالداخل في جممة  اإلماـإال وقوؿ   قواؿوا 

داخبل في ىذه  ﴾عميو السبلـ﴿ اإلماـية فبل بد مف أف يكوف اإلمامأنو مذىب لكل عالـ مف 
  .﴾ٛ٘ٗ﴿﴾الجممة
 ﴾عليو السالـ﴿الميدي  لإلماـنا عليو أجمعف ننسب ما ف مف الخطأ ال بير كالجـر العظيـ اإ

 اإلماـاف ال الـ في رضا نا. أقكالنا ك أفعالراضي عف  اإلماـبأف ككيف لنا ذلؾ كمف ايف علمنا 
بل ىنالؾ عدة  شيئا  نا ليك ضرب مف الظف كالظف ال يغني مف الحق إجماعالمعصكـ على 
القكـ لغضب هللا علييـ كلـ يعد ال في كسم  د ىجرق ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـشكاىد تدلنا على اف 

 اإلماـعلى عدـ تحصيل القط  بدخكؿ  دلةنبدأ بسرد اأقبل أف ك  عكال المؤمنيف كال الفقياء مةاأ
علييـ ﴿ ئمةاأ أخبارالمزعـك لـ يرد ذكره في  جماعىذا اإلبأف أف نبيف الفقياء نحب  إجماعفي 
السيد المرتضى بل اف ىنالؾ ال ثير مف  إليوذىب  ؤكد صحة ماشاىد ي كال يكجد لوأبدا   ﴾السالـ

 الشكاىد التي تؤكد العكس كال باس مف ذكر بعض ىذه الشكاىد :
أبف م   ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـما ركي في كتاب الغيبة للشيخ الطكسي في حديث  : اوالً 

أف ال أجاور قوما غضب هللا عمييـ إلي  يا بف المازيار أبي أبو دمحم عيد ﴿المازيار فقاؿ لو : 
ولعنيـ وليـ الخزي في الدنيا واآلخرة وليـ عذاب أليـ ، وأمرني أف ال أسكف مف الجباؿ إال 

يـو إلى  عفرىا ، وهللا موالكـ أظير التقية فوكميا بي فأنا في التقيةإلى  وعرىا ، ومف الببلد
  .﴾ٜ٘ٗ﴿﴾يؤذف لي فأخرج

 قد ىجر القكـ كلـ يسكف في مدنيـ ﴿عليو السالـ﴾المظلكـ  اإلماـكمف ىذا ال الـ يتضح اف 
أبك هللا قد غضب علييـ كنتيجة غضب هللا ىك ابعاد حجتو عف خلقو كما جاء عف  أف
إذا غضب هللا تبارؾ وتعالى عمى خمقو نحانا عف جوارىـ  ﴿:  انو قاؿ ﴿عليو السالـ﴾جعفر
﴾﴿ٗٙٓ﴾.  

                                                 
 ٙٔ - ٘ٔ ص - ٔج  -الشريف المرتضى  -رسائل المرتضى  - ٚ٘ٗ
 ٛٔص  - نفس المصدر السابق - ٛ٘ٗ
 ٕٙٙص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  - ٜ٘ٗ
 ٙٓ٘ص - ٔج -الشيخ ال ليني  –ال افي  - ٓٙٗ



يـك الخركج فكيف لو إلى  النائية كاظير التقية كليا الجباؿ الكعره كالبالد ﴾عليو السالـ﴿فسكف 
كاظير  جميعا  الفقياء كىك قد ىجرىـ أك المؤمنيف  إجماعفي أك يا إجماعكفي  مةاف يككف في اأ
 منيا . جزءا  التقية كليا كليس 

ظاىر غير مطاع ﴿ة قائال : اإلمامحاؿ حامل  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أمير: قد كصف  ثانياً 
  .﴾ٔٙٗ﴿﴾مكتتـ يترقبأو ، 

 ﴾مكتتـ يترقبأك ظاىر غير مطاع ﴿ال افي بياف معنى  أصكؿكذكر المازندراني في شرح 
يترقب ظيوره وىو صاحب الزماف أي  ﴾مكتتـ يترقبأو ظاىر غير مطاع ﴿قولو  ﴿قائال  : 

لظيورىـ بيف الخمق وعدـ إطاعة وؿ فيو مندرج في األ  ئمةوأما غيره مف األ  ﴿عميو السبلـ﴾
  .﴾ٕٙٗ﴿﴾لخمق ليـا
 قكاؿىك الخفاء كالت تـ فيذا ينافي حالة اعطاء اأ ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـكاف حاؿ  إذاف
في غاية الدىشة  مسألةإلى  كما انو يلتفتية اإلمامفقياء  أقكاؿكزجيا في جملة  حاديثكاأ

لذيف فقييا غير معركؼ فكل الفقياء اأك كتب الرجاؿ عف حاؿ عالما  تكالغرابة فيل تحدث
كيعرفيـ الناس حق المعرفة كما انيـ  سـعاصركا المرتضى كما سبقيـ معركفكف النسب كاأ
كاحدا  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـبأف يعرفكف ابائيـ كاجدادىـ كعائالتيـ فكيف يمكف القكؿ 

ما سيأتي تفصيلو في كعلى أنيـ قد فرضكا كجكد مجيكؿ النسب كأشترطكا ذلؾ  مف ىؤالء !!
 نتظر .أف جماعاإل مبحث
سكؼ يباي  الناس  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـعلى اف  خبارلقد دلت الركايات كاأ:  ثالثاً 
يقـو بأمر جديد ، وكتاب جديد ،  ﴿ :جديدة كما جاء في الركاية  ُسنةجديد ككتاب جديد ك  أمرب
  .﴾ٖٙٗ﴿﴾..جديد  جديدة وقضاء ُسنةو 

الفقياء أك المؤمنيف أك  مةاأ إجماععند  جماعداخال في اإل ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـفإذا كاف قكؿ 
ه جديد كقضائو جديد كسنتو جديدة أمر كفي كل العصكر كما يقكؿ السيد المرتضى فكيف يككف 

 فيو ؟ الذي يقكلكف  جماعو معلكمة على مر العصكر بدعكى اإلأحكامعند قيامة أليس كالمو ك 
إف   ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـركي عف مف ذلؾ فقد  أعظـىك  كما انو قد ركي ما

هللا بالسيف إلى  يدعو -أف قاؿ : إلى  - ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾خميفة يخرج مف عترة رسوؿ هللا 
 جتياداإلأىل ويرفع المذاىب عف األرض ، فبل يبقى إال الديف الخالص . أعداؤه مقمدة العمماء 

مف سيفو ،  خوفاً ما ذىب إليو أئمتيـ ، فيدخموف كرىا تحت حكمو  ما يرونو مف الحكـ بخبلؼ
ولوال أف السيف بيده ألفتى  -أف قاؿ : إلى  -مف خواصيـ  أكثريفرح بو عامة المسمميف 

                                                 
 ٜٖٖص  -نفس المصدر السابق  - ٔٙٗ
 ٖٕٙص  - ٙج  -المازندراني  -شرح أصكؿ ال افي  - ٕٙٗ
 ٖٕٔص  - ٕ٘ج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٖٙٗ



ويعتقدوف فيو إذا حكـ فييـ بغير مذىبيـ أنو عمى ضبللة  -أف قاؿ : إلى  -الفقياء بقتمو 
  .﴾ٗٙٗ﴿﴾ في ذلؾ الحكـ
 اإلماـمقلدة العلماء سكؼ يجدكف أي  الناسبأف نفيـ  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  ـاإلماكمف قكؿ 
يـ سكؼ فإنالفقياء كاما الفقياء أي  ائمتيـ إليويحكـ بخالؼ ما ذىب  ﴿عليو السالـ﴾الميدي 

 و يحكـ فييـ بغير مذىبيـأن يـ يعتقدكف بانو على ضاللةأن ييابكف سيفو كلكال سيفو الفتكا بقتلو
نا على أجمعننا قد إ لإلماـىـ كيقكؿ أحد أكا على صحتيا فيل سيتجر أجمعيـ التي أقكال بغيرأي 

 خكفا   مف سيفو ال خكفا  ىـ على ذلؾ أحد أيتجر  ال طبعا  نا إجماعقكؿ كيجب عليؾ الدخكؿ في 
 مف مقامو عند هللا .

 اإلماـعف  ﴾سالـعليو ال﴿الميدي  لإلماـ: قد كرد في كتاب الغيبة للشيخ الطكسي كصفا   رابعاً 
عف زرارة ع عف جعفر بف دمحم علييما السالـ أنو بالصامت فقد جاء  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ 
حقيق عمى هللا أف يدخل الضبلؿ الجنة . فقاؿ زرارة : كيف ذلؾ جعمت فداؾ ؟ . قاؿ : ﴿قاؿ : 

  .﴾٘ٙٗ﴿﴾ يموت الناطق وال ينطق الصامت ، فيموت المرء بينيما فيدخمو هللا الجنة
فكيف يمكف الجم  بيف لقب بالصامت  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـالحديث اف اف الكاضح في 
 الفقياء ؟ إجماعكدخكؿ كالمو في  اإلماـصمت 
ا ءمف الدليل الكاضح كلـ تحكي على نصكص داعمة ليا سكا ةخالي جماعف دعكى اإلإ:  خامساً 
مف الغمكض كالظنكف  شيءكبيذا احيطت ب ﴾عليو السالـ﴿ركايات العترة الطاىرة أك  القرآفمف 
باسرىا  مةاأأك المؤمنيف أك الفقياء  أقكاؿفي جملو  ﴿عليو السالـ﴾يككف قكؿ المعصكـ بأف 

بف  أحمدحجة هللا ىي الحجة الكاضحة كما جاء عف  أف أحدكىذا بحد ذاتو ليس بحجة على 
 يقكؿ : ﴿عليو السالـ﴾بد هللا أبي عبد هللا قاؿ في كصية المفضل بف عمر قاؿ : سمعت أبا ع

 ظف فأقاـ عمى أحدىما فقد حبط عممو ، إف حجة هللا ىي الحجة الواضحةأو مف شؾ  ﴿
﴾﴿ٗٙٙ﴾.  

و مف الظف كالظف ليس مف الكاضحات فقد اشار أن حجة جماعكعلى ىذا القكؿ ال يككف اإل
 كالظنكف . اف حجة هللا ىي الحجة الكاضحة كليست التي تبنى على الشككؾإلى  اإلماـ

 ﴾علييـ السالـ﴿ نبياءمف اأ ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـ ُسنفإلى  : اننا حيف نرج  سادسا
عليو ﴿في غيباتيـ لـ يكف ليـ اتصاؿ بشيعتيـ فيذا نبي هللا ككليمو مكسى  نبياءاأبأف نرى 
 إسرائيلي حيف غاب عف قكمو نجد قكمو قد اتخذكا العجل كقد خاطب ال تاب ال ريـ بن ﴾السالـ

                                                 
 ٖٗٔ - ٕٗٔص  - ٕج  -الشيخ علي النمازي الشاىركدي  -البحار مستدرؾ سفينة  - ٗٙٗ
 ٔٙٗ – ٓٙٗص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  - ٘ٙٗ
 ٔٗ - ٓٗص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٙٙٗ
 



ـْ َظاِلُموَف ﴿بالجم  في قكلو تعالى :  ـُ اْلِعْجَل ِمف َبْعِدِه َوَأنُت َـّ اتََّخْذُت َناِت ُث َوَلَقْد َجاءُكـ مُّوَسى ِباْلَبيِّ
﴾﴿ٗٙٚ﴾.  
يـ إجماعقد يحتجكف على نبييـ بَفُيـ  مف دكف هللاربا  ىـ العجل إتخاذالحجة ب إسرائيللبني فيل 

 ﴿كا على اف يجعلكا اخييـ في غيابة الجب قاؿ تعالى : أجمعحق حيف ىذا كىل الخكة يكسف ال
 . ﴾ٛٙٗ﴿﴾ َممَّا َذَىُبوْا ِبِو َوَأْجَمُعوْا َأف َيْجَعُموُه ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ ف
المزعكـ كاف صح ىذا انتفت الحاجة للمعصكـ كاستبدؿ  جماععلى فساد اإل ةف الشكاىد كثير إ 

حيف  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـبأف كقد بينا  عة كماليا كتماميا بحج صكؿكاعد كاأبجملة مف الق
يجاف عند محل است حكاـكست كف ىذه العقائد كاأة ليياإل حكاـسيظير العقيدة الحقة كاأ هظيكر 

بيف يدي القكـ بحجة  ةكالعقائد مكجكد حكاـكانت ىذه اأ على حد سكاء فلك الفقياء كعند الناس
 ىذا االستيجاف كالنفكر . كجكد المعصـك فييـ لما حصل

ئيا آراالشيعي كالتي تزعـ  تأريخالى ىذا المقدار نكتفي ببياف ىذه المرحلة الميمة التي مرت بال
مراحل التغير التي مرت على  أىـالمعركؼ بالشريف المرتضى كىي مف أك السيد المرتضى 
اف  ةا قلنا مرحلة مشابيية مف حيث االنعطاؼ في مستكى التفكير الفقيي كىي كماإلمامالمدرسة 

 . العقيل العماني أبيأبف جنيد ك أبف لـ نقل متممة آلختيا التي سبقتيا كىي مرحلة الشيخ 
مما كتبو الشريف المرتضى في كتابو الذريعة كغيره مف قد عرفنا مف مالمح ىذه المرحلة ك ل 

 مف حيث تصنيفيا مف حيث تبنييا كال ال أحدبيا  ومف افكار لـ يسبق ما لوال تب كالمصنفات 
ككما عرفنا مما تقدـ اف الشريف المرتضى قد اقر مبدأ القياس كسماه بالقياس ع بيذا التصنيف

كىذا االقرار بيذا النكع مف القياس يعتبر عبكٌر  ةالشرعي كالذي يسمى اليـك بقياس منصكص العل
كما تقدـ  ﴾علييـ السالـ﴿كآؿ بيتو االطيار  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ي كضعيا رسكؿ هللا تالسكار الديف ال
 أية حاؿكعلى  ﴾عليو السالـ﴿كالمنا عف القياس الملعكف على لساف دمحم كآلو االطيار  ةفي بداي

 يقكده التفكير الجاىلي كالتقليد االعمى للرجاؿ . نترؾ باقي البحث كالتأمل للقار  اللبيب الذي ال
 

 مرحمة الشيخ الطوسي :
ىػ بمدينة  ٖ٘ٛكلد الشيخ الطكسي في سنة  بك جعفرع محّمد بف الحسف الطكسيالشيخ أكىك 

بغداد في عاـ إلى  دراستو في مدارس خراساف ثـ شدَّ الرحاؿأكؿ طكس في خراساف ككانت 
بغداد إلى  سبب ىجرة الشيخ كغيره مف الطالبككاف ثالثة كعشريف عاما  أبف كىك  ىػ ٛٓٗ

 ﴾العلـك الدخيلة﴿ ػ العلكـ العقلية ع كالفلسفية ع المعبر عنيا باؾ ببسبب أشتيار اساتذة بغداد انذ

                                                 
 ٕٜسكرة البقرة آية  - ٚٙٗ
 ٘ٔسكرة يكسف آية  - ٛٙٗ



على مستكى الفقو  خصكصا  ك  سالـمرة في اإلكؿ أكالتي دخلت للديف في العصكر العباسية 
ع كاستحكمت دعائميا في بغداد فاستجلب  في تلؾ الفترة يساسكض  حجرىا اأحيث ع  ياإلمام

 .جميف مف أطراؼ اأرض كأ ناؼ البالد مف أجليا كبار العلماء كالمتر 
مدة خمس المفيد  كعلى العمكـ فقد أشتير عند مف تناكؿ حياة الشيخ الطكسي أنو الـز الشيخ

يعد مف  أصبحكبعد كفاة الشيخ المفيد  خر خمس سنكات مف عمر الشيخ المفيداأي  سنكات
في ذلؾ دينارا شيريا  ٕٔكاله عناية خاصة كقرر لو مبلغ فقد أأبرز طالب السيد المرتضى 

 .  تقريبا عاما ٖٕفأمضى معو اف تخرج على يديو إلى  الزمف
 . سنة ٕٔمدة أي  ىػ ٛٗٗحتى عاـ  المرتضى كبقي في بغداد بعد كفاة أستاذه

ذاع صيت الشيخ الطكسي كانثنت لو كسادة الزعامة كتفرد بيا بعد كفاة السيد المرتضىع فأخذ 
مف كل حدب كصكب على اختالؼ مسال يـ كمذاىبيـ ع حّتى بلغ  الرحاؿ إليوالفقياء يشّدكف 

مف ثالثمائة مجتيد مف  أ ثر جتيادحازكا على درجة اإلأي  عدد تالميذه الذيف اجتيدكا على يديو
كمف الغريب اف ىنالؾ عددا مف مجتيدي العامة ال يمكف حصرىـ كعدىـ كانكا  عيةاإلمام

في مقدمة كتاب التبياف ما  شيخ آغا بزرؾ الطيرانياليحضركف دركس الشيخ الطكسي فقد ذكر 
 فقد كاف يحضر درس الشيخ الطوسي حوالي ثبلثمائة مجتيد مف الشيعة. ومف﴿ىذا نصو : 

  .﴾ٜٙٗ﴿﴾يحصى ما ال العامة
مف الفقياء السابقيف فلـ نشيد فقييا شيعيا  أي  كىذه مف االمكر الغريبة كالتي لـ تحدث على يد 

على النحك المعمكؿ بيا عند المخالفيف قد سبق الشيخ الطكسي حيث  تيادجقاـ بتدريس طرؽ اإل
 أصكؿقلنا ببطالف فإف كىي بحد ذاتيا تحتاج للتكقف كالبحث  مسألةتفرد الطكسي بيذه ال

ىذه بأف ذىبنا على غير ىذا المسلؾ فقلنا  إذاال إالمخالفيف كفقييـ كاف لزاما علينا تركو كنبذه 
ايالئيا العناية كاالىتماـ مف حيث التدريس  نا في ىذه الحاؿصحيحة كجب علي صكؿاأ

 كالتاليف .
هللا عبد هللا بف القادر با  أمرناؿ الشيخ الطكسي درجة عالية مف االىتماـ عند الخليفة القائـ ب

فقد اعطى للشيخ الطكسي كرسي ال الـ _ كىك مقاـ يعطيو الخليفة لرجل مف رجاؿ الديف  أحمد
الخليفة فبقي  إليوداد يخطب بالناس _ كلـ يكف ىذا ال رسي لُيمنح إاّل لمف اشار فيجلس في بغ

 الشيخ الطكسي على ىذا المنكاؿ اثنتي عشرة سنة .
كتبدؿ اأكضاع السياسية  يةاإلمامك  العامة بيف كبعد ذلؾ كعلى أثر حدكث االختالفات الشديدة

 الذيف كانكا على مذىبالسالجقة إلى  شي يدعكف التالذيف كانكا  البكييييفكانتقاؿ الحكـ مف 
كرجاؿ دينيـ  يةاإلمامأّكؿ ملكؾ السلجكقييف حملة شديدة على  ﴾طغرؿ بيؾ﴿شف  المخالفيف

                                                 
 راج  مقدمة الشيخ آغا بزرؾ الطيراني على التبياف  - ٜٙٗ



قاـ بإحراؽ مكتبة الشيخ الطكسي تلؾ المكتبة التي بذؿ أبك إذ  ع ىػ ٚٗٗعند دخكلو بغداد عاـ 
ف الخليفة بإنشائيا في ال رخ ببغداد عاـ م أمرنصر سابكر ػ كزير بياء الدكلة البكييي ػ جيده ب

 ع على غرار بيت الحكمة التي بناىا ىاركف الرشيد العباسي .  ىػ ٖٔٛ
لييا كعلى إبعد دخكؿ السالجقة أي  ىػ ٚٗٗكفي خضـ تلؾ اأحداث التي حدثت ببغداد سنة 

الطائفية  مدينة النجف اأشرؼ ليبقى بعيدا  عف المعمعاتإلى  آثر ذلؾ ىاجر الشيخ الطكسي
قصده  ﴾عليو السالـ﴿علي  اإلماـستقراره في مدينة النجف قرب مرقد إالتي حدثت ببغداد كبعد 
اُأكلى للحكزة التي شيدىا بنفسو في على يديو فكض  بذلؾ اللبنة  جتيادالطالب للدراسة كنيل اإل
فيد كالسيد الشيخ الم أياـ كاف طلب العلـ مقتصرا على بغدادبعد أف مدينة النجف اأشرؼ 

 .مف قبل المرتضى ككذلؾ في زمف السفراء 
المصنفات الرجالية في تحديد مذىب الشيخ الطكسي قبل دراستو على يد الشيخ  أصحابأختلف 

 ُسنةالأىل مف  بعضا  إال أف  منذ دخكلو بغداد انو كاف أماميا   يةاإلمامالمفيد ببغداد فقاؿ مصنفي 
 . في ذلؾ ؼ تعابيرىـ المذىب الشافعي على اختالإلى  نسبكه

:  ىذا نصوىك تاج الديف السبكي في " طبقات الشافعية " فيقكؿ ما  كمف جملة مف قاؿ بذلؾ
مذىب الشافعي . . . ورد بغداد إلى  أبو جعفر الطوسي فقيو الشيعة ومصنفيـ كاف ينتسب﴿

  .﴾ٓٚٗ﴿﴾، وتفقو عمى مذىب الشافعي 
دمحم بف الحسف بف عمي  ﴿" طبقات المفسريف " :  كبعد السبكي قاؿ العالمة السيكطي في كتابو

أبو جعفر شيخ الشيعة وعالميـ . . . ورد بغداد ، وتفقو في فنوف الفقو عمى مذىب 
كممف صرح أخيرا بذلؾ ال اتب  .﴾ٔٚٗ﴿﴾الشافعي ، فبلـز الشيخ المفيد فصار عمى أثره رافضيا 

 . ﴾لشافعيمذىب اإلى  ينتميكاف ﴿الشلبي في " كشف الظنكف " فقاؿ : 
انو كاف فعال شافعيا  ىك أك ف ما يؤكد ككف الشيخ الطكسي قد تفقو على مذىب الشافعي إ

عبارات  وكاقتباس ُسنةالأىل عند  المعمكؿ بو على النحك يةاإلمامبيف  جتياداشاعتو لطريقة اإل
 مف كتب الشافعي على كجو الخصكص كقد ذكر ذلؾ العديد مف ال تاب الذيف كتبكا عف حياة

دمحم الخراساني فقد كتب في مقدمة كتاب الرسائل العشرة للشيخ الشيخ الطكسي كمف ىؤالء 
اف الشيخ إلى  انو كاف شافعيا مكعزا سبب ذلؾ العامة أبناءالطكسي على اف سبب قكؿ مصنفي 

بيا عند مذاىب على النحك المعمكؿ  يةاإلمامبيف كأشاع طريقتو  جتيادالطكسي كاف يعمل باإل
شاعتو طريقة " اإل ﴿قكلو :  كذلؾ في ُسنةال " بيف الشيعة  جتيادترويجو لمفقو التفريعي وا 

 اإلماـمف كتب  خصوصاً واقتباسو عباراتيـ و  ... ُسنةالأىل عمى النحو المعموؿ بو عند 
يراده لمروايات مف طرقيـ . وتصميمو عمى جمع  الشافعي وال سيما في كتابو " المبسوط " ، وا 

                                                 
 ٔ٘ص - ٖج -لشافعية طبقات ا - ٓٚٗ
 ٜٕص -طبقات المفسريف  - ٔٚٗ



ف انصرؼ عنو فيما بعد  -" في بدء العمل  حكاـفي كتابو " تيذيب األ روايات الفريقيف  -وا 
  .﴾ٕٚٗ﴿﴾وأمثاؿ ىذه األمور 

السني في المجتم   جتيادف الشيخ الطكسي يعد مف اكائل الفقياء الذيف اشاعكا طريقة اإلإ
أىل المعاصريف مف يـ كليذا فقد ذكر بعض أصكلالشيعي كىذا ما يؤكد تأثره بطرؽ القكـ ك 

ي اإلمامكاف عالما عمى المنياجيف  ﴿:  في قكليـ يةجتيادطريقة الشيخ الطكسي اإل ُسنةلا
 .﴾ٖٚٗ﴿﴾والسني 

الشيخ قد درس بأف علمنا  إذاكىذا ما يؤكد تأثر الشيخ الطكسي بطرؽ العامة اضافة لذلؾ 
 منيـ على سبيل المثاؿ :  العامةكلسنكات عند عدد ليس بقليل مف فقياء 

القاضي أبي أبف القاضي أبي علي المحسف أبف سـ علي التنكخي القاضي أبك القا -ٔ
القاسـ علي بف دمحم بف أبي الفيـ داكد بف إبراىيـ بف تميـ القحطاني مف تالمذتو السيد 

مف مشايخو مف  ﴾اإلجازة ال بيرة  ﴿و ع كقد عده العالمة الحلي في أصحابالمرتضى ك 
 . العامة
مف  ﴾اإلجازة ال بيرة  ﴿العالمة الحلي في أبك الحسيف بف سكار المغربي . عده  -ٕ

 مشايخو مف العامة .
مف  ﴾اإلجازة ال بيرة  ﴿أبك علي بف شاذاف المت لـ . كقد عده العالمة الحلي في  -ٖ

 . أيضا  مشايخو مف العامة 
مف مشايخو مف العامة  ﴾اإلجازة ال بيرة  ﴿دمحم بف سناف . عده العالمة الحلي في  -ٗ

 . أيضا  
بشراف المعدؿ ع المتكفى أبف المعركؼ ب ي بف دمحم بف عبد هللا بف بشرافأبك الحسيف عل -٘

 . مف مشايخو العامة ﴾االجازة ال بيرة ﴿الحلي في  ىػ ع كقد عده العالمة ٔٔٗسنة 

 ٛٓٗدمحم بف علي بف خشيش بف نضر بف جعفر بف إبراىيـ التميمي المتكفى بعد سنة  -ٙ
 ﴿ي أماليو ع كعده العالمة الحلي في كثيرة ف أخبار الطكسي" ركى عنو الشيخ  ػى

 .مف مشايخو مف العامة  ﴾اإلجازة ال بيرة 
ق ع  ٜٕٖأبك الحسف دمحم بف دمحم بف دمحم بف إبراىيـ بف مخلد البزاز ع المكلكد سنة  -ٚ

ع  ػى ٚٔٗببغداد في ذي الحجة سنة  الطكسيع قرأ عليو الشيخ  ػى ٜٔٗكالمتكفى سنة 

                                                 
 ٔٔص -الرسائل العشرة الشيخ الطكسي  - ٕٚٗ
 
الصادؽ ع كما ركاه عنو السيد دمحم صادؽ آؿ بحر العلكـ في مقدمتو على رجاؿ الشيخ  اإلماـقالو الشيخ دمحم أبك زىرة في كتابو  - ٖٚٗ

 ٕٚالطكسي ص 



كعده العالمة  ٖٖٔص  - ٖج  ﴾بغداد  تأريخ ﴿ي كقد ذكره الخطيب البغدادي ف
 مف مشايخو مف العامة . ﴾اإلجازة ال بيرة  ﴿الحلي في 

ق كالمتكفى سنة  ٕٕٖالسيد أبك الفتح ىالؿ بف دمحم بف جعفر الحفار المكلكد سنة  -ٛ
بف علي بف علي بف إسماعيل  في رجالو ضمف ترجمة الطكسي" ذكره الشيخ  ػى ٗٔٗ
اإلجازة ﴿كعده العالمة الحلي في  ﴾ ٕ٘ٗص  ﴿ل الخزاعي أخي دعبأبف رزيف 
 مف مشايخو مف العامة . ﴾ال بيرة

ق ع سم  منو  ٔٔٗبف أبي الفكارس الحاف  المتكفى بعد سنة  أحمدأبك الفتح دمحم بف  -ٜ
ع كقد عده  ػى ٔٔٗإمالء في مسجد الرصافة الجانب الشرقي ببغداد في ذي القعدة سنة 

 مف مشائخو مف العامة . ﴾جازة ال بيرةاإل﴿العالمة الحلي في 

مف  مشائخومف  ﴾اإلجازة ال بيرة  ﴿عده العالمة الحلي في  .دمحم بف سنف  -ٓٔ
 .العامة 
أبك عمرك عبد الكاحد بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم بف ميدي بف خشناـ " المتكفى  -ٔٔ

اني رحبة ع سم  منو ببغداد في درب الزعفر  ػى ٖٛٔ" ككانت كالدتو سنة  ػى ٓٔٗسنة 
 .مف مشايخو مف العامة  ﴾اإلجازة ال بيرة﴿ميدي ع عده العالمة الحلي في أبف 
الفحاـ السر مف أبف أبك دمحم الحسف بف دمحم بف يحيى بف داكد الفحاـ المعركؼ ب -ٕٔ

كضبم كفاتو بعض أرباب المعاجـ سنة  ػى ٛٓٗالمتكفى بعد سنة  ﴾السامرائي﴿رائي 
 . ﴾اإلجازة ال بيرة﴿مشائخو مف العامة في عده العالمة الحلي مف  ػى ٛٓٗ
أنو مف مشايخو ع قاؿ  الطكسيأبك منصكر ال رى ع يظير مف أمالي الشيخ  -ٖٔ

 .. يحتمل أف يككف مف العامة ﴾رياض العلماء﴿صاحب 
 

بالفعل  ما حدثية كىذا صكليتأثر بيؤالء الفقياء كبطرقيـ اأ ال بد أفالشيخ الطكسي فإف كبيذا 
على النحك المعمكؿ بو عند السنة كىذا مما يؤكد تاثره  يةاإلمامبيف  جتياداإل فقد اشاع طريقة
مف كتب الشافعي  خصكصا  ك  العامةعندما نعلـ بانو كاف يقتبس عبارات  خصكصا  ك  بفقياء العامة
 . يـعف ايراده للركايات مف طرقفضال   ﴾المبسكط﴿في كتابو 
 
عند  يـ ليا تبعات كبيرةأصكلعلى يدييـ كتعلـ  النشكء في مجتمعات العامة كالتفقو مسألةف إ

 ية مف حيث الاإلمامإلى  حيث انو سيتأثر بما درس كسم  فينقل أفكار المخالفيف ياإلمامالفقيو 
العترة الطاىرة  أقكاؿيـ يأخذكف ما يقكلو على أنو مف فإنيشعر كالطالب لحسف ظنيـ بأستاذىـ 

أقوؿ والسبب األصمي في ﴿:  محدث ال اشاني قائال  تحدث ال مسألة﴿علييـ السالـ﴾ كعف ىذه ال
المخالفيف وبيف أظيرىـ في ببلد التقية  نيـ نشأوا في ببلدأال إوقوع ىؤالء في الورطات ليس 



في نفوسيـ محبل ومزجوا قميبل قميبل بينيا  وسمعوا منيـ كممات عقمية استحسنوىا وأوقعت
الظنية مف المتشابيات ومف قوانيف  االستنباطات وبيف النصوص المعصومية وأخذوا في

 ...يـ تشحيذا لؤلذىاف وترويحا لؤلفكار أصولالعامة و  ىا مف كتبأكثر وضعوىا وقواعد أخذوا 
ليـ بسبب ذلؾ  ويسر ىواءفاتسعت بينيـ دائرة الخبلؼ في اآلراء ووسع ليـ ميداف األفكار واأل
ال تحصى مف حيث ال  ألفاظ  الدخوؿ في عدة أمور ورد النيي عنيا بخصوصيا في الشرع في

 في الشرائع كما تقولو الرأيو  جتيادكما عرفت. ومنيا القوؿ باإل جماعالقوؿ باإل يشعروف منيا

الحكـ  الظف والتعويل عميو في إتباعالعامة مع تعسر ضبط ذلؾ وتعسر المعرفة بأبو ومنيا 
ية اإلمام صوؿمخالفة ألغير ذلؾ مف األمور الإلى  . ومنيا موت القوؿ بموت قائمو والفتوو ُه 

 ﴾ٗٚٗ﴿﴾عمييـ السبلـ البيتأىل المتواترة عف 

ف المطل  على مصنفات الشيخ الطكسي يمكنو معرفة طريقة الشيخ الطكسي مف جانبيف الجانب إ
كالركايات الشريفة كىذا مما استفاده مف استاذه الشيخ المفيد حيث كتب  خبارىتمامة باأأ كؿ اأ

أحد ال تب اأربعة المعركفة كىك شرح كتاب المقنعة للشيخ كىك  كاـحتيذيب اأالشيخ الطكسي 
  .﴾475﴿مف الشيخ المفيد نفسوالمفيد بدء بو في حياة أستاذه ع كبإشارة 
مف جملة  أيضا  ع كىك  خباراالستبصار فيما اختلف مف اأكما كتب الشيخ الطكسي كتاب 

كالذي كما قلنا استفاده مف استاذه  ﴾476﴿ال تب اأربعة ع استخرجيا الشيخ مف ركايات التيذيب 
 المفيد .

فقد استفاد الشيخ الطكسي مف  خبارالجانب الركائي كجم  اأأي  كال يخفى في ىذا الجانب
قد ذكر الطكسي في ترجمة فاستاذه المفيد االستفادة العظمى كذلؾ في قكؿ الشيخ الطكسي نفسو 

عضيا يقرأ عميو لكتب بعضيا قراءة عميو وبسمعنا منو ىذه ا﴿:  المفيد بعد سرد مؤلفاتو قكلو
  .﴾ٚٚٗ﴿﴾غير مرة وىو يسمع

مف رجاؿ الحديث  هقضى الشيخ الطكسي مدة خمس سنكات في مالزمة للشيخ المفيد كعدلقد 
الشريفة كلـ  حاديثكسم  منيـ كنقل عنيـ العديد مف الركايات كاأ كثيرا  كالركاية فتزكد منيـ 

لحديث كالركاية كما استفاد مف مشايخة السابقيف كىذا على يستفد مف الشريف المرتضى في ا
فقاؿ :  يحد ما كجدناه في تراجمة الرجاؿ كما أقره مقدـ كتاب الرسائل العشرة للشيخ الطكس

 عمـ السيد في الرواية والحديث ،إلى  وفي رأيي أنا أف الشيخ الطوسي لـ يكف بحاجة ماسة﴿
المفيد وغيره مف األساتذة والمشايخ الكبار الذيف  و في السنوات الخمس التي قضاىا معألن

                                                 
 ٖٜص  -المحدث ال اشاني  –لعيني الثاقب في كجكب صالة الجمعة ا الشياب - ٗٚٗ
 ٔٗص  -الشيخ الطكسي  -الرسائل العشر  - ٘ٚٗ
 نفس المصدر السابق - ٙٚٗ
 ٕٙٔص  -فيرست الطكسي  - ٚٚٗ



سمينا بعضيـ كاف قد تزود بأكبر قدر ممكف مف المنقوالت والروايات عنيـ مباشرة مف غير 
وليذا لـ نجد ...  توسيط السيد وغيره ممف يعتبروف مف تبلمذة ىؤالء المشايخإلى  حاجة
التيذيب واالستبصار الذيف ىما مف روايات كتابي  شيءفي طريق  ﴾أي المرتضى﴿ السيد
  .﴾ٛٚٗ﴿﴾ كتبو الحديثية أىـ

الفضل في كتابي التيذيب كاالستبصار كاف للشيخ المفيد فقد اشار للطكسي بأف كبيذا نعرؼ 
مف السيك كالغفلة الشيخ الطكسي لـ تخلكا كتاباتو في الحديث إال أف  في كتابة الحديث كالركاية

قصر الفترة إلى  كما سياتي كلعل ذلؾ راج كأسانيدىا  ارخبكالتحريف كالنقصاف في متكف اأ
 التي قضاىا م  استاذه المفيد .
نا نجد الشيخ الطكسي قد استفاد مف طريقة فإنالفقو  أصكؿاىتمامو باما الجانب الثاني كىك 
كبير فقد نقل الشيخ الطكسي العديد مف  حد  إلى  صكؿية في الفقو كاأصكلالسيد المرتضى اأ

ككذلؾ في كتبو ال المية كما انتقد العديد مف  صكؿكتابو عدة اأ ية فيصكللمرتضى اأء اآرا
 . صكؿالمرتضى في كتابو عدة اأ سيدء الآرا
عدة أك العدة ية ىك كتابو صكلالشيخ الطكسي مف طريقة المرتضى اأ ف ما يؤكد استفادةإ
كما كتب  عة " للسيد المرتضى .الشري أصكؿإلى  كتاب " الذريعة يشابوع كىذا ال تاب  صكؿاأ

ع شرح قسـ ال الـ مف كتاب جمل العلـ  صكؿالتمييد في اأأك  صكؿتمييد اأالشيخ الطكسي 
 كالعمل للسيد المرتضى .

استاذه المرتضى  صكؿحدا كبير أإلى  الشيخ الطكسي يجدىا مطابقة أصكؿف المطل  على إ
القكؿ إلى  الفقو أصكؿكسي في كتابو العدة في الفقيية فقد ذىب الشيخ الط صكؿكطريقتو في اأ

 مثلةبالقياس كالظف كما ذىب استاذه مف قبل بل اف الشيخ الطكسي قد اقتبس نفس العبارات كاأ
بالقياس ما ىذا نصو :  حكاـالتي تبناىا المرتضى مف قبل حيث ذكر في صحة معرفة اأ

ي صحة معرفتنا بتحريـ النبيذ بو : انو ال فرؽ ف حكاـوالذي يدؿ عمى صحة معرفة األ﴿
المسكر بيف أف ينص هللا عمى تحريـ المسكر مف األنبذة ، وبيف أف ينص عمى تحريـ الخمر 

يدلنا بدليل غير النص عمى أنو حـر الخمر أو وينص عمى أف العمة في تحريميا شدتيا ، 
يذه العمة ، مع ايجاب ينصب لنا امارة تغمب عند نظرنا فييا ظننا اف تحريميا لأو ليذه العمة ، 

  .﴾ٜٚٗ﴿﴾القياس عمينا في الوجوه كميا
ف المطل  على ما نقلناه في مرحلة المرتضى يجد كيف اف الشيخ الطكسي قد اقتبس عبارات إ

ية كما ىي فقد ذكر حاؿ القياس كضرب لصحة العمل بو نفس المثاؿ الذي صكلالمرتضى اأ
 ضربو المرتضى في كتابو الذريعة .
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بنفس الطريقة التي استخدميا استاذه  حكاـيخ الطكسي قد داف  عف الظف باأكما اف الش
القياس يتعلق بالظنكف كبنفس طريقة استاذه حيث قاؿ ما ىذا بأف المرتضى فقد نقض قكؿ القائل 

مف حيث تعمق بالظف الذي يخطئ ويصيب ، فينقض  ﴾أي القياس﴿ فاما مف أحالو ﴿نصو : 
العقل والشرع يتعمق بالظف ، اال ترو ُه انا نعمـ في العقل حسف في  حكاـقولو بكثير مف األ

  .﴾ٓٛٗ﴿﴾التجارة عند ظف الربح ، ونعمـ قبحيا عند الظف لمخسراف
 صكؿأ جدا  استاذه المرتضى كما انيا قريبة  صكؿالطكسي يرى قربيا أ أصكؿف المطل  على إ

طريق  وية لسلككاإلمامء كما ذكرنا كلذلؾ فقد اعاب على ىذا الشيخ جملة مف فقيا العامة
د المخالفيف في القياس كاالستحساف في كثير مف المسائل التي ذكرىا كما اف بعض العلماء ق

الشيخ الطكسي كاف يسلؾ طرؽ المخالفيف تقية كمماشاة ليـ بأف كاف كجو اعتذارىـ اعتذر لذلؾ ك 
االستنباط كليس ليـ قدرة ك  جتياداإلأىل ية بانيـ ليسكا مف اإلماميشنعكف على  العامةحيث كاف 

 !! بمماشاة ىؤالء الشيخ الطكسي قاـفإف على االستدالؿ كلذلؾ 
ذاذلؾ ك  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةفعل فيل اجاز لنا اأالىك اال اقبح مف  ف ىذا االعتذار ماإ كانت  ا 

نا جاء إذاالمماشاة تتـ بالتنازؿ عف ثكابت الديف كالشريعة فلعلنا سكؼ نتنازؿ عف عبادة هللا 
ليكـ ال ُيرى كالينا ُيرى فعلينا في ىذه الحالة اف نتنازؿ ليـ كنماشييـ بعبادة إبأف ال فار قائليف 

 ربيـ الذي ُيرى للناظريف .
في كلماتو  ذكرىاأك ا إليي نبو مفأكؿ ف ىذه المسائل التي كق  فييا الشيخ الطكسي لـ نكف نحف إ

الشيخ يكسف البحراني في ية فيذا اإلمامياء فقد ذكرت ىذه المسائل منذ القدـ كعلى لساف فق
وأما الشيخ الطوسي ، فيو ﴿:  يذكر المسائل التي كق  فييا الشيخ الطكسي قائال   لؤلؤة البحريف

،  قواؿو كثير االختبلؼ في األإال إنشيخ الطائفة ورئيس المذىب واماـ في الفقو والحديث ، 
حمو االحتماالت البعيدة والتوجييات الغير في تم خباروقد وقع لو خبط عظيـ في كتابي األ

، ففي المبسوط والخبلؼ مجتيد صرؼ  صوؿالسديدة . وكانت لو خياالت مختمفة في األ
ي بحت ، بل ربما يسمؾ مسمؾ العمل بالقياس واالستحساف في كثير مف مسائميا ، كما أصولو 

ي خبار سمؾ مسمؾ األ ال يخفى عمى مف ارخى عناف النظر في مجاليما ، وفي كتاب النياية
ولـ يتعد مناطيق اآلثار ، وىذه ىي  خبارالصرؼ بحيث أنو لـ يتجاوز فييا مضاميف األ

سمؾ في الكتابيف  إنماالطريقة المحمودة والغاية المقصودة . وقد اعتذر بعض عممائنا بأنو 
سوا مف مسمؾ العامة تقية واصطبلحا ومماشاة ليـ ، حيث شنعوا عمى فضبلء الشيعة بأنيـ لي

واالستنباط ، وليس ليـ قدرة عمى التفريع واالستدالؿ . وأيف ىذا االعتذار مف  جتياداإلأىل 
نماالشيخ في النياية لـ يسمؾ مسمؾ الفتوو ُه ، و بأف الحمي ، إدريس  اعتذار الفاضل دمحم بف  ا 
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وما سمؾ مسمؾ الرواية ، وكتابو كتاب رواية ال كتاب فتوو ُه ودراية . ولعمري أنو ما أصاب 
ف كاف ما ذكره ذلؾ البعض غير مسمـ . والحق أف الشيخ صارت لو  عرؼ حقيقة الجواب ، وا 

و كاف حديد الذىف شديد الفيـ حريصا عمى كثرة ألن خياالت متناقضة وأمور متعارضة ،
آخر ىو أشد مما ذكره  شيءوقد غفل قدس سره عف  ثـ قاؿ :... التصانيف وجمع التأليف 
نظر ، وىو ما وقع لمشيخ المذكور سيما في التيذيب مف السيو والغفمة لمف تأمل بحقيقة ال

وأسانيدىا قمما يخمو خبر مف عمة مف ذلؾ ، كما ال  خباروالتحريف والنقصاف في متوف األ
يخفى عمى مف نظر في كتاب التنبييات الذي صنفو السيد العبلمة السيد ىاشـ في رجاؿ 

 خبارق الناظرة عمى ما وقع لو مف النقصاف في متوف األالتيذيب . وقد نبينا في كتاب الحدائ
، وقعوا في  خبارممف يعتمد في المراجعة عميو وال يراجع غيره مف كتب األ كثيراً ، حتى أف 

 الغمط وارتكبوا في التفصي منو الشطط ، كما وقع لصاحب المدارؾ في مواضع مف ذلؾ
﴾﴿ٗٛٔ﴾ . 

أما بعد ﴿سلككو ىذا الطريق كذلؾ في قكلو : إلى  التي دعتو سبابلقد بيف الشيخ الطكسي اأ
عمـ الفروع يستحقروف فقو إلى  ي ال أزاؿ أسمع معاشر مخالفينا مف المتفقية والمنتسبيففإن
قمة الفروع وقمة المسائل ، ويقولوف : إنيـ إلى  ية ، ويستنزرونو ، وينسبونيـاإلمامنا أصحاب
ف مف ينفي القياس واإلأىل  كثرة المسائل ، وال إلى  ال طريق لو جتيادحشو ومناقضة ، وا 

جل ذلؾ وجميوره مأخوذ مف ىذيف الطريقيف . وىذا جيل منيـ  ألف ، صوؿالتفريع عمى األ
نا وفقينا لعمموا أف جل ما ذكروه مف أخبار نا ، ولو نظروا في صولبمذاىبنا ، وقمة تأمل أل
ا الذيف قوليـ في الحجة يجري نا ومنصوص عميو تمويحا عف أئمتنأخبار المسائل موجود في 

  .﴾ٕٛٗ﴿﴾مجرو ُه قوؿ النبي صمى هللا عميو وآلو
 صكؿمماشاتيـ في اأإلى  ية دعت الشيخ الطكسياإلماماستحقار المخالفيف لمذىب  مسألةف إ

التلكيح غير التصريح كال بأف كال يخفى  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالفقيية معتمدا على تلكيحات اأ
عند  للمسائل التي تشابو ما ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالتي لكح بيا اأ ارخبىي ىذه اأ ندري ما

فلعل الشيخ آخر إلى  فيـ النصكص الركائية متفاكت مف شخصبأف  أيضا  المخالفيف كال يخفى 
الشيخ الطكسي اختلف بأف المخالفيف علما  أصكؿالطكسي قد فيـ بعض النصكص بما يشابو 

كاف كما ذكر البعض منتميا للمذىب الشافعي كيحمل مف و الناس بتعييف مذىبو كما قلنا فلعل
كينتقي منيا ما يفيد  مسبقا  حكما  كالركايات  حاديثاالفكار كالتصكرات ما يجعلو يحكـ على اأ

الشيخ الطكسي بأف مف ىذا ما ذكره الشيخ البحراني ككما ذكرنا قبل قليل   ثرالقصد بل اف اأ
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كأسانيدىا  خبارك كالغفلة كالتحريف كالنقصاف في متكف اأالسيقد كق  في كتابو التيذيب في 
ال ثير ال ثير حتى اف ال ثير ممف يعتمدكف على ما نقلة الشيخ الطكسي قد كقعكا بنفس الغفلة 

 كالنقصاف .
ية كانت راغبة عف اإلمامالطائفة إال أف  الشيخ الطكسي يجده مكلعا بالتغيير قكاؿف المتتب  أإ

كانت متمسكة  -ية اإلمامالطائفة أي  -نذاؾ حيث انيا آه الشيخ الطكسي أراد ىذا التغيير الذي
حيث  خبارالمكجكدة في تلؾ اأ لفاظكال يقبلكف تغيير اأ لفاظكما رككه مف صريح اأ خبارباأ
 صكؿاف يكتب كتاب خاصا يجم  فيو اأ أرادنا نجد ىذا في كالـ الشيخ الطكسي نفسو حيف ان

وكنت عمى قديـ الوقت وحديثو ﴿ية كذلؾ في قكلو : اإلمامف كما يشابييا عند الفقيية للمخالفي
تتوؽ نفسي إليو فيقطعني عف  ﴾أي الفركع﴿عمل كتاب يشتمل عمى ذلؾ إلى  متشوؽ النفس

فيو قمة رغبة ىذه الطائفة فيو ، وترؾ  أيضاً ذلؾ القواطع وتشغمني الشواغل ، وتضعف نيتي 
لو غير  مسألة، حتى أف  لفاظوما رووه مف صريح األ  خبارأليـ ألفوا األن عنايتيـ بو ،

  .﴾ٖٛٗ﴿﴾لفظيا وعبر عف معناىا بغير المفع المعتاد ليـ لعجبوا منيا ، وقصر فيميـ عنيا 
كتمسكت  خبارف ىذه الفرقة قد الفت اأأف العجيب اف نرى ىذا التعجب مف الشيخ كىك يقكؿ إ

 اط . يا كال تريد تبديل ىذه االلفألفاظبصريح 
منصكص في سطكر  على ما ليسف ىذا االستيجاف مف الشيخ يؤكد لنا حبو للتغير كاالعتماد إ

أبدا  كلك انو تمسؾ بما ىك ثابت فييا ل اف مف البعيد اف يصدر منو ىذا االستيجاف  خبارتلؾ اأ
 شريفة .مف االثار ال ءكلـ يرد في شي خبارو ككما راينا قد صدر منو ما لـ تنص عليو اأإال إن

 ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالتي استخدميا اأ لفاظىك الداعي مف تغيير اأ كلنا سؤاؿ يطرح مفاده ما
يـ الشريفة كما ىك الداعي لتلؾ الرغبة المكجكدة عند الشيخ الطكسي ؟ اف أحاديثفي ركاياتيـ ك 

ه الذي بدء في االستدالؿ ىذا المنيجالجكاب على ىذا التسائل يكمف في معرفتنا لمنيج الشيخ 
قدـ ليذه الطائفة بعد أف على مصراعيو  جتيادالشيخ الطكسي كبشيء مف التدريج بفتح باب اإل

كال يريد التغيير  خبارىا جراءة انتقاده لمف يتمسؾ باأأ ثر جملة مف االنتقادات التي ذكرناىا كلعل 
 . لفاظحتى في اأ

فاالقداـ على ما اقدـ عليو  ليو بالشجاعةعند فقياء اليكـ بتح إليوف منيج الشيخ الطكسي ينظر إ
إلى  االستدالؿ كفق المناىج الجديدة يحتاجإلى  كتدريج الطائفة جتيادالشيخ مف فتح باب اإل

:  مقدمة الشيخ الطكسي في كتابو الرسائل العشرة محققالشجاعة كىذا ما ذكره دمحم الخراساني 
 جتيادطوسي ودرايتو في فتح باب اإلوكيف كاف األمر فيعمـ مما ذكرنا شجاعة الشيخ ال﴿
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بمصراعيو عمى الشيعة في حـز بالغ مراعيا جانب االحتياط والتدريج حتى يستوحشوا ، وال 
  ﴾.ُسنةالأىل يتيموه بمتابعة 

بالجديد فتارة نسم   يأتي التي تطلق على كل مف لفاظننا نستغرب مف ىذه االلقاب كاأإ
يتحلكف  ال ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل بالمجدد فيل كاف  أخرى ة ك أ بالشجاعة كتارة نسم  بالجر 

التي  صكؿالجديدة كطرؽ االستدالؿ كاأ لفاظبالشجاعة كال بالجرئة على تعليـ شيعتيـ ىذه اأ
 جاء بيا ىؤالء الشجعاف !!

مف هللا  خكفا  الناس  أ ثرىـ اشج  الناس بشيادة اعدائيـ كل نيـ  ﴾علييـ السالـ﴿دمحم ف آؿ إ
﴿صلى هللا نبيو  ُسنةفقد بينا كيف كانكا ال يستدلكف بشيء اال بما جاء في كتاب هللا ك  عز كجل

 القكؿ في شريعة هللا ال تحتاج مسألةيـ على ذلؾ اف أصحابكيحثكف  عليو كآلو كسلـ تسليما﴾
 ئمةاأ أقكاؿخكؼ مف هللا عز كجل كىذا مما ىك ثابت في إلى  بقدر حاجتياأبدا  شجاعة إلى 
 ات الديف كبدييياتو .أكليبل ىك مف  ﴾السالـ علييـ﴿
أكؿ بل اف  ا  إطالقالقائليف بو أكؿ ي لـ نكف صكلاأ وف ىذا االنتقاد للشيخ الطكسي كمنيجإ

صاحب كتاب   ى ٛٚ٘المتكفى سنة  الحليإدريس  بف أحمددمحم بف المنتقديف لطريقتو كاف 
 الشيخ الطكسيبأف  كقاؿفي ىذا  إليوده بعد الشيخ بقرف فكجو نقأي  السرائر في القرف السادس

 .﴾484﴿يةاإلمام بيفكأشاعيا  ُسنةالأىل قة اتخذ طري
ية كجيكا حمالتيـ على خبار فقم بل اف الطائفة اأإدريس  أبفكلـ يكف ىذا االنتقاد قد تكجو بو 

قدـ  ف كل كاحدا منيـ قدأالشيخ الطكسي كاتيمكه بنفس االتياـ كلـ ت ف ىذه االتيامات جزافا بل 
تخاذدليلو على سير الشيخ الطكسي بطريق المخالفيف ك  ه لمنيج استدالليـ منيجا لو كىذا مما ا 

 ذكرناه .

على كجو  يةاإلماملقد شيدت مرحلة الشيخ الطكسي قمة االختالؼ في ذلؾ الزمف بيف فقياء 
 ؾآنذاالخصكص كقد الف الشيخ الطكسي كتابو الخالؼ فقد جم  فيو خالفيات فقياء عصره 

أىل المركية عف  خبارمف اختالؼ الركايات كاأ ساسالخالفيات كانت نابعة كبالدرجة اأ ىذه
للفقياء في ذلؾ الزمف كالى اليكـ قكاعد ثابتو لمعرفة صدؽ فلـ يكف  ﴾علييـ السالـ﴿ البيت

ر مف ُكتاب الحديث كمدكنيو قد كقعكا يالحديث مف عدمو فل ل فقيو قكاعده الخاصة كما اف ال ث
في الغفلة كالتحريف بنقل الحديث كتدكينو كما ىك الحاؿ في الشيخ الطكسي نفسو كما ذكر ذلؾ 

 يكسف البحراني فيما تقدـ .

                                                 
  ٗٚ٘ص  -ركضات الجنات  - ٗٛٗ



نا نريد بياف صكرة لذلؾ االختالؼ الفضي  الذي إال إنننا ىنا لسنا في محل بياف ىذه القكاعد إ
رد على مخالفييا بفساد مذاىبيـ ل ثرة كانت ىذه الفرقة المحقة تبعد أف ك . ية اإلمامكق  فيو فقياء 

 المخالفيف يشنعكف علينا بذلؾ . أصبحاختالفيـ في الفتكى 
ية في الفتكى اإلماملقد بيف لنا الشيخ الطكسي صكرة في غاية الكضكح عف حاؿ فقياء الطائفة 

 ويفتي أحدىـ بما ال . حكاـوجدتيا مختمفة المذاىب في األ ﴿بتلؾ العصكر كذلؾ في قكلو : 
 حكاـمف العبادات واأل باب الديات .إلى  يفتي صاحبو في جميع أبواب الفقو مف الطيارة

واختبلفيـ في  والمعامبلت والفرائض وغير ذلؾ. مثل اختبلفيـ في العدد والرؤية في الصـو .
ال . ومثل اختبلفيـ في باب الطيارة في مقدار أو أف التمفع بثبلث تطميقات اف يقع واحدة 

ونحو اختبلفيـ في استئناؼ الماء  ونحو اختبلفيـ في حد الكر . لذي ال ينجسو شيء.الماء ا
واختبلفيـ في عدد  واختبلفيـ في اعتبار أقصى مدة النفاس . الجديد لمسح الرأس والرجميف.
وجدت  وغير ذلؾ في سائر أبواب الفقو حتى أف بابًا منو ال يسمـ إال فصوؿ األذاف واإلقامة .

  .﴾٘ٛٗ﴿﴾مسائل متفاوتة الفتاوو ُه أو الطائفة مختمفة في مسائل منو العمماء مف 
ف ىذه الصكرة المأساكية التي ينقليا لنا الشيخ الطكسي تدؿ على عظيـ التيو الذي كق  فيو إ

ككما يقكؿ الشيخ الطكسي  بو غيره مف الفقياء يفتيبما ال  يفتيىـ أحد أصبحفقياء الطائفة حتى 
اب الفقو مف أبك جمي  االختالؼ في إلى  الفقو لـ يختلفكا فيو حتى انتيكااب أبك فلـ يدعكا بابا مف 

 . كالمعامالت كالفرائض كغير ذلؾ حكاـباب الديات مف العبادات كاأإلى  الطيارة
ـْ ِإْف قُ ﴿ : لقكلو تعالى كتصديقا   ا  ال تجسيدإىي  ف ىذه الصكرة التي نقليا لنا الشيخ ماإ ْل َأَرَأْيُت

ـْ َغْورًا َفَمف َيْأِتيُكـ ِبَماء مَِّعيفٍ َأْصَبَح َماؤُ  المباركة ككما نقلو  اآليةىذه  تأكيلقد جاء ك  . ﴾ٙٛٗ﴿﴾ُك
أبي جعفر دمحم بف علي  اإلماـ عفيا تأكيلحيث جاء  في كتابو الغيبة نفسوالشيخ الطكسي 

يكـ ، فقاؿ إف أصبح إمامكـ غائبا عنكـ فمف يأت اإلماـنزلت في  ﴿ :قاؿ  ﴾علييما السالـ﴿
السماء واألرض وبحبلؿ هللا تعالى وحرامو . ثـ قاؿ : أما وهللا ما  أخباربإماـ ظاىر يأتيكـ ب

 . ﴾ٚٛٗ﴿﴾يا تأويمأف يجئ  ال بدو  اآليةىذه  تأويلجاء 
ككصفو  ﴾عليو السالـ﴿القائـ في حديث طكيل  ﴾عليو السالـ﴿أبي الحسف الرضا  كقد ذكر

األرض ، وكـ مف مؤمف أىل السماء و أىل كي عميو يب...  ﴿بالماء المعيف كذلؾ في قكلو : 
  .﴾ٛٛٗ﴿﴾حزيف عند فقد الماء المعيف متأسف حراف
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 ال ريمة كمنذ الغيبة كالى يكمنا ىذا لـ نشيد اال االختالؼ ثـ االختالؼ اآليةىذه  تأكيللقد جاء 
را غير غائب اال كتجد االختالؼ ظاىآخر و كفتاكيو فقييا أقكال ماميا شابوإفلـ نرى يكما فقييا 

 بينيما . 
ية ككما يذكر سالمحاؿ لـ تصلو مف قبل كفي كل المذاىب اإلإلى  ف ىذه االختالفات كصلتإ

حد لـ إلى  ية كصلاإلماماختالؼ الطائفة بأف ذلؾ الشيخ الطكسي في كتابو العدة حيث قاؿ 
عنيـ في  وقد ذكرت ما ورد ﴿حنيفة كالشافعي كمالؾ كذلؾ في قكلو :  أبيتصلو اختالفات 

المختمفة التي تختص الفقو في كتابي المعروؼ باالستبصار وفي كتاب تيذيب  حاديثاأل
ىا اختبلؼ الطائفة في العمل بيا أكثر ، ما يزيد عمى خمسة آالؼ حديث وذكرت في  حكاـاأل

وجدتو يزيد عمى  حكاـحتى إنؾ لو تأممت اختبلفاتيـ في ىذه األ وذلؾ أشير مف أف يخفى
 . ﴾ٜٛٗ﴿﴾ حنيفة ، والشافعي، ومالؾ إختبلؼ أبي

المتاخريف ال يتمتعكف بيذه الصراحة التي إال أف  ننا نجد ىذه الصراحة مكجكدة عند القدماءإ
الطكسي الشيخ عبارة  حيف نقلالخكئي  كاف يتمت  بيا اسالفيـع كىذا ما نجده في كلمات المحقق

نما تماميالـ ينقليا بالمحقق فإف ىذه في كتابو معجـ رجاؿ الحديث  اجتزء منيا مقطعيا االخير  كا 
 وجدتو يزيد عمى إختبلؼ أبي حكاـحتى إنؾ لو تأممت اختبلفاتيـ في ىذه األ﴿ :كىك  كلـ يذكره

 فلماذا ىذا االجتزاء كاالقتطاع ؟ .﴾ٜٓٗ﴿﴾حنيفة ، والشافعي ، ومالؾ
إلى  يرجعكف  يةاإلمامفي الطائفة جعلت البعض ممف يعتنقكف ف ىذه االختالفات التي كقعت إ

حيف رأكا كثرة االختالؼ في الفتكى كىذا مما لـ يحصل في زماننا فحسب بل انو  العامةمذاىب 
ما ذكرناه في كتابو  قد حدث مف زمف الشيخ الطكسي كالى يكمنا ىذا فقد ذكر الشيخ الطكسي

 اديثأحذاكرني بعض األصدقاء أيده هللا ممف أوجب حقو عمينا ب﴿ :حيث قاؿ  حكاـتيذيب اأ
نا أيدىـ هللا ورحـ السمف منيـ ، وما وقع فييا مف االختبلؼ والتبايف والمنافاة والتضاد أصحاب

، حتى ال يكاد يتفق خبر إال وبإزائو ما يضاده وال يسمـ حديث إال وفي مقابمتو ما ينافيو ، حتى 
دنا ، وذكروا إبطاؿ معتقإلى  جعل مخالفونا ذلؾ مف أعظـ الطعوف عمى مذىبنا ، وتطرقوا بذلؾ

أنو لـ يزؿ شيوخكـ السمف والخمف يطعنوف عمى مخالفييـ باالختبلؼ الذي يدينوف هللا تعالى 
بو ويشنعوف عمييـ بافتراؽ كممتيـ في الفروع ، ويذكروف أف ىذا مما ال يجوز أف يتعبد بو 

تباينا مف  أكثرالحكيـ ، وال أف يبيح العمل بو العميـ ، وقد وجدناكـ أشد اختبلفا مف مخالفيكـ و 
مباينيكـ ، ووجود ىذا االختبلؼ منكـ مع اعتقادكـ بطبلف ذلؾ دليل عمى فساد األصل حتى 

شبية ،  لفاظدخل عمى جماعة ممف ليس ليـ قوة في العمـ وال بصيرة بوجوه النظر ومعاني األ 
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 وكثير منيـ رجع عف اعتقاد الحق لما اشتبو عميو الوجو في ذلؾ ، وعجز عف حل الشبية
فيو ، سمعت شيخنا أبا عبد هللا أيده هللا يذكر أف أبا الحسيف الياروني العموي كاف يعتقد 

وترؾ المذىب  حاديثاأل ؼفي اختبل مرة فرجع عنيا لما التبس عميو األاإلمامالحق ويديف ب
  .﴾ٜٔٗ﴿﴾وداف بغيره لما لـ يتبيف لو وجوه المعاني فييا 

يجكز اف  ىذا مما البأف اختالفيـ في الديف ككاف قكلنا  ةالعامكنا نعيب على مذاىب بعد أف ننا إ
راء حتى عاب علينا المخالفيف ما كنا منيـ اختالفا كتباينا في اآل أ ثريتعبد بو العاقل صرنا 
 نعيبو علييـ !!

ية صكلننا على اعتقاد تاـ باننا ما اختلفنا في الفتكى اال حيف اخذنا قكاعد المخالفيف كقكانينيـ اأإ
تلؾ التي تتعلق بالحديث كالتي كاف المخالفيف بكاسطتيا يختلفكف في الديف كحيف  كصا  خصك 

 راء .تباينا في اآل أ ثراختالفا منيـ ك  أ ثراخذناىا اختلفنا فييا مما جعلنا 
االختالؼ كىذا ما يدؿ على لقد بيف هللا تبارؾ كتعالى في كتابو ال ريـ اف معجزة ال تاب في عدـ 

 الخالق الذي ال يصدر في دينو خالؼ كما اف هللا تعالى قد نسب االختالؼ ككنو صادرا عف
َأَفبَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر للّاِ َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتبَلفًا  ﴿غيره في قكلو تعالى : إلى 
 .﴾ٕٜٗ﴿﴾َكِثيرًا 

غيره جل إلى  ما يصدر مف خالؼ فيك راج  كىذا مما يدؿ على اف ديف هللا ال خالؼ فيو ككل
قد بينكا في كلماتيـ النيرة اف حكـ هللا كاحد كما سكاه حكـ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكما اف اأ جاللو

الحكـ حكماف : حكـ هللا ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـالجاىلية كذلؾ كاضح في قكؿ 
  .﴾ٖٜٗ﴿﴾ميةوحكـ الجاىمية فمف أخطأ حكـ هللا حكـ بحكـ الجاى

ـَ اْلَجاِىِميَِّة َيْبُغوَف َوَمْف أَ  ﴿حكمنا بحكـ الجاىلية كهللا يقكؿ :  إذاكال يخفى عظيـ الجـر  َفُحْك
ـٍ ُيوِقُنوفَ    .﴾ٜٗٗ﴿﴾ َأْحَسُف ِمَف للّاِ ُحْكمًا لَِّقْو

فقياء المسلميف االختالؼ في الفتكى كانكركا على  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةلقد حارب 
ذـ اختالؼ ت في خطبة لو ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرفقد جاء عف الختالؼ في الديف ا

فيحكـ فييا برأيو  حكاـترد عمى أحدىـ القضية في حكـ مف األ ﴿حيث قاؿ :  العلماء في الفتيا
 اإلماـثـ ترد تمؾ القضية بعينيا عمى غيره فيحكـ فييا بخبلفو ثـ يجتمع القضاة بذلؾ عند 

لييـ واحد ونبييـ واحد وكتابيـ واحد . أفأمرىـ هللا  جميعاً قضاىـ فيصوب آراءىـ الذي است وا 
فاستعاف بيـ عمى  ناقصاً  تعالى باالختبلؼ فأطاعوه . أـ نياىـ عنو فعصوه . أـ أنزؿ هللا ديناً 
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 تاماً  إتمامو . أـ كانوا شركاء لو . فميـ أف يقولوا وعميو أف يرضى أـ أنزؿ هللا سبحانو ديناً 
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ﴿فقصر الرسوؿ صمى هللا عميو وآلو عف تبميغو وأدائو وهللا سبحانو يقوؿ  مَّا َفرَّ

وأنو ال اختبلؼ فيو فقاؿ  بعضاً وذكر أف الكتاب يصدؽ بعضو  شيءفيو تبياف كل  ﴾ِمف َشْيءٍ 
ف القرآف ظاىره أنيق ﴾َكِثيرًا  َوَلْو َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر للّاِ َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتبَلفاً ﴿سبحانو  .  . وا 

  .﴾ٜ٘ٗ﴿﴾وباطنو عميق . ال تفنى عجائبو وال تنقضي غرائبو وال تكشف الظممات إال بو
كا في أصبحفقد  ﴾عليو السالـ﴿المظلكـ  اإلماـية بعد غيبة اإلمامعلى حاؿ  كثيرا  ننا نتأسف إ

لينا كنحف في تيو لـ نجد الراعي فقم بل مذ حلت الغيبة عاآلف غاية االختالؼ كالتناحر ليس 
الذي يدلنا على المرعى ذلؾ المرعى الذي في فنائو الطيبات كال تشكبو الخبائث كال تعتريو 

 الشبيات مائو معيف للشاربيف ليس فيو اثـ كال عدكاف .
 ﴾عليو السالـ﴿ال صاحب العصر كاماـ الزماف إننا كنقكليا صراحة  ال يرف  ما فينا مف اختالؼ إ
و أصكلع  و حق ككالمو صدؽ ال تعتريو الظنكف أفعال ك الماء المعيف كالراعي لشيعتو كمحبيوفي

 .  ليـ كقكاعد لفقييـأصكالال غيرىا مما جعليا القـك  ُسنةال تاب كال
و قد أصكليقكلكف اف الفقو ك إذ  الحاجة للمعصكـ يةاإلمامننا ال نرى كم  شديد االسف في إ

و أصكلكاف الفقو ك  إذافي غاية االختالؼ فاآلف اتيما م  اننا نجدىـ ارقى مستكيإلى اآلف كصال 
فيل ىذا التطكر يرضى هللا تبارؾ كتعالى  اآلراءنا كتباعدنا في اختالفكلما أزدادا تطكرا زيد في 

 ؿ نترؾ جكابو للقار  ال ريـ .ؤ كىذا التسا
خ الطكسي كاف مف الشيبأف تحدثنا عف مرحلة الشيخ الطكسي يجدر بنا اف نذكر بعد أف 
التقليد في الديف حيث كاف حريصا على اف يككف المتلقي لفقيو كاستداللو  مسألةالمعارضيف ل

خذ ما قالو الشيخ شارحا لطريقتو في أال الـ فلن كل ي ال نطيلعارؼ بما استدؿ عليو الشيخ 
ذا كانت ال﴿كتابة استداللو على المسائل حيث قاؿ :  قنع فيو بمجرد الفرع ظاىرا أأو  مسألةوا 

ف كانت ال تعميميا ووجو دليميا ، ليكوف إلى  مشكبل أومئأو الفرع غريبا أو  مسألةالفتيا ، وا 
  ﴾ٜٙٗ﴿﴾الناظر فييا غير مقمد

معارضتو إلى  فقد اشار الطكسي حسنات الشيخ أعظـنقكليا كبصراحة مف  مسألةف ىذه الإ
المتلقي لفتاكيو عارؼ بطريقة استخراجو للتقليد ككاف دائـ الشرح لطرقو االستداللية حتى يككف 

اليكـ بل حتى لقركف مضت م  شديد االسف بل اف المتاخريف قد  للفتكى كىذا مما ال نشاىده
الفقياء ككما سياتينا في مبحث  حداكجبكا التقليد كقالكا ببطالف اعماؿ المكلف اف لـ يكف مقلدا  أ

 ية .اإلمامالتقليد عند 
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اث التي حصلت في ىذه المرحلة كالتي كاف يتزعـ قيادتيا حدنا مف بياف اأالى ىنا نككف قد انتيي
 ٕٗما يقارب أي  ىػ 644كفاتو عاـ إلى  ىػ 634الشيخ الطكسي منذ رحيل السيد المرتضى سنة 

  االعكاـ التي عاشيا م  السيد المرتضى كالشيخ المفيد .إلى  عاـ باالضافة
 

 مرحمة التقميد :
ا يسمى في مصطلح الفقياء بعصر الرككد كالذي امتد مف كفاة الشيخ الطكسي مأك مرحلة التقليد 
 ىػ تقريبا  . ٓٓٙسنة إلى  ىػ ٓٙٗسنة 

الشيخ كاف ال بأف الشيخ الطكسي كفتاكيو بعد العلـ  صكؿيعد ىذا العصر عصر التقليد أ
لزمنية كانكا عا فيف جمي  الفقياء الذيف كانكا بتلؾ الحقبة اإال أف  يرضى بالتقليد ككما مر ذكره

فضال  مسلما  ال يحتمل النقاش أصال  الطكسي  أصكؿو ككانكا يعتبركف أصكلعلى فتاكى الشيخ ك 
مف ىذا انيـ كانكا يعتبركف التأليف في قباؿ مؤلفات الشيخ   ثربل اف اأ عف االفتاء بعكسيا

مضت عمى عمماء  ﴿:  قائال  آغا بزرگ الطيراني الشيخ تجاسرا عليو كا ىانة لو كما يذكر ىذا 
يكف مف الييف عمى أحد منيـ أف يعدو نظريات  الشيعة سنوف متطاولة، وأجياؿ متعاقبة، ولـ

مسممًا ويكتفوف بيا، ويعدوف التأليف أصبًل و أحاديثيعدوف  شيخ الطائفة في الفتاوو ُه، وكانوا
صدار ىانة لو في قباليا وا    .﴾ٜٚٗ﴿﴾ الفتوو ُه مع وجودىا تجاسرًا عمى الشيخ وا 

وقد استأثر الشيخ بعواطف تبلميذه ومعاصريو ﴿كعف ىذه الحقبة يقكؿ الشيخ جعفر السبحاني : 
واستطاع أف يحتل في قموبيـ مكانة رفيعة أىالت عميو حالة مف القداسة جعمت مخالفتو 

 .﴾ٜٛٗ﴿﴾ونقاش آرائو إىانة لشخصيتو الفذة
لشيخ كانوا يتبعونو في الفتوو ُه بعد ا واأالفقياء الذيف نش أكثرأف  ﴿كيقكؿ الشييد الثاني : 

ا مشيورة أحكامتقميدا لو ، لكثرة اعتقادىـ فيو وحسف ظنيـ بو . فمما جاء المتأخروف وجدوا 
الشيخ إلى  قد عمل بيا الشيخ ومتابعوه ، فحسبوىا شيرة بيف العمماء وما دروا أف مرجعيا

ية مفت عمى لئلمامأنو لـ يبق  ﴿: الحمصي  كقاؿ .﴾ٜٜٗ﴿﴾ وأف الشيرة إنما حصمت بمتاب
  .﴾ٓٓ٘﴿﴾التحقيق بل كميـ حاؾ

 ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالطكسي القدسية التامة كاجلسكه محل األقد جعل رجاؿ تلؾ الحقبة للشيخ 
قاؿ : سمعت أبا  حيف قاؿبأف أككأنيـ لـ يقرأكا ما جاء عف  ا  إطالقو أصكلرائو ك آفال يمكف نقاش 

                                                 
 ٛالمقدمة ص  - ٔج  -الشيخ الطكسي  -التبياف  - ٜٚٗ
 ٓٗٔص –جعفر السبحاني  –ي اإلمامادكار الفقو  - ٜٛٗ
 ٚٚٔ - ٙٚٔص  -الشييد الثاني أبف  -معالـ الديف كمالذ المجتيديف  - ٜٜٗ
 نفس المصدر السابق - ٓٓ٘



 خير لكـ وهللا إناتتخذوا الرجاؿ والئج مف دوف هللا ،  ال ...﴿ : يقكؿ ﴾عليو السالـ﴿عبد هللا 
  ﴾501﴿﴾ صدرهإلى  منيـ ، ثـ ضرب بيده

في ىذا الصدد كابعاد العصمة عف  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكاف االحرى بيـ اف يتمسككا بكالـ اأ
ء آرافلـ يتجرأ شخص اف يناقش  تماما  و كل ف ما حصل كاف العكس أصكلك ء الشيخ الطكسي آرا
 .  ردىا فعفضال   وأصكلكسي ك الط

براج الطرابلسي حيث كاف زميال للشيخ الطكسي عند أبف كاف مف جملة رجاؿ تلؾ الحقبة كىك 
لمرتضى كصار خليفة للشيخ ككاف الطرابلسي مف غلماف ا أيضا  المرتضى كتلميذا لو 

 . ﴾ٕٓ٘﴿الطكسي
الشيخ الطكسي بل كمفحما لو  ءآراعلى  شكاؿبراج في كتابو الميذب انو كاف دائـ اإلأبف كيذكر 

كاف الشيخ أبو جعفر الطوسي قد قاؿ لي يوما في ﴿: كقد ذكر مناقشاتو للشيخ منيا قكلو 
ف أكميا دقيقا   سويقا لـ يحنث . أو الدرس : إف أكميا عمى جيتيا حنث ، وا 

نما تغيرت بالتقطيع الذي ىو الط حف فقمت لو : ولـ ذلؾ ؟ وعيف الدقيق ىي عيف الحنطة ، وا 
 . 

ف كانت العيف واحدة ، وىو حمف أف ال يأكل ما ىو  فقاؿ : قد تغيرت عما كانت عميو . وا 
 مسمى بحنطة ال ما يسمى دقيقا . 

فقمت لو : ىذا لـ يجز في اليميف ، فمو حمف : ال أكمت ىذه الحنطة ما دامت تسمى حنطة ، 
 مف ىذه الحنطة . و أما حمف أف ال يأكل ىذه الحنطة فإنكاف األمر عمى ما ذكرت ، 

فقاؿ : عمى كل حاؿ قد حمف أف ال يأكميا وىي عمى صفة ، وقد تغيرت عف تمؾ الصفة ، فمـ 
 يحنث . 

فقاؿ : الجواب ىا ىنا مثل ما ذكرتو أوال ، وذلؾ : إف كنت تريد أنو حمف أف ال يأكميا وىي 
ترد ذلؾ فبل حجة فيو .  كنت لـفإف عمى صفة . أنو أراد عمى تمؾ الصفة ، فقد تقدـ ما فيو ، 

ثـ يمـز عمى ما ذكرتو أنو لو حمف أف ال يأكل ىذا الخيار وىذا التفاح ، ثـ قشره وقطعو وأكمو 
 لـ يحنث وال شبية في أنو يحنث . 

 فقاؿ : مف قاؿ في الحنطة ما تقدـ ، يقوؿ في الخيار والتفاح مثمو . 
مـ فساد قولو بما ذكرتو مف أف العيف فقمت لو : إذا قاؿ في ىذا مثل ما قالو في الحنطة ع

ىذا التفاح وىو عمى ما ىو أو شرط في يمينو أف ال يأكل ىذا الخيار إال أف  واحدة ، الميـ
 األمر يكوف عمى ما ذكرت ، وقد قمنا إف اليميف لـ يتناوؿ ذلؾ . فإف عميو ، 

                                                 
 ٖٖٔص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٔٓ٘
 ٚص -التستري  –مقابس اأنكار  - ٕٓ٘



  .﴾ٖٓ٘﴿﴾ ثـ قمت : إف االحتياط يتناوؿ ما ذكرتو ، فأمسؾ
 ما ييمنا افإال أف  مف ىذه المناقشة ئمحل بياف مف ىك المصيب كمف ىك المخطننا لسنا في إ

ىذه المناقشات قد حصلت بالفعل بيف الشيخ الطكسي كتالميذه ككانت بعض ىذه المناقشات 
ت لو أصبحالتقليد لو بعد ذلؾ ؟ ككيف  نشأجانب التالميذ فيككف السؤاؿ ىك كيف إلى  تنحاز

 و .أصكلئو ك آراعلى مناقشة  أيجر  دا بكجو كل مفىذه القدسية التي اضحت س
ف ىذا التقليد لـ يكف كالتقليد المكجكد في زماننا بل كاف تقليد المجتيديف لمجتيد معيف كما ىك إ

 أيضا  مجتيدكف  ئمةمذاىبيـ كىؤالء اأ أئمةيـ يقلدكف فإنالحاؿ في مجتيدي المذاىب االربعة 
لمجتيدي المذاىب االربعة كىذا  يدا  د الطكسي قد اخذت تقلحالة التقليد بعأي  ككاف ىذه الحالة
 لخالفو.  مما ال يلتفت

على ما سار عليو الشيخ الطكسي سار أبف علي الطكسي كىك  أبككمف رجاؿ ىذه الحقبة الشيخ 
 القرآفصاحب مجم  البياف في تفسير  الفضل بف الحسف بف الفضل الطبرسي و . ثـ تالهأبي

 مف اىتمامو بغيره حتى ذاغ صيتو بذلؾ . أ ثرسير اىتـ الطبرسي بالتف
كلو كتاب  ﴾حكاـيات اأآفي بياف  القرآففقو ﴿ثـ تاله قطب الديف الراكندي صاحب كتاب 

جعفر دمحم بف علي الطكسي  أبكثـ  الفتكح الرازي  أبككجاء بعده جماؿ الديف  ﴾النزكؿ أسباب﴿
المجد الحلبي كغيرىـ مف  أبيالحسف بف الحسف علي بف  أبكثـ جاء  ﴾حمزةأبف ﴿المعركؼ بػ

جميعيـ يجتمعكف على قكؿ كاحد كىك المحافظة على إال أف  الرجاؿ الذي عاشكا في تلؾ الفترة
و تقديسا لمقامو كقد بينا بطالف أصكلئو الفقيية ك آراالشيخ الطكسي كعدـ الخركج على  أصكؿ

الرجاؿ كالئج مف دكف هللا  إتخاذكا عف قد ني ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالتقديس لغير المعصكـ كاف اأ
  الشريفة . حاديثكاأ خباركىذا مما تكاترت بو اأ

 
 الحمي :إدريس  أبفمرحمة الشيخ 

كالفتاكى حتى ظير على  صكؿىك عليو مف التقليد للشيخ الطكسي في اأ استمر الحاؿ على ما
 . ﴾ىػٜٛ٘ -ىػ  ٖٗ٘﴿الحلي إدريس  أبفساحة الفقياء الشيخ 

آغا الحلي مكلعا بالتغيير كما ىك حاؿ الشيخ الطكسي مف قبل كقد ذكر الشيخ إدريس  أبفكاف 
إدريس  أبفواستمرت الحاؿ عمى ذلؾ حتى عصر الشيخ ﴿: ائال  تلؾ المرحلة ق بزرگ الطيراني

واه ء الشيخ وفتاآرا، وىو أوؿ مف خالف بعض  ةيسمييـ بالمقمد -أعمى هللا مقامو  -فكاف 
  .﴾ٗٓ٘﴿﴾د عمى نظرياتو،وفتح باب الر 

                                                 
 ٕٓٗ - ٜٔٗص  - ٕج  -كتاب ال فارات  -الميذب  - ٖٓ٘
 ٜص المقدمة  - ٔج  -الشيخ الطكسي  -التبياف  - ٗٓ٘



ء الشيخ الطكسي التي ال يجرؤ أحد آراأف الجك العاـ غير طبيعي تجاه  الحليإدريس  أبف رأى
رأي يخالف رأي أي  ع كما أفيناقشيا ككانيا كتاب منزؿ مف السماء أك  الفقياء أف يتجاكزىا مف

على ىذه  أف يثكر . فرأى بالقبكؿع بل يتعرض للسخرية كاالستيزاء الشيخ الطكسي ال يحظى
ء التي راالشيخ الطكسي كطرح اآل ءآرا أغلبكتعمد مناقشة  ﴾السرائر﴿سماه كتب كتابا  فع  الحالة

لقب  ىجكما  على الفقياء المعاصريف لو كأطلق علييـبنفس الكقت يخالفو فييا بكل جرأة كما شف 
كثاركا  مخالف للشيخ الطكسيعالفقياء المعاصريف لو لـ يقبلكا منو ىذا التكجو ال كل ف ﴾المقلدة﴿

  .االتجاىيفعليوع كحصل بذلؾ صراع بيف 
إّني لّما رأيت زىد  ﴿حتى قاؿ :  مف معارضة المعاصريف لو كمحاربتيـ إياه شكىإدريس  أبفف إ
ية ، وتثاقميـ عف طمبيا ، سبلماإل حكاـىذا العصر في عمـ الشريعة المحّمدية واألأىل 

دىرنا ىذا لغمبة أىل يعيـ لما يعمموف ، ورأيت ذا السفِّ مف وعداوتيـ لما يجيموف ، وتضي
رًا في البحث عمَّا  الغباوة عميو ، وممكة الجيل لقياده ، مضيِّعًا لما استودعتو األيَّاـ ، مقصِّ

يومو ونتيج ساعتو ... ورأيت العمـ عنانو في يد االمتياف ، أبف يجب عميو عممو ، حتى كأّنو 
ل مف    .﴾٘ٓ٘﴿﴾وتبلفيت نفسًا بمغت التراقي  الرىاف ، تداركت منو الذماء الباقيوميدانو قد عطِّ

عنده مف جديد كفق  لمعاصريو كاف ىدفو طرح ماإدريس  أبفف ىذا االنتقاد الالذع الذي كجيو إ
مستحدثة كفي تلؾ االجكاء المشحكنة كقكاعد  ةجديد أصكؿاجكاء كليا تكجو لما بيف يديو مف 

الحلي إدريس  أبفطرح  أخرى ادرس مف جية كبيف باقي الفقياء مف جية أبف باالنتقادات بيف 
الحق ال يعدو أربع طرؽ : فإف ﴿العقل كادات للتشري  حيث قاؿ :  يةاإلمام تأريخمرة في كؿ كأ

، فإذا فقدت  جماعاإلأو رسولو المتواترة المتفق عمييا ،  ُسنةأو إما ىي مف هللا سبحانو ، 
التمسؾ  -عند المحققيف الباحثيف عف مآخذ الشريعة  -الشرعية  مسألةلالثبلثة فالمعتمد في ا
العمـ بجميع إلى  ، فمف ىذه الطرؽ نتوصل إليويا مبقاة عميو وموكولة فإنبدليل العقل فييا ، 

الفقو ، فيجب االعتماد عمييا والتمسؾ بيا ، فمف تنكر أىل الشرعية في جميع مسائل  حكاـاأل
  .﴾ٙٓ٘﴿﴾واء ، وفارؽ قولو المذىب عنيا عسف وخبط خبط عش

إدريس  أبفقبل كالدة أي  ىػ ٘ٓ٘المتكفى سنة ىذا استنساخ لما قالو الغزالي إدريس  أبفف قكؿ إ
المسمى بالمحصكؿ  صكؿالحلي بثمانية كثالثيف سنة كقد ذكر الرازي قكؿ الغزالي في كتابو اأ

والعقل فبل بد  جماعواإل ُسنةالكتاب وال أربعة حكاـقاؿ الغزالي رحمو هللا مدارؾ األ﴿حيث قاؿ : 
  .﴾ٚٓ٘﴿﴾مف العمـ بيذه األربعة

                                                 
مة المؤلِّف  -الحلي أبف إدريس السرائر  - ٘ٓ٘  ٔٗص - ٔج -مقدِّ
 ٙٗص  - ٔج  -الحلي أبف إدريس  -السرائر  - ٙٓ٘
 ٖٕص  - ٙج  -الرازي  -المحصكؿ  - ٚٓ٘



اف  ىكاآلف ما ييمنا إال أف  المخالفيف ككما سيأتينا قكاؿلقد شيدت ىذه الفترة كثرة االستنساخ أ
بأف مف قبلو  أحد ألـ يتجر إذ  ياإلمامىذا يعد مف ا بر النقالت النكعية في الفقو إدريس  أبفقكؿ 
 المخالفيف . فقياء المشيكرة عند  قكاؿيا مف اأأنأبدا  يذه المقالة يقكؿ ب
النبي  ُسنةكتاب هللا و ﴿كبحسب قكلو مكصلة للحق كىي إدريس  أبفف ىذه الطرؽ التي عدىا إ
ديف هللا بأف بل كرد  طالؽعلى اإل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أخبارلـ ترد في  ﴾والعقل جماعواإل
هللا  إف ديف﴿:  قاؿانو  ﴾علييما السالـ﴿علي بف الحسيف  اإلماـكرد عف يصاب بالعقكؿ فقد  ال

عز وجل ال يصاب بالعقوؿ الناقصة واآلراء الباطمة والمقائيس الفاسدة ، وال يصاب إال 
ىمؾ ،  الرأيبالتسميـ ، فمف سمـ لنا سمـ ، ومف اقتدو ُه بنا ىدو ُه ، ومف كاف يعمل بالقياس و 

كفر بالذي أنزؿ السبع المثاني والقرآف  حرجاً نقضي بو أو نقولو مما  شيئاً ومف وجد في نفسو 
  .﴾ٛٓ٘﴿﴾العظيـ وىو ال يعمـ 
فيي اأمكر االعتقادية  ال تعرؼ بالعقكؿ اما وُسننكشريعتو كفرائضو ك  هللا أحكاـكمف المعلكـ اف 

 أئمةعف المركية  خباراأبأف أف نبيف  أردنا إنماالـ كىذا ليس محل ال عرؼ اال بالعقكؿ تال 
مجاؿ ليا في شريعة هللا كىذا مما اطبقت عليو  العقكؿ البأف قد بينت  ﴾علييـ السالـ﴿اليدى 

 كتب الحديث .
حماد ع عف فقم فقد ركي عف  ُسنةالشريعة بال تاب كال أحكاـ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةلقد حصر اأ
 .﴾ٜٓ٘﴿﴾ُسنةأو و كتاب إال وفي شيءما مف ﴿قاؿ : سمعتو يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿أبي عبد هللا 

في كتاب هللا  شيءقاؿ قلت لو : أ ل  ﴾عليو السالـ﴿كعف سماعة ع عف أبي الحسف مكسى 
نبيو صمى  ُسنةفي كتاب هللا و  شيءبل كل ﴿تقكلكف فيو ؟ قاؿ : أك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾نبيو  ُسنةك 

  .﴾ٓٔ٘﴿﴾هللا عميو وآلو
شريعة رب العالميف محصكرة فإف كاطبقت عليو االثار  خبارمما تكاترت بو اأ أيضا  كىذا 

 الحلي .إدريس  أبفغيرىا ال كما يقكؿ  ال ُسنةبال تاب كال
بطالنو كاضح كال فإف لـ يخرج مف بيت النبكة كالكحي كلذلؾ إدريس  أبفالذي جاء بو فإف كعليو 

ف ىذا البيت الطاىر الدالة على اف كل شيء لـ يخرج م خبارنقاش فيو كقد كرد العديد مف اأ
كل ما لـ  ﴿ يقكؿ : ﴿عليو السالـ﴾عف فضيل قاؿ : سمعت أبا جعفر فيك باطل كىذا ما جاء 

  .﴾ٔٔ٘﴿﴾يخرج مف ىذا البيت فيو باطل
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مكصلة للحق بال دليل يدؿ على صدقيا قد كرد زعـ بانيا إدريس  أبفف ىذه الطرؽ التي ذكرىا إ
عسف كخبم خبم  دلةمف تنكر ليذه اأبأف  أيضا  عـ كز  ﴾علييـ السالـ﴿عف آؿ النبكة االطيار 
 عشكاء كفارؽ قكلو المذىب.

يـ بحد فإنالفقياء السابقيف لو لـ يذكركا ما ذكره في مصنفاتيـ كعليو بأف كيرد على ما ادعاه  
إدريس  أبف أدعىفقد  أخرى ي ىذا مف جية كمف جية اإلمامزعمو خارجكف عف دائرة المذىب 

قكؿ المذىب كمف خالف قكلو خرج عف المذىب كداف هللا بالباطل كىذا مما  قكلو ىكبأف الحلي 
قد خبم خبم عشكاء كفارؽ قكلو إدريس  أبفبأف صدقة بل اف الحق كل الحق  ال دليل على
 أحدكانو  إليومبقاة عليو كمكككلة  حكاـاأبأف إدريس  أبفالعقل الذي زعـ بأف المذىب كقد بينا 

علييـ ﴿ ئمةاأ أخبارالشرعية لـ يرد في  حكاـالعلـ بجمي  اأإلى  ةطريق االربعة المكصلال
فقد كرد تقكؿ بعكس ىذه المقالة  خباركال حتى خبر كاحد يؤيد ما يقكلو بل اف جمي  اأ ﴾السالـ

ع عف آبائو عف علي  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  جعفر بف دمحم اإلماـ عف مسعدة بف صدقة ع عف
فما دلؾ عميو القرآف مف صفتو ، وتقدمؾ فيو الرسوؿ مف  ﴿ : اؿفي حديث ق ﴾ليو السالـع﴿

معرفتو ، فائتـ بو واستضئ بنور ىدايتو وما كمفؾ الشيطاف عممو مما ليس عميؾ في الكتاب 
هللا وال تقدر عظمة هللا عمى إلى  اليدو ُه أثره ، فكل عممو أئمةالرسوؿ و  ُسنةفرضو ، وال في 

  .﴾ٕٔ٘﴿﴾قدر عقمؾ فتكوف مف اليالكيف 
المؤمنيف  أميرعف ابائو الطاىريف عف  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـكبيذا الخبر الذي نقلو 

﴿صلى هللا عليو النبي  ُسنةال تأخذ اال مف ال تاب هللا تعالى ك  حكاـاأبأف يثبت  ﴾عليو السالـ﴿
مما يكلف  ما غير ىذيف الطريقتيف فيكأكىذا مما اطبقت عليو كتب الحديث ك  كآلو كسلـ تسليما﴾
هللا على قدر العقل فمف فعل  أحكاـتباعو علمو كقد كرد النيي على اف تقدر عظمة أالشيطاف 

 تكفق العقل ككما سياتي بيانو . ال حكاـكثير مف اأفإف ذلؾ يكف مف اليال يف 
المتقدمة أعمل وبيا  دلةفعمى األ ﴿: على كالمو  معقبا  ىذه الطرؽ قاؿ إدريس  أبفسف بعد أف 
سواد مسطور وقوؿ بعيد عف الحق ميجور وال أقمد إلى  وأفتي وأديف هللا تعالى وال ألتفت آخذ

  ﴾ٖٔ٘﴿﴾إال الدليل الواضح ، والبرىاف البلئح
ىذا يدؿ على انو قد ىجر ما ىك مسطكر في بطكف ال تب كذلؾ كاضح في إدريس  أبفف قكؿ إ
ال تب  فيك ما في بطكف يخفى  كالسكاد المسطكر كما ال ﴾سواد مسطورإلى  وال ألتفت﴿قكلو 

 كىذا على حد قكلو .
اذىاف الفقياء الذيف اتبعكه م  شديد إلى  كالتي سارت ولنفسإدريس  أبفالتي كضعيا  دلةف اأإ

أبف بال لية كما يقكؿ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أخباراالسف كالى يكمنا ىذا جعلت منو فقييا يرد 
                                                 

 ٕٚٔ – ٕٙٔص  - ٔج  -الحر العاملي  -الفصكؿ الميمة في أصكؿ اأئمة  - ٕٔ٘
 ٔ٘ص  - ٔج  -الحلي أبف إدريس  -السرائر  - ٖٔ٘



إدريس  دمحم بف﴿فقاؿ :  ذكره في قسـ الضعفاء قد أنوك إدريس  أبفداككد في رجالو حيف ذكر 
العجمي الحمي كاف شيخ الفقياء بالحمة متقنا في العمـو كثير التصانيف لكنو أعرض عف 

  ﴾ٗٔ٘﴿﴾بالكمية  البيتأىل  أخبار
بحتا حتى حاؿ بو  يا  أصكل مجتيدا   شيئا  ف شيئا  جعلت منو إدريس  أبفف ىذه الطرؽ التي اعتمدىا إ
داككد في رجالو أبف بال لية كما ذكر ذلؾ  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أخبارترؾ ى إل مراأ

 ككما مر ذكره .
في غاية  مسألةكاالثار كالعمل على ما تقتضيو عقكؿ الرجاؿ ليي  خبارترؾ اأ مسألةف إ

عف طلحة بف زيد قاؿ : السائر على ىذا الطريق كالسائر بغير بصيرة فقد ركي فإف الخطكرة 
العامل عمى غير بصيرة كالسائر عمى غير الطريق ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿ت أبا عبد هللا سمع

قاؿ : قاؿ  ﴾عليو السالـ﴿ف أبي عبد هللا ع أيضا  كجاء  ﴾٘ٔ٘﴿﴾، ال يزيده سرعة السير إال بعدا
  ﴾ٙٔ٘﴿﴾حمما يصم أكثرمف عمل عمى غير عمـ كاف ما يفسد ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا 

يجد  ﴾علييـ السالـ﴿كآلو االطيار  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي الخاتـ  أخباركال يخفى على مف تتب  
الدالة على كجكب التمسؾ بالثقليف كقد اكردنا  حاديثبيف كتب المخالفيف قبل المكاليف كثرة اأ
 ُسنةعلى التمسؾ بال تاب كالداللة  خبارف تذكر كليذه اأأبعضيا فيما تقدـ كىي اشير مف 

كالعقل الذي  جماعمف اإل أي   خباركقد بينا ذلؾ فلـ تذكر ىذه اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أقكاؿك 
الشرعية ككيف يقبل قكلو  حكاـالحلي كزعـ بانيا الطرؽ المكصلة لمعرفة اأإدريس  أبفذكرىما 
 ئمةداككد كال يخفى اف اأأبف كؿ كما يق ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أخبارعرض عف أ ىذا كىك قد 

الكاردة  حاديثمنزلة الشيعة تعرؼ على قدر اىتماميـ بالركايات كاأبأف قد بينكا  ﴾علييـ السالـ﴿
:  ذلؾ في قكلو ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـفقد ذكر  ﴾علييـ السالـ﴿اليدى  أئمةعف 
ا ال نعد الفقيو منيـ فقييا حتى فإناعرفوا منازؿ شيعتنا بقدر ما يحسنوف مف رواياتيـ عنا ، ﴿

، والمفيـ المحدث  فيماً يكوف المؤمف محدثا ؟ قاؿ : يكوف مأو يكوف محدثا ، فقيل لو : 
﴾﴿٘ٔٚ﴾.  

ال المتمسؾ بقكؿ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أخبارالفقيو حق الفقيو ىك المتمسؾ ببأف كبيذا نفيـ 
 ﴾علييـ السالـ﴿بيت العصمة أىل ايتو عف المخالفيف كاف عظمة منزلة الفقيو ت مف في قدر رك 

 .إدريس  أبفىـ بال لية كما فعل أخبار ال اف يترؾ 

                                                 
 ٚٚص  - ٕج  -/ تنقيح المقاؿ  ٜٕٙص  -داككد الحلي أبف  -داكد أبف رجاؿ  - ٗٔ٘
 ٕٗص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٘ٔ٘
 ٕ٘ص  -نفس المصدر السابق  - ٙٔ٘
 ٜٗٔص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٚٔ٘



انو مخمط ال يعتمد ﴿:  في حقو اف يقكؿ سديد الديف الحمصي جعلت مفإدريس  أبف أفعاؿف إ
  .﴾ٛٔ٘﴿﴾عمى تصنيفو

الفو في بيذا القدر مف التغيير فحسب بل راح يسئ االدب م  مف خ يكتفِ لـ إدريس  أبفف إ
فإف كما ال يخفى  المسلـم  الشيخ الطكسي كىذا منافي الخالؽ  خصكصا  ك  الرأيالقكؿ ك 

ع فالذي ال يمتلؾ الدليل  كىذا سبيل الضعفاء ا  إطالقدب المناقشات العلمية ال تتـ باساءة اأ
 .س إدري أبف إليواساءة االدب في النقاش كىذا ما ذىب كالحجة التامة ليس امامو إال الكاضح 

مما نقمو حتى  أعظـوأقوؿ في مواضع مف السرائر ﴿المقاؿ :  يقكؿ المامقاني في كاتبو تنقيح
نقل قوؿ بالنجاسة عف الشيخ يقوؿ وخالي شيخ األعاجـ أبو  هأنو في كتاب الطيارة عند إراد

جعفر الطوسي ره يفوه مف فيو رائحة النجاسة وىذا منو قد بمغ في إسائة األدب النياية وقد 
  ﴾ٜٔ٘﴿﴾ة لؤلدب ىي التي قصرت عمره ءداوؿ عمى السنة المشايخ اف ىذه اإلسات
ع اليـك  الحليإدريس  بفامقاني ال كجكد ليا في كتاب السرائر أالمف ىذه العبارة التي ذكرىا إ

ليكـ في السرائر غير ما ذكره ا كاف ما مكجكد الحقةلكعلى االرجح انيا قد بدلت في الطبعات ا
هللا أف أبا جعفر رحمو هللا  إف شاءوأنا أبيف ﴿ه الجملة التي بدلت على االرجح : امقاني كىذالم

بالكمية إذا تؤمل كبلمو وتصنيفو حق التأمل وأبصر بالعيف  مسألةيفوح مف فيو رائحة تسميـ ال
 ﴾ٕٓ٘﴿﴾و فيو نظر ولبس ولتفيـ عني ما أقوؿفإنالصحيحة وأحضر لو الفكر الصافي ، 

قد اساء االدب بالفعل كاف الجملة قد بدلت فيما بعد ىك ما نقلو ريس إد أبفكمما يؤكد ككف 
وقد أدو ُه ﴿ىذه قائال  : إدريس  أبفالمامقاني في معرض حديثو عف رد العالمة الحلي على اساءة 

العبلمة حقو حتى أنو في غير موضع مف المختمف يقوؿ في مقاـ إسائتو لؤلدب في رد الشيخ 
ره وقمة تأمل وعدـ فيـ وأمثاؿ ذلؾ وعف منتجب الديف عف ريس إد أبفما لفظو ىذا جيل مف 

 ﴾ٕٔ٘﴿﴾المشيخة سديد الديف محمود الحمصي رفع هللا درجتو انو مخمط ال يعتمد عمى تصنيفو
كقد ال تصمد  الحلي تتصف بالتشددإدريس  أبفاآلراء التي قررىا كأفتى بيا الشيخ  أغلبإف  

كأما  عليو كأبانكا نقاط الضعف في أدلتو بعده كردكا الفقياءأماـ البحث كالنقد العلمي كقد ناقشيا 
 ع فيي كثيرة : إدريس  أبفإلى  الشاذة المنسكبة قكاؿالفتاكى النادرة كاأ

 ية . اإلماممنيا : قكلو بنجاسة مطلق مف ال يعتقد الحق كال يديف هللا بمذىب 
ف كاف مف   . ية ظاىرا اإلمامكمنيا : قكلو بنجاسة كلد الزنا كا 

 كمنيا : قكلو بجكاز االبتداء باأسفل في مكاض  الغسل مف الكضكء . 

                                                 
 ٕٔٔص  - ٔج  -السيد علي البركجردي  -ائف المقاؿ طر  - ٛٔ٘
 ٚٚص  - ٕج  -تنقيح المقاؿ  - ٜٔ٘
 ٙٙص  - ٔج  -الحلي أبف إدريس  -السرائر  - ٕٓ٘
 ٚٚص  - ٕج  -تنقيح المقاؿ  - ٕٔ٘



خراج المضيف زكاتو   .  أيضا  كمنيا : قكلو بكجكب إخراج الضيف زكاة فطرة نفسو ع كا 
 .  اآليةكمنيا : قكلو بعدـ اشتراط الفقر في استحقاؽ يتامى أكالد ىاشـ الخمس عمال بظاىر 

عف ال فارة كمنيا : قكلو بكجكب فضال  د القئ في الصياـ القضاء كمنيا : قكلو بعدـ إيجاب تعم
 النفقة على الصغيرة م  عدـ جكاز كطئيا . 

 الصغيرة تحريميا المؤبد .  ئكمنيا : قكلو بعدـ إيجاب كط
كمنيا : قكلو بعدـ جكاز امتناع المعقكد علييا غير المدخكؿ بيا مف تسليـ نفسيا حتى تقبض 

 يا . ميرىا م  إعسار زكج
كمنيا : قكلو بالقرعة فيما إذا اشتبيت المطلقة مف اأرب  ع كتزكج بالخامسة ع ثـ مات المطلق 

  .﴾ٕٕ٘﴿﴾ قبل تعييف المطلقة
بحرمة صالة الجمعة كقكلو  ال فر في التعامل معو أحكاـقكلو بكفر كلد الزنا كترتيب  مثال  كمنيا 

 .إدريس  أبفمف الفتاكى الشاذة التي افتى بيا غيرىا إلى  مف نصبوأك للفقياء إال لإلماـ العادؿ 

كاف التقييد للفتكى بعد أف  فتح الطريق أماـ الفقياء ليطرحكا آراءىـ بكل جرأة قدإدريس  أبفف إ
ف اختلفكا معو في أشياء كأشياء كل ف مجل م اثره كاقتفا سائد في تلؾ العصكر ف تأخركا عنو كا 
 صكؿكتاب في علـ اأأي  فأنت حيف تطل  على عنا ىذايكمإلى  تركت أثرىا الضجة التي أثارىا

ية ىي تلؾ المصادر االربعة التي سنيا اإلمامفي يكمنا ىذا ترى اف مصادر التشري  عند فقياء 
 يدا  ال ال تاب كالسنة ككما بينا كىذا تقلإدليل علييا  الحلي في كتابو السرائر كالتي الإدريس  أبف

 .س إدري أبف لما قالومف الفقياء 

 :ىػ ﴾  ٙٚٙ -ىػ  ٕٓٙمرحمة المحقق الحمي ﴿
الرجاؿ الذيف  أبرزكىك جعفر بف الحسف بف يحيى بف سعيد الحلي المعركؼ بالمحقق الحلي 

 على طريقة الشيخ جتيادفكاف لو الدكر ال بير في إحياء اإل الحليإدريس  أبفظيركا بعد 
ترتيب الفقو كأبكابو فيك  مفقاـ بو ما ما تميز بو عف غيره في الفقو ىك  أبرزكلعل  الطكسي
يقاعات ك إلى  الفقو قاـ بتقسيـالذي  كلـ يكف ىذا التقسيـ قد شكىد في  أحكاـ: عبادات كعقكد كا 
 مف الفقياء كالمحققيف . سابقيومصنفات 
حتى  اآلراءية ك صكلات كالقكاعد اأجتيادث المحقق الحلي تغييرا ملمكسا على صعيد اإلأحد

إلى  فقبل مجئ المحقق الحلي عكالى يكمنا ىذا وقكالكالمتابعيف أالمؤيديف لو  اجتذب العديد مف
بمجئ المحقق إال أف  ساحة الفقياء كاف المعتمد في ال تب الدراسية كتاب النياية للشيخ الطكسي

الشيخ آغا بزرگ الطيراني للمحقق الحلي كقد ذكر ذلؾ  سالـاستعاض الفقياء بكتاب شرائ  اإل
                                                 

 ٕٛ - ٕٚص  - ٔج  -الحلي أبف إدريس  -السرائر  - ٕٕ٘



" استعاضوا بو عف مؤلفات شيخ الطائفة ،  سبلـلما ألف المحقق الحمي " شرايع اإل﴿قائال  : 
كاف كتاب " النياية " ىو المحور وكاف بحثيـ وتدريسيـ بعد أف وأصبح مف كتبيـ الدراسية ، 
  .﴾ٖٕ٘﴿﴾وشروحيـ غالبا فيو وعميو

ما نراىا في  غالبا  لسمة كعلى العمكـ بدا المحقق الحلي كسابقيو مف حيث التجديد كالتغيير كىذه ا
النظريات الجديدة  أصحابفكل فقيو ذاع صيتو كعال كاشتير على االلسف ذكره كاف مف الفقياء 
 . بالقكؿ بيا أحدالتي لـ يسبقو  قكاؿكاأ
ذاك   و أقكالالفقياء بما عليو السلف الصالح خمد ذكره كال ت اد تجد لو بصيص مف  أحدالتـز  ا 

زماف مف االزمنة حتى أي  التغيير ىك الشرط الكحيد لشيرة الفقيو فيكفتاكيو ككأف التجديد ك 
الفقيو اف يعلكا ذكره  أراد إذاال إالبقاء على ما عليو قدمائنا محطا للسخرية كاالستيزاء  أصبح

 بما ىك جديد على االذىاف سماعو . تيافه كاف لزاما عليو التغيير كاإلأمر كيدنكا مف العلياء 
ندخل بتفاصيل قبل أف ية ك صكلاأ اآلراءعلى صعيد  أخرى الحلي نقلة نكعية ث المحقق أحدلقد 
الذي كق  بو السيد دمحم باقر الصدر حيف ذكر في كتابو  بسلالأف نبيف ذكره المحقق علينا اكال  ما

بمعناه  جتياداإلأىل فقيو قاؿ بانو مف أكؿ المحقق الحلي ىك بأف  صكؿالمعالـ الجديدة لأل
نص شيعي يعكس ىذا اآلف وال يوجد لدينا ﴿: ترض السيد الصدر كذلؾ في قكلو الجديد كما يف
  ﴾ٕٗ٘﴿﴾﴾ٙٚٙ﴿ا مف كتاب المعارج لممحقق الحمي المتوفى سنة تأريخالتطور أقدـ 

يقكليا المحقق قبل أف نا نجد السيد المرتضى قد اعلنيا صراحة فإنكىذا ال الـ غير صحيح بالمرة 
كىك اقدـ قكؿ  جتياداإلأىل با حيث ذكر المرتضى بانو مف سنة تقري ٕٓ٘مف  أ ثرالحلي ب

الجنيد لعدـ تكفر أبف عقيل العماني ك  أبيأبف اف تجاكزنا الشيخيف  -شيعي في اعقاب الغيبة 
كليس كما يقكؿ السيد دمحم باقر الصدر في كتابو المذككر كاليؾ  -مصنفاتيـ في كقتنا الحاضر 

 - جتياداإلأىل وليس يمتنع أف يكوف قولنا  ﴿: و الذريعة المرتضى في كتاب نص ما قالو السيد
الشرعية ،  حكاـمحموال بالعرؼ عمى مف عوؿ عمى الظنوف واالمارات في إثبات األ -إذا أطمق 

 ﴾ٕ٘٘﴿﴾ والعمـو دلةاألإلى  دوف مف لـ يرجع إال
ما ذكره السيد  كبيذا القكؿ الذي اطلقة السيد المرتضى يثبت لدينا بانو اقدـ قكؿ شيعي كىك يسبق

كاف  أ ثرمف قرنيف مف الزماف كبيذا نرجكا ممف اقتفى اثر السيد الصدر اف يراج   أ ثرالصدر ب
ُيتعب نفسو بالبحث كالتقصي في امكر الديف كال يعتمد على قكؿ الرجاؿ ميما بلغكا في العلـ 

الرجاؿ كما كق   قكاؿأكالمعرفة فينالؾ ال ثير مف الفقياء ممف كق  في الغلم جراء اعتماده على 

                                                 
 ٜالمقدمة ص  - ٔج  -الشيخ الطكسي  -التبياف  - ٖٕ٘
 ٕٙص  -السيد دمحم باقر الصدر  -الجديدة لألصكؿ  المعالـ - ٕٗ٘
 ٕٚٙص  - ٕج  -السيد المرتضى  -أصكؿ فقو  -الذريعة  - ٕ٘٘



التي صنفيا الشيخ الطكسي كقد بينا ما قالو  حاديثالعديد مف الفقياء بالغلم اعتمادا على اأ
 الشيخ البحراني عما عليو كتب الشيخ مف الغلم كالتحريف كالنقصاف . 

ا يمكف التكقف علييا كبحثيا بحثا علميا في ىذ كلمات المحقق الحلي كثيرة الفإف كعلى العمكـ 
حيث  صكؿقالو في الباب التاس  مف كتابو معارج اأ ييمنا ىك ما جل ماإال أف  السفر البسيم
االكلى في  مسألةي اليطلق عدة مسائل كذكر فكؿ كراح في الفصل اأ ﴾جتيادفي اإل﴿سماه 
وىو في ... : افتعاؿ مف الجيد  جتياداإل ﴿ : قائال   جتيادحيث اخذ يعرؼ اإل جتيادحقيقة اإل
الشرعية ، وبيذا االعتبار يكوف استخراج  حكاـالفقياء : بذؿ الجيد في استخراج األ عرؼ
يا تبتنى عمى اعتبارات نظرية ليست مستفادة مف ظواىر ألن ا ،إجتيادالشرع  أدلةمف  حكاـاأل

غيره ، فيكوف القياس عمى ىذا التقرير أو كاف ذلؾ الدليل قياسا سواًء ، و  كثرالنصوص في األ 
 .جتياداـ اإلأحد أقس
 .  جتياداإلأىل ية مف اإلمامقيل : يمـز عمى ىذا أف يكوف فإف 

، فإذا استثنى  جتيادكذلؾ ، لكف فيو ايياـ مف حيث أف القياس مف جممة اإل مرقمنا : األ
بالطرؽ النظرية التي ليس أحدىا القياس  حكاـفي تحصيل األ جتياداإلأىل القياس كنا مف 

﴾﴿ٕ٘ٙ﴾ 
علييـ ﴿ البيتأىل لذي ذكره المحقق الحلي ناب  مف مناب  المخالفيف لمدرسة التعريف ا أصلف إ

مف قرف مف  أ ثرالمحقق الحلي بىػ كالذي سبق  ٘ٓ٘الغزالي المتكفى سنة فقد ذكره  ﴾السالـ
ببذؿ المجتيد وسعو في طمب  خصوصاً في عرؼ العمماء م ﴿ قائال  : جتيادف اإليعر الزماف ت
 ﴾ٕٚ٘﴿﴾الشريعة أحكاـالعمـ ب

 ألفاظب جتيادكال يخفى نسبة التشابو في التعريف كقد ذكر العديد مف فقياء المخالفيف تعريف اإل
 مختلفة ذكرنا بعضيا فيما سبق .

مصدر التعريف ل ي ال يشتبو أف نبيف نذكر تعريفا  لشيء ما يجب علينا أك ننا حيف نذكر قاعدة إ
تحقق عند  إذا خصكصا  ف مسلؾ صحيح فيعتقدكف اف ىذا التعريف كارد ع مرعلى الناس اأ

ية في المحقق اإلمامالقاعدة كىذا ما ىك حاصل عند أك ي حسف الظف بناقل التعريف قالمتل
المخالفيف  أصكؿع كل ف الذي يجب علينا تبيانو باننا غير مخكليف باخذ شيء مف  الحلي

بائث التي حرمكىا على كالقكاعد مف الخ صكؿتلؾ اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكقكاعدىـ فقد عد اأ
ىذا التعريف لـ يرد في بأف علمنا  إذا خصكصا  بتلؾ الخبائث  تيافشيعتيـ كمكالييـ كال يسعنا اإل

المخالفيف  أقكاؿفما ىك كجو الصحة في اخذ ىذا التعريف مف  طالؽعلى اإل خبارشيء مف اأ
يا كميل ! ...  ﴿: قاؿ زياد أبف في كصيتو ل ميل  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرعف كقد جاء 

                                                 
 ٜٚٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٕٙ٘
 ٖٓ٘ص - ٕج -المستصفى  - ٕٚ٘



مبتدعيف ، إنما يتقبل هللا أو ىي نبوة ورسالة وامامة ، وليس بعد ذلؾ إال مواليف متبعيف ، 
  .﴾ٕٛ٘﴿﴾مف المتقيف ، يا كميل ! ال تأخذ إال عنا تكف منا

كذب مف زعـ أنو مف شيعتنا ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿قاؿ الصادؽ  :عف المفضل بف عمر قاؿكجاء 
  . ﴾ٜٕ٘﴿﴾غيرنا وىو متمسؾ بعروة

 جتيادكىذا مف جية التعريف اما مف جية التطبيق ليذا التعريف فقد ذكر المحقق اف عملية اإل
كانت ىذه االعتبارات سكاء  تبتنى على اعتبارات نظرية ليست مستفادة مف ظكاىر النصكص 

 جتيادا اإلىذإال أف  جتياداإلأىل ية مف اإلمامبأف غيره ثـ قاؿ المحقق أك مبنية على القياس 
 مستثنى منو القياس كىذا حد قكلو كلنا في قكلو نقاش :

فال  ﴾علييـ السالـ﴿العصمة  أصحاب أقكاؿجاء بيا اثر في  إذاف ىذه االعتبارات النظرية إ
يـ كالتي صحابأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالتي ذكرىا اأ صكؿاعتراض علييا كما ىك الحاؿ في اأ

علييـ ﴿ ئمةكانت ىذه االعتبارات ال دليل علييا في اثار اأا أما إذ ذكرناىا في بحثنا ىذا
 . ﴾علييـ السالـ﴿فال صحة في الذي لـ يخرج منيـ  ا  إطالقفال يمكف االحتجاج بيا  ﴾السالـ

ية يجد ال ثير منيا مما اخذ عف مدارس اإلمامالفقياء  أصكؿكال يخفى على مف اطل  على 
 . ا  أساسفي كتب القدماء بل لـ تذكر صحتيا  دليل على المخالفيف كالتي ال
مما ال دليل عليو اما قكلو  أيضا  فيذا  جتياداإلأىل ية مف اإلمامبأف في قكلو  إليواما ما ذىب 
ية مستثنى منو القياس فيك مردكد لعمل المحقق الحلي نفسو بالقياس باعتباره اإلمام إجتيادبأف 

في ﴿:  ككما مر ذكره اما ما ذكره المحقق فيك قكلو دلةدليال  بل اف السابقيف لو قد عدكه مف اأ
األولى : القياس في الوضع : ىو المماثمة . وفى االصطبلح  مسألةال وفيو مسائل : القياس ،

، لتساوييما في عمة الحكـ . آخر : عبارة عف الحكـ عمى معمـو بمثل الحكـ الثابت لمعمـو 
ضع الحكـ المختمف فيو يسمى : فرعا . . ومو أصبًل فموضع الحكـ المتفق عميو يسمى : 

كانت العمة معمومة ، فإف والعمة : ىي الجامع الموجب الثبات مثل حكـ األصل في الفرع ، 
ولزـو الحكـ ليا معموما مف حيث ىي ، كانت النتيجة عممية ، وال نزاع في كوف مثل ذلؾ 

 ... دليبلً 
يا مطمقا ، يوجب ثبوت الحكـ اف ثبتت : النص عمى عمة الحكـ وتعميقو عمي الثانية مسألةال

بحكـ ثـ  شيءحكـ في أما إذا  العمة ، كقولو : الزنا يوجب الحد ، والسرقة توجب القطع .
نص مع ذلؾ عمى تعديتو وجب ، واف لـ ينص ، لـ يجب تعدية فإف نص عمى عمتو فيو : 

  .﴾ٖٓ٘﴿﴾الحكـ اال مع القوؿ بكوف القياس حجة
                                                 

 ٖٓص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕٛ٘
 ٖص  -الشيخ الصدكؽ  -صفات الشيعة  - ٜٕ٘
 ٖٛٔ-ٕٛٔص  -المحقق الحلي  -ج اأصكؿ معار  - ٖٓ٘



الجمع بيف األصل والفرع قد يكوف بعدـ الفارؽ ، ويسمى :  ﴿:  عةالراب مسألةثـ قاؿ في ال
المساوي ، واف عمـ إلى  عممت المساواة مف كل وجو ، جاز تعدية الحكـفإف تنقيح المناط . 
الحكـ بتمؾ  جوز ، لو تجز التعدية اال مع النص عمى ذلؾ ، لجواز اختصاصأو االمتياز 

وقد يكوف الجمع بعمة موجودة في األصل والفرع ، فيغمب  المزية ، وعدـ ما يدؿ عمى التعدية .
بما سندؿ عميو .  -والحاؿ ىذه  -عمى الظف ثبوت الحكـ في الفرع ، وال يجوز تعدية الحكـ 

نص الشارع عمى العمة ، وكاف ىناؾ شاىد حاؿ يدؿ عمى سقوط اعتبار ما عدا تمؾ العمة فإف 
  .﴾ٖٔ٘﴿﴾ذلؾ برىانافي ثبوت الحكـ ، جاز تعدية الحكـ ، وكاف 

ككذلؾ القياس الثاني  ﴾القياس في الكض ﴿مف القياس كالتي ىك  نكاعلقد اقر المحقق ىذا اأ
كانت العلة منصكص علييا ما يسمى عند الفقياء بقياس منصكص العلة  إذاحدده فيما كالذي 

ما سياتي في طالف كمف القياس كاضحة الب نكاعكالنكع الثالث كالذي ىك تنقيح المناط كىذه اأ
التي احتج بيا المخالفكف كعملكا بيا كصنفكىا  نكاعانيا مف اأكما ية اإلماممبحث القياس عند 
عثماف بف عيسى قاؿ : سألت أبا الحسف كاف خير رد يرد بو عليو ىك ما كرد عف في كتبيـ 
كيف مالكـ والقياس إف هللا ال يسأؿ كيف أحل و ﴿القياس فقاؿ :  عف ﴾عليو السالـ﴿مكسى 
 . ﴾ٕٖ٘﴿﴾حـر
كرد أما إذا  حكاـسبيل لنا لمعرفة العلل في اأ يساؿ كيف احل ككيف حـر فال كاف هللا ال إذاف

للعلة فال يمكننا تحديد كضعيتيا المناسبة في ذلؾ كخير مثاؿ ىك اف العلة في  يدا  في النص تحد
علة  مسألةع ىذه الاالرملة ىك عدـ اختالط الماء كقد حدد الشر أك على المطلقة  كقكع العدة

التي زكجيا كاف في االسر على سبيل أك المراة التي ىجرىا زكجيا العكاـ إال أف  العدة مسألةل
التي بلغت سف الياس مف الحمل كاالنجاب أك المراة العقيمة أك كفاتو بعد سنيف بالمثاؿ كعلمت 

ذىبت العلة التي اقرىا فايف كغيرىا مف الحاالت ففي ىذه الحاالت كليا ت كف المرأة ملزمة بالعدة 
 الشرع يا ترى ؟

و سبحانو اخفى إال إنالتي كضعيا هللا لعباده فعرفيا بجانب مف العلة  حكاـىنالؾ ال ثير مف اأ
كض  ال ثير مف إلى  كما انو قد اخفى ال ثير مف العلل التي دعت أخرى عف عباده جكانب 

 ة .ليياإل حكاـي ذلؾ اال التعبد بيذه اأالشرعية كنحف كمسلميف متبعيف ال يسعنا ف حكاـاأ
 حكاـالقياس التي تستخدـ في نفس اأ أنكاعبطالف كل  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةلقد بيف 
اخبركا  ﴾علييـ السالـ﴿بل انيـ  نكاعىذه اأ أحد إستثناءخبر يذكر أك ركاية  كال تكجدالشرعية 

أبي شيبة الخراساني قاؿ : سمعت أبا عبد هللا  عف القياس فقد جاء أنكاعشيعتيـ بتحريـ كل 

                                                 
 ٘ٛٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٖٔ٘
 ٚ٘ص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  - ال افي - ٕٖ٘



المقاييس طمبوا العمـ بالمقاييس فمـ تزدىـ المقاييس مف  أصحابإف ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿
ف ديف  ﴾ٖٖ٘﴿﴾ هللا ال يصاب بالمقاييس الحق إال بعدا ، وا 

نفس  القياس في أنكاعكلمة المقاييس ىي جم  قياس كىذا يدؿ على تحريـ كل بأف كال يخفى 
 الشرعية بقكؿ مطلق . حكاـاأ
الشريعة قد بيف عدميا الشيخ المفيد كذلؾ في قكلو الذي ذكره  حكاـتحديد العلة في اأ مسألةف إ

عمة الحكـ في األصل إلى  بأنو ال سبيل أيضاً واحتج شيخنا المفيد ره لذلؾ  ﴿المحقق الحلي : 
 ﴾ٖٗ٘﴿﴾القياس إلى  ، فبل سبيل
والجواب عف ﴿اؿ بعدـ التسليـ لقكؿ الشيخ المفيد كذلؾ في قكلو : المحقق الحلي ق فأإال 

 ﴾ٖ٘٘﴿﴾تحصيل عمة الحكـ إلى  احتجاج المفيد أف نقوؿ : ال نسمـ أنو ال سبيل
مبحث إلى  يةاإلمامالقياس عند  أنكاعفي  أ ثرلة في ىذا المقاـ كلندع النقاش اكال نريد االط
قد استثنى مف القياس المحـر بقكؿ مطلق بعض  اف المحققىك ما يجب بيانو إال أف  القياس
ممتن   ستثناءىذا اإلبأف كقد بينا  ُسنةستثنائو ىذا دليل معتبرا مف ال تاب كالإو كلـ يذكر في أنكاع
ال التمسؾ بقكؿ المعصكـ كندع قكؿ فاقدي العصمة ميما بلغكا في إ يسعناكركده كال  خبارفي اأ

 العلـ كالمقاـ بيف الناس .
المحقق الحلي ىك مناقشتو كتأييده في الظاىر لقكؿ مف قاؿ  قكاؿأ خرى العجائب اأف مف إ

ىما فيككف المرجح ىك الخبر الذي يكافق القياس كذلؾ أحدكافق القياس  إذاالخبريف  أحدبترجيح 
أف الخبريف إذا تعارضا ، وكاف القياس موافقا لما تضمنو أحدىما إلى  ذىب ذاىب ﴿في قكلو : 
الحق بأف . ويمكف أف يحتج لذلؾ :  ومعارضؾ وجيا يقتضى ترجيح ذلؾ الخبر عمى ، كاف ذل

ذا كاف  في أحد الخبريف ، فبل يمكف العمل بيما وال طرحيما ، فتعيف أف يعمل بأحدىما ، وا 
أف  ﴾والقياس مما يصمح﴿في العمل بأحدىما مف مرجح ،  بل بدالتقدير تقدير التعارض ، ف
ظف بو فتعيف العمل بما طابقو . ال يقاؿ : أجمعنا عمى أف القياس يكوف مرجحا ، لحصوؿ ال
ا نقوؿ : بمعنى أنو ليس بدليل عمى الحكـ ، ال بمعنى أنو ال يكوف ألن مطرح في الشرع .

فائدة كونو مرجحا كونو دافعا لمعمل بالخبر  ألف ، وىذاخر مرجحا الحد الخبريف عمى اآل
ميـ عف المعارض ، ويكوف العمل بو ، ال بذلؾ القياس ، المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر الس

  .﴾ٖٙ٘﴿﴾وفى ذلؾ نظر 

                                                 
 ٖٗص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٖٖ٘
 ٗٛٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٖٗ٘
 نفس المصدر السابق - ٖ٘٘
 ٚٛٔ- ٙٛٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٖٙ٘



كثير مف البياف كنكتفي فقم بقكلنا كيف جاز لنا استعماؿ إلى  يحتاج ف الرد على ىذا ال الـ الإ
على اف  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أقكاؿفي معرفة الصحيح مف  ﴾اللعنة عليو﴿ إبليسقانكف 
إلى  قد بينكا لنا المرجحات كعرفكنا بيا فمف جاز لنا ادخاؿ ما ىك محـر ﴾الـعلييـ الس﴿ ئمةاأ

 ساحة الترجيح ؟
الذي قاؿ بجكازه المحقق قد حكى بيف ثناياه القياس  جتيادف اإلإ نقكؿ :ف أبعد الذي ذكرناه نكد 

لية القياس مف عم إستثناءقكلو في فإف كعليو  ﴾علييـ السالـ﴿ف يالمحـر على لساف المعصكم
القياس  أنكاعمردكد كالسبب في ذلؾ يكمف في اف المحقق نفسو قاؿ بجكاز بعض  جتياداإل

 المحـر كلـ يكف في قكلو حجة معتبرة كال دليل متيف .
في عرفو كقد  حكاـالشرعية فقد بيف المحقق الحلي كيفية معرفة اأ حكاـاما ما يتعلق بمعرفة اأ
اما أف تكوف  حكاـألا ﴿الطريقة االكلى ما ىذا نصو :  طريقتيف قاؿ فيإلى  قسـ ىذه ال يفية

مستفادة مف ظواىر النصوص المعمومة عمى القطع ، والمصيب فييا واحد ، والمخطئ ال يعذر 
﴾﴿ٖ٘ٚ﴾.  

ما يؤكد  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةكىذا قكؿ الخالؼ في احقيتو كصدقة فقد كرد عف 
 حكاـفيما تقدـ كال خالؼ في اف المخطئ في تبليغ اأحجية النصكص الكاردة كقد ذكرنا بعضيا 

 ال يعذر بل ىك مأثـك .
ف ىذه الحالة الخالؼ فييا كل ف الخالؼ في الطريقة الثانية التي ذكرىا المحقق الحلي كىذه إ

ونظر ،  إجتيادإلى  واما أف تفتقر﴿: كذلؾ في قكلو  جتياداإلإلى  الطريقة ىي التي تحتاج
أخطأ فإف و يجب عمى المجتيد استفراغ الوسع فيو ، فإنختبلؼ المصالح ، ويجوز اختبلفو با
  .﴾ٖٛ٘﴿﴾لـ يكف مأثوما

المخالفيف الؿ دمحم كقد  أقكاؿىذا القكؿ ىك مف بأف أف نبيف نناقش ىذه الطريقة نحب قبل أف ك 
قدامو أبف كقد ذكره  طالؽعلى اإل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أخباراشتيركا بو كال يكجد لو اثر في 

ما مصيب إما الفروع في المجتيد﴿في قكلو :  ﴾ىػٕٓٙ -ىػ ٔٗ٘﴿  غير مثاب مخطىء وا 
  .﴾ٜٖ٘﴿﴾مأثـو

أف المخطئ ىل يستحق اإلثـ والعقاب أـ ال فذىب بشر المريسي  ﴿ىػ :  ٘ٚ٘كقاؿ الرازي سنة 
  .﴾ٓٗ٘﴿﴾ أنو يستحق اإلثـ والباقوف اتفقوا عمى أنو ال يستحقإلى  مف المعتزلة

                                                 
 ٔٛٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٖٚ٘
 نفس المصدر السابق - ٖٛ٘
 ٖٖٛص – ٔج –قدامو أبف  –ركضة الناظر  - ٜٖ٘
 ٖٙ - ٖ٘ص  - ٙج  -الرازي  -المحصكؿ  - ٓٗ٘



قدامة قد كلد قبل مكلد المحقق أبف ية قامكا باستنساخ كالـ المخالفيف فاإلمامفقياء أف بال يخفى 
المحقق بحكالي ستة كخمسكف سنة كالرازي  حدى كستيف سنة تقريبا تكفى قبل كفاةإالحلي بحكالي 

 . قكاؿقد سبق المحقق بقرف مف الزماف تقريبا  كىذه الفترة كافية الستنساخ اأ
كض  االثـ عف المجتيد المخطئ كالتي احتج بيا  أدلةأف نبيف نحب  مسألةذه النناقش ىقبل أف 

 ويدؿ عمى وضع االثـ عنو وجوه : ﴿المحقق الحلي في قكلو : 
 أحدىا : انو مع استفراغ الوسع يتحقق العذر ، فبل يتحقق االثـ . 

 حتى يفتى الواحد يداً شد الشرعية اختبلفاً  حكاـنا نجد الفرقة المحقة مختمفة في األإ: الثاني 
 ألف غيره ، فمو لـ يرتفع االثـ لعميـ الفسق وشمميـ االثـ ،إلى  ويرجع عنو شيءمنيـ بال
لـ فإف لـ يكف ، أو في تحصيل ذلؾ الحكـ  بالقوؿ اما أف يكوف استفرغ وسعوالقائل منيـ 
 .  يضاً أثـ لـ يظفر ، ولـ يعذر ، تحقق االثـ  ، تحقق االثـ ، واف استفرغ وسعويكف 

المجتيديف ، إلى  الشرعية تابعة لممصالح ، فجاز أف تختمف بالنسبة حكاـالثالث : األ
و يمـز كل مف غمب عمى ظنو أف القبمة في جية أف يستقبل تمؾ الجية فإنكاستقباؿ القبمة ، 

  .﴾ٔٗ٘﴿﴾ ثـ تكوف الصموات مجزية لكل واحد منيـ -العمـ إلى  لـ يكف لو طريقإذ  -
التي لـ يرد بيا نص  حكاـكما يقكؿ المحقق ىي تلؾ اأ إجتيادإلى  التي تفتقر حكاـف اأإ

 أقكاؿك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي  أحاديثالشريفة كالمتمثلة ب ُسنةمف ال تاب اـ مف السكاء  صريح 
علييـ ﴿ البيتأىل  أئمةلنا  جازأكالسؤاؿ الذي يطرؽ االذىاف ىك ىل  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ
 ؟لنصفقد ا إذا جتياداف نسلؾ طريق اإلأي  اف نسلؾ ىذا الطريق في ىذه الحالة ﴾السالـ
عف أبي بصير كرد كأثارىـ الشريفة فقد  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أخبارمف  يأتي كالجكاب

ترد عمينا أشياء ليس نعرفيا في كتاب هللا وال  ﴿ : ﴾عليو السالـ﴿قاؿ : قلت أبي عبد هللا 
ف أخطأت كذبت عمى هللا عز  ُسنة فننظر فييا ؟ فقاؿ : ال ، أما إنؾ إف أصبت لـ تؤجر ، وا 
  .﴾ٕٗ٘﴿﴾وجل
 أبيبل اف  ُسنةالتي لـ ترد في ال تاب كال حكاـفي اأبصير كاضح في النظر  أبيف سؤاؿ إ

في كتاب  بصير لـ يكجو السؤاؿ بيذه ال يفية كما قراءنا بل انو قاؿ ترد علينا اشياء ليس نعرفيا
 إذااف الفرؽ كبير كىك اننا  نقكؿ :نبيو كلعل القار  يقكؿ ما الفرؽ بيف التعبيريف ف ُسنةهللا كال 

...  ﴿ : هللا يقكؿ أف نبيو فقد كذبنا ُسنةقلنا اف حادثة مف الحكادث لـ ترد في كتاب هللا كال 
 ﴾ٖٗ٘﴿﴾ ... َوَنزَّْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيءٍ 

                                                 
 ٕٛٔ- ٔٛٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٔٗ٘
 ٙ٘ص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٕٗ٘
 ٜٛة سكرة النحل آي - ٖٗ٘



حادثة تحدث فحكميا مكجكد في كتاب هللا أي  أف بصير فقكلنا الحق أبيقلنا كما قاؿ  أما إذا
كىذا فرؽ عف قكلنا اف ىذه الحادثة حكميا غير مكجكد في كتاب هللا فتامل  عنعرفو كل ننا قد ال
كىذا  حكاـ  اأال تاب غير مت فل ببياف جميبأف على اف الفقياء قد قالكا  عبيف التعبيريف الفرؽ 

 قكؿ في قباؿ النص الثابت كىك مرفكض كمردكد كما سياتي بيانو في مبحث ال تاب .

بيف  اإلماـبصير حيث اف  بيأ ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـىك جكاب اآلف ف ما ييمنا إ
حكميا مف ال تاب  إيجادالتي غفل العقل عف  حكاـبصير رفضو التاـ للنظر في تلؾ اأ بيأ
التي ال يعرؼ  حكاـاأنظر في تلؾ  إذاقد بيف بانو  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـفإف ككذلؾ  نةسُ كال
اصاب لـ يؤجر كاف اخطأ كذب على هللا كىذا عكس ما قالو فإف  ُسنةمف ال تاب كال ال حكميا

كىذا القكؿ مف المحقق  لـ يكف مأثكما في حكمو أخطأ إذاالمجتيد بأف المحقق الحلي حيث ذكر 
 .على القار  اللبيبيخفى  في قباؿ النصكص كما ال دإجتيا

ذلؾ مف االمكر التي يتمنطقكف بيا إلى  ىذه الركاية ضعيفة كمابأف كلعل قائل يعترض فيقكؿ 
الرجاؿ بصحتيا كما ذكرىا المحقق الخكئي  أصحابف ىذه الركاية قد اقر المحققكف ك إ نقكؿ :ف

كالتصريف  تأكيلكا الأرادأما إذا  ع ى عذر لمعترضىذا ال يبق كبعد ﴾ٗٗ٘﴿في رجالو قائال بصحتيا
بأف لقد قلتـ  نقكؿ :ف جتيادالنظر غير اإلبأف على كجكه ما انزؿ هللا بيا مف سلطاف كقكليـ 

با أفإف  ةتنزلنا جدال كقبلنا بيذه المقكل إذاف ﴾عليو السالـ﴿ ئمةاأ أصحابكاف يمارسو  جتياداإل
لـز اف يككف غير مأثـك  اخطأفإف التي تعتمدكنيا كبذلؾ بصير كاف مجتيد على نفس الطريقة 

 ﴾عليو السالـ﴿بصير بنص قكؿ الصادؽ  أبيكما يقكؿ المحقق الحلي كىذا لـ يكف بحاصل م  
 إليواصاب لـ يؤجر كاف اخطأ كذب على هللا كىذا عكس ما ذىب  إذاقد بيف بانو  اإلماـبل اف 

 . المحقق الحلي

 ئمةية لـ يكف مكجكدا في زمف اأاإلمامالذي يمارسو فقياء  جتياداإل بأفاعترض قائل  أما إذاك 
بيذا  جتياداإل﴿كىذا ما ذكره السيد الخميني في قكلو :  كىذا ىك عيف الصكاب ﴾علييـ السالـ﴿

  .﴾٘ٗ٘﴿﴾المعنى المتعارؼ في زماننا ، لـ يكف في الصدر األوؿ

 جتيادلـ يقكلكا باإل ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةأكاف ا إذا!!  جتيادقلنا مف سمح لنا اذف بممارسة اإل
الكاجب بأف نحف نعلـ ففمف سمح لنا بممارستو اذف  .يةجتيادكلـ يعلمكا طالبيـ ىذه الطرؽ اإل

ذاك  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةدكف التقدـ على اأ تباععلينا ىك التسليـ كاإل حق لـز  جتيادكاف اإل ا 

                                                 
 ٜٔص  - ٔج  -السيد الخكئي  -معجـ رجاؿ الحديث  - ٗٗ٘
 ٛٗص  -السيد الخميني  -االجتياد كالتقليد  - ٘ٗ٘



كطرقو في الحكادث  جتيادعيـ كيعلمكىـ كيفية اإلتباف يبينكه أأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعلى اأ
 .أبدا  كىذا مما لـ يحصل  ُسنةيعلمكف حكميا في ال تاب كال النازلة بيـ فيما ال

 ُسنةالحكادث التي ال نعلـ حكميا في ال تاب كالفي تلؾ  جتيادالتي تنيى عف اإل خباركاما اأ
بعض  ﴾عليو السالـ﴿على أبي عبد هللا  الطيار أنو عرض حمزة بف فيي كثيرة منيا كما كرد عف

عليو ﴿ بلغ مكضعا منيا قاؿ لو : كف كاسكت ع ثـ قاؿ أبك عبد هللا إذاأبيو حتى  خطب
إلى  والتثبت والرد إنو ال يسعكـ فيما ينزؿ بكـ مما ال تعمموف ، إال الكف عنو ﴿:  ﴾السالـ
لعمى ، ويعرفوكـ فيو الحق ، عنكـ فيو ا االيدو ُه حتى يحمموكـ فيو عمى القصد ، ويجمو  أئمة

 . ﴾ٙٗ٘﴿﴾ ﴾إف كنتـ ال تعمموف  الذكرأىل فسئموا  ﴿قاؿ هللا تعالى : 
جيموا وقفوا ولـ  لو أف العباد إذا﴿قاؿ :  ﴿عليو السالـ﴾عف زرارة ع عف أبي عبد هللا كجاء 

  ﴾ٚٗ٘﴿﴾ يجحدوا لـ يكفروا
 يدا  عف رجليف أصابا ص ﴾عليو السالـ﴿الحسف  عف عبد الرحمف بف الحجاج قاؿ : سألت أباك 

ال ، بل عمييما أف  ﴿ على كل كاحد منيما جزاء ؟ قاؿ :أك بينيما ؟  كىما محرماف ع الجزاء
عميو  نا سألني عف ذلؾ فمـ أدر ماأصحابواحد منيما الصيد ، قمت : إف بعض  يجزي كل

  .﴾ٛٗ٘﴿﴾وا عنو فتعمم فقاؿ : إذا أصبتـ مثل ىذا فمـ تدروا فعميكـ باالحتياط حتى تسألوا
 عف الحكـ الصحيح . اإلماـاالحتياط الكارد في الركاية بمعنى التكقف حتى سؤاؿ فإف كال يخفى 
حسبكـ أف ﴿قاؿ :  -في حديث  - ﴾عليو السالـ﴿عف حساف أبي علي عف أبي عبد هللا كجاء 

 تقولوا ما نقوؿ ، وتصمتوا عما نصمت ، إنكـ قد رأيتـ أف هللا عز وجل لـ يجعل ألحد في
  .﴾ٜٗ٘﴿﴾خبلفنا خيرا 
 حكاـفي االمكر الكاقعة بنا مف اأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا  ُسنة ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةلقد بيف اأ

بمعنى أي  هللاإلى  المختلف فيو يجب رده مراف اأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾الشرعية كقد بيف رسكؿ هللا 
الصادؽ  عف جميل بف صالح ع عففقد كرد  ﴾علييـ السالـ﴿المعصكميف  اء هللاأكليإلى  رده

في كالـ  -﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا ﴾علييـ السالـ﴿ع عف آبائو  ﴿عليو السالـ﴾
اختمف  أمرفاتبعو وأمر تبيف لؾ غيو فاجتنبو ، و  األمور ثبلثة : أمر تبيف لؾ رشدة﴿طكيل : 
 .﴾ٓ٘٘﴿﴾هللا عز وجلإلى  هفردفيو 

                                                 
 ٘٘ٔص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٙٗ٘
 ٛ٘ٔص  -نفس المصدر السابق  - ٚٗ٘
 ٗ٘ٔص  -نفس المصدر السابق  - ٛٗ٘
 ٕٛٔص  -نفس المصدر السابق  - ٜٗ٘
 ٕٙٔص  - ٕٚج  -لحر العاملي ا -كسائل الشيعة  - ٓ٘٘



 أسلكبأك في الديف كباي طريقة  جتيادال ثيرة الدالة على اجتناب اإل خبارالى غير ذلؾ مف اأ
المعصـك كالتكقف في االمكر التي ال  قكاؿأ نقيادكاف بل اف منتيى ما يجب علينا فعلو ىك اإل
ف ليا القكاعد كالقكانيف كندعي ال اف نت لفيا كنس ُسنةيعلـ عقلنا القاصر حكميا مف ال تاب كال

 . هللا كشريعتو أحكاـبانيا كافلة لبياف 
كالقكاعد التي استخرجكىا مف  صكؿيـ قد احتجكا بجملة مف اأفإنكىذا مشابو لمسلؾ المخالفيف 
حنيفة فقد استدؿ على القياس  أبككما فعل  ع حكاـلبياف اأ ةظكاىر ال تاب كزعمكا بانيا كفيل

 ئمةاأإال أف  الظاىر تدعـ ما يدعيوكاف كانت في  ياتكىذه اآل ياتف اآلبجملة م الرأيك 
بل اف ابا  الرأيال يمكف تفسيره بالعقل ك  القرآفبينكا انحرافو في ذلؾ كقالكا اف  ﴾علييـ السالـ﴿

بما أو أية أرض تقمني وأي سماء تظمني إف قمت في كتاب هللا برأيي ﴿ :بكر نفسو كاف يقكؿ 
 . ﴾علييـ السالـ﴿بيت العصمة ىل بنا كنحف ندعي الكالء كالطاعة أ فكيف ﴾ال أعمـ

التكقف في االمكر التي العلـ لنا بحكميا كذلؾ كاضح إلى كؿ لقد اشار ال تاب ال ريـ الثقل اأ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ  ﴿في قكلو تعالى :  ـب ِإفَّ السَّ ُأولػِئَؾ َكاَف َعْنُو  َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم
  .﴾ٔ٘٘﴿﴾َمْسُؤواًل 

ال ريمة التي تنيى عف القكؿ في الحالؿ كالحراـ اال بعلـ مف هللا  ياتكما اف ىنالؾ العديد مف اآل
ـب لَِّتْفَتُرواْ  ﴿كرسكلو قاؿ تعالى :  ـُ اْلَكِذَب َىػَذا َحبَلؿب َوَىػَذا َحَرا َعَمى  َواَل َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُك

ْل َأَرَأْيُتـ مَّا قُ  ﴿كقاؿ تعالى :  .﴾ٕ٘٘﴿﴾للّاِ اْلَكِذَب ِإفَّ الَِّذيَف َيْفَتُروَف َعَمى للّاِ اْلَكِذَب اَل ُيْفِمُحوَف 
ـْ َعَمى للّاِ َتفْ  ـْ َأ ْنُو َحَرامًا َوَحبَلاًل ُقْل آلِّلُ َأِذَف َلُك ْزٍؽ َفَجَعْمُتـ مِّ   .﴾ٖ٘٘﴿﴾َتُروَف َأنَزَؿ للّاُ َلُكـ مِّف رِّ

كىـ بدكرىـ يبلغكف  ئو كرسلوأنبيايبلغ الحالؿ كالحراـ مف هللا فقم كهللا  أمركبيذا يتضح لنا اف 
كىك لـ يجز لرسكؿ  جتيادفكيف جاز لنا ممارسة اإل خبارالناس حالؿ هللا كحرامو كما مر في اأ

التي كضعيا المحقق  دلةيجب علينا مناقشة اأننيي نقاشنا ىذا قبل أف ك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾هللا 
ه ككاف اكليا اف المجتيد م  إجتيادالحلي كزعـ بانيا دافعة لكقكع االثـ عف المجتيد المخطئ في 

 . استفراغ الكس  يتحقق العذر لو فال يتحقق االثـ عليو اف اخطئ في حكمو
 خباريعلـ حكميا فقد اكردنا اأ الفي الحكادث التي  جتيادذف للفقيو في اإلأكيرد عليو بانو مف 
النظر بما ال يعلمكف حكمو مف  مفيـ أصحاب ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل الدالة على من  
 إليوقاؿ قائل ىذا ما تكصل فإف في تلؾ الحكادث  جتيادفمف اجاز لنا النظر كاإل ُسنةال تاب كال
ف قكلو بال دليل مف الثقليف فقد كرد و على الناس اف كاأقكالحجة في  المحقق البأف المحقق قلنا 

                                                 
 ٖٙسكرة اإلسراء آية  - ٔ٘٘
 ٙٔٔسكرة النحل آية  - ٕ٘٘
 ٜ٘سكرة يكنس آية  - ٖ٘٘



إياؾ أف تنصب رجبل  ...﴿:  ﴾عليو السالـ﴿مزة الثمالي قاؿ : قاؿ أبك عبد هللا عف أبي حعف 
  .﴾ٗ٘٘﴿﴾دوف الحجة فتصدقو في كل ما قاؿ
اال في قكؿ المعصكـ كبيذا يتضح لنا عدـ الحجية  ال حجةإذ  جدا  كالركايات بيذا المعنى كثيرة 

الثقليف فيك أي  ُسنةمف ال تاب كال نابعا  حكما  نقل المحقق  إذاق الحلي ىذا نعـ في قكؿ المحق
 بل اف الحجة ل الـ المعصـك الذي ينقلو المحقق.حجة كالحجة ىنا لـ تأتي لقكؿ المحقق 

فيرد عليو اف ىذا  جتيادالفقياء على اإل إجماعاما الدليل الثاني الذي احتج بو المحقق كالذي ىك 
 البيتأىل  كامرشيء كاف الفرقة المحقة ىي التي تمتثل أأي   ـ قبلأصكلباطل في  جماعاإل
كا على أجمعكال تتعدى حدكد هللا التي رسميا لعباده فيؤالء الفقياء المختلفيف اف  ﴾علييـ السالـ﴿
لـ  إذانا ليس بحجة إجماعيقكلكف اف أنفسيـ  يـ حجة شرعية كىـإجماعفعل فيل في أك قكؿ 
 . صـك داخال فيويكف المع
 اخطئكا فعلييـ اف يحملكا اثاميـ كاثاـ مف اتبعيـفإف  أحدتصرفيـ ليس بحجة على فإف كعليو  
كما  ﴾عليو السالـ﴿ىـ فال اجر ليـ كىذا ىك قكؿ الصادؽ إجتياديـك القيامة كاف احسنكا في إلى 

 أحداختلف فلك ىك متعدد  فيل قكؿ هللا كاحد اـ فعاؿكاأ قكاؿفي اأ اف الفرقة المحقة ال تختلف
حدى المسائل فيذا يقكؿ بالحرمة كذاؾ يقكؿ بالحلية فيل كال الفقيييف على إفي آخر الفقياء م  
ذاصكاب ك  فإف كىذا مما ال يقبلو العقل كالرب حالؿ هللا كحرامو على حد سكاء فإف كاف كذلؾ  ا 
ـْ َيْحُكـ ِبَما َأنَزَؿ للّاُ ﴿:  يقكؿتعالى  بغير حكـ هللا فقد حاد هللا كرسكلو كهللا أحدحكـ  َوَمف لَّ

ـُ اْلَكاِفُروفَ  ـُ الظَّاِلُموفَ فَ ...  ﴾٘٘٘﴿َفُأْوَلػِئَؾ ُى ـُ اْلَفاِسُقوفَ ... ﴾ٙ٘٘﴿ُأْوَلػِئَؾ ُى   .﴾ٚ٘٘﴿﴾ َفُأْوَلِئَؾ ُى
كيظير مما تقدـ اف الذيف يحكمكف بغير ما نزؿ مف حكمو فأكلئؾ ىـ ال افركف كالظالمكف 

 . ف جاز للمحقق اف يقكؿ اف اخطئ المجتيد في حكـ هللا لـ يؤثـكالفاسقكف فكي
بل اف  ا  إطالقشيء  المحقق ال تعنيكالتي احتج بيا  جتياداإل ف كثرة الفقياء الذيف يختلفكف فيإ

هللا قد ذـ ال ثرة كفي مكاطف عديدة مف كتابو ال ريـ كذلؾ كاضح البياف فقد كرد عف ىشاـ بف 
اف إلى  في حديث طكيل ﴾علييما السالـ﴿جعفر أبف الحسف مكسى  كأبالحكـ قاؿ : قاؿ لي 

ف ُتِطْع ﴿ثـ ذـ الكثرة ، فقاؿ : ...  ﴿قاؿ :   ﴾ُيِضمُّوَؾ َعف َسِبيِل للّاِ  َمف ِفي اأَلْرضِ  أكثرَواِ 
ـْ اَل َيْعَمُموفَ أكثر ﴿وقاؿ :  ْف ِعَباِدَي ا﴿ يا ىشاـ ثـ مدح القمة ، فقاؿ :  ... ﴾ُى ُكورُ َوَقِميلب مِّ  لشَّ
  .﴾ٛ٘٘﴿﴾...﴾َما آَمَف َمَعُو ِإالَّ َقِميلب وَ  ﴿وقاؿ : ﴾  َوَقِميلب مَّا ُىـْ  ﴿. وقاؿ : ﴾

                                                 
 ٕٙٔص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٗ٘٘
 ٗٗسكرة المائدة آية  - ٘٘٘
 ٘ٗسكرة المائدة آية  - ٙ٘٘
 ٚٗسكرة المائدة آية  - ٚ٘٘
 ٖ٘ٔص  - ٔج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٛ٘٘



ذاكما انيا ليست بحجة ك  ا  إطالقال ثرة كالقلة ال تفيد االحتجاج  مسألةف إ كانت حجة الحتج بيا  ا 
اف كل الفرقة سل ت  لكك هللا كرسلو فما كاف المؤمنكف اال قليل  أنبياءالمشرككف كال فار على 

 ئمةاأ أصحابالمتقدميف مف بأف علمنا  إذافكيف  عال كاحد فال يضر هللا شيإمسلؾ خاطئ 
 أيضا  لـ يسل كا ىذا المسلؾ  ييفخبار األـ يسل كا ىذا المسلؾ كما اف عدد مف  ﴾علييـ السالـ﴿

المحقة كما يقكؿ  االحتجاج بال ثرة مما عليو مسالؾ المخالفيف كليس مسلؾ الفرقةفإف كعليو 
في  أمركال تحلل  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أقكاؿالفرقة المحقة ىي التي تتمسؾ بفإف المحقق 

أك ية  ثر االحتجاج باأفإف محـر مذمكـ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أقكاؿالشرع مما ىك في 
 .بالمن  منو خبارالفاقد للشرعية مما تكاترت اأ جماعباإل
عادؿ عف جمي  الخلق إماـ  القدسي اف هللا يستغني بعبادة مؤمف كاحد م فقد كرد في الحديث  
 يقكؿ : قاؿ هللا عز كجل : ﴿عليو السالـ﴾عف ىشاـ بف سالـ قاؿ : سمعت أبا عبد هللا جاء فقد 
ولو لـ يكف مف خمقي في األرض فيما بيف المشرؽ والمغرب إال مؤمف واحد مع إماـ  ... ﴿

عف جميع ما خمقت في أرضي ولقامت سبع سماوات وأرضيف بيما  عادؿ الستغنيت بعبادتيما
 .﴾ٜ٘٘﴿﴾انس سواىما إلى  يما انسا ال يحتاجافإيمانولجعمت ليما مف 

﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا  ﴾عليو السالـ﴿عف معلى بف خنيس عف أبي عبد هللا كجاء 
رض اال مؤمف واحد الستغنيت بو عف جميع لو لـ يكف في األ ﴿: قاؿ هللا عز كجل :  تسليما﴾

  .﴾ٓٙ٘﴿﴾أحد إلى  و انسا ال يحتاج معوإيمانخمقي ، ولجعمت لو مف 
بأف هللا يستغني عف جمي  الخلق بعبادة مؤمف كاحد كال يخفى بأف كال يخفى في الخبر الثاني 
يد في كاف الحجة ىك المؤمف الكحفإف االرض ال تخلك مف حجة  أف ذلؾ المؤمف ىك الحجة

 هللا الستغنى هللا بو عف جمي  الخلق . كامراالرض كجمي  مافي االرض مخالفيف أ
 طالؽجمي  الفقياء في الفتيا ليس بحجة على عباد هللا على اإل اختالؼكالحاصل مما تقدـ اف 

حكمو علـ  ال يعلـكاف حكـ هللا كاحد كحاللو كاحد كحرامو كاحد اما مف ت لف في افتاء الناس بما 
 قاؿ تعالى : بل اثـ مف عمل بفتياه شاء اـ ابى اأثـ كاق  عليو كليس اثمو فقمفإف اليقيف 
ليحمموا أوزارىـ كاممة يـو القيامة ومف أوزار الذيف يضمونيـ بغير عمـ أال ساء ما ﴿

  .﴾ٔٙ٘﴿﴾يزروف 
مصالح الشرعية تابعة لل حكاـاما الدليل الثالث الذي احتج بو المحقق الحلي كىك قكلو اف اأ

و يلـز كل مف غلب على ظنو اف فإنالمجتيديف كأستقباؿ القبلو إلى  كجاز اف تختلف بالنسبة
 القبلو في جية أف يستقبل تلؾ الجية ثـ ت ف الصلكات كليا مجزية !!

                                                 
 ٖٓ٘ص  - ٕج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٜ٘٘
 ٜٔٔ - ٛٔٔص  -الحر العاملي  -الجكاىر السنية  - ٓٙ٘
 ٕ٘سكرة النحل آية  - ٔٙ٘



خاص لكاقعة خاصة فكيف جاز لو حكما  المثاؿ الذي ضربو المحقق بأف كيرد على ىذا ال الـ 
 ؟ ُسنةحكميا في ال تاب كال ال نعلـ التيتعميمو على كل الحكادث 

الشريفة فقد ركى  خباراف ىذا المثاؿ الذي استدؿ بو المحقق مردكد لعلة كركد ما يقابلو في اأ
عليو ﴿نا عف أبي عبد هللا أصحابعف خراش عف بعض الشيخ الطكسي في االستبصار بسنده 

أو أطبقت عمينا  إذاف عمينا يقولوف لو جعمت فداؾ اف ىؤالء المخالفي ﴿ قاؿ : قلت : ﴾السالـ
كاف  إذافقاؿ : ليس كما يقولوف  جتيادأظممت عمينا فمـ نعرؼ السماء كنا وأنتـ سواء في اإل

 ﴾ٕٙ٘﴿﴾ذلؾ فميصل ألربع وجوه 
بيذا المثاؿ  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل تباع أكانكا يحتجكف على  جتياداإل أصحابكال يخفى اف 

عليو ﴿الصادؽ  اإلماـالفقياء كل ف جكاب  إجتياددليل على الذي ضربو المحقق الحلي ك
 . عند ىؤالء الفقياء جتيادكاف رادعا لعملية اإل ﴾السالـ
باب  و مففإنالتي تجيز الصالة على الظف باتجاه القبلو  خبارما نقلو الشيخ الطكسي مف اأاما 
 خبارفالوجو في ىذه األ﴿بقكلو :  خبارركرة القصكى كقد علق الشيخ الطكسي على تلؾ اأضال

و فإنأربع جيات إلى  فييا مف الصبلة نسافاف نحمميا عمى حاؿ الضرورة التي ال يتمكف اإل 
 ﴾ٖٙ٘﴿﴾أربع جيات إلى  مف الصبلة بل بدتمكف ف إذايجزيو التحري فأما 

ية كبال ل جتياديا في نظرىـ تسقم القكؿ باإلأن ف الفقياء قد ترككا ىذه الركاية كعملكا بغيرىاإ
متروكة الظاىر مف حيث ﴿:  كذلؾ كاضح في قكؿ المجتيديف حيف ذكركا ىذه الركاية فقالكا

 ﴾ٗٙ٘﴿﴾بالكمية ، فبل تعويل عمييا جتيادتضمنيا سقوط اإل
الكاردة عف  خباراسقاط اأإلى  ة فيل كصل بنا الحاؿأ كال يخفى ما في قكليـ مف الصراحة كالجر 

ذابال لية ك  جتيادانيا تسقم اإلبحجة  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمة كاف كذلؾ فيجب علينا  ا 
يا غير نابعة مف مناب  المجتيديف أن أيضا  بال لية  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أخبارترؾ 
 .بصلة  جتياداإلإلى  ال تمت ﴾علييـ السالـ﴿اليدى  أئمةعف  ةالكارد حكاـفاأ ساسباأ
خلم بيف ما ىك عاـ كما ىك خاص كما أنو قد كق  تضمنو الف كالـ المحقق في دليلو الثالث إ

هللا ال ت كف اال قطعية كضكء الشمس في رابعة  أحكاـهللا تابعة للظنكف اف  أحكاـبأف في الكىـ 
في كصية المفضل قاؿ سمعت أبا عبد هللا و محبم للعمل فقد كرد فإنكالظف  النيار فأما الشؾ

عمى أحدىما أحبط هللا عممو ، إف حجة هللا ىي  ظف فأقاـأو مف شؾ ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿
  ﴾٘ٙ٘﴿﴾الحجة الواضحة

                                                 
 ٜٕ٘ص  - ٔج  -الشيخ الطكسي  -االستبصار  - ٕٙ٘
 نفس المصدر السابق - ٖٙ٘
 ٖٚٔشرح ص  - ٖج  -السيد دمحم العاملي  -مدارؾ اأحكاـ  - ٗٙ٘
 ٓٓٗص  - ٕج  -يخ ال ليني الش -ال افي  - ٘ٙ٘



ف ُتِطْع  ﴿ال تاب ال ريـ تذـ الظف منيا قكلو تعالى :  آياتكما اف ىنالؾ العديد مف  َمف  أكثرَواِ 
ـْ ِإالَّ َيْخرُ  ْف ُى كقكلو  ﴾ٙٙ٘﴿﴾ُصوَف ِفي اأَلْرِض ُيِضمُّوَؾ َعف َسِبيِل للّاِ ِإف َيتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّفَّ َواِ 

ـْ َإالَّ َتْخُرُصوفَ قُ  ﴿تعالى :  ْف َأنُت ـٍ َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإف َتتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّفَّ َواِ  ْف ِعْم  ْل َىْل ِعنَدُكـ مِّ
فَّ الظَّفَّ اَل ُيْغنِ  ﴿: كقكلو تعالى ﴾ٚٙ٘﴿﴾ ـٍ ِإف َيتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّفَّ َواِ  ي ِمَف اْلَحقِّ َوَما َلُيـ ِبِو ِمْف ِعْم
  .﴾ٛٙ٘﴿﴾َشْيئًا 
هللا  أحكاـفكيف جاز للمجتيد االعتماد على ظنو في  جدا  بيذا المعنى كثيرة  خباركاأ ياتكاآل

كشريعتو نعـ ىنالؾ مف الظف ما ىك جائز كالمثاؿ الذي ضربو المحقق في استقباؿ القبلة كل ف 
هللا كفق الظنكف التي ال  أحكاـرفة ف ىذه الكاقعة خاصة كليس لنا تعميـ حكميا لمعا شكاؿاإل

 الحق شيء. تغني مف
التي احتج بيا المحقق كتناقليا مف تاله بالرضا كالقبكؿ دكف  دلةالى ىنا يتبيف لنا ضعف اأ

 الشريفة المعصكمة . قكاؿكاأ خبارثابت اأ بما ىك عليوتمعف 
 ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾مف ككف النبي التي طرحيا المحقق ىك قكلو بعدـ الممانعة  قكاؿف مف عجائب اأإ

الشرعية  حكاـوىل يجوز أف يكوف متعبدا باستخراج األ﴿: كذلؾ في قكلو  جتيادكاف يعمل باإل
 ﴾ٜٙ٘﴿﴾بالطرؽ النظرية الشرعية عدا القياس ؟ ال نمنع مف جوازه ، واف كنا ال نعمـ وقوعو 

 ﴾ص﴿إذا جوزنا لو : ﴿ المحصكؿ حيث قاؿمشابو لما قالو الرازي في  أيضا   مسألةالكىذا 
فالحق عندنا أنو ال يجوز أف يخطئ وقاؿ قـو يجوز بشرط أف ال يقر عميو لنا أنا  جتياداإل

 . ﴾ٓٚ٘﴿﴾و في الحكـإتباعمأموروف ب
فيل لؾ في قكلؾ دليل  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي  إجتيادكيف ال تمن  مف جكاز  ..كيرد على المحقق 

كاف يعمل  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾بدليل معتبر على اف رسكؿ هللا  يأتي شخص افأي  نحف نتحدىك 
ذا كاف غير إف ﴾واف كنا ال نعمـ وقوعو﴿قد ناقض قكلو حيف قاؿ  وكما اف المحقق نفس جتيادباإل

 . الكاردة كىذا ممتن  بنص كالـ المحقق خبارفي اأأي  ممتن  لـز اف يككف لو اثر
يت لف في ديف هللا ما ت لفتمكه في االفتاء  العف اليكى ك  ينطق ال ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ف رسكؿ هللا إ

إسماعيل  عف أبيفي ديف هللا كىك كذلؾ كقد كرد  جتيادكالقكؿ بغير علـ فكيف جاز لو اإل
هللا عميو وآلو مف ثبلث :  إف هللا برأ دمحما صمى﴿:  ﴾عليو السالـ﴿جعفر  أبكالجعفي قاؿ : قاؿ 
  .﴾ٔٚ٘﴿﴾يتكمف أو ينطق عف ىواه ، أو عمى هللا ،  أف يتقوؿ

                                                 
 ٙٔٔسكرة االنعاـ آية  - ٙٙ٘
 ٛٗٔسكرة االنعاـ آية  - ٚٙ٘
 ٕٛسكرة النجـ آية  - ٛٙ٘
 ٓٛٔص –المحقق الحلي  –معارج االصكؿ  - ٜٙ٘
 ٙٔ - ٘ٔص  - ٙج  -الرازي  -المحصكؿ  - ٓٚ٘
 ٛٚٔص  - ٕج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٔٚ٘



القكؿ فيما يساؿ عنو لما حصل لو التكقف عف  جتياديعمل باإل ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾ كلك كاف رسكؿ هللا
كىك   تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكاف رسكؿ هللا  إذاالحجج على المجتيديف ف أعظـحتى يعلـ الكحي كىذا مف 

عف نفسو كذلؾ كاضح  يفتي بل انو الهللا عف نفسو  أحكاـالخلق كا مليـ عقال ال يقكؿ في  أعظـ
ـْ ِفيِيفَّ  ﴿في قكلو تعالى :  َساء ُقِل للّاُ ُيْفِتيُك  ﴿كقكلو تعالى :  . ﴾ٕٚ٘﴿﴾...  َوَيْسَتْفُتوَنَؾ ِفي النِّ
ـْ ِفي اْلَكبَلَلةِ َيْسَتْفُتوَنَؾ ُقِل للّاُ   . ﴾ٖٚ٘﴿﴾...  ُيْفِتيُك

ىك ي إنما بالنكاف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾اف المفتي ىك هللا كليس النبي  تعالى وفي قكل ف الكاضحإ
مف كىك اف  الصلة بيف الرب كالعبد كىذا مما اثبتناه فيما سبق بقي لدينا شي يجب علينا بيانو

لـ يجتيد في ديف هللا كباي طريقة كانت كىذا  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾يف اف النبي الثابت حتى عند المخالف
أو فعمو أو : قوؿ الحجة  ىو ُسنةالمراد بال﴿يـ يقكلكف : أن بحد ذاتو حجة على المجتيديف

 ﴾ٗٚ٘﴿﴾تقريره
 الحجج على أعظـكىك مف  سليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ترسكؿ هللا  ُسنةلـ يرد في  جتياداف اإلكبيذا يثبت 
لـ يرد ال في قكؿ النبي كال فعلو كال تقريره كما انو لـ يرد في  جتيادحيث اف اإل جتيادالقائليف باإل
 إمتثاال   العمل بو مردكد ممتن فإف ال تقريرىـ كبيذا ك يـ أفعالكال في  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أقكاؿ
 كتاب هللا عز كجل .الشريفة كىي الثقل الثاني بعد  ُسنةلل
ىذا الحد فحسب بل زاد في قكلو حيف ناقش عدـ جكاز الخطأ  عندف المحقق الحلي لـ يقف إ

وعمى ىذا التقدير ، فيل  ﴿كذلؾ في قكلو :  جتيادعمل باإل إذافيما  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾على النبي 
 : ه ؟ الحق أنو ال يجوز ، لوجوه إجتياديجوز أف يخطئ في 

: أنو معصـو مف الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكبلـ ، ومع ذلؾ يستحيل عميو وؿ األ 
 الغمط .

بالعمل بالخطأ ،  مر، لـز األ حكاـو ، فمو وقع منو الخطأ في األإتباعالثاني : انا مأموروف ب
 ﴾٘ٚ٘﴿﴾وىو باطل 

كؿ المحقق الحلي باننا قبأف للقار  ال ريـ أف نبيف نستعرض الكجو الثالث نحب قبل أف ك 
لـز اف نعمل بالخطأ كالعمل  إجتيادفلك كق  في الخطأ في  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي  إتباعمأمكركف ب

الحاؿ نفسيا في الفقياء المجتيديف بأف  إليوبالخطأ باطل كىذا قكؿ حق مف المحقق كيضاؼ 
بأف فكيف جاز قكلؾ  أيضا  العمل بالخطأ باطل تباعيـ بالخطأ ك أكقعكا بالخطأ لـز اف يعمل فإف 
 ه فال اثـ عليو!!إجتياداخطأ في  إذاالمجتيد 

                                                 
 ٕٚٔسكرة النساء آية  - ٕٚ٘
 ٙٚٔالنساء آية  سكرة - ٖٚ٘
 ٖٖٙص  - ٔج  -ي نصار الشيخ اأ -فرائد اأصكؿ  - ٗٚ٘
 ٓٛٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٘ٚ٘



 ه ونواىيو ، فيؤدي ذلؾأوامر الثالث : لو جاز ذلؾ لـ يبق وثوؽ ب ﴿:  اما الكجو الثالث فقكلو
  ﴾ٙٚ٘﴿﴾التنفير عف قبوؿ قولو إلى 
المجتيديف يخطئكف كيصيبكف فال فإف ىذا حق كل ف الحاؿ نفسيا في الفقياء المجتيديف  نقكؿ :ف

فضال   جميعا  التنفير مف قبكؿ قكليـ إلى  ذلؾ فيؤدي يـ اف كانكا على ىذه الحاؿأقكاليبقى كثكؽ ب
 .أنفسيـ  على انيـ مختلفكف حتى م 

الى ىنا نككف قد انتيينا مف استعراض بعض الطرؽ التي سل يا المحقق الحلي كقد تركنا ال ثير 
عاة لالختصار كلكال ذلؾ ل اف كالمنا في مجلدات كليس في سفر بسيم كيذا كاف مف ال الـ مرا 
  . الثقليف ليرى الفرؽ بيف االثنيف فييـ كيقارنيا بما كرد أقكال فليراج المزيد  أحدأراد 
 

 ىػ﴾ : ٕٙٚ -ىػ  ٛٗٙمرحمة العبلمة الحمي ﴿
 

المعركؼ بالعالمة  سديمنصكر الحسف بف يكسف بف علي بف مطير الحلي اأ أبككىك الشيخ 
أبف ىػ بمدينة الحلة في العراؽ ككاف  ٛٗٙالحلي كلد في الساب  كالعشريف مف شير رمضاف سنة 

يـ ييدأجملة مف المشايخ الذيف تتلمذ على إلى  مف اقرب تالميذه باالضافةك اخت المحقق الحلي 
لمعركؼ بالخكاجة نصير ىؤالء المشايخ ىك الشيخ دمحم الطكسي ا أبرزالعالمة الحلي كلعل مف 

ية اإلمامفقياء  أغلبكما ىك حاؿ  خرى الديف الطكسي كما انو قد درس عند فقياء المذاىب اأ
 في تلؾ العصكر . 

مف لقب بيذا اللقب أكؿ فيك  ﴾العالمة﴿لـ يتفق أحد مف الفقياء قبل الحسف الحلي أف لقب بػ
مف  حدحقق الحلي كما انو لـ يتفق أسط  نجمو في ساحة الفقياء بعد رحيل خالو المبعد أف 

أف الحسف الحلي قد  تأريخكمما يذكره ال أيضا   ﴾المحقق﴿الفقياء قبل المحقق الحلي اف لقب بػ
لقب بيذا اللقب بعد مناظرة مشيكرة لو في مجلس السلطاف الجايتك خدابنده المغكلي ع كعلى أثر 

الزمو كاختص بو في ذلؾ الزمف على انو قد تلؾ المناظرة منح ىذا اللقب ارتجاال  ثـ ما لبث أف 
مف ذلؾ كىذا شيء طبيعى لما  أقلأك ىذا اللقب اليكـ يعطى لمف تجاكز مقدمات الحكزة  أصبح

 ظير مف االلقاب التي ما انزؿ هللا بيا مف سلطاف ككما سياتي ذكرىا . 
كاف يتقلدىا الفقياء  لقد شيدت تلؾ الحقبة الزمنية بداية لظيكر االلقاب كال نى العجيبة كالتي

تجاسرا على مقاـ المعصـك  مراأ أصبحكىـ معجبيف بيا غاية االعجاب حتى آخر كاحدا بعد 

                                                 
 ٓٛٔص  -المحقق الحلي  -معارج اأصكؿ  - ٙٚ٘



األعمـ حجة هللا عمى  اإلماـشيخنا ﴿:  عنو قاؿ الحلي ةعند ذكره للعالمكؿ الشييد اأفيذا 
  .﴾ٚٚ٘﴿﴾...  الخمق جماؿ الديف

مامنا األ شيخنا﴿تلميذه دمحم بف علي الجرجاني : كقاؿ  العصر  ءسيد فضبل عظـالمعظـ وا 
ورئيس عمماء الدىر المبرز في فني المعقوؿ والمنقوؿ والمطرز لمواء عممي الفروع 

  .﴾ٛٚ٘﴿﴾... صوؿواأل
شيخنا ﴿الشيخ دمحم بف أبي جميكر اأحسائي في إجازتو للشيخ دمحم صالح الغركي قاؿ : كقاؿ 

مامنا رئيس جميع عممائنا العبلمة الفيام والفارؽ بفتاويو الحبلؿ  سبلـة شيخ مشايخ اإلوا 
  .﴾ٜٚ٘﴿﴾...  سبلـوالحراـ المسمـ لو الرئاسة مف جميع فرؽ اإل

الحلي كاف ىذه االلقاب كما ىك  فقيو سبق العالمةأي  ة كالحجة لـ يطلقاف علىاإلمامف مقاـ إ
يا على القإطخاصة بالمعصكميف فكيف جاز لنا  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أخبارثابت في 
 الفقياء ؟
فقيو يخطئ كيصيب في قكلو كفعلو فقد إلى  مقاـ الحجة ابعد مف اف يعطىأك ة اإلماممقاـ ف إ

ة أجل قدرا اإلماماف ...  ﴿انو قاؿ : ة اإلمامفي كصف  ﴾عليو السالـ﴿الرضا  اإلماـ جاء عف
ينالوىا أو عقوليـ وأعمى مكانا وامنع جانبا وابعد غورا مف أف يبمغيا الناس ب اً شأن أعظـو 

بعد  ﴾عميو السبلـ﴿ة خص هللا بيا إبراىيـ الخميل اإلمامباختيارىـ اف  إماماً يقيموا أو بآرائيـ 
 نبياءاأل  ةة ىي منزلاإلماماف ...  وفضيمة شرفو بيا وأشاد بيا ذكره ةثالث ةوالخمة مرتبالنبوة 
المؤمنيف وميراث  أميرومقاـ الرسوؿ  ةهللا عز وجل وخبلف ةة خبلفاإلماماف  وصياءوارث األ 

اميف هللا في ارضو وحجتو عمى عباده وخميفتو في  اإلماـ ... الحسف والحسيف عمييما السبلـ
مخصوص  المطير الذنوب المبرأ مف العيوب اإلماـهللا والذاب عف حـر هللا إلى  ببلده الداعي

واحد  اإلماـبوار الكافريف بالعمـ مرسـو بالحمـ نظاـ الديف وعز المسمميف وغيع المنافقيف و 
دىره ال يدانيو أحد وال يعادلو عالـ وال يوجد منو بدؿ ولو مثل وال نظير مخصوص بالفعل كمو 
مف غير طمب منو لو وال اكتساب بل اختصاص مف المفضل الوىاب فمف ذا الذي يبمغ معرفو 

حارت األلباب ويمكنو اختياره ؟ ! ىييات ىييات ! ضمت العقوؿ وتاىت الحمـو و  اإلماـ
وحسرت العيوف وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحمماء وحصرت الخطباء 

أو و شأنمف  شأفوجيمت األلباء وكمت الشعراء وعجزت األدباء وعييت البمغاء عف وصف 
مف  شيءينعت بكنيو يفيـ أو فضيمو مف فضائمو فأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف لو 

يقاـ مقامو ويغنى غناه ال كيف وانى وىو بحيت النجـ مف أيدي المتناوليف  يوجد مفأو ه أمر 
                                                 

 ٜٗاأربعكف حديثا :  نقال عف ٙ٘ص  - ٔج  -العالمة الحلي  -إرشاد اأذىاف  - ٚٚ٘
 ٜٖٚ/  ٘نقال عف أعياف الشيعة  ٙ٘ص  - ٔ ج -العالمة الحلي  -إرشاد اأذىاف  - ٛٚ٘
 ٜٔ/  ٛٓٔنقال عف بحار اأنكار  ٙ٘ص  - ٔج  -العالمة الحلي  -إرشاد اأذىاف  - ٜٚ٘



فأيف االختيار مف ىذا ؟ وأيف العقوؿ عف ىذا ؟ وأيف يوجد مثل ىذا ؟  ووصف الواصفيف
ومنتيـ الباطل أنفسيـ  ؟ كذبتيـ وهللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ألظنوا اف يوجد ذلؾ في غير آؿ الرسوؿ 

بقوؿ جائرة بائرة  اإلماـ ةراموا اقامالحضيض اقداميـ إلى  قوا مرتقى صعبا دحضا تزؿ عنوفارت
لقد راموا صعبا وقالوا  ﴾قاتميـ هللا انى يؤفكوف  ﴿ناقصة وآراء مضمة فمـ يزدادوا منو إال بعدا 

وزيف ليـ  ﴿عف بصيرة  اإلماـتركوا إذ  ووقعوا في الحيرة ﴾ بعيداً  وضموا ضبلالً  ﴿افكا 
ورغبوا عف اختيار هللا واختيار  ﴾الشيطاف أعماليـ فصدىـ عف السبيل وما كانوا مستبصريف 

وربؾ يخمق ما يشاء ويختار ما كاف ليـ الخيرة سبحاف  ﴿اختيارىـ والقرآف ينادييـ إلى  رسولو
وما كاف لمؤمف ومؤمنة إذا قضى هللا  ﴿وقاؿ هللا عز وجل :  ﴾هللا وتعالى عما يشركوف 

  .﴾ٓٛ٘﴿﴾...  ؟ ! اإلماـفكيف ليـ باختيار ...  ﴾أمرا أف يكوف ليـ الخيرة مف أمرىـ ورسولو 
حجة هللا أك  اإلماـلقب  فيل يعقل اف يعطى ﴾عليو السالـ﴿كبعد ىذا البياف مف امامنا الرضا 

 لغير المعصـك ميما بلغ مف العلـ كالمعرفة بيف الناس ؟؟!! على خلقو
لعالمة الحلي سار على ما سار عليو خالو المحقق فقاؿ في اف اأف نبيف بعد ما تقدـ نحب 

المحقق مف قبل فقاؿ في تصكيب المجتيد  إليوما ذىب إلى  بنفس مقكلة خالو كذىب جتياداإل
، وأف عميو دليبل معينًا حكمًا أف المصيب واحد ، وأف  تعالى في كل واقعة  ﴿ما ىذا نصو : 

كل واحد مف المجتيديف ، إذا اعتقد  ألف غير مأثـو ، تيادجظاىرا ال قطعيا . والمخطئ بعد اإل
  .﴾ٔٛ٘﴿﴾ رجحاف أمارتو ، كاف أحد ىذيف االعتقاديف خطأ

ىػ  ٘ٚ٘سنة  كىك قكؿ الرازي  ﴾ٕٛ٘﴿كما تقدـ قداموأبف  إليو ة ىذا استنساخ لما ذىبكقكؿ العالم
ألمارة الدالة عمى أف أحد المجتيديف إذا اعتقد رجحاف ا﴿القكؿ : إلى  كما ذىب الرازي  ﴾ٖٛ٘﴿

الثبوت والمجتيد الثاني اعتقد رجحاف األمارة الدالة عمى العدـ فنقوؿ أحد ىذيف االعتقاديف 
  .﴾ٗٛ٘﴿﴾خطأ

كيرد  ُسنةييف الصكلقكاؿ اأإال استنساخ أىي  ية مااإلمامييف مف صكلاأ أقكاؿفإف كال يخفى 
 فراج  . عليو بنفس ما يرد بو على المحقق كقد ذكرنا الرد فيما سبق

و قد فإنالمجتيد ككذلؾ  إجتيادتغير  مسألةغاية في الخطكرة كىي  مسألةالعالمة الحلي بيف ف إ
ما ذكره  أنناقش ىذا ال الـ لنقر قبل أف ك كؿ نسياف المجتيد لدليلو اأ مسألةكىي  أخرى  مسألةبيف 

حكـ ثـ إلى  هتيادإجالمجتيد : إذا أداه ﴿:  حيث قاؿ ما ىذا نصو جتيادتفسير اإلالعالمة في 

                                                 
 كما بعدىا ٜ٘ٔص  - ٕج  -الشيخ الصدكؽ  -الرضا ﴿ع﴾  أخبارعيكف  - ٓٛ٘
 ٕ٘ٗ – ٕٗٗص  -العالمة الحلي  -مباد  الكصكؿ  - ٔٛ٘
 ٖٖٛص – ٔج –قدامو أبف  –ركضة الناظر  - ٕٛ٘
 ٖٙ – ٖ٘ص  - ٙج  -الرازي  -المحصكؿ  - ٖٛ٘
 ٖٚص  - نفس المصدر السابق - ٗٛ٘



ه إجتيادالثاني ويجب عمى المستفتي العمل بما أداه  جتياداإلإلى  ه وجب الرجوعإجتيادتغير 
ذا أفتى غيره عف  را آنذاكإف كوؿ ثـ سئل ثانيا عف تمؾ الحادثة فمو الفتوو ُه باأل  إجتيادثانيا وا 

ف كاف ناسيا لـز اإل وؿاأل  جتيادلئل الطريق بأف مبة الظف ثانيا عمى إشكاؿ منشأه غ جتيادوا 
  .﴾٘ٛ٘﴿﴾الذي أفتى بو صالح لذلؾ الحكـ 

المجتيد إذا تغير ﴿الرازي في المحصكؿ حيث قاؿ :  إليومشابو لما ذىب  أيضا  كىذا القكؿ 
أف المجتيد كيف يعمل والثاني أف العامي الذي عمل بفتواه كيف وؿ ه ففيو بحثاف األ إجتياد
ه ثـ سئل ثانيا عف تمؾ الحادثة فإما أف يكوف إجتيادليو إذا أفتى المجتيد بما أدو ُه إ ... يعمل

ف آنذاككفإف ال يكوف أو وؿ األ  جتيادذاكرا لطريق اإل را لو فيو مجتيد وتجوز لو الفتوو ُه وا 
أفتى بما أداه وؿ خبلؼ فتواه في األ إلى  هإجتيادأداه فإف  جتيادنسيو لزمو أف يستأنف اإل

 .﴾ٙٛ٘﴿﴾ ه إليو ثانياإجتياد
 
فكيف جاز في شرع هللا اف يتغير قكؿ  امسائل التي ذكرىا العالمة مما ال دليل علييىذه الف إ

يكـ القيامة فيل يقبل إلى  يكـ القيامة كحرامو حراـإلى  كحالؿ هللا كاحدآخر ك  المفتي بيف حيف
ذامرات !! ك كاحدة عدة  مسألةالعقل كالرب اف نتب  شخصا يتغير حكمة في  فإف كاف كذلؾ  ا 

ثـ يذىب كيعمل  مسألةالفقياء ب أحدكف غير مبر  للذمة بل اف الشخص قد يستفتي و يكإتباع
فيل يعقل اف ت كف شريعة هللا بيد  مسألةفي ال وبفتيا الفقيو كىك ال يعلـ اف الفقيو قد تغير حكم

 كالحالؿ حراما   بال لية فينقلب الحراـ حالال   مسألةكىذا حراـ ثـ تتغير ال كيقكلكف ىذا حالؿ هعباد
المجتيد كما يقكؿ  يؤثـ ال حكاؿاأكقد تتغير في المستقبل بل قد يتغير الحكـ عدة مرات كفي كل 

 العالمة كالمحقق مف قبل !!
قد  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل يعقل كىل يعقل اف يتعبد المر  بيكذا طريقة ك  مرفيل ىذا اأ
كمو كحكـ الطاغكت فقد ركي فيو اختالؼ كزعـ بانو مصيب كاف ح أمرمف حكـ في بأف بينكا 

فمف حكـ بما ليس فيو اختبلؼ ، فحكمو مف حكـ ...  ﴿قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿عف أبي جعفر 
  .﴾ٚٛ٘﴿﴾أنو مصيب فقد حكـ بحكـ الطاغوت و ُههللا عز وجل ، ومف حكـ بأمر فيو اختبلؼ فرأ

إلى  السال يفبو يستضاء طريق لسالـ﴾ نكر مف نكر هللا عز كجل ك علييـ ا﴿ البيتأىل كالـ ف إ
حكـ هللا كاحد في كل كاقعة تق  بأف كثيرة  أخباررضكاف هللا تعالى كقد بينكا سالـ هللا علييـ في 

                                                 
 ٕٙٗص  -العالمة الحلي  -مباد  الكصكؿ  - ٘ٛ٘
 ٜٙ - ٗٙص  - ٙج  -الرازي  -المحصكؿ  - ٙٛ٘
 ٕٛٗص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٚٛ٘



ىذا حكـ هللا على القط  فبو كاال فالتكقف كاجب فيما ليس عندنا علمو مصداقا بأف علمنا  إذابنا ف
ـب َواَل َتقْ  ﴿: لقكلو تعالى    .﴾ٛٛ٘﴿﴾... ُف َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم

ل ل  أصبحاما القكؿ الزائد كالت لف فيما العلـ لنا بو فقد نتج عنو اختالؼ كثير بيف الفقياء حتى 
يرضاه هللا لعباده كقد ذـ ال تاب ال ريـ  ازيد كما سياتينا كىذا مما الأك  قكال  ثالثيف  مسألة

الء المختلفيف و قد حذر ىؤ أسمى شريفة كما انو تعال آيةمف  أ ثراالختالؼ في الديف في 
ُقوا َكالَِّذيفَ  َتُكوُنوا َوالَ ﴿تكعدىـ بعذاب عظيـ في قكلو تعالى : ك   َجاَءُىـُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  َواْخَتَمُفوا َتَفرَّ

َناتُ    .﴾ٜٛ٘﴿﴾ َعِظيـب  َعَذابب  َلُيـْ  َوُأوَلِئؾَ  اْلَبيِّ
يفَ  فَّ اِ ﴿ال ريمة التي تذـ االختالؼ في الديف كثيرة منيا قكلو تعالى :  ياتكاآل  للاَِّ  ِعْندَ  الدِّ
 ِبَآَياتِ  َيْكُفْر  َوَمفْ  َبْيَنُيـْ  َبْغًيا ْلِعْمـُ ا  َجاَءُىـُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذيفَ  اْخَتَمفَ  َوَما سبلـاإْل 
ي ِمفَ  َلُكـْ  َشَرعَ ﴿:  كقكلو تعالى .﴾ٜٓ٘﴿﴾ اْلِحَساِب  َسِريعُ  للاََّ فإف  للاَِّ  ى َما فِ الدِّ  ُنوًحا ِبوِ  َوصَّ
ْيَنا َوَما ِإَلْيؾَ  َأْوَحْيَنا َوالَِّذي يفَ  َأِقيُموا َأفْ  َوِعيَسى َوُموَسى ِإْبَراِىيـَ  ِبوِ  َوصَّ ُقوا َواَل  الدِّ  َتَتَفرَّ
  .﴾ٜٔ٘﴿﴾... ِفيوِ 
لنا متكاترة بذـ االختالؼ في ديف هللا فكيف جاز  حاديثال ريمة كثيرة بيذا المعنى كاأ ياتكاآل

مف ديف المخالفيف بل ىك  مريؤثـ كىذا في حقيقة اأ المجتيد المخطئ البأف االختالؼ كالقكؿ 
كىذا مما ليس  العامةية كفقياء اإلمامفقياء  أقكاؿالشبو بيف  اكجو صلب دينيـ كمعتقدىـ كما بينا

 . ككصاياىـ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أقكاؿعليو 
الطعكف على مذاىب المخالفيف ىك  أىـنجد اف مف  صحابكما اننا حيف نطال  احتجاجات اأ

اختالفيـ في الشريعة اما بعد الغيبة بسنكات فال نجد ليذه االحتجاجات كجكد في كتب العقائد 
ت ىذه مف ميزات أصبحمف خصكميـ ك  أ ثرية قد اختلفكا اإلمامية كالسبب ىك اف فقياء اإلمام
اختالفات بأف تى الف الطكسي كتابو الخالؼ كذكر ح خرى مف المذاىب اأ أ ثرية اإلماممذىب 
حنيفة كالشافعي كمالؾ ككتاب الطكسي ىذا بستة اجزاء  أبيتزيد عف اختالفات  يةاإلمامفقياء 

ختلف الشيعة حتى الف العالمة كتابو م أ ثرك  أ ثراما زمف العالمة الحلي فقد اشتد االختالؼ 
اف يؤلف كتابا يجم  فيو اختالؼ  أرادء المعاصريف الفقيا أحدبأف فرضنا  كىك بتسعة اجزاء كلك

ية فكهللا ما اإلماماف يجم  فيو اختالفات الفقياء  أراداف  أ ثرأك باالؼ االجزاء  صبحالفتاكى أ
 في شيء ؟ ﴾عليو السالـ﴿ىذا مف ديف جعفر 

                                                 
 ٖٙسكرة اإلسراء آية  - ٛٛ٘
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عامي بمعنى كيف يستفتي الأي  التي طرحيا العالمة ىي شرائم االستفتاء خرى كمف االمكر اأ
عمى أنو ال يجوز أف يستفتي ، إال مف غمب عمى ظنو  تفاؽستفتاء اال شرائط اإل﴿حيث قاؿ : 
يراه منتصبا لمفتوو ُه بمشيد مف الخمق وعمى أنو ال يجوز بأف والورع ،  جتياداإلأىل ، أنو مف 

فإف في معرفة األعمـ واألورع  جتيادأف يسأؿ مف يظنو غير عالـ وال متديف ويجب عميو اإل
ف ترجح أحدىما مف كل وجو تعيف العمل بالراجح ا ستويا تخير في استفتاء مف شاء منيما وا 

ف ترجح كل منيما عمى صاحبو بصفة فاألقوو ُه األ   .﴾ٕٜ٘﴿﴾خذ بقوؿ أعمـوا 
في شرائط ﴿نصو :  الرازي في المحصكؿ حيث قاؿ ما ىذااستنساخ لما قالو  أيضا  كىذا ال الـ 
أىل جوز لو االستفتاء إال إذا غمب عمى ظنو أف مف يفتيو مف تفقوا عمى أنو ال يااالستفتاء 
الورع وذلؾ إنما يكوف إذا رآه منتصبا لمفتوو ُه بمشيد الخمق ويرو ُه اجتماع أىل ومف  جتياداإل

المسمميف عمى سؤالو واتفقوا عمى أنو ال يجوز لمعامي أف يسأؿ مف يظنو غير عالـ وال متديف 
نما وجب عميو ذلؾ أىل نظر المجتيد في األمارات ثـ ىاىنا بحث وىو أف و بمنزلة ألن وا 

ف اختمفوا فقاؿ قـو وجب عميو فإف إذا أفتوه  جتياداإل اتفقوا عمى فتوو ُه لـز المصير إلييا وا 
  .﴾ٖٜ٘﴿﴾ ذلؾ طريق قوة ظنو يجري مجرو ُه قوة ظف المجتيد ألف في أعمميـ وأورعيـ جتياداإل

كانت لو  إذاكما اف المستفتي  في شريعة هللا كيرد على العالمة اف العمل كفق الظنكف مردكد
علـ أ و أن مف الفقيييفأي  فتكى إلى  علـ فيك بطبيعة الحاؿ ليس بحاجةالقدرة على معرفة اأ

ذاعلـ مف بيف االثنيف ك على تحديد اأ و قادرأن منيما علمية فرضنا اف الفقيييف تساكيا باأ ا 
الحالة للمستفتي اف يتخير بيف الفتكتيف ؟؟!! ىذا  فيل في ىذهخر فتى كل كاحد منيـ بعكس اآلأك 

 . باطل في ديف هللا الرأيك  ال رأيو الشخصيإما يقكلو العالمة كال دليل على قكلو في شريعة هللا 
علييـ ﴿ البيتأىل  أئمةكالحق اف المستفتي يجب اف ياخذ فتكاه بالدليل القطعي الكارد عف 

يقف بما ليس لو  اف يدع قكؿ مف الأي  ريعة هللا دكف علـكاف يدع قكؿ المت لفيف في ش ﴾السالـ
 عليو .  حاديثعلـ كىذا مما ذكرناه كقد اطبقت اأ

أفتى غير المجتيد ،  إذا ﴿:  في ىذا المقاـ ىك ما ذكره العالمة في قكلو قكاؿكمف عجائب اأ
 قوؿ الإذ  خذ بقولو ،كاف يحكي عف ميت ، لـ يجز األفإف بما يحكيو عف المجتيد ، 

  .﴾ٜٗ٘﴿﴾لمميت
عف أو ال يخموا إما أف يحكى عف ميت ﴿:  ماخكذ مف كالـ الرازي حيث قاؿ أيضا  كىذا ال الـ 
ال ينعقد  جماعو ال قوؿ لمميت بدليل أف اإلألن و عف ميت لـ يجز األخذ بقولوألن حي فاحكي

  .﴾ٜ٘٘﴿﴾ مع خبلفو حيا وينعقد مع موتو وىذا يدؿ عمى أنو لـ يبق لو قوؿ بعد موتو
                                                 

 ٜٕٗ – ٕٚٗص  -العالمة الحلي  -مباد  الكصكؿ  - ٕٜ٘
 ٜٙص  - ٙج  -الرازي  -المحصكؿ  - ٖٜ٘
 ٜٕٗ – ٕٛٗص  -العالمة الحلي  -مباد  الكصكؿ  - ٜٗ٘



حكـ  أف في حياتو كمكتوأي  تتغير بتغير حاؿ الفقيو حجية الفتكى البأف كيرد على ىذا ال الـ 
علييـ ﴿ البيتأىل  أخباركاف الفقيو افتى كفق  إذاحكـ هللا بمكت الفقيو  يمكتهللا كاحد كال 
 اتو كمكتو .افتى الفقيو كفق قكاعد المخالفيف كقكانينيـ فكالمو مردكد في حيأما إذا  ﴾السالـ
ما بأف تبيف لنا بعد أف غاية في الخطكرة  مسألةأف نبيف نحب آخر مكضكع إلى  ننتقلقبل أف ك 

المخالفيف كقد تبيف لنا ذلؾ حيف  صكؿية ىك استنساخ أصكلية في كتبيـ اأاإلمامنقلو فقياء 
مف االستنساخ قكؿ شخصي لرجل كاحد ييف مف الطرفيف كلـ يكف ىذا صكلراجعنا كتب اأ

في المدارس  خصكصا  ية اإلمامالثابتة عند  صكؿكبمركر الزمف مف اأ أصبحبل  يةاإلمام
علما باننا  مرىذا اأ ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  محبي ية كقد يخفى على ال ثير مفصكلاأ

 أقكاؿإلى  يـأقكالكال نتعدى  ﴾علييـ السالـ﴿العصمة  تبيأىل  أقكاؿمامكركف بالتمسؾ ب
في خالفيـ الحق بأف  خباركقد نصت اأ العامةبمخالفة  ُأمرنانا قد فإنمف ذلؾ   ثركاأالمخالفيف 

 يةاإلمامك  يةاإلماميـ بل حتى امثلتيـ التي طرحكىا لنزجيا بيف أقكالفكيف جاز لنا استنساخ 
 بطبيعة الحاؿ مصدقكف لما يسمعكف كيقرءكف لحسف ظنيـ بصاحب ال الـ كال تاب .

المخالفيف بل  أقكاؿخذ بكعدـ اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعلى التمسؾ باثار اأ الدالة خباراأف إ
عليو ﴿ عف المفضل بف عمر قاؿ : قاؿ الصادؽمنيا ما ركي  جدا  يـ كثيرة أقكال ةكمخالف
عف علي كجاء  .﴾ٜٙ٘﴿﴾كذب مف زعـ أنو مف شيعتنا ، وىو متمسؾ بعروة غيرنا ﴿:  ﴾السالـ

وأما ما ذكرت ﴿كىك في السجف :  ﴾عليو السالـ﴿الحسف  أبك بف سكيد السايي قاؿ : كتب إلي
يا عمي ممف تأخذ معالـ دينؾ ، ال تأخذف معالـ دينؾ عف غير شيعتنا ، فإنؾ إف تعديتيـ 
أخذت دينؾ عف الخائنيف ، الذيف خانوا هللا ورسولو وخانوا أماناتيـ ، إنيـ ائتمنوا عمى كتاب 

، ولعنة آبائي الكراـ البررة  توهللا ولعنة رسولو ولعنة مبلئكهللا ، فحرفوه وبدلوه فعمييـ لعنة 
عليو ﴿عف الحسيف بف خالد ع عف الرضا كجاء  .﴾ٜٚ٘﴿﴾يـو القيامةإلى  ولعنتي ولعنة شيعتي

شيعتنا المسمموف ألمرنا ، اآلخذوف بقولنا ، المخالفوف ألعدائنا ، فمف لـ ﴿قاؿ :  ﴾السالـ
عليو ﴿عف علي بف أسباط قاؿ : قلت للرضا  أيضا  كجاء  .﴾ٜٛ٘﴿﴾يكف كذلؾ فميس منا

: يحدث اأمر ال أجد بدا مف معرفتو ع كليس في البلد الذي أنا فيو أحد أستفتيو مف  ﴾السالـ
فإف بخبلفو فخذ  شيءائت فقيو البمد فاستفتو مف أمرؾ فإذا أفتاؾ ب﴿مكاليؾ ع قاؿ : فقاؿ : 

  .﴾ٜٜ٘﴿﴾الحق فيو 
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عبد  أبكعف أبي إسحاؽ اأرجاني رفعو قاؿ : قاؿ لمسيا مما ركي فن اما العلة في مخالفة العامة
أتدري لـ أمرتـ باألخذ بخبلؼ ما تقوؿ العامة ؟ فقمت : ال أدري فقاؿ : ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿هللا 

غيره ، إرادة إلى  لـ يكف يديف هللا بديف ، إال خالفت عميو األمة ﴾عميو السبلـ﴿إف عميا 
الذي ال يعممونو ،  شيءعف ال ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أميرلوف البطاؿ أمره ، وكانوا يسأ

  .﴾ٓٓٙ﴿﴾فإذا أفتاىـ ، جعموا لو ضدا مف عندىـ ، ليمبسوا عمى الناس 
الدالة  كامريتبيف لنا اأ الحديث كبيذه المعاني أصحابقد ركاىا  جدا  بيذا المعنى كثيرة  خباركاأ

 كامربل اف المخالف ليذه اأ ﴾السالـعلييـ ﴿ ئمةخذ بقكؿ مف خالف اأعلى عدـ اأ
 منو براء . البيتأىل ك  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل المعصكمة قد خالف 

كذكر  جماعال يسعنا ذكرىا تفصيال فقد قاؿ باإل جدا  كثيرة ال لمات التي ذكرىا العالمة الحلي ف إ
القياس بدا  مسألةتعرض لالعالمة الحلي حيف إال أف  قكاعده كما ذكرىا مف سبقو كقد بينا بطالنو

القياس ليست بالقياس على اف  أنكاععدد مف بأف كقاؿ  لفاظاء كاأسمكتغيير اأ تأكيلباستعماؿ ال
ية قد اعترؼ بانيا مف القياس كقد ذكرنا ذلؾ بل اف المخالفيف يعدكف اإلماممف سبقو مف فقياء 

الرئيسية للقياس كقد قاـ العالمة  نكاعالتي قاؿ العالمة بانيا ليست مف القياس مف اأ نكاعىذه اأ
ىذا  حيث قاؿ ما ﴾إلحاؽ المسكوت عنو بالمنطوؽ ﴿قاعدة إلى  قياس االكلكية أسـبتغير 
إلحاؽ المسكوت عنو بالمنطوؽ ، قد يكوف جميا كتحريـ الضرب المستفاد مف تحريـ ﴿صو : ن

لمسكوت عنو ، أولى شرط ىذا ، كوف المعنى ا ألف التأفيف ، وذلؾ ليس مف باب القياس .
 ﴾ٔٓٙ﴿﴾بالحكـ مف المنصوص عميو ، بخبلؼ القياس ، بل ىو مف باب المفيـو

كذكر ما ىذا  ﴾الحكـ المنصوص عمى عمتو﴿كذكر بعد ذلؾ قياس منصكص العلة كسماه بػ 
عمى عمتو ،  الحكـ المنصوص عمى عمتو " األقرب عندي : أف الحكـ المنصوص ﴿نصو : 
قولو : حرمت الخمر  ألف ت تمؾ العمة فيو ، بالنص ال بالقياس .كل ما عمـ ثبو إلى  متعد

مجرد االسكار : إف كاف ىو العمة ،  ألف لكونو مسكرا ، ينزؿ منزلة قولو : حرمت كل مسكر .
ف كانت العمة ، إنما ىي االسكار  ال ! ! لـ يكف عمة . وا  لـز وجود المعموؿ معو أينما تحقق ، وا 

ما فرضنا عمة بل جزء العمة ، ] و [ ىذا خمف . والنص عمى  المقيد بالخمرية ، لـ يكف
لسبب كذا . . وقد يكوف ظاىرا ، أو ألجل كذا ، أو العمة : قد يكوف صريحا ، كقولو : لعمة كذا 

بالباء أو يأتي بحرؼ أف ، كقولو " إنيا مف الطوافيف عميكـ " ، أو بكذا ، أو كقولو : لكذا ، 
  .﴾ٕٓٙ﴿﴾الذيف ىادوا حرمنا عمييـ طيبات أحمت ليـ "كقولو تعالى : " فبظمـ مف 

                                                 
 ٙٔٔص  -نفس المصدر السابق  - ٓٓٙ
 ٕٛٔص -العالمة الحلي  -مباد  الكصكؿ  - ٔٓٙ
 ٜٕٔص  –نفس المصدر السابق  - ٕٓٙ



للقياس  كامال  مف عدميا فقد فصلنا مبحثا   نكاعننا ىنا لسنا في معرض النقاش عف حجية ىذه اأإ
يا كىذه الظاىرة سببيا تأكيلاء ك سمىك بياف ظاىرة تغيير اأاآلف و ما ييمنا إال إنسياتينا بيانو 

ساحة إلى  يـ الفقييةأصكللمالئـ لنقل قكاعد المخالفيف ك الرئيسي يكمف في تحصيل الجك ا
بالمن  مف  خبارلتكاتر اأ لفاظية كانكا يشمأزكف مف تلؾ القكاعد كاأاإلمامبأف ية علما اإلمام

يـ كل ي يحصل ىذا الجك الياد  لـز على الناقليف لتلؾ القكاعد أصكلاستخداـ قكاعد المخالفيف ك 
تأطيرىا باطار شرعي إلى  ائيا بقدر المستطاع اضافةأسمفي تغيير بذؿ الجيد كاستفراغ الكس  
المطل  فإف في النصكص الكاردة ككما فعل المخالفيف مف قبل  لفاظمما عليو ظكاىر بعض اأ

ال ريمة  ياتكاآل خبارعلى مصنفات المخالفيف يجدىـ قد استدلكا على قكاعدىـ بجملة مف اأ
 ـ كقكاعدىـ المكضكعة .يصكلكالتي ىي بحد زعميـ داعمة أ

 إبليسالحظنا قياس  الجبارة فلك مسألةزعكمة ليست بالالم قكاؿعلى اأ دلةكض  اأ مسألةف إ
قد قاـ بتقديـ دليلو على قياسو فقد ذكر هللا تعالى في كتابو ال ريـ قكؿ  هلكجدنا ﴾عليو اللعنة﴿
 .﴾ٖٓٙ﴿﴾ِطيفٍ  ِمفْ  َوَخَمْقَتوُ  َنارٍ  ِمفْ  يَخَمْقَتنِ  ِمْنوُ  َخْيرب  َأَنا َقاؿَ ﴿:  ﴾عليو اللعنة﴿ إبليس

السؤاؿ ىك ىل كاف دليلو ناىض إال أف  ﴾عليو السالـ﴿فقاس قياس اكلكية بينو كبيف ادـ 
 بمرضاة هللا تعالى اـ القى مف سخم الجبار ما جعلو اسفل السافليف ؟

لقكلنا ىذا كىذا ىذه قاعدة يجب علينا تقديـ الدليل الرصيف أك  أصلىذا بأف ننا حيف نقكؿ إ
كنفسرىا كفق عقكلنا  آيةالدليل ال يككف اال صادرا مف لسانا معصكـ عف الخطأ ال اف نأتي ب

يخدـ دليلنا اف ىذه الطرؽ قد استخدميا أك يفيدنا  ناتي بحديث فناخذ منو ماأك القاصرة 
 منيـ ؟ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةفما كاف مكقف اأ ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل المخالفكف لمنيج 
مف مقاـ كلعل اقصر االجكبة ىك قكليـ  أ ثرفي  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل لقد بينا مكقف 

 . لعلة مخالفتيـ للحق في خالفيـ الحقفإف  العامةبمخالفة قكؿ  ﴾علييـ السالـ﴿
 قكاؿالعالمة الحلي بيف طياتيا مف اأ حظيت بو حقبة الى ىنا نككف قد بينا مكجز بسيم لما

فقياء إلى  محل االساءةذىف القار  اننا في إلى  د التي ظيرت في تلؾ الفترة كقد يتبادركالقكاع
بيف الفقياء مف جية كبيف  قكاؿيعنينا فقم مطابقة اأ إنماأبدا  نا ال نقكؿ بذلؾ إال إنتلؾ العصكر 

 ككل أخرى مف جية  ﴾علييـ السالـ﴿العصمة  أصحابالمتكاترة عف  خبارما ىك عليو ثابت اأ
 فعلولـ يبلغ درجة العصمة فيك معرض للخطأ كالغلم كليس علينا حسابو كل ف الذي علينا  إنساف
 الحصف الحصيف كالمالذ االميف . َفُيـ  ﴾علييـ السالـ﴿المعصكمكف  أقكاؿ إتباعىك 
 

 مرحمة ما بعد العبلمة الحمي :

                                                 
 ٙٚسكرة ص آية  - ٖٓٙ



لزمنية كما ليا مف اث التي حصلت في تلؾ الحقبة احدبينا في المبحث السابق اأبعد أف 
تزعـ زماميا  التي يةجتياداف ىذه الحركة اإل نقكؿ :ية اإلمامالتبعات على منيج المدرسة 
ككاف مف اشير  على يد الفقياء الذيف تلك العالمة شيئا  ف شيئا  المحقق كالعالمة استمرت بالتطكر 

 ٙٚٛ سنةالمتكفى كؿ الشييد اأك  ىػ ٔٚٚسنة المتكفى  ﴾العالمة الحليأبف ﴿فخر الديف ىؤالء 
كغيرىـ ممف  ىػ ٔٗٛ سنةفيد الحلي المتكفى أبف ك  ىػ ٕٙٛ سنةالفاضل المقداد المتكفى ك  ىػ

بقكاعد  تيافكالذيف ساىمكا بشكل فعاؿ في تغيير العديد مف القكاعد كاإل كانكا في ىذه العصكر
ككاف ىذا ىك السبب  ى أخر بقراءة  خباركاأ حاديثي مف خالؿ قراءة اأاإلمامجديدة على الفكر 

النص مف زاكية فيمو كرأيو كلـ ت ف  أفكاف كل فقيو يقر  عصكؿالرئيسي في اختالفيـ في اأ
التغيير الذي بدى كاضحا في قراءة النصكص كاف في  أ ثركابم لفيـ النصكص كلعل ضىنالؾ 

ا الشيخ فقد بدأ ىذ  ى ٜٓٗبف الحسيف ال ركي المتكفى سنة زمف المحقق الثاني الشيخ علي 
النيابة  أدعى شيعيا   بتفسير النصكص تفسيرا مغايرا لما عليو ثكابت السابقيف حيث لـ نشيد فقييا  

المتعارؼ عليو سبق الشيخ ال ركي كلـ ت ف ىذه  بالمعنى ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـعف 
نمامف الشيخ ك  ساسالدعكى باأ خ عف منصب حككمي منحو الشاه طيماسب للشي ىي عبارة ا 
 .ىػ  ٖٜٓال ركي سنة 

 
كاف " المحقق " مف ﴿: المحقق ال ركي في قكلو لؤلؤة البحريف  كتابو المحقق البحراني فيذكر 

جميع إلى  عمماء دولة الشاه طيماسب الصفوي ، جعل أمور المممكة بيده ، وكتب رقما
 اإلماـو نائب نأل  الممالؾ بامتثاؿ ما يأمر بو الشيخ المذكور ، وأف أصل الممؾ إنما ىو لو ،

جميع البمداف كتبا بدستور العمل في الخراج ، وما ينبغي إلى  عميو السبلـ ، فكاف الشيخ يكتب
  .﴾ٗٓٙ﴿﴾تدبيره في شؤوف الرعية

 ٖٜٓولما تولى الشاه طيماسب سنة ﴿: ككما ذكر ذلؾ محقق كتاب رسائل ال ركي في قكلو 
  .﴾٘ٓٙ﴿﴾اإلماـلقب نائب  ومنحو ، قرب المحقق الكركي ،  ى

التي كاف يتقلدىا حساسة المناصب كذكر الشيخ دمحم الحسكف محقق كتاب رسائل ال ركي ال
، والمفتي ،  اإلماـفي أصفياف ، ونائب  سبلـ، وشيخ اإل ميراأل﴿:  المحقق ال ركي منيا

في أصفياف  سبلـفي طيراف . وشغل الكركي منصب شيخ اإل سبلـومروج المذىب ، وشيخ اإل
تولى الكركي منصب   ى ٖٜٓماعيل الصفوي وعند تولي الشاه طيماسب سنة زمف الشاه إس
  . ﴾ٙٓٙ﴿﴾اإلماـنائب 

                                                 
 ٕ٘ٔص  -لؤلؤ البحريف  - ٗٓٙ
 ٕٖ - ٖٔص  -ت ملة مقدمة التحقيق - ٔج  -المحقق ال ركي  -ام  المقاصد ج - ٘ٓٙ
 ٕٛص  - ٔج  -المحقق ال ركي  -رسائل ال ركي  - ٙٓٙ



تبدلت  بعض معالـ رجاؿ الدكلة الصفكية فقدأف نبيف نناقش ىذه المسائل نحب قبل أف ك 
تقمص الشرعية الدينية فقد اكؿ ت الدكلة تحأصبحسماعيل الصفكي ك إاالكضاع في زمف الشاه 

االجازة منو  كاخذ ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـاعيل الصفكي بانو التقى بسمإالشاه  أدعى
 .﴾ٚٓٙ﴿آنذاؾبالحرب ضد التركماف الذيف كانكا حكاما اليراف 

نائب هللا كخليفة بانو  أدعىسماعيل بيذه الدعكى فقم بل زاد في قكلو حتى إكلـ يتكقف الشاه 
  .﴾ٛٓٙ﴿ي غيبتوالميدي ف اإلماـر كممثل االثني عش ئمةالرسكؿ كاأ

 اإلماـسماعيل زماـ الحكـ تخلى عف منصب نائب إالشاه أبف طيماسب تكلى الشاه بعد أف ك 
كالمحقق ال ركي مف  عالشيخ ال ركيإلى  الذي كاف يدعيو كالده كمنحو ﴾عليو السالـ﴿الميدي 

ىذا المنصب متفق عليو عند بأف  أدعىجيتو تقبل المنصب بكل رحابة صدر كالعجيب انو 
ي اإلمامنا رضواف هللا عمييـ عمى أف الفقيو العدؿ أصحاباتفق ﴿كذلؾ في قكلو :  صحاباأ

اليدو ُه  أئمةالشرعية نائب مف قبل  حكاـالجامع لشرائط الفتوو ُه ، المعبر عنو بالمجتيد في األ
وربما استثنى  -صموات هللا وسبلمو عمييـ في حاؿ الغيبة في جميع ما لمنيابة فيو مدخل 

حكمو ، ولو أف يبيع ماؿ إلى  نقيادفيجب التحاكـ إليو ، واإل  -قتل والحدود مطمقا ال صحاباأل
الغياب واألطفاؿ والسفياء والمفمسيف ،  أمواؿالممتنع مف أداء الحق إف احتيج إليو ، ويمي 

عميو  اإلماـما يثبت لمحاكـ المنصوب مف قبل آخر إلى  ويتصرؼ عمى المحجور عمييـ ،
  .﴾ٜٓٙ﴿﴾السبلـ 
ال ينف  في شيء اف لـ يكف ىنالؾ نص معتبر على ما قالكا بو كقد احتج  تفاؽاالىذا ف إ ؿ :نقك 

المحقق ال ركي بركاية عمر بف حنظلة كالتي اقتط  منيا ما يفيد اثبات ما يدعيو حيث قاؿ ما 
عمر بف حنظمة ، عف موالنا إلى  واألصل فيو ما رواه الشيخ في التيذيب باسناد﴿:  ىذا نصو
مف كاف منكـ قد روو ُه حديثنا ، إلى  أنظروا ﴿دؽ جعفر بف دمحم عمييما السبلـ أنو قاؿ : الصا

فإني قد جعمتو عميكـ حاكما ، فإذا حكمًا نا فارضوا بو أحكامونظر في حبللنا وحرامنا ، وعرؼ 
حكـ بحكمنا ولـ يقبمو منو فإنما بحكـ هللا استخف وعمينا رد ، وىو راد عمى هللا ، وىو عمى 

  .﴾ٓٔٙ﴿﴾ الشرؾ با حد

                                                 
 ٛٛص  -تاريخ الشاه إسماعيل  - ٚٓٙ
 ٕٙص  -راجر سيكري  -إيراف في العصر الصفكي  - ٛٓٙ
 ٕٗٔص  - ٔج  -المحقق ال ركي  -رسائل ال ركي  - ٜٓٙ
 ٖٗٔص  - بقنفس المصدر السا - ٓٔٙ



يف لمجيكلية عمر صكلىذه الركاية ضعيفة عند اأبأف أف نبيف الركاية نحب نناقش متف قبل أف 
عمر بف حنظمة : العجمي يكنى أبا ﴿الرجاؿ عنو ما ىذا نصو :  أصحابقاؿ  بف حنظلة حيث
  .﴾611﴿﴾ ﴾ع  ﴿الباقر والصادؽ  أصحابمف  -مجيوؿ  -صخر كوفي 
عدـ توثيق عمر بف حنظمة وال االعتداد  صحابنسب لممشيور مف األ ﴿:  أيضا  كقالكا 
  .﴾612﴿﴾بو

الركايات الضعيفة في باب الطيارة كالنجاسة  ال يقبلكف يكف صكلاأبأف ىذا مف حيث السند علما 
 !فكيف قبلكا ىذه الركاية كلقبكىا بالمقبكلة ؟

ليكـاية ك اف المحقق قد اقتط  صدر الرك  نقكؿ :ناقشنا متنيا ف أما إذا النص الذي ركاه الشيخ  ا 
 ﴾عميو السبلـ﴿سألت أبا عبد هللا ﴿عف عمر بف حنظلة قاؿ :  حكاـالطكسي في تيذيب اأ
إلى  أوالسمطاف إلى  ميراث فتحاكماأو نا يكوف بينيما منازعة في ديف أصحابعف رجميف مف 

ـ لو فإنما يأخذ سحتا الطاغوت فحكإلى  : مف تحاكـ ﴾عميو السبلـ﴿القضاة أيحل ذلؾ ؟ فقاؿ 
ف كاف حقو  و اخذ بحكـ الطاغوت وقد أمر هللا عز وجل اف يكفر بيا ، قمت : كيف ألن ثابتاً وا 

مف كاف منكـ قد روو ُه حديثنا ونظر في حبللنا وحرامنا وعرؼ إلى  يصنعاف ؟ قاؿ : انظروا
مـ يقبل منو فإنما فحكـ بحكمنا  إذاي قد جعمتو عميكـ حاكما ، ففإنحكمًا نا فميرضوا بو أحكام

بحكـ هللا استخف وعمينا رد ، والراد عمينا الراد عمى هللا وىو عمى حد الشرؾ با عز 
  .﴾ٖٔٙ﴿﴾وجل
كالَديف ىنا بفتح الداؿ  ﴾الَديف والميراث﴿الراكي قد حدد نقطة النزاع بيف الطرفيف كىي ف إ نقكؿ :
فاالمكر التي  أديافكالذي جمعو البعض  كما تكىـبمعنى االعتقاد أي  ديكف كليس ديفجمعو ك 

حل الخالفات فيما يتعلق بالَديف كالميراث  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ككل بيا الراكي لحديث 
مف ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿يا كىك قكلو ألفاظننا حيف نتأمل إكالدليل على ذلؾ ىك بقية الركاية ف

ف كاف حقو إلى  تحاكـ  ﴾.ابتاً ثالطاغوت فحكـ لو فإنما يأخذ سحتا وا 
يؤكد  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـكما اف قكؿ  ميراثأك اما َديف  أمكاؿالنزاع يتعلق ببأف كىذا ما يؤكد  
 كحراميـ كليس ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل راكي الحديث العالـ بحالؿ إلى  الرجكع مسألةعلى 
كيصيب في المجتيد يخطئ فإف ال ركي الشرعية كما يقكؿ المحقق  حكاـالمجتيد في اأإلى 
علييـ ﴿العترة الطاىرة  أقكاؿقكلو ال يمكف الكثكؽ بو كال يمكف اعتباره مف فإف و كلذلؾ أحكام
الشرعية متأرجح بيف الخطأ كالصكاب كالشرط الذي  حكاـقكؿ المجتيد في اأ أف ﴾السالـ
ركى  قدالفقيو ىك اف يككف ذلؾ الفقيو ممف إلى  للرجكع ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـكضعو 

                                                 
 ٕ٘ٗص  -دمحم الجكاىري  -المفيد مف معجـ رجاؿ الحديث  - ٔٔٙ
 ٖٕٔص  -تقرير بحث الفاني لمكي  -بحكث في فقو الرجاؿ  - ٕٔٙ
 ٕٛٔص  - ٙج  -الشيخ الطكسي  -تيذيب اأحكاـ  - ٖٔٙ



يككف  ةكفي ىذه الحال يـأحكامكعرؼ  يـكحرام يـحالل علـك  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  حديث
 ئمةقكلو في حقيقة اأمر ىك قكؿ اأ أف ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل قكلو رد على  الرد على
ه الشخصي إجتيادكليس قكلو ناب  مف  ﴾علييـ السالـ﴿و راكي لحديثيـ أن ﴾علييـ السالـ﴿
 ب التفريق بيف المعنييف .فيج

لـ يدعييا  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـالنيابة عف  مسألةف إ نقكؿ :ف أكبعد ما تقدـ نحب 
الفقياء كما تيدى إلى  كل ف صدرت عف بالط السالطيف كاىديت بعدىا مرالفقياء في باد  اأ
 شيئا  ا إلييالمعاني ل ي يضيفكا  لتأكيتقلدىا الفقياء مف السالطيف قامكا ببعد أف اليدايا كالعطايا ك 

 اإلماـمف الشرعية الدينية كىذا ما حصل بالضبم في زمف المحقق ال ركي فقد تقلد منصب نائب 
سماعيل كالد الشاه إكاف قد ادعاه الشاه بعد أف مف الشاه طيماسب  ﴾عليو السالـ﴿الميدي 

 طيماسب ككما مر ذكره .
نا تأريخزمف الدكلة الصفكية ليك مف الميازؿ ال برى في ىذا التغير الجكىري الذي حدث في ف إ
معتمدا على  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـي فكيف يمكف اف يدعي شخصا النيابة عف سالماإل

الرجالية الذي يعتمدىا ىك عالكة على ككنيا تتحدث عف نزاعات  صكؿركاية ضعيفة السند في اأ
ينة ىي الَديف كالميراث فكيف جاز ليـ التعميـ مالية بيف شخصيف كفييا تخصيص لحادثة مع

ما يدعيو المحقق ال ركي بل ف كل البعد ع ةكما اف ىذه الركاية بعيد ععلى غير ىذا التخصيص
 مسألةإلى  حيف تعرض الحلي ةفيذا العالم إليوذىب  ماإلى  اف الفقياء السابقيف لـ يذىبكا

ز لممالؾ أف يتولى التفرقة بنفسو ، يجو ﴿قاؿ :  حكاـصرؼ الزكاة في كتابو تحرير اأ
ية اإلمامالفقيو المأموف مف إلى  نائبو ، ولو تعذر ، صرفتأو  اإلماـإلى  ويستحب صرفيا

﴾﴿ٙٔٗ﴾.  
 اإلماـإلى  ف منصب النائب لـ يكف مكجكدا بدليل قكلو يستحب صرفياأكقكؿ العالمة يفيـ منو 

الميدي  اإلماــ يعطي للفقيو النيابة عف الفقيو المامكف فلإلى  نائبو كلك تعذر ذلؾ صرفتأك 
 فتأمل.  ﴾عليو السالـ﴿
قبليا المحقق ال ركي قاـ بعد أف سلعة ييدييا مف يشاء لمف يشاء ف اإلماـت نيابة أصبحلقد 

كما  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـباعطاء الشاه طيماسب اجازة بحكـ البالد نيابة عف نائب 
لما قدـ الشيخ  ﴿ : ئ ما ىذا نصوري في كتابو شرح غكالي اللئاليقكؿ السيد نعمة هللا الجزائ

مّكنو مف الممؾ والسمطاف  اصفياف وقزويف في عصر السمطاف العادؿ طيماسبإلى  الكركي
نما أكوف مف عمالؾ، أقـو باإلماـؾ النائب عف ألن وقاؿ لو: أنت أحق بالممؾ ؾ أوامر ، وا 
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باعتباره نائبا جازة لحكـ الببلد بالوكالة عف نفسو ونواىيؾ وقد أعطى الكركي الشاه طيماسب إ
 ﴾ ﴾سبلـشيخا لئل﴿وعينو  اإلماـالميدي، ولقبو الشاه بنائب  اإلماـعف 

واتصل  ﴿:  ىذا نصو كذكر صاحب رياض العلماء حاؿ المحقق ال ركي عند الشاه طيماسب ما
عظما مبجبل في فكاف م ﴾الشاه طيماسب الصفكي ثاني سالطيف الصفكية﴿بصحبة السمطاف 

الغاية عند ذلؾ السمطاف وقد عيف لو وظائف وادارات كثيرة ، حتى أنو قرر لو سبعمائة تومانا 
وذكر فيو حكمًا  في كل سنة بعنواف " السيور غاؿ " في ببلد عراؽ العرب ، وكتب في ذلؾ

  .﴾٘ٔٙ﴿﴾و في نياية اإلجبلؿ واإلعظاـ أسم
 

 اإلماـبشكل عاـ ك  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل لمظلكمية ىذا ال الـ ننعصر حرقة   أنقر ننا حيف إ
بشكل خاص فكيف يمكف اف يتصكر العقل ىذا االستخفاؼ بمنصب  ﴾عليو السالـ﴿الميدي 
ت بيذا الشكل المخزي الرخيص الذي أصبححتى  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـالنيابة عف 

على ىذا  يةاإلمام تكيف سكتع ك  لمف يتقرب للسالطيف خرى يعطى كما تعطى المناصب اأ
 . ىكذا منصب أدعىأك ية قد قاؿ بيذا ال الـ اإلماممف قدماء فقياء  أحدا  كىـ لـ يشاىدكا  مراأ

كرد مف الناحية المقدسة بحق الشيخ المفيد مف االطراء كالمدح كل نو رحمو هللا لـ  كقد نقلنا ما
منحصرا بالشيخ المفيد  مرال ركي كليس اأ مما قالو المحققأيا   إليوكلـ تنسب  أقكاؿيقل بيكذا 
بالمعنى  ﴿عليو السالـ﴾الميدي  اإلماـمف الفقياء على القكؿ بانو نائب عف  أحد أبل لـ يتجر 
ـ فيو معارضة إلييالمحقق كما اف مكقف المحقق مف السالطيف كالرؤساء كتقربو  إليوالذي ذىب 

 إتباعكالتي تتحدث عف عدـ  ﴾ـ السالـعليي﴿ البيتأىل  أئمةالكارد عف للنصكص الصريحة 
عف السككني كما انيا قد خصت الفقياء على كجو الخصكص فقد كرد  عـإلييالسالطيف كالتقرب 
الفقياء امناء الرسل ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾قاؿ : قاؿ رسكؿ هللا  ﴾عليو السالـ﴿ع عف أبي عبد هللا 

 إذاالسمطاف ف إتباعسوؿ هللا : وما دخوليـ في الدنيا ؟ قاؿ : ما لـ يدخموا في الدنيا قيل يا ر 
  .﴾ٙٔٙ﴿﴾فعموا ذلؾ فاحذروىـ عمى دينكـ 

يا معشر األحداث ! اتقوا هللا ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿قاؿ : سمعت أبا عبد هللا بأف عف أكجاء 
 -ف هللا ، انا وال تأتوا الرؤساء وغيرىـ حتى يصيروا أذنابا ، ال تتخذوا الرجاؿ والئج مف دو

  .﴾ٚٔٙ﴿﴾صدره إلى  خير لكـ منيـ ، ثـ ضرب بيده -وهللا 
إياكـ وىؤالء ﴿يقكؿ :  ﴾عليو السالـ﴿عف عبد هللا بف مسكاف قاؿ : سمعت أبا عبد هللا كجاء 

  .﴾ٛٔٙ﴿﴾الرؤساء الذيف يترأسوف ، فوهللا ما خفقت النعاؿ خمف رجل إال ىمؾ وأىمؾ 
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 أخبارفكيف جاز لنا مخالفة النص الصريح كالعمل بما يعارض  ا  جدكالركايات بيذا المعنى كثيرة 
ا تباعيـ كاالنجرار كراء مككصاياىـ كالتي ملئيا الخير كالصكاب أ ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل 
 كصياءدعاء النيابة عف خاتـ اأإمف  أعظـي ظلـ أالسالطيف بل كمكافقتيـ على ظلميـ ك  وتبعأ

  دكف دليل معتبر .
كقد حصل ما قد اعاد نفسو في ذلؾ الزماف  تأريخنراج  ىذه الحقبة الزمنية نجد اف ال ننا حيفإ

الجنيد ككاف بف يشبو الذي حصل في زمف الشيخ المفيد فقد ذكرنا اف الشيخ المفيد كاف تليمذا أ
هللا ككتب في معرض الرد على  أحكاـالجنيد كقياسو في أبف ات جتيادمف اشد المعارضيف إل

مف  جملةفي ذلؾ الزمف  ل تب كالرسائل كالحاؿ ىي في زمف المحقق ال ركي فقد انتفضاستاذه ا
راء ال ركي ككاف مف اشير ىؤالء المنتفضيف تلميذه الفاضل الشيخ إبراىيـ القطيفي آالفقياء لرد 

كاف في غاية الفضل ،  ﴾رحمو هللا ﴿الشيخ إبراىيـ القطيفي ﴿كالذي ذكره المجلسي في قكلو : 
بينيما مناظرات ومباحثات عاصرا لمشيخ نور الديف المروج " الكركي " وكانت وكاف م
 .﴾ٜٔٙ﴿﴾كثيرة"

قاطعة اللجاج ﴿ أسـبالط السالطيف قاـ بتاليف كتابو المعركؼ بإلى  بعد تقرب الشيخ ال ركي
اف ت كف كيحتمل  ىػ كما يقكؿ العالمة الطيرانيٜٙٔكانتيى منو سنة  ﴾في تحقيق حل الخراج

لما يتحقق ليـ مف فكائد مادية مف  أيضا  مف بالط السالطيف  جاءتال تاب قد  فكرة ىذا
 . الخراجات التي تجلب لصالح الدكلة الصفكية

انتيى المحقق ال ركي مف تاليف كتابو في السنة المذككرة عرض ىذا ال تاب على بعد أف ك 
ية سالمكدم  الشريعة اإل الشيخ الفاضل القطيفي فقاؿ بانيا اكىى مف نسيج العنكبكت ﴾ٕٓٙ﴿تلميذه
ليكـفييا سا ب ك  على ما ف ﴿نص ما قالو الفاضل القطيفي بحق كتاب استاذه ال ركي :  ا  وا 

قد ألف رسالة في حل الخراج وسماىا "  ﴾يعني المحقق ال ركي﴿بعض إخواننا في الديف 
ظفرت بيا  يا أف يقاؿ : مثيرة العجاج كثيرة االعوجاج ! ولـ أكفأسمقاطعة المجاج " وأولى ب

 مفإلى  مند ألفيا إال مرة واحدة في بمد " سمناف " وما تأممتيا إال كجمسة العجبلف . وأشار
. اآلف يجب طاعتو بنقضيا ليتخمق مف رآىا مف الناس برفضيا ، فاعتذرت بأعذار ال نذكر 

متو التشنيع ومخالفتو في ذلؾ . فمما تأم أنواعوما بمغت منيا حقيقة تعريضية بل تصريحية ب
ما فييا أوىى مف نسج العناكب ، فدمع الشريعة عمى ما فييا مف مضادىا بأف مع عممي اآلف 

التعريض بل التصريح بما يكاد يخفى مقصده فيو  أنواعساكب ، وىو مع ذلؾ ال يألو جيدا ب
البصائر ، ومف ىو عمى حقائق أعوار المقاصد عائر . . فاستخرت هللا تعالى عمى أىل عمى 

                                                                                                                                            
 ٜٕٚص  - ٕج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٛٔٙ
 ٙٗص  ٔج  -العالمة المجلسي  –بحار اأنكار  - ٜٔٙ
 ٙٔص  -المحقق ال ركي  -الخراجيات  - ٕٓٙ



العمـ والعمل الحق أىل بانة ما فييا مف الخمل والزلل ، ليعرؼ أرباب النظر مف نقضيا وا  
فيتبعوه ، والباطل فيجتنبوه ، فخرج األمر بذلؾ . . فألفت ىذه الرسالة وجعمتيا واضحة الداللة 

و أسأؿ العصمة أسمومف هللا تقدس  .، وسميتيا " السراج الوىاج لدفع عجاج قاطعة المجاج " 
  ﴾ٕٔٙ﴿﴾د والمصادر والمواردفي المقاص

ذاو ﴿قاؿ القطيفي في معرض الرد رسالة المحقق الخراجية ما ىذا نصو :  أيضا  كفي ىذا المقاـ   ا 
فرغت مف ىذه فأنا مشتغل بنقض رسالتو " الخراجية " وكشف لبس ما رتبو فييا مف المباحث 

الموفق األريب  اإلقناعية " وىو مما يقضى منو العجب العجيب ، كما ال يخفى ذلؾ عمى
﴾﴿ٕٕٙ﴾.  

بتلؾ الكاقعة التي حدثت في زمف الشيخ المفيد حيف  وكال يخفى ما في ىذه الكاقعة مف الشب
بكثير مف تلؾ  إليناىذه الكاقعة اقرب إال أف  الرأي إجتيادالجنيد في أبف ء آراتعرض المفيد لرد 

التي  يا المكاجيةالزمف منمما جعل الُ تاب يذكركف بعض الحكادث التي حصلت في ذلؾ 
 ﴾عليو السالـ﴿الرضا  اإلماـحصلت بيف المحقق ال ركي كتلميذه الفاضل القطيفي في ضريح 

القطيفي ككجد المحقق كمعو جملة مف فقياء ذلؾ الزمف ككانت نقطة النزاع ت مف في حيف دخل 
كاليدايا مف الجكائز  أخذجكاز اخذ جكائز الحكاـ اـ ال حيث كاف المحقق ال ركي مف المؤيديف 

 ما نقرأالحكاـ كالسالطيف بينما كاف الفاضل القطيفي مف المعارضيف لذلؾ كلمزيد مف التفاصيل ل
ضريح الرضا إلى  أني دخمت يوما ﴿القطيفي عف تلؾ الحادثة حيث قاؿ ما ىذا نصو :  قالو
 فوجدتو ىناؾ فجمست معو ، فاتفق حضور بغية العمماء الوارثيف وزبدة ﴾عميو السبلـ﴿

الفضبلء الراسخيف جماؿ الممة والديف فابتدأ بحضوره معرضا عمي : لـ لـ تقبل جائزة الحكاـ ؟ 
 ! 

 التعرض ليا مكروه .  ألف فقمت :
 مستحب . أو فقاؿ : بل واجب 

أو فطالبتو بالدليل . فاحتج بفعل الحسف عميو السبلـ مع معاوية وقاؿ : إف التأسي إما واجب 
 مذىبيف . مندوب ، عمى اختبلؼ ال

فأجبتو عف ذلؾ واستشيدت بقوؿ الشييد " رحمو هللا تعالى " في " الدروس " : " ترؾ أخذ ذلؾ 
ذلؾ مف  ألف ، وال يعارض ذلؾ أخذ الحسف عميو السبلـ جوائز معاوية ، أفضلمف الظالـ 

هللا كوف ذلؾ في " الدروس " ثـ التـز بالمرجوحية . وعاىد  -حقوقيـ باألصالة " . فمنع أوال 
 تعالى ىناؾ أف يقصر كبلمو عمى قصد االستفادة بالسؤاؿ واإلفادة بالجواب . ثـ فارقتو قاصدا
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عنو مف الثقات وغيرىـ  خبارالمشيد الغروي عمى أحسف الحاؿ . فمما وصمت تواترت األإلى 
يع دعواه العمـ ونفيو عف غيره . فبذلت وسعي بجمإلى  أف انتيى األمرإلى  بما ال يميق بالذكر

 ﴾ٖٕٙ﴿﴾المبلطفة في رضاه باالجتماع لمبحث والمذاكرة فأبى "  أنواع
كاخذ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالدنيا كما فييا ىي ملؾ اأفإف كال يخفى في قكؿ القطيفي مف الحق 

ىك استرداد لحقة المغصكب مف الظالميف كما اف  إنمامعاكية  اليداي ﴾السالـعليو ﴿الحسف 
حيث  ما قالو الفقياء السابقيف حكؿ ىدايا السالطيف ﴾السراج الكىاج﴿القطيفي قد ذكر في كتابو 
 منيا القكؿ بالحرمة كال راىة كغيرىا كثير . قكاؿذكر جملة مف اأ

 كىي دعكى المحقق ال ركي العلـ كنفيو عف غيره جدا  نقطة ميمة إلى  شارأالفاضل القطيفي ف إ
كالتي جرت بعدىا الكيالت ثـ الكيالت فكـ مف علمية باأ قكاؿكائل اأأكىذه الدعكى تعتبر مف 
علمية دكف غيره ككـ مف فقيو اليكـ ينادي بالمناظرات كالمطارحات كىذه فقيو اليكـ يدعي اأ
ليس فييا مصلحة لعامة المسلميف اال المصلحة الشخصية للمدعي  مراالمكر في حقيقة اأ
اض النفكس كالعياذ أمر إلى  را كاالنجراؿ باالنفي ىذه الدعكات مف القك  لالعلمية كال يخفى ما
كجيت االجابة ليـ على تلؾ المناظرات  إذاالمدعيف اف لـ نقل كليـ  أغلببا كما اف 

عدـ إلى  علميتيـ تحججكا بحجج كاىية كاعذار خاكية حتى يصل بيـ الحاؿأ كالمباحثات الثبات 
ابى المحقق مناظرة القطيفي الرضا بالمناظرات كما حدث ذلؾ في زمف الحقق كالقطيفي حيث 

 .  كما مر ذكره
اث كالكقائ  رج  جملة مف طالب المحقق حدمف اأة ما شيدت شيدت تلؾ المرحلبعد أف 

ال ركي عف استاذىـ كالتحقكا بالشيخ إبراىيـ القطيفي كدعكا الشيخ القطيفي لمناظرة ال ركي في 
كىذه الكقائ  ذكرىا الميرزا االفندي في أصال  مجلس الشاه طيماسب كل ف ىذه المناظرة لـ تنعقد 

إف الشيخ إبراىيـ القطيفي لما خاصـ الشيخ عمي الكركي رجع ﴿كتابو رياض العلماء في قكلو : 
نعمة هللا الحمي الذي كاف مف تبلمذة الشيخ عمي الكركي رجع عنو واتصل بالشيخ  ميراأل

لمولى حسيف األردبيمي والمولى إبراىيـ القطيفي مع جماعة مف العمماء في ذلؾ العصر : كا
حسيف القاضي مسافر المولى حسيف وغيرىـ ممف كاف بينيـ وبيف الشيخ عمي كدورة ، ودفع 

نعمة هللا الحمي مع الجماعة مف العمماء دفعوا الشيخ إبراىيـ القطيفي عمى أف يباحث  ميراأل
الجمعة ، ووعده  صبلة مسألةمع الشيخ عمي الكركي في مجمس السمطاف الشاه طيماسب في 

ذلؾ الجمع مف العمماء أف يعاونوه في البحث في المجمس ، وكاف يعاونيـ في ذلؾ جماعة مف 
  .﴾624﴿﴾، عداوة لمشيخ عمي ولكف لـ يتفق ىذا المقصود ولـ ينعقد ذلؾ أصبل أيضاً األمراء 

                                                 
 ٜ - ٛص  -الفاضل القطيفي  -السراج الكىاج  - ٖٕٙ
 ٕ٘ٗص  - ٖج -رياض العلماء  - ٕٗٙ



كصل كما يذكر صاحب رياض العلماء كثرة المعارضات التي حدثت بيف القطيفي كال ركي حتى 
االيرادات التي اكردىا ال ركي في كتبو كرسائلو كذلؾ في قكلو :  أ ثررد القطيفي على إلى  الحاؿ
اإليرادات التي أوردىا  أكثروتكثرت المعارضات بينو وبيف الشيخ عمي الكركي ، حتى أف ﴿

  .﴾625﴿﴾الشيخ عمي في بعض رسائمو في الرضاع والخراج وغيرىما رد عميو
ي جرت بيف القطيفي كال ركي لـ تنحصر بيف ىذيف الشيخيف كما انيا لـ ىذه الطعكف التف إ

 خباركالطكسي بل اف المتتب  أإدريس  أبفالجنيد مف قبل كال حتى بيف أبف تنحصر بيف المفيد ك 
ت كبمركر الزمف مف العادات أصبححتى  جدا  يـ يجدىا مف االمكر الطبيعية أحكالالفقياء ك 

الطعف في عدالة المقابل كرميو بالجيل إلى  كما انجر جملة مف الفقياءالمتبعة في حياة الفقياء 
ذكر المعارضات كالمشادات التي حدثت بيف بعد أف كما يحدثنا المحقق البحراني عف ذلؾ 

ولكف ىذه طريقة قد جرو ُه عمييا جممة مف العمماء مف تخطئة ﴿ال ركي كالقطيفي في قكلو : 
  ﴾ٕٙٙ﴿﴾التجييل والطعف في العدالةإلى  نجرفي المسائل ، وربما ا بعضاً بعضيـ 
الذي ييمنا بيانو في ىذه الحقبة إال أف  نتركيا لمحليا باذنو تعالى جدا  بيذا الصدد كثيرة  قكاؿكاأ

امتازكا باالعتماد على آرائيـ  المحقق اأردبيليمف الفقياء تزعميـ آخر الزمنية ىك ظيكر خم 
في  الشيخ دمحم علي اأنصاري ء السابقيف كما يذكر ذلؾ آرامف اعتمادىـ على  أ ثرية جتياداإل

مف الفقياء امتازوا عنيـ بأنيـ اعتمدوا عمى آرائيـ  أخرو ُه وعاصر ىؤالء طبقة ﴿قكلو : 
وا التدقيق ، بل وحتى أكثر مف أف يعتمدوا عمى آراء مف سبقيـ ، ف أكثرية جتيادوأفكارىـ اإل

...  مف ىذه الجيةإدريس  أبفيـ وجو شبو بالتشكيؾ في بعض ما قالو المتقدموف ، فكاف ل
 وتبعو تبلمذتو الثبلثة : ﴾ٖٜٜ﴿األردبيمي المتوفى  ﴾المقدس﴿وكاف رائد ىؤالء المحقق 

  ﴾ٜٓٓٔ﴿المتوفى -صاحب المدارؾ -دمحم بف عمي الموسوي العاممي-ٔ
 .﴾ٔٔٓٔ﴿المتوفى  -صاحب المعالـ  -الحسف بف زيف الديف العاممي - ٕ
وتبعيـ فقياء آخروف ، منيـ : دمحم  ﴾ ٕٔٓٔ ﴿ف الحسيف التستري المتوفى عبد هللا ب - ٖ

  ﴾ٕٚٙ﴿﴾ ﴾ ٜٓٓٔ ﴿المتوفى  -المحقق السبزواري  -باقر بف دمحم مؤمف السبزواري 
التي  صكؿساحة الفقو يبدؿ القكاعد كاأإلى  يأتي مليئة بيذه المسائل فكل جيل تأريخكتب الف إ

البقاء على ما عليو قدماء  أصبححتى يكمنا ىذا إلى  ستمرف كالحاؿ مك كاف يعتمدىا السابق
. لذلؾ نجدىـ  صكؿالفقياء منقصة لشخص الفقيو كعنكانا لجيلو كقلة معرفتو بتلؾ القكاعد كاأ

 . كالقكاعد العقلية ككل حزبا بما لدييـ فرحكف  الفقيية صكؿميتميف غاية االىتماـ باأ
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داخل حلقات  مراالحزاب كالتي كانت في باد  اأكما اف ىذه االختالفات التي كقعت بيف 
حتى قد كقعت بينيـ الدماء كانتيكت الحرمات كما سياتينا  شيئا  ف شيئا  الدرس كالبحث تطكرت 

  هللا تعالى . إف شاءبالتفصيل 
اث التي حصلت في ذلؾ الزماف حدنياية كالمنا حكؿ اأإلى  بيذا البياف الكجيز كصلنا تقريبا

ىا خطكرة ىك القكؿ أ ثر الجديدة كلعل  قكاؿكاأ اآلراءر مف يعف ظيكر ال ثكالتي تمخضت 
قامة الدكلة كىذه االعماؿ  ﴿عليو السالـ﴾الميدي  اإلماـبالنيابة عف  كجكاز العمل السياسي كا 
 . كما ىي كذلؾك  ﴿عليو السالـ﴾الميدي  اإلماـاغتصابا لمنصب  يكف خبار اأاعتبرىا 

حيث مكياؿ المكاـر في  ميرزا دمحم تقي اأصفيانيال مف العلماء منيـ كرد على ىذه المزاعـ جملة
الميـ إف ىذا المقاـ لخمفائؾ ، ومواضع ﴿:  كىك ليكـ الجمعة كالعيديفالسجاد  اإلماـذكر دعاء 

 ﴿ثـ علق قائال  :  ﴾أمنائؾ ، في الدرجة الرفيعة ، التي اختصصتيـ بيا قد ابتزوىا . الخ 
لو بايع غيره جعل لو شريكا في إذ  ، اإلماـو ال يجوز مبايعة غير النبي و وعمى ما بينا ظير أن

وما ﴿المنصب ، الذي اختصو هللا تعالى بو ونازع هللا في خيرتو وسمطانو قاؿ هللا عز وجل 
قضى هللا ورسولو أمرا أف يكوف ليـ الخيرة مف أمرىـ ومف يعص هللا  إذاكاف لمؤمف وال مؤمنة 
لى الذيف ﴿ :. وقد ورد في تفسير قولو تعالى﴾ مبيناورسولو فقد ضل ضبلال ولقد أوحي إليؾ وا 
المراد لئف أشركت بأف روايات  ﴾يحبطف عممؾ ولتكونف مف الخاسريف مف قبمؾ لئف أشركت ل

 ﴾ٕٛٙ﴿﴾في الوالية غير عمي معو والروايات مذكورة في البرىاف وغيره
كاف  زماف حتى لكأي  ي زمف الغيبة كفيف ﴿عليو السالـ﴾ اإلماـعدـ جكاز مبايعة غير ثـ بيف 

غير العلماء حتى لك كانت البيعة بعنكاف النيابة عف المعصكـ في زمف أك المباي  مف العلماء 
في اف كل بيعة قبل قياـ القائـ  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أخبارالغيبة ثـ بيف ما جاء في 

كغير ذلؾ مف  كالمباي  لو المباي ر لعف كجاء في الخب فبيعة كفر كنفاؽ كخديعة ﴿عليو السالـ﴾
وقد تبيف مما ذكرنا عدـ جواز مبايعة أحد مف الناس ، مف العمماء  ﴿:  االمكر بينيا في قكلو

في زماف غيبتو لما  ﴾عميو السبلـ﴿ اإلماـوغيرىـ ال باالستقبلؿ ، وال بعنواف نيابتيـ عف 
عامة وواليتو المطمقة وسمطنتو الكمية ، قدمناه آنفا مف أف ذلؾ مف خصائصو ولواـز رياستو ال

كما ورد في خطبة الغدير وغيرىا ، فمف بايعو فقد بايع هللا تعالى ،  -بيعتو ، بيعة هللا : فإف 
ما عرفت مف كونو مف إلى  ومف تولى عنو فقد تولى عف هللا . ويدؿ عمى عدـ جوازه مضافا

البحار ومرآة األنوار عف المفضل  ، وكوف أمور الشرع توقيفية ما روي في اإلماـخصائص 
عميو ﴿أنو قاؿ : يا مفضل كل بيعة قبل ظيور القائـ  ﴾عميو السبلـ﴿بف عمر عف الصادؽ 

 الحديث  ...ف هللا المبايع بيا والمبايع لو فبيعة كفر ونفاؽ وخديعة ، لع ﴾السبلـ
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ف المبايع لو ، مف غير فرؽ بيف كو اإلماـوىذا كما ترو ُه صريح في عدـ جواز مبايعة غير 
 اإلماـبعنواف النيابة عف أو غير فقيو ومف غير فرؽ بيف أف تكوف البيعة لنفسو أو فقييا 

 اإلماـ. ويؤيد ما ذكرنا مف كوف المبايعة بالمعنى المذكور مف خصائص  ﴿عميو السبلـ﴾
لمبايعة أما في مثل زماننا ىذا فجواز ا﴿اف يقكؿ إلى  ﴾ولواـز رياستو العامة وواليتو المطمقة 

عمى وجو المصافقة مما ال دليل لو ، فيي مف البدع المحرمة التي توجب المعنة والندامة ، 
في حديث مفضل السابق : كل بيعة  ﴿عميو السبلـ﴾وبيذا يتبيف لؾ وجو قوؿ موالنا الصادؽ 

 ﴾ٜٕٙ﴿﴾ قبل ظيور القائـ
از النيابة كالمبايعة الى غير ىذا مف ال الـ الذي صدر عف جملة مف الفقياء المعارضيف لجك 
صراعات إلى  بيذه الصفة في زمف الغيبة كلـ يكف الصراع محصكرا بيذه النقطة فقم بل تعداىا

بالط السالطيف كنيل الجكائز إلى  كثيرة كمكاقف مختلفة كما كقف جملة مف الفقياء ضد التقرب
ىذه الفترة دعت إال أف  عف ادعاء النيابة عف المعصـك مما ال تقل خطكرة مسألةالعطايا كىذه ال
 أ ثرمعارضة ىذه المسائل كالكقكؼ بكجو تلؾ الحركات كلعل مف إلى  جملة مف الفقياء

دمحم أميف ي بزعامة المكلى خبار المكاجيات التي حدثت في تلؾ الفترة ىك ظيكر الخم اأ
لفقياء في ىػ الذي ساىـ بقلب العديد مف الثكابت المتبعة عند آٖٖٔسنة المتكفى  االسترآبادي

 أخبارإلى  كالعكدة جتيادتعطيل حركة اإلإلى  تلؾ الفترة كما ادى ظيكر المكلى االسترابادي
 كما سياتينا بالمبحث التالي باذنو تعالى .  ﴾علييـ السالـ﴿كاثار العترة الطاىرة  ئمةاأ
 

 ية :خبار مرحمة الحركة األ
بالظيكر كاالنتشار بيف اكساط الفقياء ية خبار بعد رحيل الشاه طيماسب بدأت معالـ الحركة اأ

التي صدرت مف فقياء البالط  اآلراءكطلبة العلـ ككاف مكقف ىذه الحركة حازما  لرد تلؾ 
تباعالصفكي فكانت ىذه الحركة بمثابة الرادع لتدخل الفقياء بالسياسة الصفكية ك  السالطيف  ا 

علييـ ﴿الطاىريف  ئمةاثار اأإلى  فأراد قادة ىذه الحركة العكدة الحكاـ انذاؾإلى  كالتقرب
تلؾ  خصكصا  ك  ﴾علييـ السالـ﴿اليدى  أئمةكالتمسؾ بالنصكص الدينية الكاردة عف  ﴾السالـ

اسرؼ الفقياء في تلؾ الفترة بالعمل بعد أف هللا  أحكاـفي  جتيادالنصكص التي تذـ اإل
 ي .جتياداإل
ىػ ككانت ليذه ٖٖٓٔالمتكفى السترابادي ت ىذه الحركة بشكل فعلي بقيادة المكلى دمحم أميف ابدأ

استاذه دمحم علي االسترابادي قد حثو بأف الحركة بكادر قبل مجيء االسترابادي كىك نفسو قد ذكر 
نصو :  ما ىذا كقاؿ لو ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أخبارمتبعي أي  ييفخبار اأعلى احياء طريقة 
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ىذا المعنى كاف يدور في خاطري  ألف لياوارفع الشبيات المعارضة  ييفخبار األاحي طريقة ﴿
 ﴾ٖٓٙ﴿﴾ولكف هللا قدر اف يكوف عمى يدؾ

بالسير بما اكصاه استاذه حتى انتيى مف تأليف كتابو المشيكر  الميرزا دمحم أميف االسترابادي أفبد
 كلما عرضو على استاذه اجابو مستحسنا لما فيو كاثنى عليو بالجميل . ﴾الفكائد المدنية﴿

ية التي راجت صكلية اأجتيادالمدرسة اإلترابادي في كتابو الفكائد المدنية حملة ضد لقد شف االس
كالشيخيف  ية في مؤلفاتيـاإلمامالركايات التي ذكرىا قدماء بأف كذكر  في الدكلة الصفكية
التمسؾ  كما تؤكد على كجكبكالتقليد  جتيادحرمة اإلتدؿ على ال ليني  سالـثقة اإلالصدكقيف ك 
 . المسطكرة في تلؾ ال تب ﴾لييـ السالـع﴿العترة الطاىرة بركايات 

الصواب عندي مذىب ﴿: كذلؾ في قكلو  حكاـبعد ذلؾ بيف االسترابادي طريقتة في معرفة اأ
يـو القيامة إلى  األمة إليووطريقتيـ ، أما مذىبيـ فيو أف كل ما تحتاج  ييفخبار األقدمائنا 

صمى هللا ﴿مما جاء بو النبي  كثيراً أرش الخدش ، وأف  عميو داللة قطعية مف قبمو تعالى حتى
مف نسخ  ﴾صمى هللا عميو وآلو﴿نبيو  ُسنةومما يتعمق بكتاب هللا و  حكاـمف األ ﴾عميو وآلو

 كثروأف القرآف في األ  ﴾عمييـ السبلـ﴿مخزوف عند العترة الطاىرة  تأويلوتقييد وتخصيص و 
صمى هللا ﴿النبوية  ُسنفرعية ، وكذلؾ كثير مف الأذىاف الإلى  ورد عمى وجو التعمية بالنسبة

أو الشرعية النظرية أصمية كانت  حكاـ سبيل لنا فيما ال نعممو مف األوأنو ال.  ﴾عميو وآلو
النظرية مف  حكاـنو ال يجوز استنباط األمف الصادقيف ﴿عمييـ السبلـ﴾ . وأفرعية إال السماع 

عمييـ ﴿الذكر أىل يما مف جية أحوالبوية ما لـ يعمـ الن ُسنفظواىر كتاب هللا وال مف ظواىر ال
و تعالى إف أخطأ أحكامنفس بل يجب التوقف واالحتياط فييما ، وأف المجتيد في  ﴾السبلـ

ف أصاب لـ يؤجر ، وأنو ال يجوز القضاء وال االفتاء إال بقطع  كذب عمى هللا تعالى وافترو ُه وا 
ىذا حكـ بأف معتبر فييما قسماف : يقيف متعمق ويقيف ومع فقده يجب التوقف ، وأف اليقيف ال

جوزوا لنا  ﴾عمييـ السبلـ﴿ىذا ورد عف معصـو فإنيـ بأف هللا في الواقع ، ويقيف متعمق 
ف كاف في الواقع وروده مف باب التقية ولـ  ﴾عميو السبلـ﴿العمل بو قبل ظيور القائـ  وا 

مقدمة الثانية متواترة عنيـ يحصل لنا منو ظف بما ىو حكـ هللا تعالى في الواقع وال
  .﴾ٖٔٙ﴿﴾معنى

بعض معارضيو بل انو قاـ  أدعىبجديد كما يأِت  يالح  مف كالـ الميرزا االسترابادي انو لـ
كالفقياء السابقيف ككيف انيـ كانكا يتكقفكف فيما  ئمةاأ أصحاببتذكير الفقياء بما عليو طريقة 

ف أصاب لـ إف أخ العلـ ليـ بو كما انو قد بيف اف المجتيد طأ كذب على هللا تعالى كافترى كا 
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ت معارض كالذي ذكرناه كما انو في نفس الكق ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكىذا مكافق ل الـ اأ يؤجر
ما لـ ُيعلـ  ُسنةكالمف ظكاىر ال تاب  صكؿقد بيف بعدـ جكاز سف القكاعد كاألمسلؾ المجتيديف ك 

المخالفيف قد احتجكا بأف كقد بينا  ﴾السالـ علييـ﴿بيت العصمة أىل ىذه القكاعد مف  أحكاؿ
كل نيـ قكبلكا بالرفض كاالنكار مف  ُسنةالماخكذة مف ظكاىر ال تاب كال صكؿبالعديد مف اأ

المكلى االسترابادي قد اصاب ال ثير مف الحق كال نقكؿ بأف كالحاصل  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ
كافق كالمو كالـ  البشر يخطئ كيصيب فما و كبطبيعة الحاؿ كسائرأن و كليا تامةأقكالبأف 
الطعكف على المكلى  أعظـكلعل مف  عففيو الحق كالرشاد كاال فال ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ

ىذه فإف دليل عليو  جاء في ال تب االربعة فيذا القكؿ ال االسترابادي ىك قكلو بصحة جمي  ما
تدقيق كفق القكاعد التي لة للفحص كالىا قابأخبار فإف ال تب لـ ت تب بأيدي المعصكميف كعليو 

 اذىاف الفقياء ككما سياتي .إلى  ال كفق قكاعد العامة التي تسللت ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةقاليا اأ
وقع تخريب الديف ﴿حيث قاؿ :  يةصكلية اأاإلمامالذعا  لطريقة فقياء  نقدا  كجو االسترابادي 

ية صولومرة يـو أجريت القواعد األ ﴾صمى هللا عميو وآلو﴿مرتيف مرة يـو توفي النبي 
نا أحكامية وفي كتب دراية الحديث في صولواالصطبلحات التي ذكرتيا العامة في الكتب األ

نا . وناىيؾ أييا المبيب ؟ أف ىذه الجماعة يقولوف بجواز االختبلؼ في الفتاوو ُه مف أحاديثو 
الميت ، مع أنو تواترت غير ابتناء أحدىا عمى ضرورة التقية ، ويقولوف : قوؿ الميت ك

إلى  حبلؿ ﴾صمى هللا عميو وآلو ﴿حبلؿ دمحم بأف  ﴾عمييـ السبلـ﴿األطيار  ئمةعف األ  خباراأل
 ﴾ٕٖٙ﴿﴾يـو القيامة وال اختبلؼ فييما أبداإلى  يـو القيامة وحرامو حراـ

كرناه احتجكا بما ذ ييفخبار اأكقفكا بكجو االسترابادي بل كحتى بعض  قدكثير مف المجتيديف ف إ
 االسترابادي كاف يشن  على المجتيديف كينسبيـبأف ييف صكلمف كالـ االسترابادي حيث قاؿ اأ

تخريب الديف كالسير على مسالؾ المخالفيف كالحق اف الردع على مثل ىؤالء المجتيديف ليك إلى 
ات كالمخالفات التي صدرت مف جتيادعيف الصكاب فكيف يمكف السككت على مثل ىذه اإل

كما اف مف تمعف النظر في كتاب  ع اليس السا ت عف الحق شيطاف اخرس ع الفقياءبعض 
نماك  أحدا  كلـ يلعف  أحدا  االسترابادي يجده في غاية االدب اثناء النقاش فلـ يسب  غاية ما ذكره  ا 

كقد بينا فيما سبق االستنساخ  ع مف الفقياء قد سل كا مسالؾ العامة كثيرا  بأف في كتابو ىك قكلو 
حقا  االسترابادي كاف مفإف يـ عند بعض الفقياء السابقيف أصكلالمخالفيف ك  قكاؿلذي حصل أا

و كاف يخالف النص أن لعنكا ابا حنيفة ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأبأف و علما أقكالفي ال ثير مف 
كقكؿ المعصكـ حجة فعلينا الكقكؼ بكجو كل مف يخالف النص  ﴾ٖٖٙ﴿كيجتيد في قباؿ النصكص

 ف مقامو بيف الناس فال تأخذنا في هللا لكمة الئـ .ميما يك
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ية كالمعارضيف اما ما قالو خبار االسترابادي قد كق  ذكره على لساف المؤيديف لخم اأاالميف ف إ
السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل حيث قاؿ:  منيا ما ذكره جدا  كثيرة  أقكاؿالمعارضيف ف

وأفرط في تعميق الخبلؼ والتيجـ عمى فقياء الشيعة الذيف  راً كثياألميف االسترآبادي قد غالى ﴿
  .﴾ٖٗٙ﴿﴾.. لـ يكونوا عمى رأيو ومذىبو مف أمثاؿ العبلمة الحمي

نصو :  ما ىذاكذكر جعفر السبحاني المكلى االسترابادي في مقدمة تقريرات البركجردي كقاؿ 
ييف ، صولواأل صوؿألفشف حممة شعواء عمى ا ﴾ٖٖٓٔت ﴿الشيخ دمحم أميف األسترآبادي ﴿

 البيتأىل  أئمةية ، وزعـ أف طريقة صولالمبني عمى القواعد األ جتيادوزيف مسمؾ اإل
  .﴾ٖ٘ٙ﴿﴾و تخالف ذلؾ المسمؾأصحابو  ﴾عمييـ السبلـ﴿
"   الفيض ال اشاني في رسالتو المسماة ب وقال كالتي جاءت مادحو لو فمنيا ما خرى اأ قكاؿاما اأ

نا مف أستراباد أصحابوقد اىتدو ُه لبعض ما اىتديت لو بعض ﴿صو : الحق المبيف " ما ىذا ن
وقد أدركت صحبتو بيا ، فإنو كاف يقوؿ بوجوب العمل  -شرفيا هللا  -كاف يسكف مكة 

طراح طريقة اإل خبارباأل الفقيية  صوؿوالقوؿ باآلراء المبتدعة وترؾ استعماؿ األ جتيادوا 
 .﴾، وىو الفاتح لنا ىذا الباب وىادينا فيوالمخترعة ، ولعمري ! أنو قد أصاب في ذلؾ 

يا أخبار يف والحديث صولكاف فاضبل محققا مدققا ماىرا في األ﴿كقاؿ البحراني في اللؤلؤة :  
 .﴾...  صمبا
والحاصل : أف الدالئل العقمية التي ﴿ : " الفقيو " ما لفظو :  كقاؿ المجلسي اأكؿ في شرحو ل 

ىا مع الفاضل أكثر ىا مدخولة ، والحق في أكثر  حكاـاأل وبنوا عمييا صحابذكرىا بعض األ
 ﴾ٖٙٙ﴿﴾﴾رضي هللا عنو﴿اإلسترابادي 

فاضل محقق ماىر متكمـ فقيو محدث ثقة جميل ، ﴿كذكره الحر العاملي في امل االمل قائال  : 
  .﴾ٖٚٙ﴿﴾ ... لو كتب منيا كتاب الفوائد المدنية

بيف مادح لو كبيف  جدا  بحقو كثيرة  قكاؿاأالتي ذكرت المكلى االسترابادي ف قكاؿىذه بعض اأ
منتقدا كمعارض لو كعلى العمـك انتشرت طريقة االسترابادي بيف االكساط العلمية كشاع مسلؾ 

دمحم تقي كيخبرنا  قليلالعلـ اال أىل ييف محال بيف صكلبيف الفقياء كلـ بيقى لأل ييفخبار اأ
ثو االسترابادي أحدما  باللغة الفارسية ﴾فقيوال﴿في شرحو على  ﴾ىػ  ٓٚٓٔالمتكّفى  ﴿المجلسي 
أّلفيا بعد االشتغاؿ  ﴾الفوائد المدنية﴿ أسـأّلف موالنا دمحم أميف االسترابادي كتابًا ب﴿:  قائال  

ـّ  ئمةاأل  المروية عف خباربمطالعتو األ معظـ الببلد وقد إلى  كتابو ىذا أرسلالمعصوميف ث
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ما أفاده  أكثر تحسيف والقبوؿ ومضوا عمى نيجو والحّق افّ عمماء النجف وكرببلء بال أكثر تمّقاه
 ﴾موالنا دمحم أميف حّق ال مرية فيو
يؤكد انتشار الفكر الذي طرحو المكلى االسترابادي بيف االكساط كؿ كىذا القكؿ مف المجلسي اأ
بف زيف الديف علي الشيخ  ففي البحريف كافية سالمه في معظـ البالد اإلك العلمية ككثر مؤيد

ىك الشيخ علي بف سليماف بف حسف بف سليماف البحراني القدمي ك  ﴾ىػٗٙٓٔالمتكّفى ﴿سليماف 
ىو أّوؿ مف نشر عمـ الحديث في  ﴿يذكره الشيخ البحراني في قكلو :  ﴾زيف الديف﴿الملقب بػ 

كاف قبمو ال أثر لو وال عيف ، ورّوجو وىّذبو وكتب الحواشي والقيود  ببلد البحريف ، وقد
ديار  كتابي التيذيب واالستبصار ، ولشدة مبلزمتو لمحديث وممارستو لو اشتير في  عمى

ـّ الحديث ، وكاف رئيسًا في ببلد البحريف مشارًا    ﴾ٖٛٙ﴿﴾ إليوالعجـ بُأ
كؿ اأ المقصكد علي الملّقب بالمجلسي دمحم تقي بفية في تلؾ االزماف ىك خبار كمف رجاؿ اأ

ح الصحيفة كحديقة المتقيف كشرح مف ال يحضره الفقيو لو كتب منيا شر  ﴾ىػٓٚٓٔ - ٖٓٓٔ﴿
 . كغير ذلؾ عربي كرسالة في الرضاعآخر فارسي كشرح 
بالفارسية  شرح تماـ ال افي ﴾ىػٜٛٓٔ - ٔٓٓٔ﴿خليل بف غازي القزكيني ية خبار كمف اأ

قاؿ عنو بعض الذيف ذكركه انو كاف يتظاىر  كلو كتاب في تحريـ الجمعة المسّمى بالصافي
حيث قالكا عنو ما ىذا ية في زمانو خبار اأإلى  ية تقية مف الحككمة التي كانت تميلخبار اأب

صولية والفمسفية يجعمنا األ عزلو ، وكذلؾ تأليفاتوإلى  وتحريمو الجمعة التي أّدت ﴿نصو : 
وتماشيًا مع الحكومة التي كانت تعارض  ية كاف تقية منو ،خبار نشؾ عمى أّف تظاىره باأل

 ﴾ٜٖٙ﴿﴾ جتيادسفة وحرية اإلالفبل

 ﴿ دمحم بف الشاه مرتضى بف الشاه محمكد ع الملقب بالفيض ال اشاني يةخبار كمف رجاؿ اأ
. للفيض ال اشاني مصنفات عدة منيا  الشيرازي  المتأّلييف صدركىك صير  ﴾ىػ ٜٔٓٔ-ٚٓٓٔ
إلى  ﴾لشرائ مفاتيح ا﴿كتاب صنف في الفقو ك ال تب ااَلربعة  أحاديثجم  فيو  ﴾الكافي﴿كتاب 
 . غير ذلؾ
التصكؼ إلى  يميل كاف فمف جانب ال اشاني الغمكض ال ثير عند بعض المتتبعيف لقد حاـ حكؿ
كىك تيذيب كتنكير الحياء علـك  ﴾المحجة البيضاء في إحياء كتاب ااِلحياء﴿كلو كتاب فإف كالعر 
 . ييفخبار اأكاف ييتـ بالحديث كطريقة آخر كمف جانب  للغزالي الديف
 ﴾ىػ ٖٚٓٔكاف حيا  عاـ  ﴿جمعة الحكيزي أبف عبد علي العركسي  أيضا  ية خبار مف رجاؿ اأك 

نور الثقميف ﴿كتاب  لو... كاف عالمًا ، فاضبًل ، فقييًا ، محدثًا ﴿ذكره الحر العاملي في قكلو : 
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ي ف ئمةالنبي واأل  أحاديثنقل فيو  في أربعة مجمدات ، أحسف فيو وأجاد ، ﴾في تفسير القرآف 
  .﴾ٓٗٙ﴿﴾ ولـ ينقل فيو عف غيرىـ كتب الحديث ، أكثرتفسير اآليات ، مف 
العاملي  دمحم بف الحسف بف علي بف دمحم بف الحسيف الحرية ىك الشيخ خبار كمف اشير رجاؿ اأ

كسائل ﴿صاحب المؤلفات الرائعة منيا كتابو المشيكر  ﴾ىػ ٗٓٔٔ - ٖٖٓٔ﴿ المشغري 
كالركايات الشريفة كما لو  حاديثكالذي اىتـ فيو بجم  اأ كي كقد ألفو في المشيد الرض ﴾الشيعة

 . ﴾ئمةاأ أصكؿالفصكؿ الميمة في ﴿منيا  خرى المصنفات اأ
 السيد ىاشـ بف السيد سليماف بف السيد إسماعيل بف السيد عبد الجكاد ال ت انيية خبار كمف اأ
كتاب ك  ﴾برىاف في تفسير القرآفال﴿ كمف مصنفاتو خباركاف محدثا  متتبعا  لأل ػىٚٓٔٔالمتكّفى 
 . أخرى ككتب  ﴾ترتيب التيذيب﴿
الشيخ دمحم باقر بف دمحم تقي بف المكلى مقصكد علي  ىـ شيرةأ ثر ية ك خبار رجاؿ اأ أىـكمف 
مكسكعتو ف يةاإلمامصاحب اشير مؤلفات  المشيكر بالعالمة المجلسي ﴾ىػ ٓٔٔٔ - ٖٚٓٔ﴿

مرآة العقكؿ في ﴿ تحت عنكافآخر كتاب كلو  أجزاء ٓٔٔقد طبعت في  ﴾بحار ااَلنكار﴿ال برى 
 بعنكافكلو كتاب ثالث  جزءا  عشريف ل افي طب  في ستة ك اكىك شرح  ﴾آؿ الرسكؿ أخبارشرح 
  . جزءا  اثني عشر  كقد طب  في ﴾خبارمالذ ااَلخيار في شرح تيذيب اأ﴿
راف على يد الشاه يفي اما حصل اث التي حصلت في زمف العالمة المجلسي ىك حداأ أىـكمف 

المجلسي الذي استباح فييا الشيخ لمشتغليف بالفلسفة ع بسبب فتكى لعباس الصفكي مف مجازر 
 . و يحضر مجالس الفلسفةأن ىؤالء ككاف يؤتى بالرجل كيقتل على الظنو دماء

أىل عف تمؾ المجزرة : أف شاعرا مف  تأريخغرائب ما سجمو ال ومف ﴿:  كيقكؿ السيد الطالقاني
باقر خرده ئي " كاف مف تبلميذ محمود النقطوي رئيس أحد تمؾ المكاتب  " وأسماشاف ك

بغبلـ أمرد  امتياف المواط واليياـ أدعى، وقد تذرع بعذر قبيح طمبا لمسبلمة ، ذلؾ أنو  الفمسفية
 بالغبلـ ال طمبا لمعمـ ، وقد شفع لو المكتب ليحاوؿ الفسقإلى  مف تبلمذة النقطوي ، وأنو يتردد

  ﴾ٔٗٙ﴿﴾!عنو ونجا مف الموت بعض عمماء خراساف وأيدوا ادعاءه فعفي
فعل اللكاط  أصبحكال يخفى مف ىذه الحكادث مستكى الخصكمة بيف الفقياء في تلؾ الفترة حتى 

بالغلماف عند بعض الفقياء أىكف مف حضكر دركس المخالفيف ليـ ع كُيحكـ ببراءة مف يلكط 
 ! الرأي يشف  لمف خالفيـ في بالغلماف ع كيشف  لو الفقياء كال

ع  ع كاتياـ بالفكاحش كتصدير لفتاكى الت فير كالفسكؽ  كقد شيدت تلؾ الصراعات ىتؾ لألعراض
ع ثـ مطاردة المخالفيف في أما نيـ كاجتثاثيـ كتصفيتيـ جسديا   كتشجي  على القتل كسفؾ الدماء
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ييف قد أسرفكا في القتل صكلأاإال أف  يةصكلية كاأخبار اأأي  كقد حدث ذلؾ بيف االثنيف
  اث .حدكما سياتي بياف ىذه اأكالتيجير ك 
 كثيرةلو كتب  ﴾ىػٖٔٔٔالمتكفى﴿هللا المكسكي الجزائري  السيد نعمة هللا بف عبدية خبار كمف اأ
كما انو قد كتب كتابا تحت حكاشي االستبصار﴾ ﴿ ككتاب مجلدا   ٕٔفي  ﴾شرح التيذيب﴿ منيا

الغير يكمنا ىذا كقد حشاه بجملة مف االمكر إلى  كىك مشيكر متكفرعنكاف ﴿زىر الربي ﴾ 
عف اف يناقش فضال  ُيذكر ف أيصح  كقد ت لـ فيو بكالـ ال العادي تليق بالمسلـ التي ال اخالقية

يت لـ  ال ثير كالعجيب اف يت لـ ىذا الفقيو بيذا ال الـ السكقي الذي ال ءففيو مف قلة االدب الشي
 كمف شذ عف جنس البشر .  ال الغجرإ ومثل

 ٕٔٔٔ -٘ٚٓٔ﴿ الحسف سليماف بف الشيخ عبد ّللّا البحراني أبكالشيخ  أيضا  ية خبار كمف اأ
شرح فيو فيرست  ﴾المعراج﴿صاحب  كىك ﴾ةاإلماماالربعيف في ﴿لو مؤلفات منيا كتاب  ﴾ىػ
 ككاف ميتما بعلـ الحديث كالرجاؿ كالتكاريخ . باب التاءآخر إلى  الشيخ
 - ٙٛٓٔ﴿ الشيخ عبد ّللّا بف الحاج صالح بف جمعة بف علي السماىيجيية خبار اأ كمف
منية الممارسيف في جكابات ﴿ك ﴾الثقليف أحكاـجكاىر البحريف في ﴿لو مؤلفات منيا  ﴾ىػ ٖٓٔٔ

على  شديد االنكار ييفخبار اأكاف ىذا الشيخ كثير االحتياط على طريقة  ﴾مسائل الشيخ ياسيف
المقالة  كىذهكلو متشابو على الرعية  القرآفمن  العمل بظكاىر ال تاب بدعكى اف  جتياداإلأىل 
 ﴾ٕٗٙ﴿﴾يةصكلالنياية اأ﴿العالمة في  نقليا

 ٚٓٔٔ ﴿البحراني بف إبراىيـ  أحمدالشيخ يكسف بف ية المشيكريف المحدث خبار كمف رجاؿ اأ
كقد طب   ﴾ترة الطاىرة الع أحكاـالحدائق الناضرة في ﴿ صاحب ال تاب المشيكر ﴾ىػ ٙٛٔٔ -
الكاردة قطعية كانو يجب  خبارمف اف اأ ييفخبار اأترؾ البحراني بعض ما يقكلو  جزءا   ٕ٘في 

وكاف ىو ﴿:  ذكر محسف االميف في اعياف الشيعة المحدث البحراني قائال  العمل بالقط  كقد 
ا طريقة العبلمة الطريقة الوسطى وكاف يقوؿ إنيإلى  يا صرفا ثـ رجعأخبار قدس سره أوال 

المجمسي صاحب البحار انتيى . وكاف مراده بالطريقة الوسطى ترؾ بعض ما يقولو 
قطعية وغير ذلؾ مف األمور واال فالرجل  خبارمف أنيـ ال يعمموف اال بالقطع واف األ يوف خبار األ
مف طرؽ المجتيديف كما تشيد بذلؾ مصنفاتو . نعـ ربما  شيءي صرؼ ال يدخل في أخبار 
مف مقاالتيـ فقيل فيو انو عمى الطريقة الوسطى . وكاف العبلمة البيبياني  شيئاً ف قد ترؾ يكو

  .﴾ٖٗٙ﴿﴾المعاصر لو ينكر عميو أشد اإلنكار وينافره أقوو ُه المنافرة كما ىو مشيور 
بداية  تأريخكقد سجل الية خبار الشيخ يكسف البحراني يعد مف اشير رجاؿ اأفإف  أية حاؿكعلى 
 – ٙٔٔٔ﴿أساكية في تلؾ الفترة على يد الكحيد البيبياني الذي عاش في الفترة الكقائ  الم
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الشيخ يكسف البحراني بعد الكشاية ضده لدى حا ـ كربالء  ييفخبار اأضد زعيـ  ﴾ىػٕٙٓٔ
العلماء حكاـ على ﴿اأنصاري في كتابو  إليونتقاـ منو كما يشير مرتو لإلإككض  الجنكد تحت 

بتصفيتيـ جسديا  في كربالء كضكاحييا ك  ييفخبار اأبياني بمطاردة فلكؿ حيث قاـ البي ﴾الملكؾ
الكحيد البيبياني افتى بعدـ صحة الصالة خلف يكسف بأف اقتضى اأمر كقد ذكر الطالقاني  إذا

التطرؼ حدا حكـ فيو الوحيد البيبياني بعدـ صحة  وبمغ﴿البحراني كذكر ذلؾ في قكلو : 
 ﴾ٗٗٙ﴿﴾الصبلة خمف البحراني

وكاف ﴿ي في كتابو الرجالي عند ترجمتو للبيبياني قائال  : خبار الميرزا اأ تلؾ المرحلةصف كي
المعصوميف عمييـ السبلـ ،  ئمةاأل  أحاديثكثير التشنيع عمى المحّدثيف ، وبو اندرست أعبلـ 

حتى آؿ األمر بتعدادىـ مف المبتدعيف ، وأفتى  ييفخبار األوطالت ألسنة المعانديف ، بشتـ 
راجيـ مع العجز عف قتميـ فقيو المروانييف . وصار المحّدث الصارؼ عمره بقاؿ هللا وقاؿ بإخ

 ﴾الحموؿ أصحابالّرسوؿ ، أذّؿ مف الييود والمجوس و 
كالنكاية عند  الكشايةإلى  حيث عمدللكحيد البيبياني دكر غريب كعجيب في تلؾ الفترة ف إ

كض  إلى  على مدينة كربالء فآؿ اأمر ت تسيطرالتي كانالشاه االيراني ك إلى  ات التابعةالسلط
قامة الجبرية على المحقق البحراني اإل قكات عسكرية تحت تصرفو الذي استعاف بيا على فرض
مدينة المسيب إلى  التردد على بيتو ثـ نفيو كمنعو مف التدريس في الحـر كمن  الطالب مف

اعماؿ القتل كالبطش كالتشريد بكنكاحييا  تباعيـ في مدينة كربالءأك  ييفخبار اأكمطاردة علماء 
 . ال قكة العلـ كالحجة كالبرىافالعكس مما كانكا عليو بفعل قكة السالح إلى  اأمر حتى آؿ

ىػ كالغريب بعد مكقف البيبياني الذي ذكرناه قاـ بالصالة  ٙٛٔٔتكفي المحقق البحراني سنة 
صمى عميو العبلمة ﴿ف االميف في قكلو : على جنازة الشيخ البحراني كتشيعة كما يذكر ذلؾ محس

البيبياني واجتمع خمف جنازتو جمع كثير وجـ غفير مع خمو الببلد مف أىميا لحادثة نزلت 
  .﴾٘ٗٙ﴿﴾بيـ قيل وىي الطاعوف العظيـ الذي كاف في تمؾ السنة في العراؽ

لفقياء كفي بيف ا خصكصا  ي بكثرة متناىية سالماإل تأريخكىذه المكاقف المتناقضة يشيدىا ال
نا ىذه شيدنا العديد مف الفقياء قامكا بالتيجـ على السيد دمحم دمحم صادؽ الصدر كاتيمكه أيام

ككل  كالعياذ با عقيما  و كاف أبيكاف  أمريكابابش  االتيامات منيا بانو عميل كانو مدعكـ مف 
استشيد شيدنا  إذايـ حتى تباعأاتيمكه ىـ الفقياء ك  فالذيإال أف  .ىذه االتيامات كاف منيا بريء 

 !!  الذي تيجـ عليو كاتيمو قد عقد مجلس لقراءة الفاتحة على ركح السيد الشييد
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دمحم بف عبد النبي بف عبد الصان  النيسابكري الميرزا ية في تلؾ الفترة خبار رجاؿ اأ أىـكمف 
ية خبار ايخ اأقد ذكر النيسابكري سلسلة مشك  ي خبار المعركؼ بميرزا دمحم اأ ﴾ىػٖٕ٘ٔػٛٚٔٔ﴿
ي ىو أّوؿ مف تكّمـ عمى المتأّخريف لمخالفتيـ خبار االسترابادي األ موالنا دمحم أميف﴿:  بقكلو
ـّ تكّمـ المحّدث القاساني في  وأحسف وأتقف صحابقدماء األ طريقة بقميل  ﴾النجاة سفينة﴿، ث

ـّ المحّدث العاممي في  ال يشفي العميل الغميل ، ثـّ الشيخ  وي أتى بما ير  ﴾الطوسية الفوائد﴿، ث
ـّ الشيخ أبو الحسف  ﴾ىداية ااَلبرار﴿حسيف بف شياب الديف العاممي في  أشبع التفصيل ، ث
أقاـ  ﴾لساف الخواص﴿رضي الديف القزويني في  الغروي أراد التكميل ، وسادسيـ موالنا

 ﴾ٙٗٙ﴿﴾الذليل  الدليل ، والسابع ىذا العبد
قبسة العجكؿ ﴿بالعجل ككتب كتابا  تحت عنكاف  صكؿاأ مف سمىأكؿ ي خبار الميرزا دمحم اأف إ

 كصل افلم ﴾العيف عيف﴿القمي في كتاب أسماه  ققكقد رد عليو المح ﴾صكؿكاأ خبارفي اأ
كقد  ﴾كتاب عيف العيف العيف في رد إنساف﴿أسماه آخر عليو بكتاب  ي ردخبار يد الشيخ اأإلى 
 . ﴾التحف﴿ه الديات أسماإلى  دكرة فقيية مف الطيارة فلأ

ي قامت الدكلة القاجارية في ايراف كجاء للحكـ فتح علي شاه ككانت خبار كفي زمف الميرزا دمحم اأ
كبيف  الشيخ جعفر كاشف الغطاءية بقيادة صكلىذه الدكلة متأرجحة بيف فقياء المدرسة اأ

 ي .خبار ية بزعامة الميرزا دمحم اأخبار المدرسة اأ
ي بمقتل القائد خبار ي كالشاه القاجاري بعدما تنبأ اأخبار زا دمحم اأازدادت العالقة بيف المير 

الركسي في الحرب الدائرة بيف ايراف كركسيا في ذلؾ الكقت كقد صدقت ىذه النبكءة حيث جيء 
 .﴾ٚٗٙ﴿طيراف ككض  أماـ الشاه إلى  برأس القائد الركسي محمكال  

 

ي ازداد الصراع بيف المدرسة خبار زا دمحم اأكعلى اثر ذلؾ التقارب بيف السلطة القاجارية كالمير 
الشيخ جعفر كاشف ية بزعامة صكلية في ذلؾ الكقت ككانت المدرسة اأصكلية كاأخبار اأ
كاشف الغطاء عف معائب الميرزا دمحم عدك ﴿فقاـ ىذا الشيخ بكتابة كتاب تحت عنكاف  ع الغطاء
تملقا  السلطاف إلى  التقرب أرادك ه القاجاري الشاإلى  كاىداه ي خبار عداكة للشيخ دمحم اأ ﴾العلماء
بالككالة عنو باعتباره  البالد يحكـبأف  شاه القاجاري للأجاز على ىذا التملق قاـ باعطاء  كزيادة
 ييفخبار اأإلى  ميكؿ الشاه فتح عليإال أف  كما فعل ال ركي مف قبلالميدي  اإلماـف عنائبا 
 . أ ثركانت 

الصيحة بالحق على ﴿اه أسمبرد كاشف الغطاء بكتاب خر قاـ ىك اآلي فقد خبار اما مف جية اأ
 كتقكيةالشاه  لمالقاة ايرافإلى  السفرإلى  كاشف الغطاءكىذا الرد دف   ﴾ٛٗٙ﴿﴾مف ألحد كتزندؽ
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التي  ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـعف  العالقة معو ع كالمحافظة على ارتباطو بنظرية النيابة
بدا مف  كاشف الغطاء كلـ يجد الشيخ وكل ف الشاه رفض استقبالع  يكف خبار اأيرفضيا  كاف

 .اقتحاـ القصر فاضطر الشاه الستقبالو مكرىا 
 .﴾ٜٗٙ﴿حد التنابز باألقاب كتبادؿ الشتائـ بينيماإلى  ي ككاشف الغطاءخبار لقد بلغ النزاع بيف اأ
نابيا  سموبميجة قاسية واألال وكانت﴿قائال  :  اتالفتخاال تلؾ طبيعة عفكيت لـ السيد الطالقاني 
ي ، كما خبار الميرزا دمحم النيشابوري المعروؼ باأل في تمؾ الفترة ييفخبار األ، وقد تزعـ فريق 
  .﴾ٓ٘ٙ﴿﴾الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي ييفصولتزعـ فريق األ

دمحم حسيف كاشف الغطاء حيف يفتخر بما فعلو جده اما مكقف كاشف الغطاء فيركيو لنا حفيده 
جده أي  ﴿ فمـ يزؿ﴿ في كتابو العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية في قكلو : ييفخبار أاب

ىكذا كانت طبيعة االجكاء كىذا ىك  ﴾...  يستقصييـ فيفنييـ وينفييـ ﴾جعفر كاشف الغطاء 
 العلمي الذي كاف بيف الطرفيف . سلكباأ

منيا حدة بل على  أقلمكاقف ييف قد قكبلت بصكلكلـ ت ف ىذه التصرفات التي صدرت مف اأ
الشيخ جعفر كاشف  تكفيبعد أف حيث كاف التشني  بيف الطرفيف ىك الرائج بينيما ف تماما  العكس 

ولما توفي ﴿:  يقكؿ السيد الطالقاني عليو ييفخبار األـ يتكقف تشني  الغطاء بمرض الخنازير 
  .﴾ٔ٘ٙ﴿﴾"لخنازيرمات الخنزير با " ي خبار األ كاشف الغطاء بمرض الخنازير ، قاؿ

جاءت بعد كفاة الشيخ  اث االقكى حداأإال أف  اثحدىذه الفترة الزمنية شيدت ال ثير مف اأف إ
اث حدت اأأييف كلده الشيخ مكسى كاشف الغطاء بدصكلكاشف الغطاء كالتي تزعـ زماـ اأ

ي خبار لميرزا اأالشاه القاجاري رسالة حذره فييا مف اإلى  فكتب الشيخ مكسى شيئا  ف شيئا  تتصاعد 
ي طيبة كعبر عنو بقكلو : خبار صلتو بالميرزا دمحم اأبأف كعند جكاب الشاه عليو قاؿ لو 

 .﴾ٕ٘ٙ﴿﴾نستفيض منو، ونستعيف بو﴿
ييف كلـ يكف ىذا الصراع في دائرة صكلكاأ ييفخبار األقد شيدت تلؾ الفترة قمة الصراع بيف 

الشكارع بسبب تحريض بعض إلى  الصراعالدرس كال حتى في المدارس الفقيية بل نزؿ ىذا 
الفقياء بفتاكييـ الطائفية كبنفس الطريقة التي حدثت بيف المذاىب االربعة مف قتل كت فير 

في كتابو الشيخية قائال  :  دمحم حسف آؿ الطالقانيكتيجير كتشريد كيحدثنا عف تلؾ الفترة السيد 
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إلى  الفضل ، بل تسربتأىل عمـو و في األوساط العممية ، ولـ تقتصر عمى طمبة ال فدوت﴿
 ﴾ٖ٘ٙ﴿﴾صفوؼ العواـ مما أدو ُه إال االستيانة بالعمـ واالستخفاؼ بحممتو

أنيـ كانكا يستنجسكف حتى مف كتب حيث  أيضا  و شيد التصعيد فإن ييفخبار اأاما مكقف 
أف الصراع بيف الفريقيف كاف عنيفا حتى أف الطالب و ﴿:  قكؿ حسف اأميفييف يصكلاأ
ييف إال بمنديل حتى ال تتنجس يده مف مبلمسة جمد صولي كاف ال يحمل مؤلفات األخبار األ

  .﴾ٗ٘ٙ﴿﴾الكتاب اليابس
كاف مف الممكف أف ﴿كيتحدث الدكتكر فرىاد ابراىيـ عف المشاحنات في تلؾ الفترة قائال  : 

  .﴾٘٘ٙ﴿﴾الضرب المبرحإلى  ييفصوليسير في الطريق وتحت إبطو كتاب لؤل إنسافأي  يتعرض
د مجدىا بنقاش يية لـ تستعصكلالمدرسة اأإال أف  يذا يتبيف لنا حدة المكاقف بيف الطرفيفكب

ارىابي دمكي ىت ت فيو كل الحرمات كازىقت النفكس  أسلكبعلمي كال بحجج دامغة بل بانتياج 
كاريقت الدماء بسبب ال ثير مف الفتاكى التي انطلق تنفيذىا بيف ايدي الجيالء فلـ يشيد ذلؾ 

 الت فير كالقتل ىك الرائج بيف الطرفيف .  أسلكبمف حكمة كال حلـ بل كاف الز 
 يدا  ي ىاجر مف ايراف كدخل العراؽ كاستقر في بغداد تحدخبار ف الميرزا دمحم اأأيذكر  تأريخف الإ

:  الطالقاني باتجاىو يقكؿ ييف تتصاعدصكلفي مدينة ال اظمية المقدسة ككانت مكاقف اأ
جماعطبة في وجيو و قا العمماء وقوؼ﴿ يـ عمى ىتكو وتحطيمو ، حتى انتيت القصة بمأساة ا 

وسممت  فظيعة فقد قتل عمى أيدي العواـ مع كبير أوالده بيجـو شّف عمى داره في الكاظمية ،
 ﴾ٙ٘ٙ﴿﴾السكاف لمعبث بياإلى  جثتو

اؽ مما الميرزا قاـ بنشاط فعاؿ ضد الفقياء في العر بأف كعف ىذه الحادثة يخبرنا الخكانساري 
إلى  يياجر مف النجف -ية بعد كفاة كالده صكلالذي تزعـ اأ -جعل مكسى كاشف الغطاء 

جملة مف الفقياء على إصدار فتكى تبيح  اتفاؽلغرض معالجة المكقفع كبعد  ﴾ال اظمية﴿بغداد 
 ﴾ٚ٘ٙ﴿بعد إحراؽ داره قتلة مأساكية!!  ﴾ىػٕٖٕٔ﴿قتل الميرزا دمحمع قتل ىذا الداعية الجريء عاـ 

في كقتو كمعو جم  مف ابنائو كتالمذتو كسلمت  ييفخبار اأي زعيـ خبار الميرزا دمحم اأىكذا ُقتل 
في كل  خرى ليعتبر اآلخركف بو ثـ تكالت المجازر تلك اأ كل ىذاللعبث بيا  الجيالءإلى  جثتو

 .بل كحتى باقي البلداف  مكاف في النجف ككربالء كال اظمية
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بل قد سبقة مقتل الشيخ حسيف كؿ ي في ال اظمية لـ يكف الحادث اأخبار إف مقتل الميرزا دمحم اأ
  ﴾ٛ٘ٙ﴿ كبنفس االجراـ ﴾ٔٓٛٔ/ٕٙٔٔ﴿ي في البحريف عاـخبار آؿ عصفكر اأ

ماال يخطر بباؿ إلى  كتأججت المياترات حتى أدتبيف الفريقيف  ياـكاشتعل الخالؼ في تلؾ اأ
ىتؾ البعض لحرمة البعض ، وانتقاص كل واحد إلى  حتى أدت ﴿:  يقكؿ السيد الطالقاني البشر
أمور شخصية إلى  ، وتطورت القضاياخر . وكاف كل فريق يرو ُه وجوب قتل الفريق اآلخر اآل

  .﴾ٜ٘ٙ﴿﴾االنتقاـ مف خصمو والتطويح بوإلى  بحتو تقريبا ، فكاف كل مف الخصميف ييدؼ
ابسم الطرؽ للتخلص مف  ككانت ىذه الطريقةبيف الطرفيف بيذه الطريقة كانت الحملة تمارس 

 أسـي بخبار الخصكـ كدر  الخطر المتكق  منيـ كت ررت عمليات القتل كالتصفية لرمكز الخم اأ
ي أماـ خبار اأ أتباع الخم تقلصت المساحة التي انتشر عليياحتى  البيتأىل الديف كتحت شعار 

يـ أن الإال لشيء  ييفخبار اأي القائـ على العنف الدامي المستيدؼ لرمكز صكلزحف اأال
ع كأقامكا على ذلؾ البينات حتى تيددت  البيتأىل ية عف مسار صكلنحراؼ مسيرة اأإشخصكا 

حسار الفكر أن كافيا سلكبمرا زىـ االجتماعية باأفكؿ كزعاماتيـ الدينية باالنحسار ككاف ىذا اأ
في ذلؾ  داف نائيةبلإلى  ييفخبار اأي مف جديد م  انسحاب صكلي كظيكر الخم اأخبار اأ
 . كالبحريف كمناطق جنكبية مف العراؽ كبعض بقاع ايراف الزماف
مف خمسيف سنة ظير احفاد الميرزا دمحم  أ ثركبعد  ييفخبار اأاستمر انحسار  أية حاؿكعلى  
إلى  ىػٖٔٚٔي في جنكب العراؽ كقد سعى ميرزا عناية هللا سنة خبار ي كتزعمكا الخم اأخبار اأ

 . سة العلمية ىنالؾ كقد أسس مسجدا  كبيرا  كمكتبة  كمضيفا  تنظيـ الدرا
 
ي صكلالمنيج اأإلى  قريبيفَفُيـ  ئيـ عف القدماءآرافي زماننا ىذا تختلف  ييفخبار اأف إ

ي فنجد انيـ صكلي كاأخبار بعد ظيكر جملة مف الفقياء المحايديف بيف االتجاىيف اأ خصكصا  
ية صكلالقدامى كقالكا ببعض القكاعد اأ ييفخبار اأجملة مف فقياء قالكا بالتقليد الذي كاف يرفضو 

 في زمانيـ . ييفخبار اأالتي رفضيا مشايخ 
 

 ييف :صولواأل ييفخبار األنقاط النزاع بيف 
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ية اما صكلية كاأخبار الحكادث كالكقائ  التي كقعت بيف اأإلى  تطرقنا في المبحث السابق
كيمكف حصرىا  ﴾ٓٙٙ﴿كثيرة قد ذكرىا جملة مف الفقياء المطلعيففيي  فييااختلفكا المسائل التي 
 فيما يلي :
تخييرا على الرعية اما أك الشرعية عينا  حكاـفي اأ جتيادييف يكجبكف اإلصكلف اأإ: وؿ األ 
اما  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل بركايات  أخذبال لية كيكجبكف ا جتيادفيحرمكف اإل ييفخبار اأ

 ركى عنو كاف تعددت الكسائم .مف أك عف المعصـك 
كالعقل اما  جماعكاإل ُسنةييف في الشرع اربعة ىي : ال تاب كالصكلاأ أدلةف إ:  الثاني
دكف  ُسنةبل بعضيـ افرط في ذلؾ كاقتصر على ال ُسنةبال تاب كال دلةفقد حصركا اأ ييفخبار اأ

علييـ ﴿ البيتأىل اال مف قبل يجكز تفسيره  و الأن ال تاب غير معركؼ ليـبأف ال تاب كقالكا 
أك ما كاف لو مبدأ حسي  منيـ مف أخذإال أف  العقلية حكاـاأ ييفخبار اأكقد رفض  ﴾السالـ

 . قريب مف الحس كالرياضيات
الشرعية كبالطرؽ الظنية ككما مر بيانو اما  حكاـييف يجكزكف اخذ اأصكلف اأإ:  الثالث
كعادي  كىك ما كافق نفس اأمرعلـ عندىـ قطعي كليس ظني فال يقكلكف اال بالعلـ كال ييفخبار اأ
اللغة أىل كاف الشارع ك  كلـ يجكزكا فيو الخطأ عادة ثابتا  عف المعصكـ  ي كىك ما كصلأصلك 

بالركاية ال  أخذكاف ا كاالستنباط بدكف ركاية جتيادكاف الظف ما كاف باإل علما كالعرؼ يسمكنو
 . ييفخبار اأكىذا بحد قكؿ  ظنا يسمى
 أنكاعاربعة إلى  حاديثبالنسبة لتنكي  اأ ة فقياء العامةييف اخذكا بطريقصكلف اأإ:  الرابع

كلـ يرد بيذا التنكي  يعتمد على طبيعة الراكي  حاديثكتنكي  اأ صحيح كحسف كمكثق كضعيف
صحيح كضعيف فقم كليـ في معرفة إلى  نيـ ينكعكف الحديثإف ييفخبار اأنص كال خبر اما 

 يث قكاعد . الحد
ي العادؿ الثقة عف مثلو اإلمامييف يفسركف الحديث الصحيح بما ركاه صكلاأف إ:  الخامس
ىـ إمامي ممدكح أحدأك كالحديث الحسف ما كاف ركاتو  ﴾عليو السالـ﴿المعصكـ إلى  كصكال

ىـ مكثق غير إمامي اما أحدأك غير منصكص عليو بالتكثيق كالحديث المكثق ىك ما كاف ركاتو 
 الحديث الضعيف فيك ماعدا ذلؾ.

أك ثبت كثبكت الحديث عنيـ اما بالتكاتر  الحديث الصحيح عندىـ ىك مافإف  ييفخبار اأاما 
اعتضاده أك الشيرة أك  القرآفتشيد بصحتيا كمطابقة  االحاد المحفكفة بالقرائف التي أخبارب
 اما الضعيف فالفاقد لما تقدـ مف شركط الصحيح . أخرى  أحاديثب
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 ييفخبار اأمحتاط اما أك مقلد أك اصناؼ اما مجتيد إلى  ييف صنفكا الفرقةصكلف اأإ:  لسادسا
 . أصال  الرعية كليا مقلدة للمعصـك كال مجتيد بأف يـ يقكلكف فإن
اما بكجكد  جتيادييف في زمف الغيبة محصكر بطرؽ اإلصكلف طلب العلـ عند اأإ:  السابع

في  جتيادعف المعصكـ نفسو كلك بالكاسطة كال يجكز اإل خذأالمعصكـ فيككف طريق العلـ با
كاحد في زمف الغيبة كفي زمف الحضكر  حكاـفيقكلكف اف اخذ اأ ييفخبار اأزمف المعصكـ اما 

القيامة  يكـإلى  حالؿ دمحم حالؿبأف بالركاية كال فرؽ عندىـ في االزماف كقالكا  أخذكىك ا
 . يككف غيره كال يجيء غيرهيـك القيامة ال إلى  عكحرامو حراـ
الفتيا كتكلي القضاء كاالمكر الحسبية اال للمجتيد كما  حديجكزكف أ ييف الصكلف اأإ:  الثامف
بأف فيمنعكف ذلؾ كيقكلكف  ييفخبار اأاما  جتيادرتبة اإلإلى  ليجكزكف متابعة مف لـ يص انيـ ال

 ﴾لييـ السالـع﴿ البيتأىل  حاديثأ الراكي المفتي كالقاضي كالذي يتكلى االمكر الحسبية ىك 
أىل لـ يرد بو اثر مف  عملأك كال يجكزكف متابعة المجتيد في قكؿ  يـأحكامالمطل  على 
 . ﴾لييـ السالـع﴿ العصمة
متجز  أك قسميف اما اف يككف مجتيد مطلق إلى  ييف يقسمكف الفقيو العالـصكلف اأإ:  التاسع
بطريق الركاية دكف  حكاـىك المتجز  كىك العالـ ببعض اأ الفقيوف إ : ييف فيقكلكف خبار أااما 
طلق فعند ماما العالـ ال تكجب العلـ اتفيو على ركاي لـ يطل  كعدـ العلـ عنده مقترف بما بعض
مقكؿ بالتشكيؾ فيقكى و ميما بلغ مف العلـ فيك يالفق أف ىك المعصكـ دكف غيره ييفخبار اأ

 بحيث ال يتكقف في حكاـجمي  اأ قكة االستعداد فيإلى  صلكاف الفقيو ميما بلغ فلف ي كيضعف
 في قكة االستنباط ما بلغ ييفصكلاأ حد مف الفقياءأو لـ يبلغ فإنكال يتردد في حكـ  مسألة

 . العالمة الحلي ككتبو مشحكنة بالتكقف كاالستشكاؿ
يعرؼ المقدمات ييف يشترطكف فيمف يبلغ رتبة الفتكى كمعرفة الحديث اف صكلف اأإ:  العاشر

االربعة كىي  صكؿكالنحك كالتصريف كلغة العرب كالمنطق كاأ صكؿالست كىي ال الـ كاأ
يشترطكف في ذلؾ غير معرفة كالـ  يـ الفإن ييفخبار اأكالعقل اما  جماعكاإل ُسنةال تاب كال

 العرب كبعض مسائل النحك كالتصريف . 
راء كاالفكار اما الشريفة باآل حاديثكاردة كاأال خبارييف يرجحكف اأصكلف اأإ: الحادي عشر 

 .المرجحات المنصكصة عندىـ فال يجكزكف غير ييفخبار اأ
الشرعية كال  حكاـمف الرعية اخذ شيء مف اأ حديجكزكف أ ييف الصكلف اأإ:  الثاني عشر
جتيديف اما مف الم أصبحك  جتيادبلغ رتبة اإلاال لمف الركاية يقينا  لمف عرؼ الحكـ بطريقالعمل 
العمل بالحديث كلك كاف مف خبر الكاحد بشرط اف  يـ يجكزكف بل يكجبكف للعاميفإن ييفخبار اأ
يعرؼ العامي ىذا بعد أف عف المعصكـ كاف يككف الحديث صريح الداللة ك  ثابتا   صحيحا  يككف 



كزكف يج ال ييفخبار اأكلو كيعرؼ ككف الحديث غير معارض بمثلو كجب عليو العمل بو بل اف 
 كالمعنى .  صحيح كاضح الداللة المجتيد بغير حديثإلى  الرجكع

ال ريمة التي تحمل الكجكه اما  ياتالكاردة كاآل خبارف العمل باأك يصكل: يجكز اأ الثالث عشر
المحكمة التي ال  ياتالصريحة كاآل حاديثال يجكزكف ىذا العمل بل ال يعملكف اال باأ ييفخبار اأ
 فييا . تشابو
الحكـ في االستحباب كال راىة بالحديث الضعيف بل ربما  يجكزكف  ييفصكلاأف إ : رابع عشرال

 حكاـال يفرقكف بيف اأ ييفخبار اأالمجتيد مجردة عف الدليل ك  الحكـ بفتكى إلى  ذىب بعضيـ
  . الخمسة
 : عندىـ ىك الخمسة حكاـاأتعريف ك 

 .كو اال لعذر كىك ما أمر الشرع بو فال يجكز للمكلف تر  : الواجب
ما أتى بو ع ل ف ال يعاقب لك  إذا نسافاإل و ع فيثابإتيانكىك ما رغب الشارع الناس ب : المستحب
 .تركو 
فال يثاب لك أتى بو ع كما ال  كىك كل عمل جائز تساكى طرفاه في الحاالت الطبيعية ع : المباح

 . يعاقب على تركو
بالثكاب لتركو ع ل ف لـ يتكعد بالعقاب  تركو فكعدكىك كل عمل رغب الشارع الناس في  : المكروه
 .على فعلو 
 .كىك كل عمل نيى الشرع عف فعلو  : الحراـ

بفتكاه في حالة مكتو  أخذبطالف تقليد المجتيد كاإلى  يذىبكف ييف صكلف اأإ:  الخامس عشر
ال يتغير بالحياة الحق بأف يـ يقكلكف فإن ييفخبار اأقكؿ للميت اما  الإذ  كاف قكؿ الميت كالميت

 يـك القيامة .إلى  يـك القيامة كحرامو حراـإلى  الحق ثابت كحالؿ دمحم حالؿ أف كالمكت
كانيـ مف غير مكافقة الحديث لو  القرآفبظكاىر  أخذايجكزكف  ييفصكلف اأإ:  السادس عشر
نجد تفاسيرىـ  كبذلؾ و قطعي المتفأن بالحديث أخذأكلى مف ا القرآفبظاىر  أخذابأف يقكلكف 

الذكر مصداؽ ينطبق على الفقياء أىل بأف مشابو لتفاسير المخالفيف في كثير منيا كقكليـ 
عف  القرآف إال بما كرد تفسيره بظكاىر أخذيـ اليجكزكف افإن ييفخبار اأاما  اآليةىـ بظاىر أخذ
 ع خكطب بو إال مف و ال يعرؼ القرآفأن يـ الشريفةأحاديثكافق  ماأك  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ

كالمتشابو ال يعلمو إال  متشابو كما عداه كالمحكـ بيف الشؾ فيو كالف القرآف فيو محكـ كمتشابو
 . ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةكىـ اأ الراسخكف في العلـ

 



 بقكؿ الشرعية عند تعذر العلـ حكاـفي اأ جتياديجكزكف اإل ييفصكلف اأإ:  السابع عشر
تحقق فإف مطلقا  المعصكـإلى   يفرقكف في ذلؾ بل يكجبكف الرجكعال ييفخبار اأك  المعصـك
ال سكتكا ككقفكا عندىـ  . قكلو قالكا كا 

أجراف اجر  فلو هإجتيادفي  أصاب إذايعتقدكف اف المجتيد  ييفصكلف اأإ:  الثامف عشر
على كقد تسلل  العامة أصكؿكىذا مف صلب  كاف اخطأ فلو اجر ل ده كعنائو كاجر ل ده أصابتو

يـ يقكلكف اف فإن ييفخبار اأكركاياتيـ الشريفة اما  ئمةاأ خباراذىاف المجتيديف م  معارضتو أ
كاف  ركاية أخذه بغيرإذ  حكـ بغير علـ هللاو اف اصاب الحق فقد أن المجتيد مأثكـ على كل حاؿ

 .  ا كاف اخطأ فقد كذب على هللاإجتياداخذ بيا فليس ىذا 
فأما أمر كضح دليلو كلك ييف اثناف صكلالمجتيد عف اأإلى  كر بالنسبةف االمإ:  التاسع عشر
كال يجب  و تعالىأحكامباأصل في نفس  أخذكاما أمر خفي دليلو فيجب ا بو أخذظنا فيجب ا
كأمر بيف غيو  رشده فيتب  أمر بيفاالمكر عندىـ ثالثة فإف  ييفخبار اأاما  كاالحتياط الكقكؼ
 حيث ال يعلـ فاالحتياط فمف اخذ بالشبيات ارت ب المحرمات مف كشبيات بيف ذلؾ فيجتنب
 . كاجب مسألةفي كل  ﴾لييـ السالـع﴿ فيما لـ يرد فيو نص عنيـ كالتكقف
 المت لميف مف غير مكافقة للقرآف أدلةيقكلكف بصحة اخذ العقائد مف  ييفصكلف اأإ:  العشروف 

 . ال يجكزكف ذلؾ ييفخبار اأك  كالحديث
 الفقو مف قكاعد أدلة أصكؿك  قكاعدال يقكلكف بصحة اخذ ييفصكلف اأإ:  عشروف الحادي وال
 بكجكب يقكلكف ك ذلؾ اليجكزكف يـ فإن ييفخبار اأاما التي استنبطيا علماء العامة  صكؿاأ

  . كالفركع صكؿدؿ عليو الحديث في اأ االقتصار على ما
كالحديث بل ربما من   القرآفمف  ديجكزكف اخذ العقائ ال فييصكلف اأإ:  الثاني والعشروف 
 صكؿاشتراطيـ في اأ كاف بطريق االحاد ال إذاالحديث  الفقو مف أصكؿبعضيـ اخذ مسائل 
 . يقكلكف بالعكس ييفخبار اأك  يفيدىـ ال القط  كخبر الكاحد
المبنية على  المسائل الشرعية ف االختالؼ فيك يصكلاأ: يجكز عند  الثالث والعشروف 

كالركايات في مسائل الفركع حيث  ياتكال يفسقكف مف يقكؿ بخالؼ الحق لآل الظنيةات جتياداإل
 يـفإن ييفخبار اأاما  ظنو انو مخطئ م خر فكل منيـ يجكز صكاب اآل الظف حكاـاف مناط اأ

 . كالركايات ياتكيفسقكف مف قاؿ بخالؼ الحق لآلفي المسائل الشرعية  يجكزكف االختالؼ ال
ادنى منو في غيره ممف ىك إلى  ييف رجكع الفقيو المجتيد منيـصكل: يمن  اأ الرابع والعشروف 

 معرفية قكاعدهإلى  يجب عليو الرجكع إنمابل  بالنص الشرعيلـ يظفر  إذامساكيو أك  العلـ
يقكلكف  ال يـفإن ييفخبار اأالفقيية غيره مف المجتيديف أما  صكؿد في اأو الخاصة كال يقلأصكلك 

مف  الفحص كالسؤاؿ عف الحكـ الشرعي كطلب الحديث مف غيره على الفقيوف بذلؾ بل يكجبك 
 الفقياء .



 حكاـييف كليـ مجتيديف في اأصكلاأ ية في تعريفاإلمامفقياء ف إ :الخامس والعشروف 
اف يـ يقكلكف فإن ييفخبار اأف فكليـ كاحد اما يالمتأخر إلى  الشرعية أبتداء  مف زماف ال ليني

المرتضى كالعالمة كالشييداف كالشيخ علي  كالسيد يكف أخبار  يـأمثال ليني كالصدكؽ ك المتقدميف كال
 . يـ مجتيدكف أمثالك 

كؿ ىـ قاؿ باأأ ثر عيني ك أك ييف كاجب اما كفائي صكلعند اأ جتيادف اإلإ : السادس والعشروف 
يضة على كل طلب العلـ فر اف إلى  يـ يذىبكف فإن ييفخبار اأأما  منيـ يقكلكف بالثاني قلكاأ
 كسائمأك بكاسطة أك مشافية  ﴾لييـ السالـع﴿ العلـ ىك اخذه مف المعصكميف كاف طلب مسلـ

خذ مف العالـ اآلالجاىل لـ ك اكاف الع ﴾لييـ السالـع﴿للمعصكميف  كاف الناس كليـ مقلدكف 
  . بالحكـ الذي علمو مشافية يسمى عالماأك المعصـك بكاسطة عف 

لـ يقل  حكاـفي حكـ مف اأ ىـ بقكؿأحدييف اف يقكؿ صكلكز عند اأ: ال يجالسابع والعشروف 
يفرقكف بيف تقدـ  ال ييفخبار اأك  كلك كاف عنده على ذلؾ دليل كاضح مف العلماء السابقيف أحدبو 

 .  ﴾عليو السالـ﴿ العمل على الدليل كىك قكؿ المعصكـالحق عندىـ ىك  أف القائل كعدمو
يكجبكف تعلـ علـ االدب كالنحك كالصرؼ كالمنطق كال الـ  ييفكلصف اأإ:  الثامف والعشروف 

 كىك كاجب كفائي فيككف تعلـ المقدمات كاجبا كفائيا جتياداإل ممارسة في يا شرطأن كنحكىما
كال تكقف  مف ذلؾ لعدـ تكقف فيـ الحديث على ذلؾ شيئا   يكجبكف  ال يـفإن ييفخبار اأأما 

كاف اال تفاء بالسؤاؿ  كرأسا  أصال  علـ المنطق إلى  تياج الفقيواح كلعدـ المعرفة على علـ ال الـ
 . و كاؼ في طلب العلـألفاظكمعرفة  عف الحديث كفيمو
أما  ي العدؿ الضابماإلمامعلى يطلق اال  ييف الصكلف الثقة عند اأإ:  التاسع والعشروف 

المكثكؽ بو  ىكالمتقدميف الرجاؿ  بل ما معنى الثقة في كالـ علماء : يقكلكف  يـفإن ييفخبار اأ
 . تشترط أمانتو كال عدالتو كال في النقل المأمكف مف ال ذب كما يعرؼ بالمعاشرة

المعصكـ م  انيـ  اإلماـكطاعة  ف طاعة المجتيد كاجبةأإلى  يذىبكف  ييفصكلف اأإ:  الثبلثوف 
 بانو لك اـاإلمعلى عصمة  استدلكا إنماكىـ  يجكزكف على المعصكـ يجكزكف عليو الخطا كال

تباعو في حالة الخط وإتباعب أمرو أن جاز عليو الخطا للـز اغراء هللا بالقبيح قبيح فيككف هللا  أكا 
 ال يـفإن ييفخبار اأأما  العدؿ كىك بعينو كارد علييـ في المجتيد بو كىك محاؿ لمنافاتو لدليل أمر

كجبكا طاعة العالـ اال ل كنو كلـ ي خاصة اإلماـيكجبكف طاعة  إنمايـ أن يلزميـ في ذلؾ شيء
 . تجب طاعتو بو كاال فال أمر اإلماـك  اإلماـاخذا عف 

 . فييـ المجتيد كالمحدث كالمجتيد المحدث ييفخبار اأييف ك صكلف اأإ:  الحادي والثبلثوف 
العقل  أدلةك  صكؿبقكاعد اأ أخذجكز االستنباط كايك  جتياداإل لشرائمالجام   ىك الفقيوالمجتيد ف
كالعالمة إدريس  أبفخاص كالمرتضى ك أك صحيح عاـ أك  مف غير حديث صريح جماعكاإل



ييف صكلكىؤالء مف اأ يـأمثالكالشييديف كالمحقق الشيخ علي ك  خر عنيـ كابنو فخر الديفأكمف ت
. 
دكف اف  حصل لو معرفة بالحديث كفيموفالمحدث ىك الذي يالمجتيد فيك غير المحدث اما 

 ية .خبار كالمحدث طبقة مف طبقات اأ جماعالعقل كاإل أدلةك  ؿصك يستخدـ قكاعد اأ
 حكاـكلـ يقل بجكاز اخذ اأ كما يسمكنيا جتياداما المجتيد المحدث فيك الفقيو الجام  لشرائم اإل

كالمحقق خليل القزكيني كالعالمة محسف ال اشاني  مجتيد محدث بذلؾ يسمى اال بالركاية كىك
مف طبقات  أخرى كىذه النكعية طبقة  الحر العاملي الشيخاليزدي ك  كعبدهللا طاىر القمي كدمحم
 . يةخبار اأ

ية في نفي حرمة فعل كجكدي صلبالبرائة اأ يجكزكف العمل ال ييفخبار اأف إ:  الثاني والثبلثوف 
في نفي حكـ كضعي كنفي نقض الخارج  ال القرآف اصغر كتابةكنفي حرمة مس المحدث حدثا 

في نفي كجكب فعل كجكدي كنفي كجكب صالة  كيجكزكف العمل بيا ال  مثمف غير السبيليف 
 .حيث اصالة البرائة نفسيا  مف االالكتر 

 خباراأ ية عند تعارضصليجكزكف الترجيح بالبرائة اأ ييفصكلاأف إ:  الثالث والثبلثوف 
 ذلؾ . يجكزكف ال  ييفخبار اأك 

البياف عف كقت الحاجة  بجكاز تاخيريقكلكف  ييفخبار اأف جملة مف إ:  الرابع والثبلثوف 
نمايكف مطبقكف على امتناعيـ ك صكلكاأ  . البياف عف كقت الخطاب الخالؼ عندىـ في تاخير ا 

العلـ إلى  سبيل ال إذاالمدعي  جماعيجكزكف العمل باإل ال ييفخبار اأف إ:  الخامس والثبلثوف 
 . يكف صكلعلى ىذا بعض اأ يـبغير الركاية عنو ككافق ﴾ليو السالـع﴿ بدخكؿ قكؿ المعصكـ
يقدح في  النسب كال خالؼ معلـكإلى  يلتفتكف  ىـ الأ ثر أك  ييفصكلف اأإ:  السادس والثبلثوف 

بيف معلكـ النسب كمجيكلو  فرؽ عندىـ كال ىذه القاعدةإلى  يلتفتكف  فال يكف خبار اأكاما  جماعاإل
 .كىك قكؿ المعصكـ بل العمل على الدليل
يتكقفكف  ييفخبار اأك  باحةفي االشياء اإل صليقكلكف اف اأ فييصكلف اأإ:  السابع والثبلثوف 
 تحريمو بل ىك مف قبيل الشبو اباحتو كالإلى  سبيل نص بجكازه ال لـ يرد مافي ذلؾ بل عندىـ 
 . فييصكلاأ إليوما ذىب إلى  ىذا القكؿ كذىبت ييفخبار اأ كخالفت طائفة مف
نصكا على  صحة ال تب اأربعة بأسرىا إال مابيعتقدكف  ييفر خبااأف إ:  الثامف والثبلثوف 

ف ال يقكلكف ييصكلكاأ العصمةأىل إلى  معدكمة النسبةأك مستفيضة أك يا اما متكاترة أن ضعفو
 ىا ضعيف .أ ثر بأف بل يقكلكف  بذلؾ

 إال فيما دؿ عليو النص ال يجكزكف العمل باالستصحاب ييفخبار اأف إ:  التاسع والثبلثوف 
 ييف على خالفيـ .صكلكاأ



الفقو كقكاعده التي استنبطيا  أصكؿإلى  ف يكجبكف على المجتيد الرجكعييصكلف اأإ:  االربعوف 
الفقو العامة  أصكؿمف اخترع أكؿ اف  ال ل على اتفاؽالعامة كالشافعي كأبي حنيفة م   فقياء

يجكزكنو إال فيما دؿ  ال يـفإن ييفخبار اأهللا أما  إف شاءكما سياتينا بالتفصيل  كأكليـ الشافعي
العصمة أىل قكاعد إلى  فال يجب الرجكع عندىـ إال ﴾علييـ السالـ﴿ العصمةأىل عليو كالـ 
 دكف غيرىـ .

شيرة بيف الفريقيف كالتي كاف التنازع كالتشني  فيما بينيـ مبنيا علييا كما   ثرىذه ىي الفركؽ اأ
ييف باشتراطيـ ضمف صكلاف اأي ذكرناىا منيا تلعف ا يةأىمتقل  ال أخرى اف ىنالؾ فركؽ 

ال  اف يقلد غيرهعليو حـر  يُ أصكال  المجتيد المطلق أنو يجب عليو أف يؤسس لنفسو  شركط فييا كا 
ينتيكف ييف صكلالفقياء اأفإف و الخاصة كبذلؾ أصكلكلو على مقلدا  ال مجتيدا  كيبني فقيو  عد

ية كما اف سالمالمذاىب اإل أصحابما ىك حاؿ كمستقلة  أصكؿأصاحب  ةعدإلى  ال محالة
 كقكاعد اثبتيا المتقدمكف كلك كانت مف الثكابت عند أصكال  ي الحق ال امل بنسخ صكلللفقيو اأ

 القدماء كما سيأتينا ذكرىا .
في اختالؼ  كف ت أحكاـك  أصكؿمف ـ طياستنباه ابنتما ك  ييفصكلاأ أقكاؿفإف كبطبيعة الحاؿ 
فسيـ أن كفتحكا كىـ بذلؾ يككنكف قد الغكا ربانية التشري كالقكاعد  صكؿي اأدائـ الختالفيـ ف
ما اشتير عنيـ  أبرزكمف  ةكضعيشريعة إلى  لتحكيل الشريعة مف ربانية مصراعيوالباب على 

 كشراء   غناء كالمكسيقى عزفا  كاستماعا  كبيعا  الك المحرمات في ىذا السياؽ اباحتيـ لجملة مف
باحةكغيرىا كثير كما سياتينا ك  تكلي المرأة للقضاء كالمرجعيةآلالتو ككذلؾ  الصكر إلى  النظر ا 

كالحكـ بشرعية بنكة ما يتخلق  كجكاز تلقيح المرأة المسلمة المتزكجة بنطفة رجل اجنبي باحيةاال
 كمسائل االرث النسب الشرعي تحققمف  الشرعية عليو حكاـكالقكؿ بترتب جمي  اأ كيتكلد عنو
كلك كانت نطفتو مف  فتحمل مف غير زكجيا كلك كانت تلؾ المرأة متزكجة . مف االمكركغيرىا 
اما  ىك الطريق الشرعي الشباع الغريزة الجنسية إنماف الزكاج إكالقكؿ بما ملخصو  محارميا أحد

 . كغيرىا كثير سكؼ نذكرىا بالتفصيل!!  االيالج الحمل فيصح اف يتفق بأي نحك غير
المركية في مصادر  النصكص أ ثربييف التعبد صكلىك الغاء اأ خرى ؽ اأف مف الفكار أكما 

ف ك يصكلاأسسو أذلؾ لقكاعد الجرح كالتعديل كما  جعل الحا مية فيك المعتمدة ك الحديث المعتبرة 
 ﴾الفارؽ الخامس﴿ذكرناىا في التي  نكاعاأإلى  حاديثككذا تقسيـ اأ ال تنيض بحجيةبأف مف م

 خبارمف النصكص الشريفة كاسقاط ما يستطيعكف اسقاطو مف اأالتشري   ةمف اجل افراغ دائر 
ال إ مرماميـ في ظاىر اأأ يبقى حتى ال ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  أئمةالمركية عف 

دكف تعبدكا بيا يكمنطقية ل عقلية كمباني فلسفية أصكؿمف  أسسكهما إلى  اللجكءإلى  الضطرارا
 النصكص المعصكمة .



القط  على  دكف  كف الظن ىـ علىشدة فرطيـ في اعتمادييف ىك صكلمفارقات اأ ف مفأكما 
كال طريقيـ تجدىـ ال يقطعكف بصحة  كالركايات ياتالظف مف اآل الرغـ مف كل ما كرد في ذـ

كلذلؾ نجد في يظنكف بلكغ كل ذلؾ كال يقطعكف  يـ كال بصحة أعماليـ حيثأصكلبصكاب 
يتيـ بقضاء صكميـ كصالتيـ كحجيـ كغيرىا مف االعماؿ كصايا فقياء ىذه المدرسة ىك كص

 نقصانيا !! أك لظنيـ ببطالنيا 
اث بينيا كبيف أحدحصل مف  ية كماخبار الى ىنا نككف قد انتيينا مف بياف مجمل للحركة اأ

 ييف .صكلاأ

ك بياف اف ما يعنينا ىأبدا  خر كال يفيـ القار  ال ريـ باننا نداف  عف طرؼ في مقابل الطرؼ اآل
تلؾ التي اريق بيا الدماء  خصكصا  ﴾ ك السالـ اث التي حصلت بعد غيبة كلي هللا ﴿عليوحداأ

﴾ كسلؾ سبيل علييـ السالـ﴿ ئمةكاحلت بيا المحاـر كىذا حاؿ طبيعي لمف ترؾ كصايا اأ
 . ليـ المخالفيف
لـ يكف ىك ذات  فييخبار اأك  ييفصكلكال مف اأ الذي اتبعو سلكبالذي نريد بيانو ىك اف اأف إ
الدعكة بالحكمة كالمكعضة الحسنة حيث أي  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل نا بو أمر الذي  سلكباأ
ييف على انيـ مف النجاسات حتى انيـ صكلكانكا يتعاملكف م  اأ ييفخبار اأننا قرأنا كيف اف إ

اسرفكا في القتل ييف قد صكلكما اف اأمف التنجس  خكفا   اليابسة!! يلمسكف كتبيـ كانكا ال
 كغيرىا مف االمكر التي كسعت الشقة بينيـ حتى حصل ما حصل ككما قرأنا . كالتيجير كالت فير 

 : الكشفيةأو الحركة الشيخية 

انتيى نسبيا بعد ظيكر الحركة الجديدة  ييفخبار اأييف ك صكلشب بيف اأنالصراع الذي ف إ
ييف فتكجيت صكلكاأ ييفخبار اأعما عليو  جديدا   ليا فكرا  كالمتمثلة بالشيخية كىذه الحركة كاف 

مف اجل االطاحة بزعيـ ىذه الحركة اال كىك  هليا كعدك باع ثكابت اعتقاد ا بيف متب إليياالنظار 
 الملقب بالشيخ االكحد المكلكد في عاـ اأحسائي المطيرفي بف زيف الديف أحمدالشيخ 
 .﴾ٔٙٙ﴿ مؤسس مذىب ال شفيةكيعد االحسائي  ﴾ىػٙٙٔٔ﴿

لالحسائي عدد كبير مف المصنفات كفي مختلف العلـك كالمعارؼ كقد كرد ذكر مؤلفاتو في 
كىك خاص بفيرسة مؤلفاتو المطبكعة  اأحسائي لرياض طاىر أحمدفيرست تصانيف الشيخ 

مف رسائل ككتب كخطب  الشيخ االحسائيما صدر عف  مؤلفا ". كفيو إف مجمكعٗٓٔالتي بلغت "
"ع مف مخطكطة كمطبكعة على مسألة ٘٘٘المسائل " " كمجمكع جكاباتٗ٘ٔكفكائد كقصائد "

 ككذلؾ كتابي العصمة كالرجعة شرح الزيارة الجامعة ال بيرة أشير تلؾ المؤلفاتكمف  اأقل
 .كغيرىا
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نحك كصرؼ  بفركعو مف اأدب كالمكسكعية فقد كتب في تمتاز بالتنكع الشيخ كانت كتابات
الرياضيات مف حساب كىندسة كفلؾ كفي  ع كفيالمنطق  فيكما كتب  كبالغة كلغة كعركض

ة كال الـ كالعقائد لييكالحكمة اإل تأريخككذلؾ في االخالؽ كال كالتفسير كالحديث صكؿالفقو كاأ
 ﴾ٕٙٙ﴿ كالرمل كالجفر كال يمياء كغيرىا كالعلـك الغريبة
الخكانساري ك ير منيـعليو ال ث أثنىالتراجـ كالرجاؿ ف أصحاباالحسائي في كلمات  أسـكُذكر 
نصو :  ما ىذا غلكال أصحاببانو مف  وو كالدفاع عنو حتى قاؿ فيمف قاؿ عنفي كصف بالغ الذي
الجبللة أىل الظاىر مف عممائنا باالفراط والغمو مع أنو ال شؾ مف أىل يرمى عند بعض ﴿
 .﴾ٖٙٙ﴿﴾والعمو
كنة ع بل كلطريقة مال إنو كاف شديد اإلنكار لطريقة الصكفية المكىكذكر صاحب الركضات  

 . ت فيره إليوبحيث أنو قد ينسب فإف محسف ال اشي الملقب بالفيض في العر 
حاشية انكار البدريف حيث قاؿ في حقو دمحم كاشف الغطاء في كممف ذكر االحسائي ككتب عنو 

  .﴾ٗٙٙ﴿﴾ إلخ ... يةاإلماموالحق أنو مف أكابر عمماء ﴿: 
ية المؤسسيف في ىذا اإلمامحد رؤساء الطائفة ومحققي أ﴿: كقاؿ الشيخ آقا بزرؾ الطيراني 

 فقياً  ومنقوالً  . فاز بدرجة عالية مف العمـ والعمل ، معقوالً  ﴾القرف الثالث عشر  ﴿القرف 
بالقبوؿ ، والقى استحساف األكابر والفحوؿ  ﴾حاشية المعالـ﴿. وقد حظي ىذا الكتاب  أصوالً و 

  .﴾٘ٙٙ﴿﴾مف المحققيف واألعبلـ
بف زيف الديف األحسائي فخر  أحمدلشيخ ا﴿:  حتى قاؿ كثيرا  غالى في مدحة  آخركفريق 

، تاج الدىر وناموس العصر ، العبلمة األوحد ، والفاضل الفيامة األمجد  ياـاالعبلـ وذخر األ
  .﴾ٙٙٙ﴿﴾، العالـ الرباني والفاضل الكبريائي الصمداني

الشيخ ﴿حيث قاؿ ما ىذا نصو :  السيد علي البركجرديك تناقض قكلو في سطكرآخر كفريق 
بف زيف الديف األحسائي ، وىذا الشيخ عمى ما سمعت  أحمدالمحدث العبلمة الفيمسوؼ الشيخ 

إال أف  مف الوالد كاف مرتاضا ، كثير الذكر والتفكر ، مدرسا متكمما ، فيو بنفسو ثقة معتمد ،
  .﴾ٚٙٙ﴿﴾، بل حكـ بعضيـ بكفره ، كالسيد الصدر  العصر يذمونوأىل 
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الجنيد ككيف كق  أبف الرجاؿ فقد ذكرنا ترجمة  أصحاب ت ف بجديدة علىكىذه التناقضات لـ 
بيت أىل إلى  الرأيو كاف يعمل بالقياس كنسب إال إنالمترجمكف لو بالتناقض مف حيث انو ثقة 

 العصمة !!
 قبل قليل . كالحق اف مف تعجبو افكار االحسائي ككتبو يبالغ في مدحو كأطرائو كالعكس ما قرأناه

أك التراجـ الشيخ االحسائي مؤسس الحركة الشيخية  أصحابكعلى العمكـ يعتبر المحققكف ك 
 فيسموف بالشيخية﴿كعف ىذه الحركة يتحدث محسف االميف في اعياف الشيعة قائال  : ال شفية 
الكشف وااللياـ الذي يدعيو ىو إلى  كما يسموف بالكشفية نسبو .. أحمدأتباع الشيخ أي 
  .﴾ٛٙٙ﴿﴾يدعيو لو أتباعوو 

ريق المكاشفة كالشيكد كلذلؾ سمي و كاف يدعي العلـ عف طفإنفمف ناحية منيج الشيخ االحسائي 
انو شاىد في المناـ  قاؿ االحسائيبأف القكؿ بالمكاشفة كذكركا إلى  تباع الشيخ بال شفية نسبةأ
 شيئا  كسألو اف يعلمو  ﴾السالـليو ع﴿الحسف  اإلماـاالثني عشر مجتمعيف ع فتعلق بأذياؿ  ئمةاأ

في المناـ  ﴾لييـ السالـع﴿ ئمةيرى أحد اأككاف التي يجيليا ك يحل بو المشا ل التي تعترضو 
أبياتا مف الشعر ع ل نو نسييا عندما استيق  ع  اإلماـحتى يسألو فيجيبو فعلمو  بشكل دائـ

.. ككاف يقرأىا كلما أراد اف كتأسف لذلؾ ع ثـ شاىد المنظر في الليلة التالية كحف  اأشعار
مف  كيجالسو كيسائلو ع كيحل عبره المشا ل كالغامض ﴾لييـ السالـع﴿ ئمةيشاىد أحد اأ
 المسائل .

مسائل كانت غامضة ع ثـ  الحسف بف علي فأجابو عف اإلماـمنامو ذات ليلة  كقاؿ : انو رأى في
نو كض  فمو  و بيتا مف الشعر كلما قرأه قبلعلم الشريف على فمو كأخذ يمج فيو مف ريقو ع كا 

  .﴾ٜٙٙ﴿فرصة التعلـ منو كأتيحت لو ئمةالنـك رأى في منامو أحد اأ
طالب الشيخ االحسائي انو بيف طريقة استاذه في قكلو :  أحدكينقل عف السيد كاظـ الرشتي كىك 

 طريقتو الروحانية التي ترمي فيإلى  وكاف يدأب في التدريس وتمقيف الناس وبث الدعوة﴿
ما لـ يكف مألوفا يومئذ مف الشذوذ عف الظاىر والتمسؾ بالباطف ونحو إلى  األشياءإلى  النظر

  .﴾ٓٚٙ﴿﴾مف القـو عمى استغراب تمؾ الطريقة كثيراً ذلؾ مما حمل 
 أنواعىو مف بعض  إنماأف تحصيمو وانشراح صدره عمى ىذه الصورة ﴿:  أيضا  كقاؿ 

كشف واالشراؽ ونحو ذلؾ مف العنايات الخاصة ، مف مثل الأو االليامات والنفث في الروع 
  .﴾ٔٚٙ﴿﴾مما ىو خارج عف مألوؼ عادات البشر
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م  أنو حصل استاذا  معركؼ أك قم كليس لو شيخ  أحد  استاذه لـ يدرس عند بأف كذكر الرشتي 
 !!ىا آراء كأنظارأ ثر العلكـ العقلية كالنقلية ع كلو في  أ ثر
 أغلبخ االحسائي فللشيخ اساتذه معركفيف قد اخذ عنيـ مخالف لما عليو الشي ىذا القكؿف إ

 : ع منيـيف الفقياء المعركفجماعة مف العلكـ فكاف يركي عف 

السيد علي ك  الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفيك  السيد دمحم ميدى الطباطبائي بحر العلكـ
عصفكر الشيخ حسيف آؿ ك  السيد ميرزا ميدي الشيرستاني﴾ ك الرياض﴿الطباطبائيع صاحب 

ىؤالء المشائخ الستةع طبعت إجازتيـ ك  بف الشيخ حسف الدمستاني البحراني أحمدالشيخ ك  البحراني
اأحسائي"ع ثـ طبعت ىذه اإلجازات مستقلة في  أحمدضمف كتاب "ترجمة الشيخ  -للمترجـ-

 . ﴾ىػٜٖٓٔ﴿النجف عاـ: 
نفاتيـ ككصفكا الرجاؿ ذكركا اساتذة الشيخ االحسائي في مص أصحابكما اف جملة مف 

أشير يختار  نو كافإفالدراسة  أياـكا تساب الفضائل االحسائي بالجد كالسعي لتحصيل العلكـ 
في البلداف  التنقلك  المشقةإلى  رجاؿ العلـ المتقدميف في التدريس ع كلك أدى ذلؾك  المدرسيف

 .﴾ٕٚٙ﴿لتحصيل تلؾ العلكـ
غلك كاضح في حق االحسائي كلعل ىذه يو فو مف طلبة الشيخ أمثالالذي ذكره السيد الرشتي ك ف إ

 تباعيا.أال لمات جعلت البعض يأخذ مكقف مف الشيخية ك 
وقد سئل ﴿نصو :  ما ىذاالقكؿ عف استاذه إلى  كلـ يقف الرشتي عند ىذا الحد فحسب بل ذىب

العمـو بل كميا ، فأجاب بما لـ يوجد في كتاب ولـ يذكر في خطاب بل بما تجده  أغمبعف 
  .﴾ٖٚٙ﴿﴾مى الفطرة تقبمو الطبيعة كأنو مستمع ذلؾ وعالـ بما ىنالؾمنطويا ع
اال مف خصائص كمكاصفات  الستاذه ما ىيىذه المكاصفات التي ادعاىا الرشتي ف إ

ما  كثيرا   ﴾كآلو كسلـ تسليما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿بل كاف النبي فقم دكف غيرىـ  ﴾علييـ السالـ﴿المعصكميف 
هللا في  أنبياءاالحسائي قد تفكؽ على فإف كعلى حد مزاعـ الرشتي  ليجيبيساؿ فينتظر الكحي 

صلى هللا ﴿و كاف يعطي جكابا  الي سؤاؿ ُيسأؿ عنو كىذه الصفة لـ ت ف في رسكؿ هللا أن صفاتو
 فتأمل . ﴾كآلو كسلـ تسليما عليو كآلو كسلـ

و قد كرد عف أن ال يشعرث المدح الستاذه فذمو مف حي أرادكما اف السيد الرشتي بأدعائو ىذا 
 إف مف أجاب في كل ما يسأؿ عنو لمجنوف  ﴿ :أنو قاؿ  ﴿عليو السالـ﴾الصادؽ  اإلماـ
﴾﴿ٙٚٗ﴾.  
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ىذا مف جانب اما ك .  بالعلـك بل كليا فأجا أغلبعف  ُسئلقد كالرشتي يقكؿ في حق استاذه بأنو 
 اأشياء تفسيرإلى  التي ترميك طريق الركحانية الإلى  كىك ادعاء المكاشفة كاللجكءخر الجانب اآل
بأف فيرد على ىذا الجانب  عما لـ يكف مألكفا يكمئذ مف الشذكذ عف الظاىر كالتمسؾ بالباطفإلى 
أي  البرىاف العلميإلى  ىذه ال شكفات مكاشفة الفقياء غير صحيحة مالـ تخض إلى  الرككف 

ىذه الطريقة مما لـ اف نفس كما  عالدليل النصي الكارد عف الثقليفإلى  خضكع ىذه ال شكفات
كما اف عكالـ  حكاـلـ يرد بيا نص معيف يدؿ على حجية ال شف في معرفة اأتخض  للدليل ف

ىذه الطريقة غير فإف كالحق  عكقكانينيا تختلف عف قكانيننا عال شف كالرؤيا تختلف عف عالمنا
كاضحة كليست الحجج كما اف حجة هللا ىي الحجة ال عمعصكمة فتكق  صاحبيا في مزالق كمأخذ

كيقكؿ آخر فقاؿ كذا كياتي شخص  اإلماـشخص كيقكؿ رأيت أي  الغيبية كالتي يمكف اف يدعييا
خر كقاؿ بالنقيض كما اف التفسير ليذه ال شكفات كالرؤى قد يتبايف مف شخص آل اإلماـرايت 

آخر ا باختالفا  ييف كغيرىـ فكقعنصكلنا خرجنا مف اختالؼ الفقياء اأفإنكقد يختلف كبالنتيجة 
  . أخرى كبطريقة 
يعلف الشيخ يدعي العصمة حيث انو بأف انيـ قالكا  اأحسائيالمعارضيف للشيخ  أقكاؿكمف جملة 
اليدو ُه  أئمةعممُت عف  وأخذت تحقيقات ما﴿:  وذلك في قوله معصكـ عف الخطأكالمو  أف

وىـ عمييـ  فيو عنيـ ي ما أثبتُّ في كتبيألن لـ يتطرؽ عمى كمماتي الخطأ عمييـ السبلـ
 ُيخطيء مف حيث ىو تابع ومف أخذ عنيـ ال معصوموف عف الخطأ والغفمة والزلل السبلـ
﴾﴿ٙٚ٘﴾.  

 البيتىل ف الشيخ لـ يدع العصمة إال أإ نقكؿ :كلنا في كالـ المعارضيف ليذا القكؿ كقفة ف
بالتبعية كاف  فيك معصـك كلـ يخرج عنو المعصكميفتمسؾ بكالـ  ع نعـ مف ﴾علييـ السالـ﴿

 كاف ىذا نادرا .
أف الشيخ نفسو كاف يستخدـ بعض العبارات الظنية كمما يؤكد عدـ ادعاء الشيخ للعصمة ىك 

لو كىذا إف دؿ  مذتوالظاىر ع كلعل . كمما يشيد بعدـ عصمة الشيخ مخالفة بعض تال : كقكلو
أك يخ على أنو معصكـ م  الش كف يتعامل كانك لـ يك ىؤالء الطالبعلى أف  يدؿ وفإنعلى شيء 
 مف الفقياء .في جمي  مطالبة ع بل ىك كغيره  ئمةاأ يفرغ عف لساف

 : البحث في محكريفإلى  دراسة مرحلة الشيخ االحسائي تحتاج مناف إ
 :وؿ المحور األ 

                                                 
 حجري  - ٗص  -شرح فكائد الحكمة  - ٘ٚٙ



 ييفصكلاأكسائر  ا  يأصكل فمف ىذه الناحية كاف الشيخ فقييا حكاـطريقة الشيخ في معرفة اأىك 
 ﴿ييف صكلاأ عنده أربعة كما عند غيره مف دلةفاأ حكاـكبينيـ في استنباط اأ نوال فرؽ بي
  .﴾جماعإلكا كالعقل ُسنةكال ال تاب
خاصة في معرفة المسائل العالقة لديو فكاف يستعيف بال شف ف للشيخ االحسائي طريقة أال إ

 كالرؤيا لتحصيل العلـ بما يجيلو ككما تقدـ ذكره .
يـ أحكالـ في معرفة إلييالتكقف كاالستشكاؿ كاني لما رجعت إلى  عديدة تدعكاللشيخية امكر ف إ

نا لك إال إن قكاؿىماؿ كل ما سمعتو مف غيرىـ مف التيـ كاأإ  كعقائدىـ رجعت بنية حسنة محاكال  
مف قبل حيث  أحدالتقليد قالكا بمقكلة لـ يقليا  مسألةيـ في إال إنيقكلكه  تنزلنا جدال كقبلنا بما

تباع شخص خاص في كل زماف يسمكف ىذا الشخص بالشيعي الخالص كيقكلكف إكا بكجكب ادع
كذكر ىذه االعتقادات  عاإلماـك  وبعد هللا كرسكلأي  بانو مرآة صفات المعصكـ كىك الركف الراب 

وكذا فساد ما يدعيو الشيخية ﴿في قكلو :  ميرزا دمحم تقي اأصفيانيجملة مف منتقدييـ منيـ 
الخالص ويزعموف أنو مرآة  يشخص خاص في كل زماف ، يسمونو بالشيع باعإتمف وجوب 
ال دليل عمى ىذه األقاويل إذ  يماف، وأف معرفة ذلؾ الشخص ىو الركف الرابع لئل اإلماـصفات 

  .﴾ٙٚٙ﴿﴾بل الدليل قائـ عمى بطبلنيا
فقد اطبقت ُيذكر ف يحصى ك أمف  أ ثراالدعاء مف الشيخية  االدليل على بطالف ىذبأف كالحق 

عف أبي حمزة الثمالي قاؿ : ذلؾ منيا ما كرد عف  نفيالدالة على  خباركتب الحديث بنقل اأ
إياؾ أف تنصب رجبل دوف الحجة فتصدقو في كل ما  ...﴿:  ﴾عليو السالـ﴿قاؿ أبك عبد هللا 

  .﴾ٚٚٙ﴿﴾قاؿ
ل نى العجيبة الغريبة كقلدكىـ الاللقاب كا يةاإلماممف كل فرؽ  أ ثرالشيخية قد قدسكا رجاليـ ف إ

تاج الدىر كنامكس ك  ياـفخر االعالـ كذخر اأكاالكحد كاالمجد ك  كالفاضل ال بريائيكالصمداني 
ـ ٖٜٙٔشيخ مف مكاليد إلى  كغيرىا كثير حتى انيـ اليـك يرجعكف الفيامة اأمجد ك العصر 

 . يـلأحكاىـ ك أخبار كما ىك معلـك على مف تتب   عكيطلقكف عليو لقب ركح الشريعة
نجد ما كىذا التقديس الذي يعطى لغير المعصـك ليك مف االمكر المحدثة في الديف كمما لـ 

لقاب التي كما اف ىؤالء الرجاؿ قد اعجبتيـ ىذه اأ الشخصي جتياددليل غير اإلأي  في يؤيده
ا مقتصر  مركليس ىذا اأ أيضا  تباعيـ بشكل خاص فغضكا عنيا النظر كعف مناقشتيا ألقبيـ بيا 
جمي  الفرؽ كلـ يكف ىنالؾ فرؽ بينيـ إلى  تعدى ىذه الفرقة ككصل حتى ال نظلميـ فقدبالشيخية 
 احل عناف النظر كالتحقيق في ىذه االلقاب عند رجاؿ الديف بشكل خاص . إذاكبيف غيرىـ 
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 : المحور الثاني

ذا الجانب كىك محكر العقائد عند الشيخية بشكل عاـ كالشيخ االحسائي على كجو الخصكص كى
 .لـ يذكرىا غيره أقكاؿسائي تفرد بمف حيث اف االح ىـاأ
يجد عندىـ فإف العر أىل ال شف كالرؤى مف الشيخية كالصكفية كبعض أىل  حكاؿالمتتب  أف إ

كىذا نتيجة طبيعية لمف ياخذ  شطحات كعبارات معميات مف خرافات كأمكر تلحق بالسخافات
ال إكالتي ال يعلميا بشكل مطلق فسير مخالف لحقيقتيا يفسرىا بتأك بظاىر ال شف كالرؤيا 

 المعصـك .
كمف ىذه االمكر ما ينقلو االميف مف بعض رسائل االحسائي كالتي سألو فييا سائل عف الدليل 

فاجابو بعبارات ال تفيـ ﴿ االميف جكابيا قائال  : كذكر ﴾عليو السالـ﴿الميدي  اإلماـعلى كجكد 
ىذا التعبير  أمثاؿالتقى كاؼ الكينونة مع باء البينونة مع كثير مف تشبو ىذه العبارة : إذا 

ف فإف المعترض إلى  ظير ما سالت عنو ثـ قاؿ لو : ابعث بيذا الجواب فيمو فقد أخزاه هللا وا 
بيذا الجواب فبل شؾ أنو لـ  إليولـ يفيمو فقد أخزاه هللا فقمت لما رأيت ذلؾ : إف كاف بعث 

 .﴾ٛٚٙ﴿﴾يفيمو وقد أخزاه هللا 
الجنة كالنعيـ المكعكد  أحكاؿرسالة بعث بيا الشيخ االحسائي للسلطاف فتح شاه ذكر فييا  كفي

اّنو لما ثبت اف في الجّنة اشجارًا تنبت بنساٍء  ﴿: فييا فقاؿ بمقالة عجيبة كىذا نص كالمو 
ارًا تحمل ىنالؾ اشجفإف واؽ   جزائر الواؽىو ما في و  مثبلً معّمقات بشعورىف خمق للّا لذلؾ 

دخل تمؾ النواحي إلى  بنساء اجمل ما وجد في الدنيا ولقد نقل المورخوف اف بعض المسافريف
الدنيا وذكروا انيا أىل يجدىا في نساء   وجد لّذة لـوقطف منيا نساًء وواقعيا و ىذه الجزيرة 

جزيرتيـ واؽ وليذا سّميت   بيدىا اف اقبل وتقوؿ في كبلميا واؽ إليورأت الرجل اومأت  إذا
  .﴾ٜٚٙ﴿﴾جزائر الوقواؽ 

ف الحورّية عرض ا ﴿كفي نفس الرسالة ذكر االحسائي كصف الحكرية في جناف هللا قائال  : 
ىو سبعوف ذراعًا بل قيل ﴾ و  ﴿عالرجل في الجّنة يكوف بقدر ابينا آدـ عجزىا الف ذراع و 

جواب انو قد عمـ مف ثبلثوف ذراعًا فكيف يتوصل الي نكاح الحورّيو التي عجزىا الف ذراع ال
ف واف االشياء تجري عمي حسب ما يخطر وفييا ما يشاؤ الجّنة ليـ أىل ضرورة الّديف اّف 

ذاقدرىا حاؿ الفعل و  ىمواقعة مثل ىذه تطوؿ التو عم أراد إذابباليـ ف فرغ رجع عمي حالتو  ا 
ذاديرا ، و قدروىا تق ىقولو تعال تأويلعند الفراغ ذلؾ تقدير العزيز العميـ وىو  ىاالول اف  أراد ا 
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ذاَيُكوف ىو بقدر الحورّية كاف كما يشاء و   اف تكوف الحورية بقدره كانت كما يشاء أراد ا 
.﴾﴿ٙٛٓ﴾.  

لعل الشيخ قد تكىـ  : قكؿأتباعو ك اترؾ التعليق على ىذيف المقطعيف احتراما  للشيخ االحسائي كأ
 .يخطئ كيصيب لفقياء لعصمة كانو كسائر البيذا التصريح كىذا ما يثبت بانو فاقد 

في الحكمة كالفلسفة فانفرد في رأيو كخالف  يةاإلمامف الشيخ االحسائي خالف باقي فقياء إ
كعلى  ع صكؿفأخذ الحكمة مف بعض ظكاىر النصكص كانكر العقل في فركع اأ حكماء القكـ

منحصرة  عند الشيخيي فالحكمة كالفلسفة  مسألةىذا خالف الشيخ االحسائي باقي الفقياء في 
 فإنيـ اعتمدكا على عقكليـ كآرائيـ على خالؼ سائر الحكماءمف النصكص المركية  فيما جاء
 . حاديثاعتمادىـ على اآليات كاأ مف أ ثر

فبالعقل يعرؼ الخالق كيصدؽ  الديف أصكؿالعقل ىك العمدة في معرفة بأف كيرد على ىذا القكؿ 
عليو ﴿مكسى بف جعفر  اإلماـلعقاب كقد بيف كبالعقل يعرؼ الثكاب كا اإلماـالنبي كيعرؼ 
فضل العقل كمكانتو كقد نقل ذلؾ المحدث ال ليني في ال افي كما انو  يشاـ بف الحكـل ﴾السالـ
  .﴾ٔٛٙ﴿﴾العقل دليل المؤمف﴿قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿عف أبي عبد هللا  قد كرد
جة فيما بيف العباد وبيف حجة هللا عمى العباد النبي ، والح﴿قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿كرد عنو ك 

  .﴾ٕٛٙ﴿﴾هللا العقل
ىك دليل العقل فبالعقل  يافي دلةالديف بل اف عمدة اأ أصكؿف بالعقل تفيـ إ نقكؿ :كمما تقدـ 

كبالعقل نفيـ العقاب كالثكاب فيك الحجة  كصياءكاأ نبياءاأ علىعرفنا خالقنا كبالعقل نستدؿ 
أوؿ أف ﴿:  قاؿ في حديث طكيل ﴾عليو السالـ﴿د هللا أبي عب علينا يكـ نلقى خالقنا كقد كرد عف

إال بو ، العقل الذي جعمو هللا زينة لخمقو  شيءاألمور ومبدأىا وقوتيا وعمارتيا التي ال ينتفع 
ونورا ليـ ، فبالعقل عرؼ العباد خالقيـ ، وأنيـ مخموقوف ، وأنو المدبر ليـ ، وأنيـ المدبروف 

استدلوا بعقوليـ عمى ما رأوا مف خمقو ، مف سمائو وأرضو ، ، وأنو الباقي وىـ الفانوف ، و 
  .﴾ٖٛٙ﴿﴾..لو وليـ خالقا ومدبرا لـ يزؿ وال يزوؿبأف وشمسو وقمره ، وليمة ونياره ، و

 كما اف العقل يحتاج وفي فركع دينو ال أصكؿالعقل ىك دليل المؤمف في بأف كمما تقدـ نفيـ 
 ﴾علييـ السالـ﴿كالعلـ يككف مف خالليـ  ﴾لييـ السالـع﴿بيت النبكة أىل العلـ كما كرد عف إلى 

الديف كبيذا نفيـ الفرؽ بيف الشيخ  أصكؿكبيذا يجب التكفيق بيف المعقكؿ كالمنقكؿ في مسائل 
ية كالباقي التزمكا أىمالشيخ قد التـز بالنصكص كلـ يعر للعقل فإف االحسائي كبيف باقي القكـ 
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العلـ إلى  ككالميـ فالعقل كما بينا يحتاج ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعبارات اأإلى  بالعقل كلـ يلتفتكا
 ناقص ككذلؾ النصكص . ال ماؿ اما العقل بمفرده فيك إلى  ل ي يصل
كاف كانت نظرياتو  ﴾علييـ السالـ﴿ المعصكميف ئمةالخاصة في اأ االحسائي تاكأما نظري

نظريات عنكانا لعداكتو كمحاربتو اعداءه اتخذكا ىذه الإال أف  معتمدة عند البعض مف الفقياء
 . كالتفكيض غلكفرمكه بال
ىذه المقامات كالفضائل كال رامات كالمعاجز بأف عف نظريات شيخيـ  تباع االحسائي دفاعا  أقاؿ 

ـ باذف هللا إلييكقد اعطيت  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةىي مقامات اأ إنماالتي ذكرىا الشيخ االحسائي 
 : ﴾عليو السالـ﴿ المسيح عيسىنبيو ي حق ف هللا تعالى ذكركما  ـبل ىك مقامي غلككىذا ليس ب

يِف َكَيْيَئِة الطَّْيِر إلى  َوَرُسوالً  ﴿ َف الطِّ ي َأْخُمُق َلُكـ مِّ ـْ َأنِّ بُِّك ي َقْد ِجْئُتُكـ ِبآَيٍة مِّف رَّ َبِني ِإْسَراِئيَل َأنِّ
  .﴾ٗٛٙ﴿﴾...ِرُئ األْكَمَو واأَلْبَرَص َوُأْحِيػي اْلَمْوَتى ِبِإْذِف للّاِ َفَأنُفُخ ِفيِو َفَيُكوُف َطْيرًا ِبِإْذِف للّاِ َوُأبْ 

علييـ ﴿ ئمةىي بعينيا عند اأ ﴾عليو السالـ﴿التي قاـ بيا المسيح  فعاؿىذه اأبأف كقالكا 
ىذا الركح الذي جعل  أف ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرالمسيح تلميذ مف تالمذة  أف ﴾السالـ

 ﴾عليو السالـ﴿فعلي  ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أمير شعاع مف أشعة أنكار هللاالمسيح ركح 
التي تتحدث عف المسيح  اآليةكل ف كل ذلؾ بأذف هللا كما في  يميتك يحيي ك يرزؽ ك يخلق 
 . ﴾عليو السالـ﴿

ييف صكلرجاؿ الديف مف اأ أغلبلـ يتفرد بيا الشيخية بل اف  مراف ىذه النظريات في حقيقة اأ
المحاضرييف اليكـ على منابر الكع  كاالرشاد يذكركف ىذه المسائل  أغلبككذلؾ  ييفخبار اأك 
كل ف المعاصريف  ع تجد في كتبيـ كمصنفاتيـ ىذه النظريات يةاإلمامكما اف كبار فقياء  ع بكثرة

للشيخ االحسائي كالى يكمنا ىذا مف المعارضيف لو اتخذكىا عنكانا لمحاربة االحسائي كالشيخية 
خرج مف غيرىـ يعتبر كفرا أما إذا حقا  خرج مف ىؤالء الفقياء يعتبر  إذا مربشكل عاـ فكأف اأ

 . ما حدث بالفعلكىذا 
علييـ ﴿العقيدة بمقامات المعصكميف  مسألةكبفعل ىذه النظريات خالف الشيخ بعض الفقياء في 

ف مرج  التقليد مساكيا ليـ التقليد اف يكك  مسألةالشيخية يعتقدكف في فإف كليذا السبب  ﴾السالـ
على  في الفقو كىك ناقص في العقيدة مجتيدارقى منيـ كاال فال يجكز عندىـ تقليد أك في العقيدة 
 . حسب قكليـ

 فعاؿكتفكيض اأ خصكصا  للشيخ االحسائي كلتالميذه  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأإف نسبة الغلك في 
 أيضا  فقياء الشيخية كغيرىـ  أقكاؿففي  مف الصحة ال تخلك ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأإلى 

 . في ىذه المكاضي تصريحات كتلكيحات كثيرة 
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كمف جملة المؤاخذات التي أتخذىا الفقياء في ذلؾ الزماف عنكانا لمحاربة االحسائي ىك قكؿ 
ي يحضر في المعاد نساناإل الجسدبأف االحسائي بإنكار المعاد الجسماني حيث يعتقد الشيخ 

 ثلعكارض مكالبعض اإلضافات ىذا الجسد في ىذه الدنيا دخل في  أف صفيةكل ف بعد الت
ذا الجسد المصفى بال عكارض بال اف ىإلى  فالشيخ االحسائي يذىب الماءك النار ك التراب ك اليكاء 

النبات ب يلحقالنبات فبأصلو  كاحد منيا يلحق كل أشياء خارجية يحشر يكـ القيامة أما العكارض
أي  أما الجسد اأصلي المركب مف العناصر اأصلية .. الترابإلى  ء كالترابالماإلى  كالماء

 يا تعكدفإناال مف االجزاء السماكية كاما الطبائ  االربعة  الجسـ الذي يقكـ بو يكـ القيامو ال يت كف 
اف الذي يمحق بالجّنة  إعمـ﴿:  كذكر االحسائي ىذا التفسير في قكلوالكفاة  يا بمجردأصلإلى 
مركب مف خمسة اشياء  وجوده أصلالحقيقي و  نسافالدنيا ىو الذي يقبضو الممؾ وىو اإل  ةجنّ 

مادة ومثاؿ فالعقل في النفس والنفس بما فييا في الطبيعة والكل في عقل ونفس وطبيعة و 
ي وىو الغائب في العنصري صمتعمق بيا المثاؿ تحقق الجسـ األ إذاالمادة والمادة بما فييا 
اصر االربعة النار واليواء والماء والتراب وىذا العنصري ىو الذي يبقي في المركب مف العن
نماظاىره فييا وىو ينمو مف لطائف االغذية و  ىاالرض ويفن  ألف قمت يفني ظاىره في االرض ا 

باطنو يبقي وىو الجسد الثاني وىو مف عناصر ُىورِقْميا االربعة وىي اشرؼ مف عناصر الدنيا 
الظاىري الذي ىو مف وؿ وىو في باطف الجسد األ ... الذي يتنعـ  سبعيف مّرة وىذا ىو

 . ﴾٘ٛٙ﴿﴾العناصر المعروفة واّما الذي يخرج مع الروح فيو الجسـ الحقيقي المركب مف الييولي
ىك الذي  نسافلإلالجسـ اأصلي بأف تباع االحسائي يفسركف معنى ىذه العكارض فقالكا أكاخذ 

 اإلماـكاف شباب  فيك اأصلي نسافاإلاما مف العكارض  ال  مث الشيبة كالمشيبفيدخل الجنة 
 عكارضو أقل كأقل كأقل ما يككف  أف حيف ظيكره يككف في صكرة شاب ﴾عليو السالـ﴿الميدي 

. 
كأبائو قد ظير الميدي  اإلماـكىـ اجداد  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأبأف كيرد على ىذه المعتقدات 

السابقيف فايف ذىبت ىذه العكارض يا  كصياءكاأ نبياءأعلييـ عالمات المشيب كما ىك حاؿ ا
 ترى ؟

المعراج بأف انكار االحسائي للمعراج الجسماني كقالكا  يةاإلمامكقد عارض جم  غفير مف فقياء 
كلـ يكف بركحو فقم بل عد االصفياني ذلؾ مف ضركريات  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبكي كاف ببدف النبي 

  .﴾ٙٛٙ﴿﴾أف المعراج الجسماني مف ضروريات المذىب بل الديف﴿ي قكلو : الديف ف
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ة كل ل لييالعكالـ التي خلقيا هللا تعالى خاضعة للقكانيف كاالنظمة اإلبأف كيرد على ىذا القكؿ 
تلحق اركاحنا باجسامنا ككنا في قبل أف  عالـ خصائصو كصفاتو كنحف على علـ باننا قد خلقنا

الدالة على عالـ  خبارفي عالـ الذر اجساـ كيذه االجساـ ؟ بالطب  اف اأعالـ الذر فيل كاف 
  .ا  أساسالذر لـ تذكر ىذه االجساـ 

كاليكـ نص االشكاؿ  حكلو ال الـكما طرح السيد ابك عبد هللا الحسيف القحطاني إشكاال  َكُثر 
يف أقر  بالربكبية ) إف اإلنساف كاف بمقدار الذرة فكيف أكجد هللا عنده عقال كك :كالجكاب 

كحف  العيد أك نطق بوع كل ىذا يعتمد على معرفة اإلنساف بأي صكرة كاف أك ما ىي حقيقتوع 
لـ يكف اإلنساف فيو بحجـ الذرة أنو يلـز كل ىذه اأمكر ل ف تشبييا ليـ  الذر عالـ الصحيح إف

رةع فيذا مردكد الف العالـ ل ثرتيـ بالذر كليس كما تكىـ أك زعـ بعضيـ بأنيـ كانكا بمقدار الذ
ركحي ليس فيو مادة كالذرة مف صنف المادة  عالـ الذي كانكا يعيشكف فيو منزه عف المادة أي انو

على أساس  الذر عالـ لذلؾ يحمل على المجازع كليسكا في الحقيقة كالذر لذلؾ يرفض تفسير
   .(ٚٛٙ))النظرة المادية 
في فيرد على مف يدعي عركج النبي بجسمو الشريف فيما كرد   تسليما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصاما معراج النبي 

وسخرت لو البراؽ ، ﴿كالذي جاء فيو :  ﴿عليو السالـ﴾دعاء الندبة المركي عف صاحب الزماف 
  .﴾ٛٛٙ﴿﴾سمائؾإلى  وعرجت بروحو

 كيعتبر ما جاء في دعاء الندبة الشريف خير مثاؿ لمف يقكؿ بالمعراج الجسدي كنحف في ىذا
كل المخلكقات فإف ع ا  إطالق كركحا   هللا غير قادر على اف يعرج برسكلو جسدا  بأف القكؿ ال نقكؿ 

 ﴿خاضعة لقدرتو هلالج لج كل ف هللا قدر كل شيء تقديرا ككض  الميزاف كقاؿ عز مف قاؿ عف خلقو : 
َرُه َتْقِديرًا َوَخَمَق  ﴿ل : ئكقاؿ عز مف قا ﴾ٜٛٙ﴿﴾ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ    .﴾ٜٓٙ﴿﴾ُكلَّ َشْيٍء َفَقدَّ
المعراج كاف معجزة فالمعجزة بأف قلنا  إذاالشريفة نعـ  حاديثكاأ ياتكعلى ىذا المعنى نصت اآل
 الخارؽ للعادة المقركف بالتحدي كايف التحدي بالمعراج النبكي  مرعند تعريفيا تعريفا علميا ىي اأ

معجزة فالمعجزة مقركنة بالتحدي  مراف ىذا اأ نقكؿ : ؟ حتى أحدالنبي  عركجلـ يشاىد إذ 
 المعراج فما ىك المبرر لالعجاز ؟ مسألةكالتحدي مفقكد في 

علييـ ﴿هللا كرسلو  أنبياءعلى ىذا ال الـ بذكر جملة مف المعاجز التي جاء بيا  أحدقد يعترض ك 
بأف انقالب العصا ثعاننا ال ننكر ىذه المعاجز كل ف كل ىذه المعاجز ك نقكؿ :ف ﴾السالـ

كمشافات اال مو كاالبرص كاحياء المكتى فيي قد جاءت بمعنى التحدي بيف حزب هللا كحزب 
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الشيطاف اكال كثانيا اف المفيـك التفسيري ليذه المعاجز ال يعني خرقا لقانكف العلية كالسببية 
س كىي علة الدكاء اما بعلة يعرفيا النا ىذه االمكر مثل ابراء اال مو كاالبرص تحدثفإف  ليياإل

مف الناس كىك بذلؾ ليس خارقا  أحدبعلة ال يعرفيا فقد جاء  ﴾عليو السالـ﴿السيد المسيح 
ثت ىذه االشياء ال يعلميا أحداف العلة التي  مرفكل ما في اأ لييكالسببية اإل لييللنامكس اإل
 . ثبت االعجاز اال هللا كرسلو كبذلؾ أحد
 
﴿علييـ السالـ﴾  ئمةأفقم بل اف ا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾للنبي الخاتـ  المعراج لـ تحدث مسألةف إ

السماء حتى يكافكف العرش فيطكفكف حكؿ العرش سبعا كيصلكف إلى  كل ليلة جمعةيعرجكف في 
 ئمةالمعراج لنفذ ما عند اأكلكال ىذا  عبما يحتاج مف علـ اإلماـركعتيف كيتزكد  ائمةعند كل ق
 . كىذا مف فضل هللا علييـ ﴾السالـعلييـ ﴿
جسدي اـ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعلى ىذا المعراج ىك ىل كاف معراج اأ يأتي كالسؤاؿ الذي 

عليو ﴿عبد هللا  أبيعف يحيى الصنعاني  أبيعف ركحي لنسم  حقيقة ىذا المعراج بما ركي 
مف الشأف ، قاؿ قمت  ناً يا أبا يحيى إف لنا في ليالي الجمعة لشأ﴿قاؿ : قاؿ لي :  ﴾السالـ

 وصياءالموتى عمييـ السبلـ وأرواح األ  نبياءجعمت فداؾ وما ذاؾ الشأف قاؿ : يؤذف ألرواح األ 
السماء حتى توافي عرش ربيا ، إلى  الموتى وروح الوصي الذي بيف ظيرانيكـ ، يعرج بيا

األبداف التي لى إ فتطوؼ بو أسبوعا وتصمي عند كل قائمة مف قوائـ العرش ركعتيف ، ثـ ترد
سرورا ويصبح الوصي الذي بيف ظيرانيكـ وقد  ائو قد مم وصياءواأل  نبياءكانت فييا فتصبح األ 

  .﴾ٜٔٙ﴿﴾زيد في عممو مثل جـ الغفير
المشكلة ف إف المعراج لـ يكف جسديا كما يفيـ البعض مف المفسريف كفي الحقيقة أكبيذا يثبت 

النصكص الشريفة إلى  كمكف العقل كحده دكف الرجكعالتي نكاجييا في مفسرينا ىي انيـ اما ُيح
الشارحة لتلؾ النصكص كالتي قد  خبارظكاىر النصكص دكف فحص اأإلى  انيـ يرجعكف أك 

 يفيـ مف ظاىرىا تفسيرا مخالفا لحقيقتيا .

تطرقنا فيما تقدـ لجملة مف النظريات التي قاؿ بيا الشيخ االحسائي فبعضيا قد تفرد بو كبعضيا 
ف الكحيد في طرحيا كتفسيرىا كل ف اتخذ اعداءه ىذه النظريات حجة لعداكتو كمحاربتو على لـ يك

﴿علييـ السالـ﴾ في تلؾ الفترة  البيتأىل اف مف المفركض على مف يدعي العلـ كيدعي خدمة 
كل ف ما حصل كاف خر كفي كل زماف الجلكس م  بعضيـ كالتحاكر كالتفاىـ بما عند الطرؼ اآل

الف جملة مف المعارضيف للشيخية ال تب كالرسائل التي تشن  على اعتقادات العكس فقد 
مف أىـ ال تب التي  ىذا ال تاب لألقا رضا اليمداني كيعتبر ﴾ىدية النملةالشيخية منيا كتاب ﴿
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كتاب  دمحم ميدي صالح القزكينيكما الف السيد  شنعت على اأحسائي كطعنت في معتقداتو
 جعفر اإلستربادي للرد على افكار االحسائي كما الف الميرزانصفيف﴾ ىدى المك  بكار الغاليف﴿

بأف دمحم الخالصي كقاؿ اف جاء الشيخ إلى  كفيو إعتراضات على الشيخ﴾ حياة اأركاحكتاب ﴿
الرشتي  كالسيد كاظـ اأحسائي أحمدالتفكيض في العصر اأخير ثالثة تفرد الشيخ  ركح مذىب

 كالحاج كريـ خاف ال رماني .
كتالميذه  ىناؾ العديد مف المقاالت التي شنعت على اأحسائي تلؾ ال تبإلى  كباإلضافة

تيمتيـ بالغلك في آؿ البيت  الدجيلي كدمحم  كمف ىذه المقاالت ما كتبو عبدالحميد﴿عليو السالـ﴾ كا 
ئي اأحسا أحمدالمقاالت كما أف العديد ممف ترجمكا للشيخ  علي الطباطبائي التبريزي كغيرىا مف

ميدي  كدمحم السيد اأميف في أعياف الشيعة أمثاؿظاىرة الغلك في فلسفتو مف إلى  قد أشاركا
 . اأصفياني في أحسف الكديعة كغيرىـ

في فلسفة اأحسائي ﴾ أف القلة مف ىؤالء قد ناقشكا ﴿ظاىرة الغلكإلى  و ال بد مف اإلشارةإال إن
اأحسائي  مجتزئة مما كتبوكمقاطعا  نقل جمالب في اتفي إطارىا الفلسفي كذىب العديد مف ال ُ 
 . كتالميذه كأنزلق معظميـ في ت فير اأحسائي

التي صدرت بحق االحسائي فقد حاربو العديد مف الفقياء ككاف العداء في  قكاؿكفي قباؿ ىذه اأ
 نيالشيخ دمحم تقي البرغاالفقياء المعاصريف لو كىك  أحدللشيخ االحسائي مف جانب  مرباد  اأ

مدينة قزكيف كلـ ينزؿ إلى  الملقب بالشييد الثالث نشب ىذا العداء بعد ذىاب الشيخ االحسائي
في بيت البرغاني الذي كاف يقيـ في تلؾ المدينة فأتخذ البرغاني مكقفا عجيبا مف تلؾ الحادثة 

الفرص  يتحيف العمل لإلنتقاـ مف اأحسائي كالكقيعة بو كأخذالبسيطة كالتافية فبدأ البرغاني 
اف جاء اليـك الذي يتخذه إلى  كيتسقم كالمو للحصكؿ على مدخل يلج منو كممسؾ يتذرع بو

ا بعض االمكر كنشرىا إليياالحسائي كاضاؼ  أقكاؿفأخذ بعض  إليويصبكا  البرغاني ليحقق ما
ع ﴿علييـ السالـ﴾ ككفره كاستطا ئمةئو كغلكه في اأآرااالحسائي التضليل بإلى  بيف الناس كنسب

شيرتو تعرض االحسائي مف جراء بعد أف صفو إلى  بيذا ال الـ جلب بعض علماء ذلؾ الزمف
ىذه ىي البداية االكلى للمكاجو كالتي ينقليا مف كتب عف . نو االحسد كالغيره مف اقر إلى  الكاسعة
 .  ياـتلؾ اأ

ية في الطرؽ السيد شفي  المكسكي في الركضة البينقل السيد االميف في اعياف الشيعة قكؿ 
الكافي  أصوؿوكاف مشغوال بالتدريس ويدرس ﴿حيث قاؿ :  اأحسائي أحمدالشيخ في الشفيعية 

جمعا مف العمماء المعاصريف لو قدحوا فيو قدحا إال أف  واالستبصار ولـ نر منو إال الخير
ما يستفاد مف كبلمو مف انكار المعاد الجسماني إلى  عظيما بل حكـ بعضيـ بكفره نظرا

وما  إليووغير ذلؾ مف المذاىب الفاسدة المنسوبة  ئمةاأل إلى  المعراج الجسماني والتفويضو 



الذيف يحكى عنيـ استفادوه مف كمماتو وصار ىذا داىية عظمي في إال أف  رأيت في كبلمو ذلؾ
  ﴾ٕٜٙ﴿﴾الفرقة الناجبة
إال أف  ﴾بلمو ذلؾوما رأيت في ككىي قكلو ﴿ جدا  نقطة ميمة إلى  السيد شفي  المكسكي لقد اشار 
المسائل الخالفية بينيـ فإف   السقاط االحسائي كاال ائبعض الفقياء الذر  إتخاذىك  مرحقيقة اأ
 الفركع. أك  صكؿفي اأسكاء   جدا  كثيرة 
علة المكاجية بيف الشيخ االحسائي كباقي فقياء عصرة ت مف بعد تألق االحسائي بيف ف إ

كشؾ أكمؤيديو ك  وتباعأازدياد إلى  يو لطلب العلـ منو مما ادىكثرة االقباؿ علك االكساط العلمية 
كاف الشيخ موضع حفاوة العمماء ﴿ف تغطي شيرتو على باقي فقياء عصره يقكؿ الرازي : أ

فادة الطبلب مما رزقو هللا تعالى مف العمـ  والطبلب أينما حل وحيثما ارتحل ، ييتـ بالتدريس وا 
  ﴾ٖٜٙ﴿﴾والدراية

ذت المكاقف تتصاعد حسدا لو كيحدثنا السيد الطالقاني عف مكقف فقياء تلؾ كمف ىذه النقطة أخ
 وأوشكت شيرتو تغطي العمماء المعاصريف لو ، فمـ ييف ذلؾ عمى﴿ العصكر مف الشيخ قائال  :

أف المد  بعضيـ ، بل ضاقوا بو ذرعا وامتؤلت صدورىـ عميو حقدا وصمموا عمى دكو ، غير
يـ بدأوا يعمموف في إال إنكانت ترىبيـ ، فمزموا جانب الصمت ، الشعبي ومكانتو الجماىيرية 

  ﴾ٜٗٙ﴿﴾ الخفاء لئلطاحة بو
أف الفقياء المعاصريف لو  أ ثركجد بدأت المكاجية كاالعداد للنيل مف ىذا الشيخ فىنا  كمف

 سحري كقد ىددىـ في مكانتيـ بيف العامة ع ففضكا أشتبا يـ اأحسائي قد خرج كمارد مف قمقـ

 ييف.صكلكاأ ييفخبار اأكانت المعارؾ دائرة بيف بعد أف  ا االتحاد في كجو الخصـ الجديدكقررك 
 القـو ذرعا بالرجل وفكروا في الخبلص منو طويبل حتى اىتدوا ضاؽ﴿ :  يقكؿ السيد الطالقاني

 زمبلؤىـ عمماء كرببلء مف قبل ، ورأوا أف الطريق الوحيد لئلطاحة بو إليو ما اىتدو ُهإلى 

ىي إثارة زوبعة حولو ، وذلؾ عمل يحسنونو ويعرفوف كيفية التمييد لو  الناس عنو وتفريق
  ﴾ٜ٘ٙ﴿﴾إليووالوصوؿ 

اشد كادىى كما  أخرى كلـ يكف ىذا المكقف غريب عنيـ فقد شيد الصراع بيف الفقياء مكاقف 
دما عن خصكصا  مبدا ك أك يـ فيمف يخالفيـ في رأي أسلكبكقد علمنا  ييفخبار اأذكرنا في مرحلة 

:  قائال   الطالقانيتباعو كمريديو كعف ىذه المكاقف يتحدث أكيكثر  الناسيعلك شأف الخصـ بيف 
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كفروا  عمماء كرببلء قد صمموا عمى تكفير كل عالـ يرأس ويتزعـ ويخافوف تقدمو ، وقد وكاف﴿
  ﴾ٜٙٙ﴿﴾عددا مف العمماء ولكنيـ لـ ينجحوا

أناس حادثة ككاقعة يقشعر ليا البدف تخرج عف يكمنا ىذا فكـ مف إلى  ىذه المكاقف مكجكدةف إ
الميدي ﴿عليو السالـ﴾ دكف كجو حق مما حدى بال ثيريف  اإلماـنكابا عف أنفسيـ  يعتبركف 

 أقكاؿكاالخير كاف مف كؿ تيارات علمانية كغيرىا كالسبب اأإلى  باالبتعاد عف الديف كاللجكء
 رجاؿ الديف . أفعاؿك 

فقياء تلؾ العصكر على الكقيعة بالشيخ  أجم الحسد كالعداء بعد ىذه االجكاء المشحكنة ب
 ؟كل ف كيف يبدأ التخلص منو الشيخ ىذا عملية أسقاط ل كالترتيبكبدأ التخطيم االحسائي 
الملقب بالشييد الثالث المسمى بالبرغاني ية اإلمامفقياء  أحدذلؾ الزمف في  ىذه المكاقف تزعـ
مكقفو ىذا بداية  ير مف الغركر كاإلعجاب بالنفس ع ككافعلى جانب كبا يذكره البعض ككاف كم
ككما ذكرنا ىذا المكقف البسيم  لو في بيتو مما جعلو ئياأحسائي بسبب عدـ زيارة اأحسا مف

  اف يحشد الفقياء كيض  يده بيد المختلفيف منيـ الجل االطاحو بيذا الشيخ !!
نتقاـ مف األحسائي والوقعية بو ، وأخذ يتحيف البرغاني يعمل لبل  وبدأ ﴿ : يقكؿ السيد الطالقاني

 ويتسقط كبلمو ، لمحصوؿ عمى مدخل يمج منو ، وممسؾ يتذرع بو ... وحانت الفرصة الفرص

بيف العواـ ،  اآلراء بعض الكفريات ونشرىاإلى  لمبرغاني أف يمعب لعبتو ويحقق رغبتو فأضاؼ
تكفير  أخبار، وانتشرت  وكفره ئمةتضميل العواـ بآرائو وغموة في األ إلى  حسائيونسب اال

خراساف ، وكمما مر بمدينة إلى  سفره األحسائي في بقية المدف اإليرانية ، وواصل األحسائي
يبالغ في تعظيمو تعصبا ، آخر يتجاىمو ويعرض عنو و  وجد االنقساـ حولو واضحا ، ففريق

 ئي وطمب متابعتيـ في ذلؾ ،عمماء كرببلء بأنو كفر األحساإلى  الثالث وكتب البرغاني الشييد

سادت  فاستجابوا وارتفعت األصوات معمنة كفره ، وصار الناس في حيرة مما حدث ، ثـ
 ييفخبار األ الخصومة وتوسع الخبلؼ ، وظير لدو ُه الشيعة مبدأ جديد ، وقبرت خبلفات

  ﴾ٜٚٙ﴿﴾ ييف وحمت محميا الشيخية وخصومياصولواأل
السيد علي د ليس بقليل مف فقياء ذلؾ الزماف منيـ الشيخ االحسائي مف عد كتكالت ت فيرات
 كالمازندراني المكلى أغا الدربندري ك  الشيخ دمحم جعفر شريعة مدارك  لسيد ميديكا الطباطبائي

كغيرىـ كثير حتى  صفيانيكالشيخ دمحم حسيف اال كالشيخ حسف النجفي كالسيد إبراىيـ القزكيني
 دكف علـ بالداعي مف ىذا الت فير كاللعف !!بعض ال تاب ينقلكف ت فير االحسائي  أصبح

 اف يفعلكا ل ي يسقطكا ىذا الشيخ ؟ العلماء اأجالءكبعد ىذا الت فير ماذا نتكق  مف ىؤالء 
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شرح الزيارة الجامعة ﴿ اأحسائي الشيخ كتاب ﴾داكد باشا﴿ الكالي العثماني في بغدادإلى  كارفع
  ﴾ٜٛٙ﴿ !!ض كطعف في أبي بكر كعمركأطلعكه على مكاض  منو فييا تعري ﴾ال بيرة 

ضرب كربالء زلزاؿ عنيف لـ تر مثلو مف قبل اث حدكفي اثناء تلؾ اأ مكقفيـ ىذاكبعد 
بالقكؿ  أتباع اأحسائي كأخذكساد اليل   كذعر أىليافي ىذه المدينة المقدسة تساقطت المباني 

  ىذا الزلزاؿ غضب مف هللا على مف اعتدى على شيخيـ .بأف 
إلى  القـو ولـ يكفوا عف عمميـ بل عادوا -الزلزاؿ أي  -يردع ذلؾ  ولـ﴿ :  طالقانييقكؿ ال
 تاليف كتاب حشاهإلى  ىدأت األوضاع بعض الشيء . وعمد بعضيـبعد أف وضعيـ  سابق

األحسائي ، وكاف لو إلى  المبلحدة والزنادقة ونسبو أقواؿبالفضائح والكفر واإلفؾ وقوؿ الزور و 
فتتعالى األصوات مف أرجاء  يقرأ فيو تمؾ الفضائح عمى مؤل مف الناس مجمس عصر كل يـو

  ﴾ٜٜٙ﴿﴾ ، وبوجوب مقاومتو والقضاء عميو المكاف بمعف األحسائي والبراءة منو ومف معتقداتو
و التي اشتبيت على القـك أقكالقاـ االحسائي بعد ىذا العمل برد مؤاخذات خصكمو كاخذ يفسر 

ىذا ال الـ ُيذكر ية كانو لـ اإلمامتبرأ علنا مف كل مف يخالف عقائد كما يقكؿ كنفى عنو التيـ ك 
كتاب ككما شيد بذلؾ جماعة ممف نقلكا ت فير االحسائي في كتبيـ كقالكا كما أك في مجلس 
نمافي كتاباتو ك  أحدىذه التيـ لـ يقرأىا بأف ذكرنا قبل قليل  تباعو كىذا أإلى  ال ثير منيا ينسب ا 

 فيو .دخل للشيخ  مما ال
يكمنا ىذا إلى  نيـأاالجتماع كالمداكلة فلـ يقبلكا ذلؾ كما ىك شإلى  دعى الشيخ االحسائي الفقياء

. 
كفييا عرض كاؼ طالبو  أحدإلى  اث يذكر الطالقاني رسالة كتبيا االحسائيحدكعف تلؾ اأ

جحاؼ كظلـ  إليوكلما كصل  ككصف دقيق لما جرى معو في كربالء ع القكـ مف إسفاؼ كا 
 ع لشراء الذمـ كاستئجار اأعكاف على التنكيل بو ع كبث اإلشاعات ضده مكاؿاعتداء كصرؼ اأك 

نا ىذه نشيدىا تشيد على صدؽ أيامكىذا ليس بالشيء الغريب فكـ مف حادثة حتى في 
 االحسائي في كالمو كمعاناتو .

الكالي إلى  لذىابية باخبار ية كاأصكلكبعد ىذه المعاناة قاـ بعض فقياء تلؾ الفترة مف اأ
العثماني كتأليبة على الشيخ االحسائي جالبيف معيـ شرح الزيارة الجامعة كالذي فيو بعض 

إلى  يخفى مف المخالفيف العامة حينما اطل  بكر كعمر كالكالي العثماني كما ال أبيالطعكف على 
 .كتابات الشيخ االحسائي لـ يتردد في اصدار القرار في قتل الشيخ االحسائي 

بمغ األحسائي خبر ذلؾ رأو ُه بقاءه في كرببلء  ولما﴿ :  قائال   الطالقانيكبعد ىذه الكاقعة يتحدث 
هللا قاصدا بيتو إلى  وحمي نسائو ، وفر بأىمو وابنائو وزوجاتو غير صالح ، فباع داره وأثاثو
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وؼ نبيو مع ما كاف مف كبر السف وضعف القوو ُه ورغـ مشقة الطريق وطولو فالخ الحراـ وقبر
  ﴾ٓٓٚ﴿﴾ ا وقبر في البقيعإلييالمدينة وتوفي وحمل إلى  يدفعو ، وقد مرض قبل الوصوؿ كاف
أنو لما بمغ الشقاؽ والنفاؽ ﴿:  مضمكنوعف تلميذه السيد كاظـ الرشتي ما  محسف االميف نقلك 

بينو وبيف مف خالفو مف فضبلء العراؽ مبمغو ولـ يمكنو دفعو بوجو لـ يجد بدا مف عرض 
قولو إلى  لحقة عمييـ في مجتمعيـ وطمب منيـ أف يسألوه عما يريدوف فمـ يتمفتواعقائده ا
كذا وكذا اعتقاده  أحمدالحل والعقد مف األعياف أف الشيخ أىل رؤساء البمداف و إلى  وكتبوا

إلى  فشوشوا أفكار الناس مف قبمو وأوغروا صدورىـ عميو ولـ يكفيـ ذلؾ حتى أتوا ببعض كتبو
يروا لو أف فييا اعتقادات باطمة فخاؼ مف ذلؾ ولـ يمكنو اليرب وال المقاـ ثـ والي بغداد ليظ

عـز عمى قصد بيت هللا الحراـ وباع كل ما عنده وخرج باىمو وعيالو وأوالده مع ضعف بدنو 
وكبر سنو وشدة خوفو فوافاه أجمو في ىدية عمى ثبلث مراحل مف المدينة المنورة وجمس 

  ﴾ٔٓٚ﴿﴾بأصبياف أياـلمنياج ثبلثة لعزائو صاحب اإلشارات وا
ىػ عف عمر  ٕٔٗٔذي القعدة سنة آخر تكفي الشيخ االحسائي بعد ىذه المأساة في ليلة الجمعة 

عاـ كلـ يسكت الكالي العثماني عف كشاية العلماء االجالء فياجـ كربالء كضربيا  ٘ٚناىز 
قات جدراف القبة ع كقد كاخترقت الطل ﴿عليو السالـ﴾ مف صحف الحسيف كىدـ جانببالمداف  

الركحاني الشيخ اأحسائي بأنو ىك السبب بسبب شتمو للخلفاء  اتيـ السيد ضياء الديف
 ﴾ٕٓٚ﴿!الراشديف
 

تباع االحسائي كبنفس الطريقة التي أحدث فحسب بل راحت لتطاؿ  ماإلى  كلـ تنتيي الصراعات
ككاف ائي كىك يصلي االحسأبف مف قبل مف تشريد كتيجير حتى قتل  ييفخبار اأكقعت م  

اأحسائي باليركب بالطفل الصغير كاخفائو حتى ال أبف  أصحاب أحدبجكاره ابنو الصغير ع فقاـ 
ككاف الشيخ زيف العابديف ال رماني الشيخي ع إذا مر بمدرسة كاشف الغطاء ألقى  يطالو القتل
الشيخية كأحرؽ الميرزا ىػ احرقت بيكت ٖٗٔٔكفي عاـ !  مف القذارات تحقيرا لو شيئا  عليو ىؤالء 

  ! دمحم علي اليمداني
السمطاف مظفر الديف شاه القاجاري موقف المتفرج فمـ يتدخل  ووقف﴿ :  يقكؿ السيد الطالقاني
 بعض النابييف مف خصـو الشيخية اتيميـ عنده بقصد ألف لؤلعماؿ البربرية ، ولـ يضع حدا

  ﴾ٖٓٚ﴿﴾ التعرض لمعرش

                                                 
 ٓٔٔص  -الطالقاني  –خية الشي - ٓٓٚ
 ٜٔ٘ص  - ٕج  -السيد محسف اأميف  -أعياف الشيعة  - ٔٓٚ
 ٓٔٔص  -الطالقاني  –الشيخية  - ٕٓٚ
 ٖٖ٘ص  -المصدر السابق  - ٖٓٚ



يكمنا ىذا كقد اكعز التبريزي إلى  شيخ كما ذكرنا بل استمرتلـ تقف ىذه الصراعات بكفاة ال
اشتباه العلماء االفاضل ببعض عبارات الشيخ االحسائي كما يذكر ذلؾ إلى  سبب ىذه الصراعات
فوقع بينيـ  مرعصره في بعض عباراتو وتشابو عمييـ األأىل قد اشتبو بعض  ﴿في قكلو : 

  ﴾ٗٓٚ﴿﴾المنافرة ، وكتب فييا رسائلإلى  انجرتالمناقشة ، و إلى  مباحثات ومعارضات أدت
الذي حصل بيف القكـ كالدماء التي سالت كالت فيرات التي ظيرت في رسائليـ  مرىذا اأف إ

ىل يعقل اف يؤدي  ياعلماء يا أفاضل ؟! ناشئ عف االشتباه !! كما يقكؿ التبريزي فيل ىذا يعقل
الميرزا كما حصل م   ! حرؽ نك  ! يجرنك  ! لقتأف نك  ؟خر الطعف باآلإلى  علينا مراشتباه اأ

 ية كالشيخية كغيرىـ .خبار ي مف قبل ككثير مف اأخبار كالشيخ دمحم اأ دمحم علي اليمداني
تباع أكبعد ىذه الكقائ  العظيمة َخلف االحسائي تلميذه السيد كاظـ الرشتي خلفا لو كانقاد 

حدة  ياـيتكقف النزاع بل زاد بمركر اأاالحسائي خلف الرشتي الذي كاف مف اقرب تالميذه كلـ 
ثـ انتصب بعد وفاتو تمميذه الرشيد الحاج السيد كاظـ الرشتي ، كتعصبا  يقكؿ التبريزي : ﴿
  ﴾٘ٓٚ﴿﴾الشقاؽ ، والتفت الساؽ بالساؽإلى  فاشتد المنافرة في عصره وآؿ

اؿ الرشتي الشيخ جعفر كاشف الغطاء كىك مف أىـ المعاصريف للرشتي حأبف ذكر الشيخ حسف 
﴿ُمفضل ال ضاؿ، وغايتو تحصيل القميل مف ُحطاـ العيش، وذلؾ لعدـ قابميتو لتحصيل : بأنو 

  ﴾ٙٓٚ﴿العمـو الدينية﴾
:  يقكؿ الطالقانيي نسانلإلالتعامل ا أنكاعابش  إلى  تعرض الرشتي كبدف  مف فقياء ذلؾ الزماف

بخطف عمتو  بعض أتباعيـإلى  اأفظع األعماؿ التي قاموا بيا تجاه الرشتي انيـ أوعزو  ومف﴿
، وقد تكرر ذلؾ  ﴾السبلـ عميو﴿مف عمى رأسو أثناء الصبلة وىو يـؤ الناس في حـر الحسيف 
في صبلة  أخرو ُه في إحدو ُه الجمع ، و  العمل الشائف مرتيف ، إحداىما وىو يؤدي صبلة الظير
المتفرقيف  تعالي الضحؾ مف قبل الخصـو الفجر وىو ساجد ، وقد صحب ذلؾ في الحادثتيف
دوف مراعاة لحرمة المكاف وقدسية العبادة ، وىو  في أرجاء الحـر وحوؿ ضريح الحسيف ،

  ﴾ٚٓٚ﴿﴾...بقتمو واقف بيف يدي ربو ، وىموا
راء كاف للسيد كاظـ الرشتي آراء خاصة كما ىك حاؿ استاذه كقد اعتبر فقياء النجف ىذه اآل

كبار مجتيدي النجف على اصدار فتاكى العتبار  اكقد حمل ىذ ياإلمامشاذة عف التفكير 
  ﴾ٛٓٚ﴿ضده
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مجتيدي النجف كالذي ىك تلميذ علي كاشف الغطاء حاكؿ تيدئة  أحدحاكؿ ميدي القزكيني كىك 
إال أف  كل ف لـ تحصل القناعة مف الطرفيف وأقكالاالكضاع باالجتماع م  الرشتي كمناقشة 

باقي مجتيدي  إليوعف العنف الذي ذىب  يدا  القزكيني كاف متفائال بامكانية معالجة المكقف بع
النجف عف طريق اصدار الفتاكى التي تجيز استعماؿ العنف كالقكة ضد الرشتي كلذلؾ حاكؿ 

كفتكاه كبالفعل استطاع ذلؾ كغير كاشف  ستاذه كاشف الغطاء على تغيير رأيوالقزكيني اقناع ا
تغيير مكقف كاشف الغطاء ىذا ىك  الغطاء فتكاه التي تجيز قتل الرشتي كما انو مف المحتمل اف

تباعو ولو تبع يقولوف أ﴿مسموع الكممة عند : مف تبعات مقتل الرشتي فقد كاف الرشتي  خكفا  
 ﴾ٜٓٚ﴿ فيو أقاويبًل عظامًا وُتنسب لو بعض الخصاؿ الممدوحة...﴾

كبسبب مكقف القزكيني ىذا مف الرشتي كمحاكلتو لتيدئة االكضاع حاكؿ بعض مجتيدي النجف 
الشيخية كما يسمكف نظرا لمكقفو المسالـ م  شيخ ىذه الفرقة أك عف بالقزكيني كنسبكه لل شفية الط

الزعامة الحكزكية إلى  الحيلكلة دكف كصكؿ القزكينيإلى  كما اف ىذه الطعكف بحد ذاتيا تيدؼ
بعد كاشف الغطاء حيث كاف يتنافس علييا جملة مف المجتيديف ل ف ىذه المكاقف لـ تؤثر على 

ع ل نيا  مرلقزكيني كما كاف يرد مناكئيو فقد امتدت زعامة القزكيني في العراؽ في بادىء اأا
فى ايراف  يةاإلمامعمكـ  إليوحيث رج   ىػٕٔٛٔ ي عاـنصار ت شبو ُمطلقة بعد كفاة اأأصبح
اف  القزكيني لـ ينسى كما انو لـ يغفر لمف رماه بالشيخية كقد ذكر دمحم حرز الديفإال أف  كالعراؽ

  ﴾ٓٔٚ﴿﴿أبرأت ذمة كل مف ظممني إال مف رماني بالكشفية﴾القزكيني ُقبيل كفاتو قاؿ 
كفق بينيما بعد أف مكقفا حاسما في نصرة الرشتي كالدفاع عنو اما مكقف كاشف الغطاء فقد كاف 

 ىذا الدفاع لـ يستمر إثر خالؼ بيف الرشتي كالشيخ علي بف جعفر كاشفإال أف  القزكيني

 مكاؿىذه اأبأف فاعترض الرشتي  أيتاـ طالب بيا الشيخ كاشف الغطاء أمكاؿالغطاء على 
 فغضب الشيخ كاشف الغطاء كرضي بت فير! ىبتيا لوأك لصغار قصر كال يمكنو التفريم فييا 

  ﴾ٔٔٚ﴿!الرشتي كذـ الناس لو
خريف اآلاالطاحة بأك  أحدننا حيف نذكر بعض الرجاؿ اليفيـ مف كالمنا اننا نريد اعالء شأف إ
نماك أبدا   ية نذكرىا كما ذكرىا غيرنا مف الُ تاب كمف جملة ىذه الحكادث تأريخىي حكادث  ا 
التي  لفاظنا حيف نراج  مف كتب عنو نجد نفس العبارات كاأفإنية ىي حياة السيد الرشتي تأريخال

ففي استخدميا الُ تاب في ذكر حياة االحسائي قد اعيد ذكرىا حيف كتبكا عف السيد الرشتي 
الحدس كالتكق  فلـ يذكركا ماذا قاؿ كماذا كتب كمف إلى  كتاباتيـ العديد مف االمكر الظنية التابعة

اث الطريقة البابية التي نشأت في أحد إليوالسيد الرشتي ينسب بأف ىذه االمكر الظنية ىك قكليـ 
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السيد إلى  المنتسبةالمظنوف أف الطائفة الرزيمة البابية تلؾ الفترة كقد قالكا ما ىذا نصو : ﴿
اث ىذه الطريقة حتى قيل أنو حدعمي دمحم الشيرازي الذي أمر السمطاف بقتمو ىو المنشأ أل
  ﴾ٕٔٚ﴿﴾سماه بالباب ، وكذا سمي بنت الحاج مبل صالح بقرة العيف

الظف كالحدس كالنقل ل الـ المجيكليف  ألفاظالمالح  مف ىذه ال لمات استخداـ العديد مف ف إ
السيد ﴿ذلؾ مف ال لمات حتى قالكا : إلى  كما إليوـ المظنكف كقيل كذكركا كينسب كذلؾ في قكلي

 ﴾﴿أي االحسائي كاظـ الرشتي والمنقوؿ عف ىذا السيد مذاىب فاسدة ال أظف أف يقوؿ الشيخ
بيا بل المنقوؿ أف السيد عمي دمحم الشيرازي المعروؼ بالباب الذي يدعي دعاوو ُه فاسدة ىو 

ف لـ يعمـ رضاه بما أدعاه سماه الباب وكذا سم ى بنت الحاج مبل صالح القزويني قرة العيف وا 
  ﴾ٖٔٚ﴿﴾الباب وقرة العيف
السيد الرشتي انو قد إلى  أستعمل الظنكف كنقل ل الـ المجاىيل كقد نسب أيضا  كىذا التصريح 

 أفعاؿلـ يعلـ رضا الرشتي ببأف الخاص كىـ يقكلكف  اإلماـنائب أي  سمى الشيرازي بالباب
ىذا ال الـ كىذا اف دؿ على شيء فيدؿ على عظيـ التخبم الذي  إنسافالشيرازي فكيف يعقل 

بالدعاكى الباطلة كاالمكر الفاسدة  ءملي تأريخالفإف اث كال يخفى حدكق  فيو المؤرخكف لتلؾ اأ
د ق تأريخكل ف ما ييمنا ىك اف ال أخرى نريد اف نقكي جية على  اث الحدكاننا حيف نطال  ىذه اأ

كاالخير تلؾ كؿ اث الدمكية الغكغائية كالتي كاف سببيا اأحدعلى كقكع المجازر كاأ أجم 
تخلكا بلدة صغيرة مف  النظريات المتطرفة التي سادت في تلؾ االزماف كالى يكمنا ىذا حيث ال
ائلة االختالفات بيف العإلى  الصراعات بيف المقلديف بسبب تنافر الفقياء فيما بينيـ مما حدى بيـ

الكاحدة بل بيف الرجل كزكجتو فيل يرضى بيذه الصراعات امامنا المظلـك ﴿عليو السالـ﴾ كىك 
 ليو راجعكف .إنا ا  نا  ك إبشكل عاـ ف المكاليف إليويشاىد ما كصلت 
 الناسكقتلت ال ثير مف  أغارت الجيكش العثمانية على كربالء ػىٕٛ٘ٔ ي عاـكعلى العمكـ ف

السيد كاظـ الرشتي  تالحرميف فيك آمف كمف دخل بيإلى  يف أف مف التجأكنادى منادي العثماني
يرا  فقصد زيارة ال اظمييف كسامراء في بتأثيرا  ك الرشتي في نفس ىذه الكاقعة تأثر ف ع فيك آمف
 . أف يصحبكه في ىذا السفر وأصحاب كقد طلب مف بعضىػ ٜٕ٘ٔ سنة
استدعاه  ﴾علييما السالـ﴿ال اظمييف ك عسكرييف الزيارة كلما رج  مف زيارة الإلى  الرشتي سافر

 سقاه السـ فييذكر انو فلما أتى إليو السيد  ر على كربالءانجيب باشا كالي بغداد كىك الذي غ
كذلؾ اليـك  كربالءإلى  منزلو تقيأ كبده كغشي عليو فحملكهإلى  ع فلما قاـ السيد مف عنده القيكة

 . المتصل بقبكر الشيداء كدفف في الركاؽ سنة ٚٗ كعمره ق ٜٕ٘ٔ التاس  مف ذي الحجة سنة

                                                 
 ٔٙىامش ص  - ٔج  -السيد علي البركجردي  -طرائف المقاؿ  - ٕٔٚ
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العقائدية  اآلراءنياية رحلتنا في مرحلة ىذه الحركة كالتي كاف ليا بعض إلى  كبما تقدـ ناتي
بشكل عاـ نجد  يةاإلماماننا حيف نطال  كتب فقياء  مركفي حقيقة اأخر عند البعض اآل ةالشاذ

 أمرالتفكيض كىذا أك يرمى بالغلك  و الإال إنه الشيخية اف ال ثير منيـ يذكر في كتاباتو ما ذكر 
أما إذا  غلكأك تعتبر تفكيضا  وتباعأمف أك صدرت مف االحسائي  إذاعجيب فكأف ىذه ال تابات 

 صدرت مف غيرىـ تعتبر ىي الحقيقة كالحق .
رية كقد نتماءات فكإىجينة كخليم مف  ىي مدرسة لـ تعد ليا ىكية معلكمة فيي اليـكالشيخية ف إ

كرماف  مدينةإلى  ياأصكلرج  ي تتالالتي تسكف ال كيت ك  فرقة تقدس اسرة اأحقاقيإلى  تحكلت
 ابنو الشيخ عبد الرسكؿ الذيإلى  مراجعيـ رجعكاآخر الحسف  أبككفاة الشيخ  االيرانية كبعد

اسرتو  ناءأب أحدإلى  مف حملة العلـ فرجعكا أبناءلو  عاجلتو المنية بعد سنكات قليلة كلـ يكف
كىك مف المبتدئيف بػ﴿ركح الشريعة﴾  وتباعأالملقب عند هللا الحائري اإلحقاقي  عبدالشيخ يدعى 
 مراأ انقساـ بينيـ االحقاقيةمصير ىذه اأسرة  إليوما آؿ  فحدث بسبب الحكزكية في الدراسة

كىـ -كمنيـ  ابالشيخ الش فمنيـ مف اعلف رجكعو لذلؾ االحقاقيالذي نشأ عنو التمرد على اسرة 
 . أ ثرليا ليس  كليا  كش يا  أسم نتمائيـ للشيخيةإ أصبحمراج  اخريف حتى نجدىـ قلدكا  -ال ثير
السيد الخكئي في كتاب  ُسئلالعديد مف الفقياء لـ يتكقفكا عف فتاكاىـ في تسقيم الشيخية حتى ف إ

 أقواالً ىـ عقائد و عندفإف ال يجوز ذلؾ ﴿منية السائل عف صحة الصالة خلف الشيخية فاجاب 
  ﴾ٗٔٚ﴿﴾غير صالحة

االثني عشرية ظيرت في اكاخر  يةاإلمامالشيخية ىي فرقة مف فرؽ ف إ نقكؿ :نكتفي بما تقدـ ك 
شيخ مدرستيا إلى  مف القرف الثالث عشر اليجري كقد سميت بيذه التسمية نسبةكؿ النصف اأ

ية كما ىك حاؿ أصكلفرقة االحسائي الملقب بالشيخ االكحد كىذه ال أحمدكرئيسيا الشيخ 
ببعض النظريات العقائدية كاتيمكا على اثر تلؾ  يةاإلماميـ يخالفكف باقي فقياء إال إنييف صكلاأ

 كالتفكيض . ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل في مقاـ  غلكالنظريات بال
 

 ية :صولالمدرسة األ
تي انتيت بت فيرىـ كقتليـ كال ييفخبار اأبدأت ىذه المدرسة باعادة مجدىا كبنيانيا بعد ثكرة 

بالقكة كالدـ كشيدت تلؾ الفترة بالحجة كالبرىاف بل انتصرت لـ تنتصر ىذه المدرسة إذ  كتيجيرىـ
 . أعظـخفي كاف  ت دمكية غكغائية كقد ذكرنا بعضيا كمااصراع

" الكحيد   الملقب ب ﴾ٕٛٓٔ-ٚٔٔٔ ﴿اني يالسيد دمحم باقر البيببدء تزعـ ىذه المدرسة على يد 
 أفتىقد ك ي خبار كالذي كاف معاصرا  للمحدث البحراني اأدرس في كربالء الذي كاف يُ  البيبياني "

                                                 
 ٕٕ٘ص  –جم  لفتاكى السيد الخكئي أعداد مكسى عاصي  –ئل منية السا - ٗٔٚ



كأعاد  يةصكلللمدرسة اأ في الظاىر كسجل انتصارا   ييفخبار اأبكفر كما ذكرنا  البيبياني
 .ذا يكمنا ىإلى  مف بعده بو تالمذتو ي استمرذمسيره السابق الإلى  يجتيادكالفقو اإل جتياداإل

الفقيية على يد فقياء  صكؿية على ىذا المنكاؿ كألفت كتب في اأصكلكقد استمرت المدرسة اأ
السيد ميدي بحر العلـك ك ىػ ٕٛٔٔسنة الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتكفى  أمثاؿىذه المدرسة 
 ككلده السيد دمحم بف علي ىػٖٕٔٔسنة كالسيد علي الطباطبائي المتكفى  ىػٕٕٔٔ سنة المتكفى

كالشيخ دمحم  ىػٕٗٗٔسنة  بف دمحم النراقي المتكفى أحمدكالشيخ  ىػٕٔٗٔسنة الطباطبائي المتكفى 
كالذي ألف أ بر كتاب  ىػٕٙٙٔسنة المتكفى  ﴾صاحب الجكاىر﴿  حسف النجفي المعركؼ ب

 . يبلغ ثالثة كأربعيف مجلدا ية حيثصكلء المدرسة اأراكفقا آلفقيي 
كاف لو دكر كبير في إ ماؿ ما قاـ بو فقد  ىػٕٔٛٔسنة لمتكفى الشيخ مرتضى اأنصاري ااما 

حيث يعتبر  الفقو أصكؿكتشييد أركاف  يصكلاأ يجتيادالكحيد البيبياني مف ترسيخ الفقو اإل
 .الفقيية ليذه المدرسة صكؿفي اأ استاذا كمرجعا
في ال تب الفقيية فقد كالتقليد  جتيادلإل أبكاباث أحدمف أكؿ ي نصار اف اأإلى  يشير تأريخاف ال

كالتقليد في  جتيادية حصرا  كلـ يعقد فقييا قبلو بابا لإلصكلكانت تدرس قبل مجيئو في ال تب اأ
كاف باب التقليد بعد أف مباحث الفقو كىذه نتيجة طبيعية للتطكر المشيكر في تلؾ االزماف ف

 أصبحغيرىا مف كتب الحديث الكسائل ك كالبرائة منيما كما في ال افي ك  يعقد لذميما جتيادكاإل
لبياف حجيتيما في  با  أبك حيث ككما ذكرنا قد عقد ليما  كليا   انعكاسا   معككسا   ا  أمر كبمركر الزمف 
 الشريعة !!

ية كتقكقعيا في بلداف نائية فلـ يكف ليـ خبار ىذا التحكؿ في الفقو يعزى انكسار الحركة اأف إ
ييف بعداكتيـ كتشريدىـ كاصدار الفتاكى ضدىـ لصك صكتا كال مدارس معركفة بسبب مبالغة اأ

ىذا االنعزاؿ سمة مف سمات  أصبحكال قكة كبمركر الزمف  جعليـ ال حكؿ ليـككما مر ذكره مما 
 أغلبنا ىذه لك ت لمت بيف أيامبعد سنيف حتى انؾ في  كليا  فنراىـ قد انعزلكا انعزاال   ييفخبار اأ
ية تراىـ يستيجنكف كالمؾ كمكضكعؾ لجيليـ خبار عف اأ المثقفيف منيـ أغلببل كحتى  يةاإلمام

 .قرائتيـ عنياأك عدـ سماعيـ بيا  عففضال  بيذه الحركة 
 جتياداإل أصلية كبينا فيما تقدـ صكلية كاأخبار لقد ذكرنا فيما سبق الفركؽ بيف المدرستيف اأ

مأخكذة مف كتب المخالفيف  ية فيو كقد اثبتنا انيااإلمامالتي صدرت مف فقياء  قكاؿو كاأتأريخك 
العقلية المعمكؿ بيا  وكطرق صكؿعلـ اأبأف الفقياء  أقكاؿكفق أف نبيف يـع كبقى علينا أصكلك 

الطعكف على شرعية ىذه  أعظـكىذه مف  ﴾علييـ السالـ﴿مأخكذ عف المخالفيف الؿ دمحم 
 لقرف الثاني اليجري عف غيره إال في ا لـ يتميز صكؿأف علـ اأإلى  تأريخحيث يشير ال صكؿاأ
تجديد إلى  إضافة ﴾الرسالة﴿في كتابو  صكؿمباحث اأ ي في جم ساسلشافعي الدكر األككاف 

ضافة القكاعد اأ ضافحتى تـ تعديلو  صكؿاأ ية في علـساسكا  على  خرى اأ القكاعد ةكشرحو كا 



 صكؿى تلؾ اأالعامة كلـ تحضمذاىب مختلف إلى  أنتقل ىذا التصنيف فقياء المخالفيف حتىيد 
ي ظيكر تصنيف ليذا العلـ قبل اإلمام تأريخلـ يشيد الإذ  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةبتأييد مف اأ

ية اإلمامكقكع الغيبة ال برى كما اف اغمضت الغيبة عيناىا حتى بدء الفقياء مف المدارس 
 بالتصنيف كال تابة حكؿ ىذا المكضكع .

علييـ ﴿ البيتأىل  أئمةقد صدر مف  صكؿفي علـ اأ صلاأبأف لقد احتج بعض الفقياء 
منيا إف ىناؾ شكاىد في  أدلةعدة إلى  كالميـ كاستندكا فيىذه المدرسة إلى  كانو ينتمى ﴾السالـ
ركي انو  ﴾عليو السالـ﴿ الصادؽ اإلماـ أصحاب مفكىك الحكـ أبف تثبت لنا إف ىشاـ  تأريخال

أنو ألف رسالة في التعادؿ  اإلماـ حابأصغيره مف  كينقل عف لفاظألف رسالة في مباحث اأ
ل ف المتتب  كالمتفكر في مثل ىذه  الكاحد كحجيتو كىكذا .... كالتراجيح كغيره ذكر كتاب خبر
علييـ ﴿ ئمةاأأصلو شيعي كصادر عف  صكؿلنا إف علـ اأ اأمكر التي ذكرت ال تثبت

أف  كمف المعلكـ لفاظاحث اأالحكـ ىي في مب الرسالة التي ألفيا ىشاـ بف أف كذلؾ ﴾السالـ
 صكؿبالبالغة أـ الصرؼ كدخكليا على علـ اأ كافسكاء  مف مباحث علـ اللغة  لفاظمباحث اأ

 .ية أصكلىي رسالة  لفاظاف رسالة اأ مف باب اعتبارىا مقدمة لو فال يثبت لنا
 يصكلي كاأخبار أالمباحث العامة التي يستعمليا ا مف أيضا  كأما مباحث التعادؿ كالتراجيح فيي 

بعض خدش أك خر حدىما على اآلإكترجيح  في مرحلة التعارض بيف الخبريف سكاء على حد  
كذلؾ خبر الكاحد كمدى صحتو فقم ك  يصكلفيي ليست مختصة باأ ـتكثيق غيرىأك الركاة 
 . يصكلي كاأخبار مشتركة بيف اأ أيضا  نيا إف كعدمو
 التي ىي زبدة المخاض كنقطةك لـ ىي المباحث العقلية الذي يثبت المقاـ كيدؿ على أصل العف إ

 بطكف ال تبأف يجد في شخص أي  . كنحف نتحدى يفيصكلكاأ ييفخبار اأاالختالؼ بيف 

العقلية  دلةباأ االستنباط يدؿ على صحة ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل إلى  خبر ينسبأك رسالة 
ال لك كانت مكجكدة في ذل  رساالت نقلت لـ ُتنقل لنا كما فلماذا الزمف ؾكمباحث الدليل العقلي كا 

 عكغيرىا مف المباحث كالرساالتكالتعادؿ كالتراجيح  لفاظكصلت لنا في مباحث اأ حيث أخرى 
أصلو  صكؿعلـ اأبأف  يفيصكلكىذه حجة على اأ المباحث العقلية مفأيا   و لـ ينقلإال إن
 ﴾.الـعلييـ الس﴿ ئمةمف اأكليس مف المخالفيف  وكمنابع

ية صكلية االثني عشرية كمف كلتا المدرستيف اأاإلماماقر فقياء المدرسة عالكة على ما تقدـ فقد 
بعد كقكع الغيبة  يةاإلماممدارس إلى  مف اختراع المخالفيف كقد دخل صكؿعلـ اأبأف ية خبار كاأ

ال ﴿ا نصة : ما ىذ -كما تقدـ  ييفخبار اأكىك مف  - البحراني الشيخ يكسف كقد ذكر المحقق
وقع اوال مف العامة ،  إنماو وقواعده ، صولوالتدويف أل ريب اف ىذا العمـ واختراع التصنيف فيو

مع انو لـ  -عمييـ السبلـ  - ئمةالشافعي ، وىو في عصر األ  مف جممة مف صنف فيوفإف 
كما حقًا عف اف يدؿ عميو ، ولو كاف فضبًل ،  إليوما يشير  - عمييـ السبلـ -يرد عنيـ 



عمييـ  ئمةالشرعية كما يزعمونو ، لما غفل عنو األ  حكاـاأل في صليدعونو ، بل ىو األ
كل نقير وقطمير ، كما ال يخفى عمى مف تتبع إلى  ىداية شيعتيـ ، السبلـ ، مع حرصيـ عمى

، في مأكمو ومشربو وممبسو ونومو ويقظتو  نسافحالة مف حاالت اإل  ما مفإذ  ىـ ،أخبار 
عنيـ عمييـ السبلـ حتى الخبلء ،  ُسنفال و ، اال وقد خرجت فيوأحوال ذلؾ مفونكاحو ونحو 

يجمع ما ورد في باب الخبلء لكاف كتابا عمى حدة ، فيكف يغفموف عف ىذا  اف إنساف أرادولو 
 الشرعية ، حكاـالجمية ، واأل صوؿبزعميـ مشتمل عمى القواعد الكمية واأل العمـ الذو ُه ىو
 عمى تمؾ القواعد انيـ عمييـ السبلـ ، مع رؤيتيـ العامة عاكفيفيـ في زمأصحاب وكذلؾ
  .﴾٘ٔٚ﴿﴾صوؿواأل
ذا كاف إقكؿ المحقق البحراني ىذا غني عف التعليق كالبياف كما انو عيف الحقيقة كالبرىاف فف إ

بيانو لشيعتيـ كطالبيـ على  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعلى اأ الشريعة كاف لزاما   أساسىذا العلـ ىك 
ثر لو كما اف االثر الكاضح للعياف اف ىذا العلـ قد دخل للتشي  آلخصكص كىذا مما ال كجو ا

 في قكلو –ييف صكلكىك مف اعالـ اأ – السيد دمحم باقر الصدربعد الغيبة بسنيف كما يذكر ذلؾ 
ترعرع وازدىر نسبيا في نطاؽ الفقو السني قبل  صوؿأف عمـ األإلى  يشير تأريخالفإف ﴿: 

عمى الصعيد  صوؿي ، حتى إنو يقاؿ : إف عمـ األاإلمام زدىاره في نطاقنا الفقييترعرعو وا
كل مف الشافعي  صوؿألف في األإذ  أواخر القرف الثاني ، السني دخل في دور التصنيف في

بينما قد ال نجد   ى ﴾ٜٛٔ﴿بف الحسف الشيباني المتوفى سنة  ودمحم  ى ﴾ٕٛٔ﴿المتوفى سنة 
في أي  عمى الصعيد الشيعي إال في أعقاب الغيبة الصغرو ُه  صوؿاأل ـالتصنيف الواسع في عم
  .﴾ٙٔٚ﴿﴾مطمع القرف الرابع

مف عرؼ أنو جرد أوؿ فمف المعمـو أف ﴿:  بقكلو صكؿتيمية مؤسس علـ اأأبف ذكر كما 
  .﴾ٚٔٚ﴿﴾...  الفقو ىو الشافعي أصوؿالكبلـ في 

أبف قكؿ  ف قبل ككذلؾ ما جاء فيبما تقدـ مف كالـ السيد الصدر ككذلؾ المحقق البحراني م
ية قبل اإلمامعند  أصلىذا العلـ ىك مف علكـ المخالفيف كاختراعيـ كلـ يكف لو بأف تيمية يثبت 
 كقكع الغيبة .

ي كىك اننا تأريخننا حيف نطال  ىذه ال لمات يتكجب علينا بياف استفسار حكؿ ىذا الحدث الإ
-يتكجب علينا اخذ كالميـ  ﴾علييـ السالـ﴿طيار اال آلؿ بيت النبكةبحكـ مكاالتنا كتشيعنا 

التي جاءت عف  قكاؿية كمف ىذه اأىمعلى جانب كبير مف اأ -أكامر في الكاق كالذي ىك 
 ئمةالمخالفيف كقد عد اأ أقكاؿب أخذيـ كعدـ اأقكالالتمسؾ ب ىك ﴾السالـعلييـ ﴿ ئمةلساف اأ

                                                 
 ٓٗٔص - ٛٔج  -البحراني  –الحدائق الناضرة  - ٘ٔٚ
 ٗ٘ص -السيد دمحم باقر الصدر  -المعالـ الجديدة لألصكؿ  - ٙٔٚ
 ٕٓٗ/ٕٓ -الفتاكى  - ٚٔٚ



الخبائث ىي قكؿ مف خالف كالكاجب على بأف كما تقدـ في بداية كالمنا  ﴾علييـ السالـ﴿
انو قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿الحسف مكسى بف جعفر  أبيعف المؤمنيف اجتنابيا كما انو قد جاء 

ال تأخذف معالـ دينؾ عف غير شيعتنا فإنؾ إف تعديتيـ أخذت دينؾ عف الخائنيف الذيف خانوا ﴿
  .﴾ٛٔٚ﴿﴾...هللا ورسولو وخانوا أماناتيـ

في مخالفة العامة كىي كثيرة قد ذكرنا بعضيا كبيذا  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ ؿأقكاكقد مر بياف 
 مراأ أكليكتمرد على  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةيـ عصيانا لألأصكلالمخالفيف ك  أقكاؿب أخذيككف ا

 الكاجبي الطاعة .
ند عف كقعت بعينيا ك ية التي مر بيا المخالفتأريخالحكادث البأف أف نبيف بعد ما تقدـ نحب 

كحاصلة اف  ع التشري  في المسائل التي يجيلكنيا كقد مر بياف ذلؾإلى  الحاجة أال كىي يةاإلمام
 اإلماـإلى  نتيجو لعدـ رجكعيـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾المخالفيف كقعكا في تيو بعد رحيل النبي الخاتـ 

علـ نو في الفقو كلـ يكف لدييـ المعصـك المفترض الطاعة فأدعكا بانيـ اثبتكا جمي  ما يحتاجك 
كلـ يكف ليـ علـ كافي بكتاب هللا ال مف حيث التفسير كال مف حيث  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا 

فكانكا ُيسألكف فيستحكف اف ينسبيـ الناس بالجيل فقالكا براييـ كقياسيـ ككضعكا القكاعد  تأكيلال
كجعلو علـ مستقل  صكؿشافعي كما ذكرنا كصنف علـ اأحتى جاء ال شيئا  ف شيئا   صكؿكاأ
 بذاتو .
انقط  عنيـ الحجة ككقعت بعد أف ية اإلمامىذه التجربة قد استفاد منيا بعض فقياء المدرسة ف إ

 جتيادالمخالفيف كعملكا باإل أصكؿالغيبة فبدأكا ُيسألكف فيستحكف اف ينسبيـ الناس بالجيل فقالكا ب
كعف ىذه  عقدـ ذكرىاف كأتبعكا سبيل المخالفيف كغيرىا مف االمكر التي تالعقلي كاستعملكا الظ

قد تبعوا جماعة مف  صحاباأل أكثر إف ﴿االمكر يتحدث السيد نعمة هللا الجزائري قائال  : 
عمـ الطبيعة والفبلسفة وغيرىـ مف الذيف اعتمدوا أىل والقياس ومف  الرأيأىل مخالفينا مف 

حيث لـ يأت عمى  ﴾عمييـ السبلـ﴿ نبياءا وطرحوا ما جاءت بو األ عمى العقوؿ واستدالالتي
وفق عقوليـ ... والحاصل انيـ ما اعتمدوا في شيء مف أمورىـ اال عمى العقل فتابعيـ بعض 

ف لـ يعترفوا بالمتابعةأصحاب أو فقالوا انو إذا تعارض الدليل العقمي والنقمي طرحنا النقمي  نا وا 
أشياء كثيرة قد إلى  يذىبوف  صوؿومف ىنا تراىـ في مسائل األ العقل إلى ما يرجعإلى  تأولناه

قامت الدالئل النقمية عمى خبلفيا لوجود ما تخيموا انو دليل عقمي ... واما مسائل الفروع 
ذاو  االستحسانات العقمية إليوفمدارىا عمى طرح الدالئل النقمية والقوؿ بما أدت  عمموا بالدالئل  ا 

ال الدالئل العقمية ثـ يجعموف دليل النقل مؤيدًا ليا وعاضدًا اياىا فيكوف النقمية يذكروف او 
  .﴾ٜٔٚ﴿﴾ىو العقل  إنما صلالمدار واأل

                                                 
 ٕٛص  - ٕج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٛٔٚ
  ٜٕٔص  ٖج –مة هللا الجزائري السيد نع –االنكار النعمانية  - ٜٔٚ



نماية مف باب الترؼ الفكري ك اإلمامىذه السبل لـ يسل يا فقياء ف إ قد كق  فييـ ما كق   ا 
لمف يخبرىـ بامكر دينيـ العالـ بحالؿ هللا كحرامو كفقدانيـ  اإلماـبعد غيبة  خصكصا  للمخالفيف 

 . ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾كما ىك حاؿ المخالفيف بعد رحيل النبي 
نماك أبدا   لـ ت ف غيبة المعصكـ عنا خيرا   ىي العقاب لمف غضب هللا علييـ ككلما زاد زماف  ا 

 دمحم صادؽ في الغيبة يقكؿ السيد دمحم اإلماـبدليل بقاء  الغيبة علمنا اف الغضب الزاؿ مكجكد
زاؿ الغضب زاؿ الببلء واما ما داـ الببلء موجودا فنعرؼ مف ذلؾ اف  إذاانو  ﴿الصدر : 

و في محل إال إنالغضب ال زاؿ موجودا وليس لنا استحقاؽ زوالو. والببلء في الدنيا كثير 
 . وىذا﴾عميو السبلـ﴿وخفاء شخص الميدي  ﴾سبلـ هللا عمييا﴿حديثنا ىو خفاء قبر الزىراء 

سبحانو وتعالى حتى سيد دمحم  أماـ هللامعناه اننا ال زلنا عمى مستوو ُه القصور والتقصير والذلة 
نماالصدر انا ال اقصد غيري و  بعد جيل حتى الحوزة العممية حتى اكابر جيبًل  الجميع ىكذا ا 

. .. يعرفؾ بشخص الميدي يقيناأو الحوزة العممية فميدؿ واحد منيـ عمى قبر الزىراء يقينا 
سبحانو وعدـ استحقاؽ  أماـ هللاوىذا معناه اننا ال زلنا عمى مستوو ُه القصور والتقصير والذلة 

  .﴾ٕٓٚ﴿﴾مف البشر كائنا مف كاف أحداً الرحمات الخاصة ال استثني مف ذلؾ 
 اإلماـك  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل العقكبات التي كقعت علينا جراء تقصيرنا تجاه مف جملة ف إ

هللا تعالى كالتخبم الذي حصل  أحكاـعلى كجو الخصكص ىك جيلنا ب ﴾لسالـعليو ا﴿الميدي 
كقكع الغيبة يعني بأف  ﴾علييـ السالـ﴿بيت العصمة أىل كقد ذكرنا ما قالو  بعد غيبة المعصكـ
ىك كقكع  لييالغضب اإل اكمف جملة ىذ إستثناءيف دكف أجمععلى الناس  لييكقكع الغضب اإل

ـْ َغْورًا َفَمف َيْأِتيُكـ  ﴿ : مصداقا لقكلو تعالى الجيل بحالؿ هللا كحرامو ـْ ِإْف َأْصَبَح َماُؤُك ُقْل َأَرَأْيُت
نزلت في  ﴿ :قاؿ  انو ﴾السالـ عليو﴿ الباقر اإلماـ عف اآليةىذه  تأكيلفقد جاء  ﴾ ِبَماء مَِّعيفٍ 
السماء  بارأخ، فقاؿ إف أصبح إمامكـ غائبا عنكـ فمف يأتيكـ بإماـ ظاىر يأتيكـ ب اإلماـ

بد أف يجئ  وال اآليةىذه  تأويلواألرض وبحبلؿ هللا تعالى وحرامو . ثـ قاؿ : أما وهللا ما جاء 
 .﴾ٕٔٚ﴿﴾يا تأويم
 حكاـفي معرفة اأ الجيلال ريمة بعد كقكع الغيبة كقد عانى الفقياء مف  اآليةىذه  تأكيللقد كق  
إلى  الشرعية حكاـكا عدـ معرفتيـ باأة كقد ذكر ىذه المعاناه جملة مف الفقياء كاكعز عيالشر 

لغمكض لراف  الىك المكمل ليذا النقص كىك  صكؿكقالكا اف علـ اأ ُسنةكجكد نقص بال تاب كال
حاؿ الغيبة  صكؿيعمل بيذه اأ إنماكقالكا  -ككل كالميـ ىذا سكؼ ياتينا  - حكاـعف بعض اأ

قل استنساخيـ أك  صكؿراعيـ ليذه اأاما بكجكد المعصكـ فال حاجة لنا بو كىذا ما يؤكد اخت
ىك غيبة  جتيادالختراعات المخالفيف ككما مر ذكره كقد نسب الشيخ جعفر السبحاني العلة مف اإل

                                                 
 الخطبة االكلى -ىػ ٜٔٗٔجمادي الثاني  ٖالجمعة الرابعة كالعشركف بتاريخ  - ٕٓٚ
 ٛ٘ٔص  -الشيخ الطكسي  -الغيبة  - ٕٔٚ



عف كثب مما  اإلماـنعـ صارت الغيبة سببًا لحرمانيـ مف زيارة  ﴿:  المعصـك كذلؾ في قكلو
لبلجابة عمى المستجدات مف  جتيادانياض اليمـ بغية اعماؿ الفكر وتقوية ممكة اإلإلى  حدا
  .﴾ٕٕٚ﴿﴾الصنايع والحاجة أـ االختراع . أبوفقد قيل : اف الفقر  حكاـاأل
شركة أك يش في سكؽ ف ىذيف المثليف الذي ذكرىما السبحاني ينطبقاف في حاؿ ككننا نعإ

بل  مثاؿذه اأهللا ما عليو مف ى كامرالشريعة فالمتب  أ كامرأككننا طائعيف متبعيف استثمارية ال 
لمعصكـ ىذا االختراع ىك تقدـ على ابأف فال يخفى  ع ىك الطاعة دكف االختراع يموما ي اف

 . عنو بل ىك محظكر في شريعتنا كالتقدـ على المعصـك منيي
غيبة المعصكـ كمحاكلة اسقاطيا لنحضى بشرؼ إلى  الداعية سبابف نقدـ اأأ فضلكاف اأ
 البدائل التي تغنييـ إيجادالقكـ  لـ يكف بيذه الصكرة بل حاكؿ مراأأف إال  المظلكـ اإلماـاللقاء ب
 كالتعلـ منو كقد انغركا بما انغر بو المخالفيف كسل كا سبال شتى محاكليف اقناع اإلماـعف اللقاء ب
التي يجيلكنيا حتى كاف كانكا مخطئيف كما فعل  حكاـبانيـ قادريف على اصابة اأأنفسيـ 

ي جتيادكا متقاربيف في مستكى التفكير اإلأصبححتى  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رحيل النبي المخالفيف بعد 
 م  المخالفيف للعترة الطاىرة .

ية كمدرسة المخالفيف ىك تكحد الخم اإلمامكمما يؤكد التقارب ال بير الذي حدث بيف المدرسة 
اال في بعض المكارد البسيطة  - ﴾السالـعلييـ ﴿ية كالمخالفيف الؿ البيت اإلمامالتشريعي بيف 

العالمة دمحم ميدي شمس الديف رئيس المجلس كىذا التكحد قد ذكره جملة مف الفقياء منيـ  -
الحقيقة اف الموجود في خط ﴿نصو :  قاؿ ما ىذافي لبناف حيث  علىي الشيعي اأسالماإل

أو الحنابمة أو عند الشوافع ىو موجود  -يةاإلمامانا اتكمـ عف الشيعة  -ي اإلمامالتشريع 
ية اإلمامويوجد مجتيدوف في مذىب الشيعة  يوجد مجتيدو مذاىباالحناؼ أو الزيدية 
  .﴾ٖٕٚ﴿﴾في مذىب االحناؼ  اومجتيدو 
بيف  جتيادنحف نتحدث عف الفركؽ في اإل طبعا  ُيذكر  في غاية البساطة كقد ال أصبحذف فالفرؽ إ

في إال أف  فالفرؽ الزاؿ مكجكدا بعض الشيءالديف  صكؿأالمدرستيف كليس حديثنا في العقائد ك 
 شبو معدكـ كالقكاعد التي يختلفكف بيا قليلة . أصبحجانب الفركع فالفرؽ 

ىك ما قرأتو في  صكؿصكلية أك قل علـ اأإف أكؿ مف لفت إنتباىي الى ضعف القكاعد اأ
ث نشرت مقالة للسيد حي ٕ٘ٗٔ الصادر في عاـ الثالثفي عددىا  ﴾ٕٗٚ﴿صحيفة قمر بني ىاشـ

                                                 
 ٜٓص –الشيخ جعفر السبحاني  –ي اإلمامادكار الفقو  - ٕٕٚ
 ٘ٔص -حكار كاعداد دمحم الحسيني  –االجتياد كالحياة حكار على الكرؽ  - ٖٕٚ
كتكقفت بسبب معاداتيا مف صحيفة قمر بني ىاشـ صحيفة كانت تصدر في العراؽ تكلت تكضيح الحقائق في الساحة الدينية  - ٕٗٚ

قبل ساسة الديف ثـ استانفت الصدكر باسـ صحيفة القائـ ككاف جل مكاضيعيا مف فكر السيد ابي عبد هللا الحسيف القحطاني كتناكلت 
 جمي  اأصعدة  علـك كابحاث غير مسبكقة كعلى



ذكر فييا  ﴾العجل العممي عند فقياء الشيعة﴿ أبي عبد هللا الحسيف القحطاني تحت عنكاف 
كبعد قرأتي تلؾ بدأت البحث كالتنقيب عف  ف مف خالليا ضعف ىذا العلـ الكضعينقاط بيّ  ثمانية

ز ككما سيتبيف يتخلليا الضعف كالعجالتي بيف لي بأنو مف العلكـ المكضكعة ىذا العلـ حتى ت
نريد اف نبخس حق اآلخريف فقد كتب المرحكـ عالـ سبيم النيلي  للقار  ال ريـ . ككما اننا ال

كالذي بيف مف خاللو ضعف ىذا العلـ كعجزه عف معرفة االحكاـ ﴿البحث االصولي﴾ كتاب 
 القطعية .
ة كاعتقد البعض ساحة الفقياء بعد كقكع الغيبإلى  الذي دخل صكؿننا حيف نت لـ عف علـ اأإ

إلى  يأتي فكل مجتيد ةتىذا العلـ ليس لو قكاعد ثاببأف مف القكؿ  ال بد حكاـبانو كافل بمعرفة اأ
 ا جديدة .أحكامحديثة تستجد معيا  أصكؿكيجلب معو قكاعد جديدة ك  جتيادساحة اإل
 صكؿاأ نبذة مختصرة عف علـأف نبيف فيو نحب  قكاؿنناقش ىذا االختالؼ كنطرؽ اأقبل أف ك 
. 
الشرعية حيث  حكاـيستعملو المجتيد في عملية استنباط اأىك ذلؾ العلـ الذي  صكؿاأ علـ فإ

كقد بينا فيما تقدـ اف ستنباط الاعليو في ممارستيـ لعملية ييف اعتمادا كبيرا صكلاأ الفقياءيعتمد 
 اإلماـقد جاء في كالـ ف ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالشرع اال مف خالؿ اأ االستنباط ال تتـ فيعملية 
استنباط عممو في أىل ومف وضع والة أمر هللا و  ... ﴿ : قاؿ ﴾عليو السالـ﴿ الباقر جعفر أبي

فقد خالف أمر هللا وجعل الجياؿ والة أمر هللا والمتكمفيف بغير  نبياءغير الصفوة مف بيوتات األ 
هللا ورسولو ورغبوا عف وصيو استنباط عمـ هللا فقد كذبوا عمى أىل ىدو ُه مف هللا وزعموا أنيـ 

وطاعتو ولـ يضعوا فضل هللا حيث وضعو هللا فضموا وأضموا أتباعيـ ولـ يكف ليـ حجة يـو 
  .﴾ٕ٘ٚ﴿﴾...القيامة 

لى أولي األمر منيـ إلى  قولو : " ولو ردوه ﴿كقاؿ المحقق البحراني في الحدائق :  الرسوؿ وا 
 ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةالمستنبطيف ىـ األ  لعممو الذيف يستنبطونو منيـ . . " يدؿ عمى كوف 

: "  ﴾عميو السبلـ﴿، ففي الجوامع عف الباقر  ﴾عمييـ السبلـ﴿عنيـ  خباروبذلؾ توافرت األ
: " يعني آؿ دمحم وىـ الذيف  ﴾عميو السبلـ﴿المعصوموف " والعياشي عف الرضا  ئمةىـ األ 

  .﴾ٕٙٚ﴿﴾يستنبطوف مف القرآف ويعرفوف الحبلؿ والحراـ "
حيف نتسائل : ىل يجوز ﴿قابل ىذا النصكص قاؿ السيد دمحم باقر الصدر ما ىذا نصو : كفي م

  .﴾ٕٚٚ﴿﴾لنا ممارسة عممية االستنباط ؟ يجيء الجواب عمى البداىة بااليجاب 

                                                 
 ٖٙ – ٖ٘ص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕ٘ٚ
 ٖٗ - ٖٔص  - ٔج  -المحقق البحراني  -الحدائق الناضرة  - ٕٙٚ
 ٖٚص –السيد دمحم باقر الصدر  –المعالـ الجديدة لالصكؿ  - ٕٚٚ



 الصدر متفردا  ت عملية االستنباط عند المجتيديف مف البديييات كما مر كلـ يكف السيد أصبحلقد 
مف المسلمات كحاؿ ال ثير مف  أصبحييف يجمعكف عليو حتى صكلاء اأبيذا القكؿ بل كل الفقي

الزماف كقد أكؿ كانت على العكس في بعد أف  طبيعيا   ا  أمر ت كبمركر الزمف أصبحالقضايا التي 
  فقداف عنكانو كفقيو ؟إلى  ذلؾ من  الفقيو مف ممارسة االستنباط ادى إذايتسائل البعض 
يـ كركاياتيـ الشريفة أحاديثىك العالـ ب ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل ف عنكاف الفقيو عند إ نقكؿ :

:  ذلؾ في قكلو ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  اإلماـكليس ىك الممارس لعملية االستنباط فقد ذكر 
ا ال نعد الفقيو منيـ فقييا حتى فإناعرفوا منازؿ شيعتنا بقدر ما يحسنوف مف رواياتيـ عنا ، ﴿

  .﴾ٕٛٚ﴿﴾...يكوف محدثا 
ىك الفقيو كليس المستنبم فقد حصر  ﴾علييـ السالـ﴿يـ أحاديثالعالـ بأي  ذف فالمحدثإ

" ولو  ... ﴿انو قاؿ :  ﴾عليو السالـ﴿قد كرد عف الرضا ك  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاالستنباط باأ
لى إلى  ردوه منيـ لعممو الذيف يستنبطونو منيـ " يعني آؿ دمحم عمييـ  مراأل أوليالرسوؿ وا 
، وىـ الذيف يستنبطوف مف القرآف ويعرفوف الحبلؿ والحراـ ، وىـ الحجة  عمى السبلـ 
  .﴾ٜٕٚ﴿﴾خمقو

يعتمد  حكاـالذي يستخدمو الفقياء في معرفة اأ صكؿف علـ اأإ نقكؿ :نكتفي بيذا القدر ك 
 اللفظية كمباحث الحجة كالظيكرالعقلية المنطقية كالفلسفية كالمباحث  دلةاأكبشكل كبير على 

 بالمباحث العقلية . حيف مقارنتو جدا  فيك قليل  خبارغيرىا اما اعتماده على اأك 
في كثير  أصبحلقد تأثر ىذا العلـ المكضكع تأثرا  كبيرا بالمنطق اليكناني كالفلسفة المعقدة حتى 

 أصكؿالمنطق في علـ استخدـ مف أكؿ الغزالي ية ككاف سالممف مكاضعو بعيدا  عف الشريعة اإل
تيمية الذي يعتبر في ال ثير مف أبف كقد قابلو في ذلؾ عدد مف مشايخ المخالفيف منيـ  الفقو

ع ل ف ردكده على أساليب  ل ل عمل فلسفي يفاأحياف أنو معارض تاـ للفلسفة كأحد الرافض
عكس ما أراد الغزالي ﴿تبياف عالقتو بالتصكرات الميتافيزيقية  المنطق اليكناني كمحاكلتو

 مف قبل بعض الباحثيف بمثابة نقد تبراعُ  ﴾الرد على المنطقييف﴿ في كتابوكذلؾ  ﴾تكضيحو
 أساليب ع فنقده مبني على دراسة عميقة مف ككنو مجرد رافضا ليا أ ثرللفلسفة اليكنانية 
 .المنطق كالفلسفة

ىذا العلـ بل ىـ مف كض  المنطق  أساسف المخالفيف كالنكاصب ىـ أإلى  يشير تأريخذف فالإ
 أدكاتليذا العلـ بل اف بعضيـ رفض ىذا الشيء الدخيل على  أدكاتني كالفلسفة المعقدة كاليكنا
بفلسفتيا كمنطقيا مف المخالفيف  صكؿية اخذكا ىذه اأصكلية اأاإلمامفقياء المدرسة ك  عالشريعة

بمركر الزمف علما لو عالقة  أصبحبيذا العلـ كالذي  حتى ضج جملة مف الفقياء بتدخل الفلسفة
                                                 

 ٜٗٔص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕٛٚ
 ٜٕٙ - ٜٕ٘ص  - ٖٕج  -جلسي العالمة الم -بحار اأنكار  - ٜٕٚ



حتى خرج في كثير مف مكاضعو عف مجالو  عيةسالمبكثير مف عالقتو بالشريعة اإل أ ثرالفلسفة ب
 .الحقيقي
يوف صولطوره األ﴿كتطكره في قكلو :  صكؿالعالمة دمحم ميدي شمس الديف علـ اأكقد ذكر  

ية في القرنيف االخيريف تطورًا ميما في اتجاه العمق خرج بو في كثير مف اإلمامالشيعة 
عبلقة  كبلميًا تجريديًا ال –ليجعل منو بحثًا فمسفيًا  وىو الشريعة يصمالبحاث عف مجالو األا

في توسيع مجاؿ  طبلؽمف دوف اف يساىـ ىذا عمى اإل ُسنةلو بقضية االستنباط مف الكتاب وال
ية والقواعد متأثرة بالمنطق صول.. صيغت المناىج األ اف يقكؿإلى  االستنباط الفقيي ..

  .﴾ٖٓٚ﴿﴾ء الفمسفية راطي وبعض اآلاالرس
يـ نجدىـ يت لمكف بابسم ال الـ ل ي أحاديثك  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةننا حيف نطال  ركايات اأإ

أك ة المعقدة يالفلسف لفاظأف استخداـ ام يخلك كالميـ حيث اف صحيحا   يفيمو المتلقي فيما  
 فيما   أ ثرقيية مما جعل ركاياتيـ ييف في كتبيـ الفصكلاأ أغلبمفردات المنطق التي يستخدميا 

 ييف المتداكلة اليكـ .صكلكتكضيحا  مف ال تب الفقيية لمشايخ اأ
ييف نابعة مف تمسكيـ بمفردات الفلسفة صكلف الصعكبة التي تجدىا في ال تب الفقيية عند اأإ

كىذه المفردات ىي مف على كجو الخصكص  صكؿكالمنطق التي تعلمكىا في مباحث اأ
النفكر مف ىذه ال تب كعدـ قرائتيا كأ تفكا بالسؤاؿ المباشر دكف إلى  التي دعت الناس ابسباأ

كاالخير ىك الصعكبة كؿ كالسبب اأ ععلييا جكاب الفقيو بتنىالتفصيلية التي ا دلةمعرفة اأ
الفقو إلى  مف انحيازىا أ ثرجانب الفلسفة كالمنطق إلى  المكجكدة في تلؾ المؤلفات التي تنحاز

يما كقد أسلكبك  ُسنةعف طبيعة ال تاب كال كليا   ىذا االنحياز جعليا تبتعد ابتعادا  بأف كمسائلو علما 
العالمة دمحم ميدي شمس الديف حيف تحدث عف الخلل منيـ ك شكى عدد مف الفقياء ىذه النتائج 

خمل جاء فال ﴿كذلؾ في قكلو :  ُسنةكابتعاد منيجو عف طبيعة كمنيج ال تاب كال صكؿفي علـ اأ
يتناسب مع  وفقًا لمنيج ال فيما نحسب ُسنةمف اننا نتعامل مع نص تشريعي في الكتاب وال

بمنيج مختمف  ُسنةوفي كثير مف الحاالت نتعامل مع نص الكتاب وال مع ذي المنيج الغاية
  .﴾ٖٔٚ﴿﴾ ُسنةوضيق عف استيعاب االبعاد التشريعية لمكتاب وال ُسنةفي طبيعتو عف الكتاب وال

عجيبة لـ ك ية نجدىـ يذكركف مصطلحات غريبة اإلمامالفقيية لفقياء  صكؿا حيف نطال  اأننإ
تأتي باي خبر كال حديث كقد ضج جملة مف الفقياء على ىذا الكاق  المرير منيـ السيد نعمة هللا 

 يتجزء في شيء مف الييولى والصورة وال الجزء الذي ال أيضاً وما سمعنا ﴿الجزائري في قكلو : 
  .﴾ٕٖٚ﴿﴾خباراأل
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فقياء  أقكاؿية قامكا باستنساخ اإلمامإال أف  أبدا  ية اإلماملـ ت ف ىذه المصطلحات مف كض  
الرزاؽ عفيفي  اليكناف يقكؿ الشيخ عبد ية بمصطلحاتيـ التي اخذكىا مف فالسفةصكلاأ العامة

فة بأقساميا اآلمدي درس الفمس إفَّ ﴿لآلمدي :  ﴾اأحكاـ أصكؿاإلحكاـ في ﴿في تقديمو ل تاب 
ًة  المختمفة وتوغَّل فييا وتشبَّعت بيا روحو حتَّى ظير أثر ذلؾ في تأليفو. ومف قرأ كتَبو وخاصَّ

يتبيَّف لو ما ذكرُت، كما يتبيَّف لو منيا أنو كاف قوي  الفقو أصوؿما ألَّفو في عمـ الكبلـ و 
والترديد والسير الخياؿ كثير التشقيقات في تفصيل المسائل  العارضة كثير الجدؿ واسع

 ﴾الحيرةإلى  أحياناً درجة قد تنتيي بالقارئ إلى  دلةوالتقسيـ في األ
سلؾ ىذا المسلؾ حيث قضى عمره في دراسة العلكـ الفلسفية كال المية فلـ  أيضا  ما الرازي فيك أ

 ىذا نصو : قاؿ ما ع ككما اعترؼ ىك في كصيتو حيف شيئا  تنفعو 
 اؿُ ػػػػػػػػػػػػا أذى  َكَكبػ* كحاصُل ُدنيان كحشة  مف جسكِمنا كأركاحنا في

 َجَمعنا فيو قيَل كقالكا كى أفػػػرنا * سػػكلـ نستِفْد مف بحِثنا طكَؿ عم
ولقد اختبرت الطرؽ الكبلمية والمناىج الفمسفية فما رأيت فييا فائدة تساوي الفائدة  ﴿ثـ قاؿ : 

هللا تعالى، إلى  والجبلؿ بالكمية لعظمةو يسعى في تسميـ األن التي وجدُتيا في القرآف العظيـ،
العقوؿ البشرية بأف وما ذلؾ إالَّ العمـ  ويمنع عف التعّمق في إيراد المعارضات والمتناقضات،

  ﴾ٖٖٚ﴿﴾والمناىج الخفّية  تتبلشى وتضمحل في تمؾ المضايق العميقة
ي مضانو اعترفكا كادخاؿ الفلسفة كالمنطق ف صكؿف المخالفيف بعد تأسيسيـ لعلـ اأأننا نجد إ
نا نجد إال إنالجدؿ كالقيل كالقاؿ إلى  ية كقربيـسالمما ادخلكه ابعدىـ عف ركح الشريعة اإلبأف 
نا يشككف مف تدخل أية لـ يستفيدكا مف ىذه التجارب اال بعد قركف عدة فبدأ كما قر اإلمامفقياء 

عيدة كقد ذكر العالمة دمحم الفقو كما شكى المخالفيف قبليـ بازماف ب أصكؿالفلسفة كالمنطق في 
نتجو مف ابتعاد عف أفي الفلسفة كما  صكؿميدي شمس الديف كىك يتحدث عف تأثر علـ اأ

تأثر في وقت مبكر  صوؿوىو اف عمـ األ ييأبر  حدث خمل صوؿفي عمـ األ﴿:  ُسنةال تاب كال
الفمسفي يختمف  مقصدا بذاتو ... منيج البحث شيئاً ف شيئاً  أصبحبعمـ الكبلـ والفمسفة ف جداً 

نا في عمـ أصبحفنحف  ُسنةاختبلفا موضوعيا وجذريا وطبيعيا عف منيج البحث في الكتاب وال
في كثير مف  صوؿوتحوؿ عمـ األ أخرو ُه غاية إلى  نذىب بوسيمة في كثير مف الحاالت صوؿاأل
ي في مسبلوىذه ناحية شديدة الخطورة واعتقد انيا شمت الفقو اإل غاية بحد ذاتوإلى  الموارد

ذلؾ اننا استخدمنا منيجًا سميناه  وعمى عقل المسمـ مةجوانب كثيرة وانعكست عمى وضع األ
 ُسنةذا عبلقة ينبغي اف تكوف عضوية تفاعمية مع نصي الكتاب وال ﴾﴾الفقو أصوؿ﴿﴿

                                                 
 ٕٕٔص  - ٖٗج  -الذىبي  -تاريخ اإلسالـ  - ٖٖٚ



وصل و  صوؿحدث خمل في عمـ األ ُسنة استخدمنا فيو منيجا فمسفيا ال عبلقة لو بكتاب وال
  .﴾ٖٗٚ﴿﴾التأثير الفمسفي نجده حتى في مبحث الداللة اآلف  لفاظاأل مباحث إلى  حتى
فاقدي العصمة أناس كاضعيو بأف ف ىذه الصعكبات كالثغرات المكجكدة في ىذا العلـ تؤكد لنا إ

لما كجدت بو ىذه االخطاء كىذه  ﴾علييـ السالـ﴿كاال لك خرج ىذا العلـ مف المعصكميف 
ا عف الشريعة فيما نحسب اننا كباستعمالنا ليذا العلـ سكؼ تبعدن حد  إلى  الثغرات التي كصلت

 . حكاـمعرفة اأإلى  نتقرب
 ﴾علييـ السالـ﴿اليدى  أئمةاف ىذا العلـ لـ يخرج مف إلى  ف ىذه المسائل تدؿ كبشكل كبيرإ
ىك كجكد  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  ليس مف علـك صكؿعلى إف علـ اأ أيضا   مما يدؿك 

ييف حيث ُبدؿ ال ثير منيا صكلكقكانينو بيف الفقياء اأ هفي حجية قكاعد  ثيرةاالختالفات ال
المتأخروف قواعد  أحدث ﴿دمحم جكاد مغنية : كعف ىذه الحالة يقكؿ  أيضا  حدث ال ثير ستكا

ًا أحكام، وأثبتوا  أثبتيا المتقدموف  اً أحكاممف القواعد القديمة فنفوا  كثيراً فقيية جديدة ، وعدلوا 
  .﴾ٖ٘ٚ﴿﴾رفيا أحد مما سبقيـ لـ يع

نبلحع أنو في كل بضعة قروف يظير ﴿نصو :  ما ىذايقكؿ مرتضى المطيري كفي ىذا السياؽ 
المجتيديف أرقى مف العواـ جديدة مكانيا ثـ يتابعو جميع  أصوؿويأتي ب صوؿشخص يغير األ

  .﴾ٖٙٚ﴿﴾قميبلً 
 حكاـر على فتاكى الفقياء في اأية كالفقيية بشكل كبيصكللقد اثر ىذا التغيير في القكاعد اأ

العالمة الشيخ دمحم ميدي االصفي : حيث تغير العديد منيا عند مقارنتيا بفتاكى القدماء يقكؿ 
  .﴾ٖٚٚ﴿﴾االستدالؿ واالحتجاج  أصوؿالخبلؼ في الفروع الفقيية نتيجة طبيعية في فإف ﴿

 أفضلو ﴿: في قكلو  جتيادتكحد مصادر اإلإلى  كقد شكى الشيخ االصفي ىذا الخالؼ كدعى
أي  االستدالؿ أصوؿفيـ مشترؾ في إلى  والوصوؿ فجوات الخبلؼ في الفروع ئالسبل لمم
 ﴾ٖٛٚ﴿﴾﴾وادلتو جتيادتوحيد مصادر اإل﴿
أىل  كنحف نعلـ إف علكـ نسافالي علـ يخترع مف قبل اإل جدا  الؼ نتيجة طبيعية تخاال مسألةف إ
َأَفبَل َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف ﴿: تعالى  ولك قل مصداقا   اختالؼ فييا مف هللا هلالج لج ال ﴿علييـ السالـ﴾ البيت

  .﴾ٜٖٚ﴿﴾َوَلْو َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر للّاِ َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتبَلفًا َكِثيرًا 

                                                 
 ٙٔص -حكار كاعداد دمحم الحسيني  –االجتياد كالحياة حكار على الكرؽ  - ٖٗٚ
 ٜٓص -دمحم جكاد مغنية  – يةاإلمامم  الشيعة  - ٖ٘ٚ
 ٗٔص –مرتضى مطيري  –التربية كالتعليـ  - ٖٙٚ
 ٕٔٔص -حكار كاعداد دمحم الحسيني  –االجتياد كالحياة حكار على الكرؽ  - ٖٚٚ
 ابقنفس المصدر الس - ٖٛٚ
 ٕٛسكرة النساء آية  - ٜٖٚ



علـ ليس مف  ومف العلكـ الحاضنة للخالؼ كاالختالؼ فيك يؤكد بذلؾ بان صكؿف علـ اأأكبما 
 كما سياتينا . أقكاؿكاحدة يقكلكف عدة  مسألةكتبيـ حيث نجدىـ في  عند هللا كىذا شاىد

أنفسيـ  بل انيـ خالفكا صكؿييف لـ يكتفكا بمخالفة بعضيـ البعض في حجية قكاعد اأصكلف اأإ
 ينقل الشيخ دمحم جكاد مغنيةحيث  حكاـقل انيـ جيلكا حتى تطبيق ىذه القكاعد على فركع اأأك 

 ﴾ صوؿالفروع كانيـ نسوا ما اسسوه في األإلى  اف الفقياء لما رجعوا﴿قكؿ العالمة المجلسي 
ذاو ﴿ثـ علق قائال :  تتبعت الكثير مف كتب الفقو تجد ىذه الظاىرة بارزة في ثنايا السطور مف  ا 

الوصف ال مفيـو لو وأف بأف  صوؿاف منيـ مف قاؿ في مباحث األ -عمى سبيل المثاؿ–ذلؾ 
محكـو  صليعتمد عميو وأف األ عرؼ سببو ال إذا جماعجة وأف اإلالشيرة في الفتوو ُه ليست بح

البعض أي  –الشرعية وأسسوا  حكاـال تصمح دليبًل لؤلبالدليل وأف االستعبادات واالستحسانات 
توقفوا أو الفقو استبعدوا واستحسنوا وقالوا بمفيـو الوصف إلى  ولما وصموا صوؿىذا في األ –

...  صلأحتاطوا وعارضوا الدليل باألأو مع العمـ بالسبب  جماعواإلا الشيرة في الفتوو ُه واعتبرو 
﴾﴿ٚٗٓ﴾.  
التخبم الذي كقعكا فيو يكشف كبشكل ملحكظ عدـ معصكمية ىذا العلـ المكضكع ككيف  اف ىذإ

كقد ذكرنا شكاىد  ﴾علييـ السالـ﴿بيت العصمة ىل يبلغ العصمة كىك مف اختراع المخالفيف أ
ليس مف علـك  صكؿكمما يؤكد اف علـ اأمف ىذا البيت الطاىر  عديدة تدؿ على عدـ خركجو

ضطراري ككجكده نتيجة عدـ كجكد نص إعلـ ىذا العلـ إف ىك  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل 
بعد أي  يا تأتي في مرحلة متأخرةأن العملية كذلؾ صكؿمباحث العقل كاأ خصكصا  معصكمي ك 

علـ بعد مرحلة  يأتي فكيف ﴿عليو السالـ﴾الميدي  ـاإلماقياـ  فقداف النص كلذلؾ ىك قائـ حتى
 مما يثبت انو ليس منيـكىذا بعد مرحلة النص يككف صادرا مف النص أك متأخرة عف المعصكـ 

ال لماذا  ﴾علييـ السالـ﴿  يلغى بكجكد المعصكـ .كا 
ية كمباني فلسف إف ىذا العلـ ظني قائـ على أسس منطقية كمباد  لغكية كمف نقاط الضعف فيو

بعيدة  ﴾السالـ علييـ﴿ البيتأىل ظاىرية ككلنا يعرؼ إف علـك  أحكاـكلو نتائج ظنية ك كما ذكرنا 
ييف صكلذلؾ إف اأ مف  ثرعف ىذه اأمكر بل كرد النيي عف الخكض بمثل ىذه اأمكر كاأ

 مما يؤكد ظاىريةكاقعية كليست  أحكاـ ﴾السالـ علييـ﴿ البيتأىل يتفقكف على إف نتائج علـك 
 . ليس مف علكميـ صكؿعلـ اأبأف 

كشخصيات نقلت عنيا مثل الفقو عف  تأريخكليا ليا أصل ك  ﴾السالـ علييـ﴿ ئمةإف علكـ اأ
حياف ال كفي أبف ال يمياء كالطب عف جابر  سالـ كعلـأبف أعيف كعلـ ال الـ عف ىشاـ أبف زرارة 

                                                 
 ٕٛٔص –دمحم جكاد مغنية  –م  علماء النجف االشرؼ  - ٓٗٚ



لو كلك شاىد ُيذكر علـ كلماذا ال لمف ينسب ىذا ال اأسكد الدؤلي فيا ترى  أبيكعلـ النحك عف 
 شاىدا مف كالـ بعض اصحابيـ ال كليـ .أك  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل كاحد في ركايات 

 
كقكاعد بل باأحرى  أصكؿ لياظاىرية اما  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةف العلكـ التي خرجت مف اأإ

ذا كانت باطنية  يمكف االحاطة  اف كانت الفيذه ك  يةتأكيليكشف ليا مكضكع كتعريف كىكذا ع كا 
ذا كاف كذلؾ  الظاىريةمف العلكـ  ىك إنماليس منيا  صكؿعلـ اأإال أف  بيا ككشف مكضكعيا كا 
 . ييفصكلاأ علييايتفق  أصكؿأك لماذا لـ يكف لو مكضكع 

كما بينا في بداية الفصل  على أسس قرآنية ئمةاق يـأصكلك  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  ف علكـإ
عبد هللا  أبيعف كعلينا التفري  فقد جاء  ﴾علييـ السالـ﴿تلقى منيـ  ال بد أف كؿصكاف اأ
  .﴾ٔٗٚ﴿﴾ ، وعميكـ أف تفرعوا صوؿعمينا أف نمقي إليكـ األ إنما ﴿:  ع قاؿ ﴾عليو السالـ﴿

 البيتأىل  أئمةالتي لـ تخرج مف  صكؿكىذا الخبر كغيره كما ذكرنا يدؿ على بطالف جمي  اأ
العقلية كالقكاعد  صكؿاما اأ ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةىي ما ألقاىا اأ صكؿفاأ ﴾علييـ السالـ﴿

الظنية التي كضعيا الفقياء النابعة مف مناب  المخالفيف فيي باطلة جملة كتفصيال كمصداؽ 
كل ما لـ  ﴿ يقكؿ : ﴿عليو السالـ﴾عف فضيل قاؿ : سمعت أبا جعفر بطالنيا ىك ما جاء 

 ﴾عليو السالـ﴿جعفر  أبكمريـ قاؿ : قاؿ  أبيعف ك  .﴾ٕٗٚ﴿﴾اطليخرج مف ىذا البيت فيو ب
خرج مف  شيئاً إال  صحيحاً شرقا وغربا ، فبل تجداف عمما  ﴿ بف كييل كالحكـ بف عتيبة : لسلمو
  .﴾ٖٗٚ﴿﴾البيتأىل عندنا 

كما عداه فيك مف  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةالعلـ الصحيح ىك ما خرج مف اأبأف كىذا ما يؤكد 
مف  أصبحمنيا كعليو فقد  يسيرا   جزءا  كقد بينا  حاديثكاأ خبارالمعنى جاءت اأ الباطل كليذا
بعضيا مأخكذ فعال عف بعض الركايات فإف باطلة كال نقكؿ كليا  صكؿىذه اأ أ ثربأف الكاضح 
 أبيعف كىذه ىي طبيعة ل ل العلـك الباطلة فقد جاء  خرى اأ صكؿبالمقارنة باأ جدا  و قليل إال إن
ولو  ...﴿ الناس فقاؿ : ﴾عليو السالـ﴿المؤمنيف  أميرقاؿ خطب علي  ﴾عليو السالـ﴿جعفر 

أف الباطل خمص لـ يخف عمى ذي حجى ، ولو أف الحق خمص لـ يكف اختبلؼ ، ولكف يؤخذ 
ائو ، أوليمف ىذا ضغث ومف ىذا ضغث فيمزجاف فيجيئاف معا فينالؾ استحوذ الشيطاف عمى 

  .﴾ٗٗٚ﴿﴾ الحسنى ونجا الذيف سبقت ليـ مف هللا

                                                 
 ٘ٚ٘ص  -الحلي أبف إدريس  -مستطرفات السرائر  - ٔٗٚ
 ٘ٚ – ٗٚص  - ٕٚج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٕٗٚ
 ٖٗص  - نفس المصدر السابق - ٖٗٚ
 ٖٙٔ - ٖ٘ٔص  - ٕج  -العالمة المجلسي  -بحار اأنكار  - ٗٗٚ



مف اثر الرسكؿ كخلطو م  زينة  شيئا  اخذ  حيففعلو السامري  الماضيف ما ُسنفقد ذكرنا في 
ىذا اليكـ كالو مكسى كقد نسيو ىاىنا كذىب يطلبو فعبدكه  إسرائيلالقـك كصن  العجل كقاؿ لبني 

 بو . لل فرأىال  كىك 
بعد غيبة كلي هللا  خصكصا  اكجو انطباقيا  فيما تقدـ كما ذكرنا ُسنفكقد ذكرنا تفاصيل ىذه ال

 كحجتو .
أف نبيف نحب  أيضا  ية اإلمامالمعمكؿ بو عند فقياء المخالفيف ك  صكؿننا حيف تحدثنا عف علـ اأإ

مامف  ولنا بان افقد أ دك  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةانو مكجكد عند اأإذ  بأصلو بأننا ال ننفي ىذا العلـ
تبلغو عقكؿ الرجاؿ كقد غصت كتب  في كتاب هللا كل ف ال أصل وإال كليختلف فيو اثناف  أمر

ما  ﴿ : انو قاؿ ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ عبد هللا  أبيالحديث في بياف ىذه المعاني فقد جاء عف 
 مف أمر يختمف فيو اثناف إال ولو أصل في كتاب هللا عز وجل ولكف ال تبمغو عقوؿ الرجاؿ

﴾﴿ٚٗ٘﴾ . 
كمدى  كتاب هللا أصكؿبياف  كفي ةال افي في شرح ىذه الركاي أصكؿالمازندراني في شرح  كقاؿ

غير ذلؾ مف الحاالت أو فروعيا أو العقائد  أصوؿكاف ذلؾ األمر مف سواًء ﴿:  اشتماليا قائال
  .﴾ٙٗٚ﴿﴾ ا في التمدف والتعيش والتكاسب والتعاملإلييالجزئية التي يحتاجوف 

انا وهللا ما نقوؿ بأىوائنا  ... ﴿:  ﴿عليو السالـ﴾ عبد هللا أبكعف دمحم بف شريح قاؿ قاؿ جاء ك 
عندنا نكنزىا كما يكنز ىؤالء ذىبيـ وفضتيـ  أصوؿوال نقوؿ برأينا وال نقوؿ اال ما قاؿ ربنا 

﴾﴿ٚٗٚ﴾ . 
 نية نابعة مف ال تاب ال ريـ الآقر  أصكؿكليا  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ أصكؿبأف كمما تقدـ نفيـ 

يمكف اف ت كف  ال صكؿاأبأف تبلغيا عقكؿ الرجاؿ كىذا ما يؤكد  نيا اليعلميا اال اىليا كما ا
 كبنص كالـ المعصـك . صكؿاأ إدراؾلعلة ُبعد العقل عف  ةعقلي
مثلما يخزف الناس الذىب كالفضة  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةمخزكنة عند اأ صكؿف ىذه اأأكما 

خلق جيات مضلة إلى  ذلؾ سيؤديف للعدك كالصديقكىذا العلـ لك تعرض لل شف كعرفت طرقو 
 . ﴾مبطنة بالباطل﴿الحق بمعنى  أسـب
 يةصكلاليكـ في المدارس اأ ةالمكجكد صكؿىذه اأبأف كيف يمكف القكؿ  نقكؿ :تقدـ  ماكبعد

كالتي اختلف القائلكف بيا أيما اختالؼ حتى بالغكا في مخالفة بعضيـ البعض ليس في الفتكى 
علييـ ﴿ ئمةشرعية صادرة مف اأ أصكؿبانيا  كحجيتيا ةيصكلفحسب بل في أصل القكاعد اأ

 . ﴾السالـ
                                                 

 ٓٙص  - ٔج  -المحدث ال ليني  –ال افي  - ٘ٗٚ
 ٕٙٛص  - ٕج  -المازندراني  -شرح أصكؿ ال افي  - ٙٗٚ
 ٖٓٔص  - ٔج  -السيد البركجردي  -جام  أحاديث الشيعة  - ٚٗٚ



الدليل على الفتكى  إقامةالتي يستعيف بيا المجتيد في  جتياداإل أدكاتىي مف  صكؿف ىذه اأإ
 جتياداف اإل﴿في قكلو :  جتيادمرتضى المطيري اإل ككما ذكرنا في بداية المكضكع كقد ذكر

ولذا فالمجتيد الواقعي في كل عمـ ىو كذلؾ  صلاألإلى  بنفسو الفرع نسافابتكار وأف يرجع اإل 
  .﴾ٛٗٚ﴿﴾ولكف ىناؾ مجتيدوف ُيعدوف مف جممة المقمديف أجل أنيـ مقمدوف مف طبقة عميا

حسب تعبير المطيري كما انو يجب عليو  حكاـية كغيرىـ ىك المبت ر لألاإلمامالمجتيد عند ف إ
يقكؿ السيد مكسى . كقد حرمكا عليو التقليد اآلخريف اكى ييف عدـ تقيده بفتصكلفي عقيدة اأ
بل يحـر عمى المجتيد التقميد بحسب رأي اآلخريف ال يتقيد بفتاوو ُه  أيضاً والمجتيد  ﴿الصدر : 
فقوبل  دلةجديدًا لؤل فيماً المجتيديف الذيف خالفوا الماضيف وأبدوا آراًء جديدة و  أكثرالشيعة وما 

  .﴾ٜٗٚ﴿﴾عمميـ ىذا بالتكريـ
بعض الفتاكى التي صدرت مف كبار  أىذا الت ريـ سكؼ يعطيو القار  ال ريـ حيف يقر ف إ

في الفصل السابق  خرى ييف ككما ذكرنا فتاكى كآراء لفقياء المدارس اأصكلية اأاإلماممجتيدي 
 ية :اإلمامبعض ىذه الفتاكى لفقياء المدرسة اآلف أف نبيف نحب 

 ييف : صولنماذج مف فتاوو ُه األ

 صحة التيمـ عمى فرج المرأة : -ٔ

عمى فرج  ﴾بيديو﴿ لو ضرب يده ولو قمنا أف مس الفرج حدث...  ﴿يقكؿ العالمة الحلي : 
﴾750﴿﴾...،  صح التيمـ عميو تراب ، امرأة

 . 
 
 : التمتع بالرضيعة -ٕ

 يبيحكف التمت  بالرضيعة !!! الگلپايگانيالسيد الخميني ك 
ال يجوز وطء الزوجة قبل إكماؿ تسع سنيف ، دواما كاف  ﴿: ٕٔ مسألةيقكؿ السيد الخميني في 

منقطعا ، وأما سائر االستمتاعات كالممس بشيوة والضـ والتفخيذ فبل بأس بيا حتى أو النكاح 
غير اإلثـ عمى  شيءفي الرضيعة ، ولو وطأىا قبل التسع ولـ يفضيا لـ يترتب عميو 

  .﴾751﴿﴾األقوو ُه 
  لمرأة بعورة المرأة مف باب المزاح !وا جواز لعب الرجل بعورة الرجل -ٖ

                                                 
 ٗٔص –مرتضى مطيري  –التربية كالتعليـ  - ٛٗٚ
 ٖٕمحاضرات كأبحاث السيد مكسى الصدر ص –أبجدية الحكار  - ٜٗٚ
 ٕٛٓص  – ٔج –العالمة الحلي  –الحكاـ نياية ا - ٓ٘ٚ
 ٖ٘ٓص  -ٕج -السيد الگلپايگاني -/ىداية العباد  ٕٔٗص  - ٕج  -السيد الخميني  -تحرير الكسيلة  - ٔ٘ٚ



ىل يجوز لمس العورة مف وراء الثياب مف الرجل لعورة ﴿السيد الخكئي بسؤاؿ ىذا نصو :  ُسئل
 ﴾فرض عدـ إثارة الشيوة؟  ، لمجرد المعب والمزاح، معأخرو ُه رجل آخر، ومف المرأة لعورة 

  ﴾ٕ٘ٚ﴿: ال يحـر في الفرض، وهللا العالـ. جكاب السيد الخكئي
 ! جواز تمقيح المرأة المسممة المتزوجة بنطفة رجل أجنبي -ٗ

يجوز تمقيح زوجة الرجل الذي ال ينجب بنطفة رجل  ىل﴿الخامنئي بسؤاؿ ىذا نصو  السيد ُسئل
  . ﴾أجنبي عف طريق وضع النطفة في رحميا؟ 

ولكف  ال مانع شرعًا مف تمقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسو ،جكاب السيد الخامنئي : 
 حاؿأي  االجتناب عف المقدمات المحرمة مف قبيل النظر والممس الحراـ وغيرىما ، وعمى يجب

صاحبة  فإذا توّلد طفل عف ىذه الطريقة ، فبل يمحق بالزوج بل يمحق بصاحب النطفة وبالمرأة
ونشر  الرحـ والبويضة ، ولكف ينبغي في ىذه الموارد مراعاة االحتياط في مسائل اإلرث

  .﴾ٖ٘ٚ﴿﴾مةالحر 
 جواز تمقيح المراة المتزوجة بنطفة زوجيا السابق :  -٘

ىل يجوز تمقيح الزوجة بماء زوجيا الميت في  ﴿السيد الخامنئي بسؤاؿ ىذا نصو :  ُسئل
 الحاالت التالية :

 بعد وفاتو ولكف قبل انتياء العدة ؟ -أ 
 بعد وفاتو وبعد انتياء العدة ؟ -ب 
، فيل يجوز أف تمقح نفسيا بماء زوجيا وؿ وفاة زوجيا األ لو تزوجت زوجا آخر بعد  -د 
 بعد وفاة الزوج الثاني ؟ وؿ ؟ وىل يجوز ليا أف تمقح نفسيا بماء زوجيا األ وؿ األ 
ال مانع مف ذلؾ في نفسو ببل فرؽ بيف ما قبل انتياء العدة وما بعدىا وال بيف ﴿:  كاب السيدج

وؿ بيف أف يكوف المقاح بماء زوجيا األ  أيضاً فرؽ  الوؿ لـ تتزوج ، وعمى األ أو ما لو تزوجت 
في حياتو ، ولكف لو كاف زوجيا الثاني حيا ال بد أف يكوف ذلؾ أو بعد وفاة الزوج الثاني 
ذف منو .   .﴾ٗ٘ٚ﴿﴾بإجازة وا 

 التمقيح االصطناعي في المستقبل : -ٚ

يمكف  أنواعح والتوليد لمتمقي﴿:  كعف التلقيح االصطناعي المستقبلي تحدث السيد الخميني قائال  
أف تؤخذ النطفة التي ىي منشأ الولد مف األثمار والحبوب  -تحققيا في المستقبل : منيا 

                                                 
 ٗٛٚسؤاؿ رقـ  -مسائل في الستر كالنظر كالعالقات  - ٖج -صراط النجاة في أجكبة االستفتاءات  - ٕ٘ٚ
 ٜٗٔسؤاؿ رقـ -ٔٚص  - ٕج  –ئي السيد الخامن –أجكبة االستفتائات  - ٖ٘ٚ
 ٕٚص  - ٕج  -السيد علي الخامنئي  -أجكبة االستفتاءات  - ٗ٘ٚ



لحاقو  ونحوىما وبعمل التمقيح بالمرأة تصير منشأ لمولد ، ومعمـو أنو ال يمحق بغير أمو ، وا 
ى في رحـ أف يؤخذ ماء الرجل ويرب -بيا أضعف إشكاال مف تمقيح ماء الرجل . ومنيا 

أف تؤخذ النطفة  -صناعية كتولية الطيور صناعيا ، فيمحق بالرجل وال يمحق بغيره . ومنيا 
مف األثمار ونحوىا فتجعل في رحـ صناعية فيحصل التولية ، وىذا القسـ لو فرض ال إشكاؿ 

لو حصل مف ماء رجل في رحـ صناعية ذكر  - ٚ مسألة...  فيو بوجو ، وال يمحق بأحد
مف حـر  وناف أخا وأختا مف قبل األب ، وال أـ ليما ، فبل يجوز نكاحيما وال نكاحوأنثى يك

نكاحو مف قبل األب لو كاف التوليد بوجو عادي ، ولو حصل مف نطفة صناعية في رحـ امرأة 
ذكر وأنثى فيما أخ وأخت مف قبل األـ ، وال أب ليما ، فبل يجوز تزويجيما وال تزويج مف حـر 

 .مف قبل األـ 
لو تولد الذكر واألنثى مف نطفة صناعية ورحـ صناعية فالظاىر أنو ال نسبة  - ٛ مسألة

ف أخذت النطفة مف تفاحة واحدة إبينيما ، فجاز تزويج  حدىما باآلخر ، وال توارث بينيما وا 
  .﴾٘٘ٚ﴿﴾مثبلً 

 ات للقار  ال ريـجتيادالتاسعة كالعاشرة اترؾ التعليق عف ىذه اإل مسألةككذلؾ في ال
 : بغير زوجتو ! جنسياً  تفكير الرجل -ٛ

يجّوز تفكير الرجل في غير زوجتو مما في ذلؾ التفكير بنساء  ﴿:  دمحم سعيد الحكيـ يقكؿ
الكفار بمعنى التخايل إذا صاحبو انتصاب لعضو الذكورة مف دوف إنزاؿ لممني إذا لـ ينتو تفكير 

  .﴾ٙ٘ٚ﴿﴾محـرإلى  الرجل
 : نا واف كانت مف العاىراتالتمتع بالمشيورة بالز  جواز -ٜ

يجوز التمتع ﴿ىذا نصو :  ما السيستاني كالگلپايگانيالسيد الخميني ك ذكر كال مف السيد 
 .﴾ٚ٘ٚ﴿﴾ لو كانت مف العواىر والمشيورات بالزنا خصوصاً بالزانية عمى كراىية 

الَّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة الزَّاِني اَل َينِكُح إ﴿ : قاؿ تعالىصريحة  اآليةذلؾ ك  حـر هللا تعالى لقدنقوؿ : 
  .﴾ٛ٘ٚ﴿﴾ـَ َذِلَؾ َعَمى اْلُمْؤِمِنيفَ َوالزَّاِنَيُة اَل َينِكُحَيا ِإالَّ زَاٍف َأْو ُمْشِرؾب َوُحرِّ 

عف زرارة قاؿ : سألت أبا عبد  - ةاي الحرم-ما يؤكد ىذا المعنى  ةكجاء في الركايات الشريف
قاؿ : ىف  ﴾ الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة ﴿ : قكؿ هللا عز كجل عف ﴿عليو السالـ﴾هللا 

                                                 
 ٕٕٙص  - ٕج  -السيد الخميني  -تحرير الكسيلة  - ٘٘ٚ
 ٕٖٗالطبعة اأكلى ص -حكاريات فقيية دمحم سعيد الحكيـ  - ٙ٘ٚ
/ك الگلپايگاني  ٕٛص  - ٖج  منياج الصالحيف /كالسيستاني كذلؾ في ٕٜٕص  - ٕج  -السيد الخميني  -تحرير الكسيلة  - ٚ٘ٚ

 ٖٖ٘ص  - ٕج  كذلؾ في ىداية العباد
 ٖسكرة النكر آية  - ٛ٘ٚ



نساء مشيورات بالزنا ورجاؿ مشيوروف بالزنا شيروا وعرفوا بو والناس اليـو بذلؾ المنزؿ 
 .﴾759﴿﴾أف يناكحو حتى يعرؼ منو التوبة فمف أقيـ عميو حد الزنا أو متيـ بالزنا لـ ينبغ ألحد

الحسف  أبيعف دمحم بف فضل ع عف رة بزناىا فقد جاء كقد جاء النيي عف التمت  بالزانية كالمشيك 
؟ قاؿ :  أ ثرفي المرأة الحسناء الفاجرة ىل يجكز للرجل أف يتمت  بيا يكما أك  ﴾عليو السالـ﴿
  .﴾ٓٙٚ﴿﴾إذا كانت مشيورة بالزنا فبل يتمتع بيا وال ينكحيا﴿
 : النساء وىف عارياتإلى  النظر إباحة - ٓٔ

فمو أّف النساء قد اعتادت الخروج بمباس البحر جاز النظر ﴿:  هللا يقكؿ السيد دمحم حسيف فضل
العورة عندما تكشفيا إلى  ف بيذا المحاظ ... وفي ضوء ذلؾ قد يشمل الموضوع النظرإليي

  .﴾ٔٙٚ﴿﴾صاحبتيا كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البمداف أو نحو ذلؾ 
ل عف ذلؾ كالذي ئنكادي العراة كعند النساء الخليعات حتى يسما الذي يفعلو المؤمف في  نقكؿ :
 ذلؾ لك تنزلنا جدال  ىذه المناطق ىل ىك متشرع كيخاؼ الكقكع في الذنب ؟! كم  إلى  يذىب

عكراة النساء كهللا يقكؿ في إلى  ىذه المناطق فكيف يحل ليـ النظرإلى  كقلنا بذىاب المؤمنيف
ـْ ِإفَّ للاََّ َخِبيرب ُقل لِّْمُمْؤِمنِ ﴿كتابو المنزؿ  ـْ َذِلَؾ َأْزَكى َلُي ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي وا ِمْف َأْبَصاِرِى يَف َيُغضُّ
 .﴾762﴿﴾ِبَما َيْصَنُعوفَ 

يجب  خبارىذه اأإال أف  حجية الفتكى إلى  حتى كاف كجدت بعض الركايات التي يستفاد منيا
عف قكؿ هللا  ﴾عليو السالـ﴿الصادؽ  إلماـا ُسئلاسقاطيا لمخالفتيا ال تاب ال ريـ كما انو قد 

ـْ َذِلَؾ َأْزَكى َلُيـْ  ﴿عز كجل :  ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي وا ِمْف َأْبَصاِرِى كل ﴿: فقاؿ  ﴾ ُقل لِّْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ
و لمحفع مف أف فإنما كاف في كتاب هللا مف ذكر حفع الفرج فيو مف الزنا إال في ىذا الموضع 

  .﴾ٖٙٚ﴿﴾إليوينظر 
 : باحيةالصور االإلى  جواز النظر -ٔٔ

 صور الخبلعة قصدا إذا لـ يحدثإلى  ىل يجوز النظر﴿:  السيد الخكئي بسؤاؿ ىذا نصو ُسئل
 ﴾شيوة ؟أي 

العالـ  وهللا جاز مثيًرا لمشيوة كما ىو المفروض في السؤاؿ إذا لـ يكف﴿:  جكاب السيد الخكئي
.﴾﴿ٚٙٗ﴾.  

                                                 
 ٖٗ٘ص  - ٘ج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٜ٘ٚ
 ٕٔص  -الشيخ المفيد  -رسالة المتعة  - ٓٙٚ
 ٙٙص  - ٔج  –كتاب النكاح  - ٔٙٚ
 ٖٓسكرة النكر آية  - ٕٙٚ
 ٖٓٓص  - ٔج  -لي الحر العام -كسائل الشيعة  - ٖٙٚ
  ٗٙٔٔالسؤاؿ  - ٖٚٚ /ٕ -السيد الخكئي  -صراط النجاة  - ٗٙٚ



 اء في نيار شير رمضاف : جواز شرب القميل مف الم -ٕٔ

﴾ : ىل يجوز في العطش الُميمؾ ٖ: ﴿سؤاؿ ﴿ السيد دمحم سعيد الحكيـ بسؤاؿ ىذا نصو ُسئل
وقت اإلفطار ؟ وما حكـ إلى  أف يقـو الصائـ بأخذ قميل مف الماء لسدِّ الضمأ ، ويبقى ممسكاً 

 صيامو ؟
نفسو مف الصبر عميو جاز : ﴿إذا غمب عمى الصائـ العطش وخاؼ عمى  فأجاب السيد قائال  

فإف أف يشرب بمقدار ما يرفع بو ضرورتو ﴿مف دوف أف يرتوي﴾ ، وال يفسد بذلؾ صومو ، 
زاد عمى ىذا المقدار عامدًا بطل صومو ، ووجبت عميو الكفارة ، ويجب عميو اإلمساؾ عف 

ؾ اإلمساؾ َأِثـ المفّطرات في بقية النيار ، مراعاًة لحرمة شير رمضاف ، فإذا تعّمد اإلفطار وتر 
.﴾ ﴿ٚٙ٘﴾  

الشخصي حيث انيا تخرؽ حرمة الشير  جتيادال اإلإعلييا  دليل الاف ىذه الفتكى مما  نقكؿ :
 ال ريـ كما ىك كاضح .

يناؼ حق         لـ إذاافتى السيد الخوئي بجواز خروج المرأة مف بيت زوجيا  -ٖٔ
 ﴾ٙٙٚ﴿ االستمتاع

و ع عف جده ع عف علي أبيعف جعفر بف دمحم ع عف جاء فقد  خباركىذا منافي لما عليو ثكابت اأ
يا عمي ليس ﴿أنو قاؿ في كصيتو لو :  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴿عف النبي  ﴾علييـ السالـ﴿طالب  أبيبف 

خرجت بغير إذنو فإف وال تخرج مف بيت زوجيا إال بإذنو ،  ... عمى النساء جمعة وال جماعة
إال بإذنو ، وال تبيت وزوجيا عمييا  شيئاً كائيل وال تعطى مف بيت زوجيا لعنيا هللا وجبرئيل ومي
ف كاف ظالما ليا   .﴾ٚٙٚ﴿﴾ساخط وا 

 حرمة مخالفة نظاـ الدولة الكافرة : -ٗٔ

ىل حكمكـ بعدـ جواز مخالفة النظاـ في الدوؿ الكافرة  ﴿: السيد الخكئي بسؤاؿ ىذا نصو  ُسئل
 ﴾ مبني عمى االحتياط أـ فتوو ُه؟

 ﴾ٛٙٚ﴿﴾ىذا الحكـ فتوو ُه، وليس باحتياط، وهللا العالـ. ﴿ :قائال   الخكئيالسيد فأجاب 
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http://istefta.alhakeem.com/ajwebeh/som/08.htm  
 تقريرات بحث السيد دمحم حسيف فضل هللا – ٓٗص – ٔب النكاح جكتا - ٙٙٚ
 ٔٔ٘ص  -الشيخ الصدكؽ  -الخصاؿ  - ٚٙٚ
 ٖٜٔسؤاؿ  -فصل في المسائل المتفرقة في العصر الحاضر  - ٖج –صرط النجاة  - ٛٙٚ

http://istefta.alhakeem.com/ajwebeh/som/08.htm
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بعدـ مخالفة نظاـ هللا كقكانينو فأما نظاـ ال فار فلـ نؤمر بعدـ مخالفتو كال يكجد  ُأمرناننا إ نقكؿ :
 السيد لـ يحدد حدكد عدـ مخالفة النظاـ في الدكلة ال افرةبأف دليل على عدـ المخالفة علما  

 ال ثير مف االنظمة عند ال فار مخالفة لما عليو ثكابت الديف فتأمل .بأف كنحف نعلـ 
 جواز التصفيق والتصفير تشبيًا بالموسيقى والغناء : – ٘ٔ

ىل يجوز التصفيق والتصفير اف كاف يقصد بيما ﴿: السيد الخكئي بسؤاؿ ىذا نصو  ُسئل
 ﴾ التشبو بالموسيقى والغناء؟

 ﴾ٜٙٚ﴿﴾ال بأس بيما في أنفسيما، وهللا العالـ.﴿: قائال   يالخكئفأجاب السيد 
 تغير المضموف : إذاالغناء  إباحة – ٙٔ

أما فيما يتعمق بالموسيقى والغناء فعمي اف اعترؼ بأننا  ﴿يقكؿ السيد الخامنئي ما ىذا نصو : 
الغناء محـر  ... أننا عندما نقوؿ اف مسألةبشأف ىذه ال كامبلً جوابا واضحًا و اآلف إلى  لـ نقدـ

بينتـ مضمونًا توحيديًا بأجمل  إذاىنا ىو المحتوو ُه وليس الشكل ... ف إليوفي الشرع فالمشار 
هللا الشيخ المنتظري استنباط  آيةفيذا ليس محـر ... ولسماحة  أخرو ُه بأي صورة أو االغاني 
يستنبطو  بشأف موضوع الغناء حيث يقوؿ : اف الغناء قضية فحوائية وىذا ما جداً فقيي لطيف 
ذا مضموف  شيئاً ا بمعنى أنكـ لو قرأتـ إلييالكريمة والروايات الشريفة المستند  ياتمف اآل

كاف مضمونو جيدًا وال يصدؽ عميو  إذاسيئ بيذه االنغاـ والموسيقى الخاصة فيو حراـ ولكنو 
فيو ليس غناء وليس حراـ  ﴾﴾وليضل عف سبيل هللا بغير عمـ﴿﴿مفيـو ليو الحديث 

...﴾﴿ٚٚٓ﴾.  
نيى  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾نا نرى اف رسكؿ هللا إال إنتغير المضمكف  إذاالغناء مباح بأف تقدـ نفيـ  مما

غنكف تكيستحسنكف المعازؼ كي أميرالزماف يتخذكف المز آخر كذكر اناسا في  القرآفعف التغني ب
عف عبد هللا بف نجاس فقد كرد السماكات باالرجاس اال مل كتكقاؿ اف أكلئؾ يدعكف في  القرآفب

إف مف أشراط الساعة إضاعة ﴿قاؿ :  -في حديث  - ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾عباس ع عف رسكؿ هللا 
،  أميرفعندىا يكوف أقواـ يتعمموف القرآف لغير هللا ، ويتخذونو مز  -:  أف قاؿإلى  ...الصموات 

 -:  إلى أف قاؿ...الد الزنا ، ويتغنوف بالقرآف ويكوف أقواـ يتفقيوف لغير هللا ، وتكثر أو 
فأولئؾ يدعوف في ممكوت السماوات  -:  أف قاؿإلى  ...ويستحسنوف الكوبة والمعازؼ ، 

  .﴾ٔٚٚ﴿﴾األرجاس األنجاس

                                                 
 ٚٚٙسؤاؿ  -فصل في المسائل المتفرقة في العصر الحاضر  - ٖج –صرط النجاة  - ٜٙٚ
 ٖ٘ص  –التصكر االسالمي االدب كالفف في  - ٓٚٚ
 ٖٓٔص  - ٚٔج  -الحر العاملي  -كسائل الشيعة  - ٔٚٚ



الذيف يتغنكف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾كقد عد رسكؿ هللا ؟  القرآفمف كلمات  أفضلمضمكف أي  نقكؿ :
 باالرجاس االنجاس . القرآفب
 

ال فالفتاكى التي على ىذا المنكاؿ كثيرة ا  نكتفي بيذا القدر مف الفتاكى حرصا  منا لعدـ االطالة ك 
 .ببعض االعتقادات  أيضا  فقد اختلفكا فييا  صكؿما اأأكقد نقلنا منيا ما يخص الفركع  جدا  
كص الكاردة كاعتبار الدليل ي مف النصجتيادىذه الفتاكى تدؿ على تحرر العقل اإلف إ نقكؿ :
 . جابةما يفيمو الفقيو مف النصكص ىك العمدة في اإلأك العقلي 

يعلـ حكميا  ال مسألةيا تكقف في أصكلف نبينو كىك اننا ال نشاىد فقييا أبقي علينا شي نحب 
عف كىذا خالؼ لما جاء  ﴾علـأ هللا ﴿ىـ يعقب قكلو بػ أحد يفتيبعد أف اف الفقياء  كقد الحظنا
الرجل منكـ عما ال يعمـ فميقل : ال أدري وال  ُسئل إذا ﴿ قاؿ :حيف  ﴾عليو السالـ﴿أبي عبد هللا 

ذايقل : هللا أعمـ ، فيوقع في قمب صاحبو شكا و  قاؿ المسؤوؿ : ال أدري فبل يتيمو  ا 
  .﴾ٕٚٚ﴿﴾السائل
فيما ال نعلـ حيث تؤكد على اعطاء هللا حقو كىك القكؿ فيما نعلـ كالتكقف  خباراأبأف كقد ذكرنا 
ما حق هللا عمى العباد ؟ قاؿ  ﴿:  ﴾عليو السالـ﴿ف زرارة بف أعيف قاؿ سألت أبا جعفر جاء ع

  .﴾ٖٚٚ﴿﴾ : أف يقولوا ما يعمموف ويقفوا عندما ال يعمموف 
كنت تعلـ بما ُتسئل عنو علـ اليقيف  إذا نقكؿ :ي فأصكلكل مجتيد إلى  كبعد ما تقدـ نكجو ال الـ

ذاُيكق  في قلب السائل شكا  ك  ﴾علـأ هللا ﴿ذكر فإف  ﴾علـأ هللا ﴿دكف ذكر  فعليؾ الجكاب كنت ال  ا 
فيل تخشى الناس اف  ﴾علـأ هللا ﴿كال تفتي بما ال تعلـ ثـ تقكؿ  ﴾ال أدري ﴿تعلـ فعليؾ القكؿ 

عليو ﴿أبي جعفر  يعلمكا انؾ ال تعلـ كال تخشى هللا كأنت تفتي بما ال تعلـ أما سمعت بقكؿ
عمـ وال ىدو ُه لعنتو مبلئكة الرحمة ، ومبلئكة  مف أفتى الناس بغير﴿قاؿ :  حيف ﴾السالـ

  .﴾ٗٚٚ﴿﴾العذاب ، ولحقو وزر مف عمل بفتياه 
الصادؽ  اإلماـالركايات قد كصفت مف يجيب في كل ما ُيسأؿ عنو بالمجنكف فقد جاء عف ف إ
ال تاب كما اف  .﴾٘ٚٚ﴿﴾ إف مف أجاب في كل ما يسأؿ عنو لمجنوف ﴿ :أنو قاؿ  ﴾عليو السالـ﴿

لنا بحكميا كذلؾ كاضح في قكلو  ال علـالتكقف في االمكر التي إلى  ال ريـ الثقل اال بر قد اشار

                                                 
 ٖٗ – ٕٗص  - ٔج  -الشيخ ال ليني  -ال افي  - ٕٚٚ
 نفس المصدر السابق - ٖٚٚ
 نفس المصدر السابق - ٗٚٚ
 ٕٗٗص  - ٔج  -دمحم الريشيري  -ميزاف الحكمة  - ٘ٚٚ



وال تقف ما ليس لؾ بو عمـ إف السمع والبصر والفؤاد كل أولئؾ كاف عنو ﴿تعالى : 
  .﴾ٙٚٚ﴿﴾مسئوال

ال بعلـ مف هللا كرسكلو قاؿ و قد نيى عباده عف القكؿ في الحالؿ كالحراـ اأسمكما انو تعالى 
وال تقولوا لما تصف ألسنتكـ الكذب ىذا حبلؿ وىذا حراـ لتفتروا عمى هللا الكذب إف ﴿تعالى : 

777﴿﴾الذيف يفتروف عمى هللا الكذب ال يفمحوف 
﴾. 

 
 االختبلؼ في الفتوو ُه :

 مسألةياء في كق  الفق العالـ بحالؿ هللا كحرامو هبعد غياب بقية هللا في ارضو كحجتو على عباد
 االختالؼ في الفتكى كلـ ت ف العصكر السابقة لعصر الغيبة حاضنة ليذه االختالفات الفقيية .

 أقكاؿتعزى لعدـ كجكد االختالؼ في  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل  إتباعصحة في كانت الحجة 
 ﴾السالـ ﴿عليوت ىذه المدرسة بعد غيبة كلي هللا أصبحككما ذكرنا  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةاأ

حاليا حاؿ بقية المذاىب كالمدارس مف حيث االختالفات ال ثيرة في فتاكى الفقياء بل قد كصل 
ما لـ نشاىده عند المخالفيف مف حيث كثرة االختالفات إلى  ية في الفتاكى اإلماماالختالؼ عند 
كقكع التيو ك  ﴾السالـ ﴿عليو الميدينا ىذه بل حدث ىذا بعد غيبة أيامكليد  مركلـ يكف ىذا اأ

ية كقد شكى ىذه الحالة جملة مف الفقياء منيـ الشيخ الطكسي فقد ذكر في معرض اإلمامعند 
 ما شن  بو المخالفكف على ىذه الفرقة حيث قاؿ ما ىذهك كالمو عف اختالؼ الفقياء في الفركع 

 إبطاؿإلى  الطعوف عمى مذىبنا ، وتطرقوا بذلؾ أعظـحتى جعل مخالفونا ذلؾ مف ﴿: نصو 
معتقدنا ، وذكروا أنو لـ يزؿ شيوخكـ السمف والخمف يطعنوف عمى مخالفييـ باالختبلؼ الذي 
يدينوف هللا تعالى بو ويشنعوف عمييـ بافتراؽ كممتيـ في الفروع ، ويذكروف أف ىذا مما ال 
يجوز أف يتعبد بو الحكيـ ، وال أف يبيح العمل بو العميـ ، وقد وجدناكـ أشد اختبلفا مف 

  ﴾ٛٚٚ﴿﴾تباينا مف مباينيكـ أكثريكـ و مخالف
ارتداد إلى  مربل حتى الفقياء بل كصل اأ الناسلـ ت ف نتيجة ىذا االختالؼ بسيطة على 

االختالؼ الفضي  عند  ابعض المعتنقيف ليذا المذىب كدانكا هللا بمذاىب المخالفيف لما كجدك 
حتى دخل ﴿الشيخ الطكسي قائال  :  رمية في الفركع الفقيية كغيرىا كقد ذكر ىذا اأاإلمامفقياء 

شبية ،  لفاظعمى جماعة ممف ليس ليـ قوة في العمـ وال بصيرة بوجوه النظر ومعاني األ 
وكثير منيـ رجع عف اعتقاد الحق لما اشتبو عميو الوجو في ذلؾ ، وعجز عف حل الشبية 

                                                 
 ٖٙسكرة اإلسراء آية  - ٙٚٚ
 ٙٔٔسكرة النحل آية  - ٚٚٚ
 ٕص  - ٔج  -الشيخ الطكسي  -تيذيب اأحكاـ  - ٛٚٚ



ي العموي كاف يعتقد فيو ، سمعت شيخنا أبا عبد هللا أيده هللا يذكر أف أبا الحسيف اليارون
  ﴾ٜٚٚ﴿﴾ مرة فرجع عنيا لما التبس عميو األاإلمامالحق ويديف ب

لقد شكى الفقياء قبل الرعية ىذه االختالفات ال ثيرة كقد ذكرنا قكؿ الشيخ الطكسي الذي ذكر فيو 
حنيفة كالشافعي كمالؾ حيث ذكر في سياؽ  أبيت اختالفات ز حجـ ىذه االختالفات التي تجاك 

وجدتو يزيد عمى  حكاـحتى إنؾ لو تأممت اختبلفاتيـ في ىذه األ ﴿ىذا نصو : كالمو ما 
 . ﴾ٓٛٚ﴿﴾ إختبلؼ أبي حنيفة ، والشافعي، ومالؾ
بعد جيل كالفت المكسكعات ال بيرة الحاكية على جيال   كاستمرت ىذه االختالفات حتى يكمنا ىذا

شكى اجياؿ مف الفقياء ىذه  جملة مف ىذه االختالفات ال ثيرة كالمت اثرة بمركر الزمف كقد
 فقياءأي  -تراىـ يختمفوف  ﴿: حيث قاؿ  الفيض ال اشاني في كتابو الكافياالختالفات منيـ 

:  . بل لو شئت أقوؿ أزيدأو ثبلثيف قواًل أو عشريف قواًل إلى  الواحدة مسألةفي ال -ية اإلمام
 ﴾781﴿﴾في بعض متعمقاتياأو فرعية لـ يختمفوا فييا  مسألةلـ تبق 
بعد الغيبة ككأف ىؤالء  البيتأىل رة على حاؿ مدرسة سكح ألما   نعتصرىذا ال الـ  أننا حيف نقر إ

يات ﴿علييـ السالـ﴾ الذامة لالختالؼ في الديف بل اآل ئمةاأ أخبارالمختلفيف لـ يراجعكا 
كقد ظيـ ال ريمة التي تذـ االختالؼ في الديف هللا كالتحذير ليؤالء المختلفيف كتكعدىـ بعذاب ع

نا كم  إال إنالدالة على كجكب التكقف عند فقداف العلـ اليقيني  خباريات كاأاآل العديد مفذكرنا 
بياف تكقف في  ا  أحدال االختالؼ ثـ االختالؼ في الفتكى كلـ نشاىد إشديد االسف لـ نشاىد 

 بالتكقف عند ﴾لسالـعلييـ ا﴿مرنا مف قبل النبي كآلو أُ  كقد ييفصكلمف اأ ال يعلمو يقينا  حكما  
ية اإلماميجد تكقفا في فتاكى فقياء  ل تب الفقيية الا على المطل إال أف  كعدـ اقتحاميا الشبيات

 . على كجو الخصكص
المخالفيف كالتي ىي مصدر  أصكؿمصدر االختالؼ الحقيقي عند الفقياء ىك التمسؾ بف إ

في  صكؿؼ ىك تطبيق ىذه القكاعد كاأالمنشأ الثاني لالختالفإف االختالؼ في ديف هللا ككذلؾ 
 المجتيديف في الفتاوو ُه  ف اختبلؼأ﴿كقد ذكر الشيخ دمحم اسحاؽ الفياض ما ىذا نصو : الفقو 

  : ينبع مف االختبلؼ بينيـ في مرحمتيف
الثانية :  المرحمة .صوؿالمشتركة في األ والقواعد في تحديد النظريات العامة : المرحمة األولى
  .﴾ٕٛٚ﴿﴾ في الفقو والقواعد المشتركة عمى عناصرىا الخاصة النظريات العامةفي تطبيق تمؾ 

                                                 
 السابق المصدر نفس - ٜٚٚ
 ٖٛٔص ٔالطكسي ج-العدة في أصكؿ الفقو  - ٓٛٚ
 ٜ/ٔالفيض ال اشاني  -مقدمة الكافي  - ٔٛٚ
 ٕٜص  –الشيخ دمحم اسحاؽ الفياض  –النظرة الخاطفة في االجتياد  - ٕٛٚ



نا سكؼ إال إنيعجز ىذا السفر البسيم على احتكائيا  جدا  االختالفات الفقيية كثيرة ف ألذلؾ تجد 
لالطالة كسنبيف فيما يلي بعض ىذه  علييا بقدر المستطاع كتجنبا   مثلةال نترؾ بياف بعض اأ

 االختالفات :
 

 الخمس : مسألةاالختبلؼ في 

مكاض  االختالؼ كاف بشأف مصرؼ الخمس في زمف الغيبة فقد اختلف الفقياء  أبرزكلعل مف 
ال يستطاع تحديد عدد الفتاكى في في مصرؼ الخمس في غيبة المعصكـ حتى  اآلراءكتباينت 
 فيما يلي : منيا بعضا  كسكؼ نستعرض  دقيقا   تحديدا   مسألةىذه ال
مف يثق بو في إلى  خشي إدراؾ المنية قبل ظيوره وصى بوفإف ...  ﴿يخ المفيد : قاؿ الش -ٔ

ال وصى بو اإلماـإلى  عقمو وديانتو ، ليسممو مف إلى  عميو السبلـ إف أدرؾ قيامو ، وا 
أف يظير إماـ الزماف عميو إلى  يقـو مقامو في الثقة : والديانة ، ثـ عمى ىذا الشرط

الخمس حق وجب لغائب ، لـ  ألف أوضح مف جميع ما تقدـ ، السبلـ . وىذا القوؿ عندي
أو وقت إيابو ، إلى  ، فوجب حفظو عميو إليويرسـ فيو قبل غيبتو رسما يجب االنتياء 

  .﴾ٖٛٚ﴿﴾إليووجود مف انتقل بالحق أو ،  إليوالتمكف مف إيصالو 
ورد : أف رًا خبوبعضيـ يوجب كنزه ، وتناوؿ ، ﴿منيا :  أخرى  أقكاالكذكر الشيخ المفيد  -ٕ

األرض تظير كنوزىا عند ظيور القائـ ميدي األناـ. وأنو عميو السبلـ إذا قاـ دلو هللا 
سبحانو ، وتعالى عمى الكنوز ، فيأخذىا مف كل مكاف . وبعضيـ يرو ُه صمة الذرية ، 
  ﴾ٗٛٚ﴿﴾ وفقراء الشيعة عمى طريق االستحباب ، ولست أدفع قرب ىذا القوؿ مف الصواب .

وقاؿ قـو : يجب أف يقسـ الخمس ستة أقساـ : فثبلثة أقساـ ﴿لطكسي : قاؿ الشيخ ا -ٖ
يودع عند مف يوثق بأمانتو . والثبلثة أقساـ األخر يفرؽ عمى مستحقيو أو لئلماـ يدفف 

 سبيميـ .  أبناءمف أيتاـ آؿ دمحم ومساكينيـ و 

ىا مف الدفف المقدـ ذكر  قواؿوعمل عمى أحد األ ...وىذا مما ينبغي أف يكوف العمل عميو 
الوصاة لـ يكف مأثوما . فأما التصرؼ فيو عمى ما تضمنو القوؿ األوؿ ، فيو ضد أو 

  .﴾٘ٛٚ﴿﴾االحتياط ، واألولى اجتنابو حسب ما قدمناه
بأف  ييفخبار اأكذكر كال مف سالر بف مير العزيز كالمكلى دمحم باقر الخراساني كمشيكر  -ٗ

  ﴾ٙٛٚ﴿دف  الخمس ليس كاجبا  زمف الغيبة 

                                                 
 ٕٙٛص  -الشيخ المفيد  -المقنعة  - ٖٛٚ
 ٕٙٛ – ٕ٘ٛص  -لشيخ المفيد ا -المقنعة  - ٗٛٚ
 ٕٔٓص –الشيخ الطكسي  –النياية  - ٘ٛٚ



كيجب  ﴿عليو السالـ﴾ اإلماـىك سيـ خر نصف الخمس للياشمييف كنصفو اآلبأف لكا كقا -٘
 ﴾ٚٛٚ﴿صرفو على فقراء الشيعة

يجب دفعو  ال ﴿عليو السالـ﴾ اإلماـسيـ بأف ينقل المحقق البحراني قكؿ المحدث ال اشاني  -ٙ
 ﴾ٛٛٚ﴿ـ إلييزمف الغيبة كيجب دف  سيـ الياشمييف 

 ﴾عليو السالـ﴿ اإلماــ كدف  سيـ إليييـ الياشمييف كذكر الحر العاملي بانو يجب دف  س -ٚ
 ﴾ٜٛٚ﴿استغنكا أبيح للشيعة فإف الياشمييف إلى  تعذر ُصرؼفإف  اإلماـإلى 

 ﴾ٜٓٚ﴿الخمس كلو للسادة بأف كذكر المحقق الحلي  -ٛ

في المكارد التي  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماــ كيصرؼ سيـ إلييكقالكا يدف  سيـ الياشمييف  -ٜ
 ﴾ٜٔٚ﴿ كقبكلو ـاإلمايحرز بيا رضا 

بيا مف  أحد حتى جاء السيد الخميني فافتى بفتكى لـ يفتِ  اآلراءكتباينت  قكاؿتعدد اأ -ٓٔ
الكلي الفقيو كحا ـ إلى  قبل حيث قاؿ بكجكب دف  الخمس كحق كاحد كضريبة حككمية

كالمسلميف كيؤمف منو معاش  سالـإشرافو في مصالح اإل المسلميف ليصرؼ برأيو كتحت
 ﴾ٕٜٚ﴿يف فقراء الياشمي

 
محال لتكرع بعض الفقياء الخمس ككما تقدـ  مسألةكانت  نقكؿ :ك  قكاؿنكتفي بما تقدـ مف اأ
اف يكصى بو كيؤتمف عليو عند االميف الثقة أك الدفف كال نز إلى  فكاف فريق منيـ قد ذىب

اسيـ كصرؼ إلى  تقسيـ الخمسإلى  ذىبآخر زمف الظيكر كفريقا إلى  مثلو كصكالإلى  ليدفعو
لـ يتكرع كما تكرع غيره فقاؿ آخر كفريق  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـإلى  بعضيا كادخار بعضيا

كىذا قكؿ ال يمكف تحققو بشكل  ﴾عليو السالـ﴿بصرؼ الخمس فيما يحرز بو رضا المعصكـ 
و بشكل تاـ كذلؾ لكجكد إدرا ا ال يمكف أمر  ﴾عليو السالـ﴿احراز رضا المعصكـ فإف تاـ 

مف الفقياء المعاصريف كمف تقدـ علييـ ليس فييا رضا للمعصـك  صا  خصك تصرفات كثيرة 
كمف ىذه التصرفات ىي التفاضل المشيكد  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةعف رضا هللا كرسكلو كاأفضال  

ككذلؾ طب  ال تب الخاصة  أخرى لجية دكف  مكاؿفي الحكزات العلمية مف حيث صرؼ اأ
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عداد ىائلة كنشر صكرىـ بشكل ملفت للنظر كأعطاء الرسائل العملية كبا خصكصا  بالفقياء ك 
 . كىذه مف اشد البدع كقكعا في عرؼ الفقياء عنسبة لناقل الخمس

الثلث إلى  ف مف المتعارؼ كالمسلـ اليـك اف لككيل الفقيو حصة مف الخمس تتراكح مف النصفإ
 مرنامكس ىذا اأك أشريعة أي  كحسب قربو مف الفقيو كدرجتو العلمية عند استاذه كال ندري في

أك يككف لشخص كاحد نصف الخمس بأف  ﴾عليو السالـ﴿ اإلماـُخم فكيف يرضا أك قد كتب 
الثلثيف كما انو مف عجائبيـ ىك تسجيل ما يجمعكنو مف أك خر كباقي المسلميف بالنصف اآل وثلث

 اإلماـ أمكاؿكف بائيـ كعند كفاتيـ يكرثيا ابنائيـ كيذىبكف ليتنعمأسمفي البنكؾ ب مكاؿالخمس كاأ
 ؟ اإلماـفي دكؿ اكربا كالغرب فيل ىذا يحرز رضا  ﴾عليو السالـ﴿

ىك بناء قبكر الفقياء كمساجدىـ الخاصة كترؼ العيش الرغيد مف قبيل  أيضا  كمف العجائب 
فقياء النجف فقد  أغلبالدكر الفاخرة كاختيارىـ لالحياء الراقية لغرض السكنى كما ىك الحاؿ في 

ر منيـ حي الحنانة كىك مف اغلى احياء النجف كارقاىا بل حتى الذيف يسكنكف قرب سكف ال ثي
ككل ىذا في مقابل جكع ال ثيريف مف  جدا  منازليـ تعادؿ اثمانا باىضة فإف المرقد العلكي 

بل مف الياشمييف كما نشاىده اليكـ في بلداننا  يةاإلماماالرامل كااليتاـ كالفقراء كالمسا يف مف 
 ال يقابلحاجة اعطكه القليل القليل الذي أك ـ ذاىب لغرض المساعدة في عالج إليي كاف ذىب

مرضكا  إذانيـ إم  العلـ ب ع شيء اعطكه إفىذا ك ثمف المكاصالت التي صرفيا لغرض زيارتيـ 
مف اف  خكفا  رقى مستشفيات لندف لغرض العالج بل لغرض الفحكصات أإلى  تسارعكا بالسفر

في نياية سفرىـ ىذا يخبرىـ الطبيب بانيـ باحسف حاؿ فيل يرضى يصيبيـ مرض محتمل ك 
 التصرفات ؟! بيذه ﴾عليو السالـ﴿المظلكـ  اإلماـ

 ﴿كالذي جاء فيو :  عف إسحاؽ بف يعقكبالتقليد بالتكقي  الكارد  مسألةلقد احتج الفقياء في 
وأنا حجة هللا  يـ حجتي عميكـفإنرواة حديثنا إلى  وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فييا

 . ﴾عمييـ
إال  كما سيأتي في محلو يةاإلمامفي بحث التقليد عند  متنا  ك  ناقشنا ىذا التكقي  سندا  كنحف قد  
الخمس للشيعة في  إباحةذيل ىذا التكقي  الحاكي على أنيـ قد أىملكا الغريب عند الفقياء أف 

ليكـك  ﴾عليو السالـ﴿ اـاإلم أمكاؿككذلؾ بالكعيد على مف استحل شيء مف  زمف الغيبة ما  ا 
يأكل  إنماففأكمو  شيئاً نا فمف استحل منيا أموالوأما المتمبسوف ب ...﴿:  جاء في التكقي 

وقت ظيور أمرنا لتطيب إلى  النيراف . وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعموا منو في حل
  . ﴾ٖٜٚ﴿﴾والدتيـ وال تخبث

                                                 
 ٘ٛٗ – ٖٛٗص  -الشيخ الصدكؽ  -كماؿ الديف كتماـ النعمة  - ٖٜٚ



و ككصفيـ بانيـ أمكالمف  شيئا  الذيف يستحلكف قد تكعد  اإلماـبأف المالح  في ما تقدـ ف إ
 أمكاؿلحرمة اإلقداـ على التصرؼ ب كىذا بحد ذاتو يعطي كبشكل جلي مفيكما  يأ لكف النيراف 

ذف المباشر بالتصرؼ ال مف حصل لو اأإسكاء  مرحاؿ غيبتو كحتى في حظكره فاأ اإلماـ
منيـ على  كاحد  أي  ية فلـ يحصلاإلمام ي فقيو مف فقياءثر لو أآكىذا مما ال  اإلماـ أمكاؿب

كىذه مسألة طبيعية جدا  كما أنيا ليست منحصرة في زمف الغيبة  اإلماـ أمكاؿرخصة بالتصرؼ ب
ي شكل مف أف يتصرؼ بيا بأيحق لو  بالمعصكـ فقم فأي شخص يمتلؾ أمكاال  لغائب ال

أي خبر عف االماـ الميدي  ذف لـ يرد فيذف في التصرؼ كىذا اأذا حصل لو اأإاالشكاؿ إال 
جاء فييا  ﴾علييـ السالـ﴿االطيار  ئمةما مف يحتج بركايات كردت عف اأأ ﴾السالـ ﴿عليو

علييـ ﴿ ئمةف اأأصح ىك أتغافلكا بمعنى أك كجكب دف  الخمس فالذي غفل عنو الفقياء 
كمف أجاز ليـ  ؟حد التصرؼ بأمكاليـ فمف أجاز للفقياء بأف يتصرفكا بيا لـ يجكزكا أ ﴾السالـ

 عف التصرؼ بيا ؟فضال  أف يستلمكىا 
ية اإلماممف فقياء  غلبعـ اأما اأأال قليل منيـ ك إ الجزء مف التكقي الفقياء لـ يعملكا بيذه أف 

الخمس للشيعة فيذا يعني تكقف  إباحةقالكا بفإف بما يخدـ مصالحيـ  وتأكيلإلى  فقد ذىبكا
 صكـ كىذا مما ال يرضييـ !! المع أمكاؿخذ مف ؤ ركاتبيـ التي ت
لتيـ أسفإف عف حجية التقليد يسئل ي سائل أ ىذا التكقي  لـ يتكقفكا عف ابراز إف العجيب أنيـ

إال . ...﴾ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا اليكـ عف حجية التقليد قالكا بالتكقي  كالذي نصو ﴿ 
باحتو في زمف الغيبة ككاننا صرنا ا  س ك يـ ال يكملكف باقي فقرات التكقي  التي تتحدث عف الخمإن

ُيْخُفوَف ِفي َأنُفِسِيـ مَّا اَل  ...﴿ ككما قاؿ تعالى :  كمف يؤمف ببعض كيكفر ببعض
 ناقش ىذا التكقي  سندا  كمتنا  في مبحث التقليد الذي سيأتينا .سنننا أعلى .  ﴾ٜٗٚ﴿...﴾ ُيْبُدوفَ 
الخمس ككجكه صرفو  مسألةية في اإلمامقياء بما تقدـ مف بياف االختالؼ الذي كق  فيو فنكتفي 
مف ك منا لالطالة  ال كليا تحاشيا   قكاؿننا قد نقلنا بعض اأأحدى اختالفاتيـ ال ثيرة على إكىذه 
 المزيد فليراج  . أراد
 

 الزواج مف الكتابية : مسألةاالختبلؼ في 

الزكاج مف  مسألةكائلي في ال أحمدالتي اختلفكا فييا ىك ما ذكره الدكتكر  خرى كمف المسائل اأ
 :  قواؿستة، وأبرز األ أقواؿأما الييود والنصارو ُه ففي الزواج منيـ  ﴿ حيث قاؿ : ال تابية

                            قوؿ بعدـ الجواز مطمقًا.
 قوؿ بالجواز متعة ال دوامًا، وبممؾ اليميف.

                                                 
 ٗ٘ٔآية  رافآؿ عم سكرة - ٜٗٚ



 قوؿ بالجواز في حالة اإلضطرار وعدـ وجود المسممة .
 بالجواز مطمقًا عمى كراىية .قوؿ 

 قوؿ بالجواز مطمقًا بدوف كراىية . 
فقد  خرو ُه ية األسبلم. أما المذاىب اإل يةاإلمامىذا التفصيل الذي ذكرتو ىو عند  ﴿: ثـ قاؿ

 .﴾ٜ٘ٚ﴿﴾نصرانيػة والييودية دوف المجوسيةأجمعوا عمى الجواز مف ال
األربعة  ُسنةاتفقت مذاىب ال﴿ : ذا نصوما ى دمحم جكاد مغنيةكفي نفس ىذا المكضكع قاؿ الشيخ 

  .﴾ٜٙٚ﴿﴾عمى صحة الزواج مف الكتابية، واختمف فقياء الشيعة فيما بينيـ
 حكاـالمخالفيف في بعض اأ اتفاؽحيث اننا نرى حقا  ف ىذه االمكر مف المسائل المؤلمة إ

 اختالفا منيـ . أ ثرنا أصبحكنا نعيب علييـ االختالؼ بعد أف كاختالفنا فييا 
 

 بيع الوقف : مسألةاالختبلؼ في 

ما  دمحم جكاد مغنيةبي  الكقف حيث قاؿ الشيخ  مسألةكمف المسائل التي كق  فييا االختالؼ ىي 
مف  مسألةوقع االختبلؼ في بيع الوقف عمى وجو لـ نعثر عمى نظيره في ﴿: ىذا نصو 

لو في بعض الموارد،  بيف مانع مف بيع الوقف إطبلقًا، ومجيزَفُيـ  مسائل الوقف إطبلقاً 
حتى انفرد كل فقيو بقوؿ. بل خالف الفقيو الواحد نفسو  قواؿومتوقف عف الحكـ. بل تعددت األ

. وربما ناقض  غير ما قالو في باب الوقفإلى  : فذىب في باب البيع بنفسو في كتاب واحد
إلى  قواؿ. ثـ أنيى صاحب الجواىر األ ما يخالف عجزه قولو في كبلـ واحد فقاؿ في صدره

 .﴾ٜٚٚ﴿﴾قوالً  ﴾ٕٔ﴿
 

 عرؽ الجنب مف المحـر : مسألةاالختبلؼ في 

كمف المسائل التي اختلفكا فييا ما ذكره الشيخ دمحم جكاد مغنية نقال عف صاحب المدارؾ في قكلو 
نجاستو، وعامة إلى  : فذىب جماعة اختمف األصحاب في عرؽ الجنب مف الحراـ ﴿ :

المتأخريف  أكثرإلى  اؿ السيد الحكيـ في المستمسؾ: المنسوبالمتأخريف قالوا بالطيارة، وق
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عمييا، واف مف قاؿ بالنجاسة في كتاب رجع عنيا في كتاب  جماعالطيارة، بل عف الحمي اإل
  ﴾798﴿﴾آخر

 : اإلماـالقراءة خمف  مسألةاالختبلؼ في 

مف المغرب  في الركعة الثالثة اإلماـالقراءة خلف  مسألةاختالؼ الفقياء في  أيضا  كذكر 
: اختمف الفقياء في  قاؿ صاحب مفتاح الكرامة﴿: كالعشاء حيث قاؿ  كاالخيرتيف مف الظيريف

في الركعة الثالثة مف المغرب واألخيرتيف مف العشاء والظيريف  اإلماـالقراءة خمف  مسألة
  .﴾ٜٜٚ﴿﴾اختبلفًا شديدًا حتى إف الفقيو الواحد اختمف مع نفسو

 د مقدار الكر :تحدي مسألةاالختبلؼ في 

تحديد إلى  ىك اختالفيـ في تحديد مقدار ال ر فذىب مشيكر الفقياء خرى كمف االختالفات اأ
 ٖٗ:  ﴾الثالثة الطكؿ في العرض في االرتفاع  حاصل ضرب أبعادهأي  ﴿مكعبو  يبلغ مابال ر 

  كلغـ تقريبا . ٜٖٗيبلغ :  ما شبرا اال ثمف الشبر . كبحسب الكزف 
 ٖالطكؿ أي  شبرا ٕٚمايبلغ مكعبو اف مقدار ال ر إلى  كئي كالتبريزي فقد ذىبااما السيد الخ
 أشبار ٖاالرتفاع  X أشبار ٖالعرض  X أشبار

 ﴾لترا تقريبا  ٖٗٛ ﴿يعادؿ  شبرا كىك ما ٖٙ كأما عند السيد السيستاني فيك مايبلغ مكعبو
 .اال ثمف الشبر  شبرا ٖٗكاالحكط اف تبلغ مساحتو 
  . كلغـ تقريبا ٖٚٚكزف فعند السيد الخكئي ال ر = كأما بحسب ال

 . تحديده بالكزف  كأما السيد السيستاني كالشيخ التبريزي فيستشكالف في
 

 كمف :مغيبة غير ال مسألةاالختبلؼ في 

القكؿ بجكاز غيبة إلى  غيبة غير المكلف فقد ذىب الخكئي مسألةىك  خرى كمف االختالفات اأ
 ﴾ٓٓٛ﴿مميزا كقاؿ التبريزي بعدـ الجكازلـ يكف  إذاغير المكلف 
 التماثيل :أو التجسيـ  مسألةاالختبلؼ في 

 ال يظيرفيما يعتبر مف التجسيـ المحـر مف حيث رسـ الحيكاف بالمكعبات حيث  أيضا  كاختلفكا 
 ﴾ٔٓٛ﴿عدـ الجكاز كقاؿ التبريزي بجكاز ذلؾإلى  كمثل الحيكاف بل يشبيو فذىب السيد الخكئي
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ييف مما يدؿ على صكليل في ظل كجكد الفقياء اأثماتاحات طيراف العديد مف الكقد رأينا في س
 المانعة مف ذلؾ . خبارىنالؾ العديد مف اأبأف صن  التماثيل علما  إباحة
 

 المفطرات : مسألةاالختبلؼ في 

ء ارتماس الراس في الما مسألةالمفطرات حيث اختلفكا في  مسألةكمف المسائل التي اختلفكا فييا 
القكؿ بمفطرية االرتماس حتى كاف إلى  في نيار شير رمضاف فذىب السيد الخكئي كغيره كثير

عدـ إلى  فقد ذىب ﴾ٕٓٛ﴿ارتمس كفي رأسو زجاجة كما يفعل الغكاصكف اما السيد السيستاني
 تماس في نيار شير رمضاف .ر مفطرية اال

اؿ بعظيـ بعدـ المفطرية كذىب فق ﴾السيجارة﴿كاختلفكا في غيرىا مف المفطرات كمفطرية الدخاف 
 مفطريتو .إلى  آخركف 

 :الشيادة برؤيتو و االختبلؼ في حكـ الحاكـ بثبوت رؤيا اليبلؿ 

القكؿ بنفاذ إلى  فذىب الشيخ دمحم اسحاؽ الفياضثبكت ىالؿ شير رمضاف  مسألةأختلفكا في 
فيو  طة أف تتكفرو نافذ على االظير ع شريفإن حكـ الحا ـ الشرعي في ثبكت ىالؿ شير رمضاف

 علـ بأنو ال إذاال إيجكز حينئذ الي فرد أف ينقضو كيخالفو كأف لـ يكف مقلدا لو  شركطو كال
 ﴾ٖٓٛ﴿علـ بخطئو في الحكـأك يككف جامعا للشرائم 

 ﴾ٗٓٛ﴿بحكـ الحا ـالقكؿ بعدـ ثبكت اليالؿ إلى  كذىب السيد دمحم صادؽ الركحاني
حصل اليقيف  إذاال إثبت اليالؿ بشيادة النساء ي بانو ال مسألةكقاؿ الركحاني في نفس ال
يثبت اليبلؿ بشيادة النساء وال  ال ﴿: كخالفة السيد الخكئي قائال   ﴾٘ٓٛ﴿كاالطمئناف مف شيادتيف

  ﴾ٙٓٛ﴿﴾بعدؿ واحد ولو مع ضـ اليميف
 

 استعماؿ اواني الذىب والفضة في الطيارة : مسألةاالختبلؼ في 

كال مف السيد الطيارة مف الحدث كالخبث كغيرىا لفضة في قاؿ بحرمة استعماؿ اكاني الذىب كا
كغيرىـ  ﴾ٓٔٛ﴿كالشيخ كحيد الخراساني ﴾ٜٓٛ﴿ككذلؾ الركحاني ﴾ٛٓٛ﴿كالسيد السيستاني ﴾ٚٓٛ﴿الخكئي
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كغيره  ﴾ٔٔٛ﴿عدـ الحرمة مف االستعماؿ الشيخ دمحم اسحاؽ الفياض الفياضإلى  ذىب. ك  كثير
 . أيضا  
 

 لحبلؿ والحراـ :بيع ما يتخذ منو ا مسألةاالختبلؼ في 

ي  ما يتخذ منو الحراـ كالحالؿ ممف يعلـ أنو بالقكؿ بجكاز إلى  ذىب السيد دمحم سعيد الحكيـ
يتخذ منو الحراـ ع كبي  العنب كالتمر كالعصير ممف يعلـ أنو يصنعو خمرا ع كبي  الخشب ممف 

 ﴾ٕٔٛ﴿ آلة قمار كنحكىا مف اآلالت المحرمةأك يعلـ أنو يصنعو عكدا 
بي  العنب القكؿ بحرمة إلى  كال  مف السيد السيستاني كالسيد دمحم الركحاني حيث ذىباكخالفة 
 ﴾ٖٔٛ﴿قصد ببيعيما التخمير إذاكالتمر 
 

 التطبير : مسألةاالختبلؼ في 

التطبير حتى عدة البعض مف المسائل  مسألةاختلف الفقياء فيما بينيـ اختالؼ شديد في 
أك في مدح التطبير حتى عدة مف شعائر هللا الكاجبة  خرالمحرمة في الديف كغالى البعض اآل

يجب عمى كل ﴿ المستحبة استحبابا مؤكدا كمف الذيف نادكا بالحرمة ىك السيد الخامنئي حيث قاؿ
المسمميف االجتناب عف التطبير المحـر الموجب لتضعيف وتوىيف المذىب في الوقت 

  .﴾ٗٔٛ﴿﴾الراىف
بير في الخفاء ىل ىك حالؿ اـ اف الفتكى عامة فأجاب السيد الخامنئي في حكـ التط ُسئلكقد 

أنو ال يعد عرفا مف مظاىر األسى والحزف وليس لو إلى  التطبير مضافا﴿بما ىذا نصو : 
عمييـ السبلـ وما وااله ولـ يرد فيو تأييد مف المعصـو عميو السبلـ  ئمةسابقة في عصر األ 

وىنا وشينا عمى المذىب فبل يجوز بشكل خاص وال بشكل عاـ ، يعد في الوقت الراىف 
 .﴾٘ٔٛ﴿﴾بحاؿ
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 ىـ مف االحياءأ ثر مجتيد كمرج   ﴾ٜٓٔ﴿كقد ذكر مكق  دار الكالية التاب  للسيد الخامنئي 
لعاملي كالسيد أبك الحسف االتطبير منيـ الدكتكر الكائلي كالسيد محسف اأميف  ذكركا حرمة
القزكيني كالسيد الخميني كالشيخ دمحم فاضل  لجزائري كالسيد ميديالشيخ عبد ال ريـ ااالصفياني ك 

ل هللا كالشيخ السيد دمحم حسيف فضاللنكراني كالسيد كاظـ الحائري كالشيخ ناصر مكاـر الشيرازي ك 
 الشيخ مرتضى المطيري كالشيخ عبد اليادي الفضلي كغيرىـ .دمحم جكاد مغنية ك 

علييـ ﴿ البيتأىل الشعائر كمكاساة السيد الخكئي ىل اف التطبير مستحب بنية تعظيـ  ُسئلكقد 
الحكـ إلى  لـ يرد نص بشعاريتو فبل طريق﴿فأجاب السيد الخكئي بما نصو :  ﴾السالـ

خمصت  إذاالطاىريف  البيتىل يثيبو هللا تعالى عمى نية المواساة ألبعد أف باستحبابو ، وال ي
  .﴾ٙٔٛ﴿﴾النية

كقد رأيت بعيني  يجد لو طريقا لالستحباب السيد لـ يعده مف جملة الشعائر بل لـفإف كال يخفى 
في المكا ب الحسينية في العراؽ انيـ قد علقكا الفتو كتب علييا مامضمكنو فتاكى المراج  حكؿ 

لـ ﴿العبارة االكلى كىي  كل نيـ قامكا بمسحالتطبير كقد ادرجكا فتكى السيد الخكئي التي ذكرناىا 
 . كىذا مما لفت انتباىي ﴾حبابوالحكـ باستإلى  يرد نص بشعاريتو فبل طريق

التي ذكرناىا فقد خالفيا جملة مف الفقياء منيـ السيد دمحم دمحم صادؽ  قكاؿكفي قباؿ ىذه اأ
ال إشكاؿ فييما عمى األظير  ﴿: عف التطبير كالطبكؿ اثناء التطبير فأجاب  ُسئلالصدر حيث 

نيـ قد اختلفكا حتى إ القار   على كال يخفى ﴾﴾مف تقوو ُه القموب يافإنومف عظـ شعائر هللا ﴿
التطبير ليس مف الشعائر كمنيـ مف قاؿ ال بل بأف في تحديد ماىية شعائر هللا فمنيـ مف يقكؿ 

 أنو مف الشعائر .
 تأريخالتطبير متى بدأ في عف  ُسئلحكؿ التطبير ىك السيد السيستاني فقد  ُسئلكمف جملة مف 

ية في حياة تأريخشكاىد أي  يف أـ ال ؟ كىل ىناؾالشيعة كىل صحيح أنو إبتدأ مف حركة التكاب
 الشيعة تؤيده ؟

الظاىر مف عادة العرب المطـ في المصائب المتعارفة فكيف بفاجعة  ﴿فأجاب بما ىذا نصو : 
دليل ال في ىذا األمر وال في غيره فكل ما لـ يحرمو إلى  الطف والميـ أنو ال حاجة في الجواز

ال نعمـ  ﴿نشكء التطبير فأجاب :  تأريخاما عف  ﴾ل عمى الحرمة هللا تعالى فيو جائز وال دلي
  .﴾ٚٔٛ﴿﴾ ا وال ييمنا ذلؾ في حكموتأريخمبدأه 

مرنا مف قبل أُ لـ يحرمو هللا فيك جائز فلماذا  كاف كل ما إذاكلنا في ىذا االستفتاء تعليق كىك 
علييـ ﴿ ئمةالشبيات كال تفى اأبالتكقف في  ﴾علييـ السالـ﴿ ئمةككذلؾ اأ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾النبي 
 بالقكؿ في اف كل مالـ تعلمكا حرمتو فيك جائز ؟!  ﴾السالـ
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الُحسيف  اإلماـ إف إقامة شعائر﴿الذيف سؤلكا عف التطبير ىك السيد دمحم الشيرازي فأجاب : كمف 
ما ىو مشيور  جائز عمى أمرب  عميو السبلـ بأي نحو وبكل صوره المتعارفة في أوساط الشيعة

باستحباب التطبير  أيضا   صادؽ الشيرازي كما اجاب السيد  ﴾أيضاً بل ىو مستحب  بيف الفقياء
إلى  الفقياء مالـ تستند أغلبمنيـ كجو االستحباب كما اف الشيرة ليست بحجة عند أيا   كلـ يبيف

 دليل شرعي .
كبير كما في غيرىا مف  حد  إلى  التطبير مسألةلقد اختلف الفقياء في  نقكؿ :نكتفي بيذا القدر ك 

المسائل حتى انني رايت مف َكتب حكؿ التطبير مف المؤيديف كالمانعيف انيـ استدلكا بفتاكى 
مصلحة الجانبيف فقد قالكا في بداية الجكاب إلى  متشابية مف حيث اف فتاكى بعض الفقياء تأتي

س فيك جائز كقد اخذ كال مف االضرار بالنفس محـر ثـ قالكا لك لـ يضر التطبير بالنفبأف 
 النار يجرجانبو كىذه مف المسائل المتبعة عند الناس فكال إلى  همف ال الـ فحاز  جزءا  الطرفيف 
 قرصو كما يعبركف .إلى 
 أف كالتقاليد السائدة في المجتم  ال يصح اف ت كف مصدرا  للشريعةىنالؾ ال ثير مف العادات ف إ

إال  ىا الشريعة السمحاء حتى لك ايدىا كساندىا بعض رجاؿ الديفال ثير مف ىذه التقاليد ال تقر 
أي  على الثقليف ابذلؾ الدليل ما يككف مبني دكنقص يقدمكا الدليل الرصيف حكؿ حجية فتكاىـأف 

   ال فال حجية لقكليـ .ا  ك  ُسنةال تاب كال
طكرىا االختالؼ في نا في سأكقد قر  يةاإلمامكتفي بيذا القدر مف النماذج الخالفية بيف فقياء ن

دراج المزيد لتحكؿ ىذا أ أردناالحالؿ كالحراـ بشكل ملحكظ كقد راعينا االختصار كل المراعاة فلك 
فكل  إليوكىذا مما ال نصبكا كلصرؼ فييا الجيد كالكقت ال ثير  جدا  مكسكعة ضخمة إلى  ال تاب
ية كىذا اإلمامق  فييا فقياء على شدة االختالؼ في الفتكى كالتي ك  مثلةه بياف بعض اأأردناما 

الديف بغيابو  أصبحفقد  ﴿عليو السالـ﴾المظلكـ الغائب  اإلماـمما ال يرضاه هللا كال نبيو كال 
الديف ال خالؼ فيو كقد ذكرنا بأف محال لالختالؼ في الحالؿ كالحراـ كقد بيف ابائو االطيار 

اف الفقياء لـ يكتفكا بمخالفة بعضيـ  يـ الشريفة فيما تقدـ بقي علينا شيء نحب بيانو كىكأقكال
غيرة ككتبكا في كتاب ثـ كتبكا إلى  فقالكا بشيء ثـ رجعكاأنفسيـ  مخالفةإلى  البعض بل راحكا

 بخالفو في غيره كىذا االمكر سكؼ نستعرضيا في المبحث التالي باذف هللا .
 

 مخالفة الفقيو لنفسو :

حجـ ىذه إلى  ية كتطرقنا كذلؾاإلمامقيية بيف فقياء تحدثنا فيما تقدـ عف االختالفات الفبعد أف 
ازيد حتى لـ أك  قكال  ثالثيف أك عشريف إلى  الكاحدة مسألةفي ال قكاؿاأاالختالفات حتى تعددت 

إلى  يذىبآخر بالعدـ ك آخر اال كاختلفكا فييا كىـ بيف محلال كمحـر كقائل بالجكاز ك  مسألةتخلكا 



اف يشاركو في  دكف  والفقيو نفسإلى  اف كصل االختالؼإلى  ىكذاك  باحةاإلإلى  المكركه كقرينو
 جتيادحيث بدؿ ال ثير مف الفقياء فتاكييـ مف خالؿ ا تشاؼ االخطاء في عملية اإل أحداختالفو 

إف المجتيد الذي ينطمق في فتواه مف ﴿:  يقكؿ دمحم حسيف فضل هللاالتي بنكا علييا فتكاىـ 
ي فييا قد يتغير رأيو إذا تغيرت لديو جتيادفيمو اإل أساسعمى  نةسُ الشرعية كالكتاب وال دلةاأل

  .﴾ٛٔٛ﴿﴾هإجتيادالمعطيات الفقيية. وذلؾ مف خبلؿ اكتشافو وجود الخطأ في 
 والذي يستعمل سلكبعجز اأإلى   تشاؼ االخطاء في الفتكى يرج  سببيا ككما ذكرناأ مسألةف إ

ئيسية ىك استعماؿ الفقيو لفيمو الشخصي في معرفة الر  سبابالفقيو كيبني عليو فتكاه كاف مف اأ
مصادر التشري  عندىـ ليست إال أف  في الظاىر ُسنةكاف اعتمد على ال تاب كال حكاـاأ

كالعقل بل اف الفقيو الذي ينطلق الصابة  جماعبل زيد علييا اإل ُسنةمحصكرة في ال تاب كال
فاكت عند الناس كما ىك معلكـ كما اف الفيـ الفيـ مت أف ي قد يتفاكتجتيادالحكـ كفق فيمو اإل
 مسألةكىذه  عبانو فيـ شيء ثـ يكتشف فيما بعد عدـ الفيـ نفسو فيظف نسافاإلمتفاكت عند 

بالتمسؾ بالثقليف دكف  ﴾علييـ السالـ﴿المعصكمكف  أكصاناكلذلؾ  نسافطبيعية في طبيعة اإل
 البيتأىل  أحاديثؿ كما ىك الكارد في يصاب بالعقك  ديف هللا الفإف مراعاة لجانب العقل شيء 

 تكصليـ  الأصكال  ككما بينا ذلؾ مرارا  كت رارا  كلذلؾ نجد اف الفقياء استعملكا  ﴾علييـ السالـ﴿
ولما لـ تكف تمؾ القواعد ﴿كما يقكؿ الشيخ دمحم اسحاؽ الفياض :  حكاـالقط  في معرفة اأإلى 

النصوص ػ  ػ التي تواجو فع الشكوؾ واألوىاـقطعي لـ تد بطابع متمتعة صوؿالمحددة في األ
  .﴾ٜٔٛ﴿﴾بشكل قطعي

غير امينة مما  صكؿتلؾ اأ أساسالقائمة على  جتيادكليذا السبب كانت كال زالت عملية اإل
: فيو الناس يقكؿ الشيخ دمحم اسحاؽ الفياض ما ىذا نصو  يفتييجعل المجتيد دائـ الشؾ فيما 

 واألوىاـ ومحفوفة بالشكوؾ عممية صعبة ومعقدة رفي الزمف المعاص جتياداإل عممية﴿
  .﴾ٕٓٛ﴿﴾والمخاطر

في  جتيادأف عممية اإل﴿نتائج منيا قكلو :  جتيادكقد بيف الشيخ الفياض في نياية كالمو في اإل
واألوىاـ مف مختمف  ت عممية معقدة وصعبة تواجييا الشكوؾأصبح قد عصر الغيبة
  .﴾ٕٔٛ﴿﴾الجيات
كادرج  حكاـتيجة طبيعية لمف سلؾ مسلؾ المخالفيف في معرفة اأىذه الشككؾ كاالكىاـ نف إ

كل  خباركمسائل الجرح كالتعديل كاالعتماد على سند اأ جماعالعديد مف مسائليـ كالعقل كاإل
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ككذلؾ ىجر ال تاب ال ريـ  -كما سيأتينا بيانو-االعتماد كىك مما لـ يرد فيو نص صريح 
التي كانكا كال زالكا مختلفيف فييا كل  صكؿكالمنطق كاأكالفلسفة  أخرى كاالعتماد على علكـ 
مغايرة كلو في  أخرى في خاصتو فتكى كأماـ العامة فتكى للفقيو الكاحد  أصبحاالختالؼ حتى 
مخالفة إلى  ككثرت عندىـ االختالؼ حتى كصل عمسايرة ليـ أخرى  أمريكاالعراؽ فتكى كفي 
 الفقيو لنفسو.

 صكؿكالمتمثلة باأ جتياداإل أدكاتة للشككؾ كاالكىاـ التي ملئت كىذه االمكر ىي نتيجة طبيعي
في تحديد  االختالؼ حتى م  نفسوإلى  الفقيية كالتي كاف انعكاسيا على نفسية الفقيو مما دعتو

وقد رأينا بعض الفقياء المتقدميف تختمف ﴿يقكؿ السيد فضل هللا ما ىذا نصو : الفتكى حيث 
ا ينقل ذلؾ عف الشييد األوؿ كما اننا رأينا مف بعض عممائنا اتو باختبلؼ كتبو كمإجتياد

المعاصريف المراجع وىو آية هللا العظمى السيد محسف الحكيـ قد تغير رأيو مف الفتوو ُه بنجاسة 
، ومف الفتوو ُه بانحصار المطاؼ في المساحة بيف الكعبة  الفتوو ُه بطيارتيـإلى  الكتابأىل 

. وىكذا في كثير مف آراء المراجع  ما اتسع الطواؼ الفتوو ُه باتساعوإلى  ومقاـ إبراىيـ
  .﴾ٕٕٛ﴿﴾المرجع ليس معصوماً  ألف يةجتياداإل
علييـ ﴿مرنا بالتمسؾ بأصحاب العصمة أُ ككلنا كذلؾ كلذلؾ  المرج  ليس معصكما  ف إنعـ 
 كالقكاعد ىذا مف صكؿاأنا كافقناىـ في العديد مف إال إن مخالفييـمركنا بمخالفة أكقد  ﴾السالـ

المعصكـ ل ي ال نق  باالثـ كالغلم كىذه مما عليو  إتباعمرنا بأُ نا فإنآخر جانب كمف جانب 
 أفأصال   وتباعإفال ينبغي  -كىك كذلؾ  -ذا كاف الفقيو ال يتمت  بيذه الصفة إية فاإلمام أصكؿ

مو لسماع كالأىال  كىك بذلؾ  ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل فتكاه اما اف ت كف نابعة مف كالـ 
الحالة غير مبر  و في ىذه إتباعفإف ـ كفيمو كاما اف يككف كالمو مشحكف بالشككؾ كاالكىا

تباعو في الغلم أو كبأبسم العبارات يكق  أن ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل كرسكلو ك  أماـ هللاللذمة 
الزماف و متذبذبة كمتغيرة بتغير أقكالفإف  أخرى كاالثـ بسبب فقدانو للعصمة مف جية كمف جية 

 ي المحضكر في الشريعة ككما بينا .جتيادكالمكاف ككذلؾ بتغير فيمة اإل
مف  مسألةاالحتياط المفرط كىذه ال مسألةالتي اعتاد الفقياء علييا ىي  خرى مف المسائل اأف إ

المسائل التي تعسر على المكلف اعمالو فاالحتياط الزائد ىك ناب  ال محالة مف الشككؾ كاالكىاـ 
ىذه االحتياطات إال أف  االحتياط تحرزا مف االثـإلى  فيلجأ جتياداكد الفقيو اثناء عملية اإلالتي تر 

االحتياط قد بأف الفتكى ثـ يبيف االحتياط كقد علمنا مما تقدـ الفقيو يعطي فإف تاتي بعد االفتاء 
فتاكى  االحتياطات التي ترد في مسألةإال أف  جاء في الركايات بمعنى التكقف عند الشبيات
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و كبطبيعة أن مف المسائل التي تبقي في قلب السائل الشككؾ كالكساكساآلف ت أصبحالفقياء 
 الحاؿ لـ يحصل على العلـ القطعي كاليقيني لما سأؿ عنو .

 كثرة االحتياطات قبل شككى العامة يقكؿ الشيخ دمحم ميدي االصفي مسألةلقد شكى الفقياء مف 
الحرج إلى  ياطات الوجوبية التي يفتي بيا الفقياء يؤدياف بعض االحت ﴿:  ما ىذا نصو

اف لـ نقل انيا  –بعضيا وليس كميا  –وىذه االحتياطات  آخربأو والعسر عمى المكمف بشكل 
عادتو مف كاالحت فيي عمى خبلؼ االحتياط تنافي قاعدة نفي العسر والحرج ياط بإكماؿ الحج وا 

  .﴾ٖٕٛ﴿﴾قابل
بمكجكد  الفقيو ما ليست لف  مسألةتباع الفقياء في الغلم ىي أ  التي تكق خرى كمف المسائل اأ
بل ىي في غاية الخطكرة كقد تحدث  جدا  مف المسائل الخطرة  مسألةكىذه ال ُسنةفي ال تاب كال
في  مسألةبعض الفقياء منيـ العالمة الشيخ دمحم ميدي االصفي كقد شرح ىذه ال مسألةعف ىذه ال
ثـ يحاوؿ اف يجد  اء عمى مسبقات ذىنية عممية لديو فرضية معينةاف يتخذ الفقيو بن﴿قكلو : 

يجد كما لو كاف الفقيو  ويتكمفو حيناً  فيجد ذلؾ حيناً  ليذه الفرضية إثباتًا في مصادر التشريع
الشرعية ما  دلةفيحاوؿ اف يجد في األ ومشقة حرجاً في تكمف البنت في التاسعة مف عمرىا 

مف النصوص الشرعية مف باب التشخيص المصداقي لمبموغ في يدؿ عمى اف البموغ بالتاسعة 
  ﴾ٕٗٛ﴿﴾ذلؾ العصر وليس مف باب تحديد البموغ نفسو 

كيحاكؿ  دلةيتخذ رأيا  فقييا  محددا  قبل مراجعة اأ ىذا الحد بل اف بعضيـ عندلـ يتكقف الفقياء ك 
كعف ىذه الحالة يتحدث تفكيره الشخصي  إليو ما ذىبدليل يساند  إيجادفيما بعد اثبات فتكاه ب

مف غير  إليوف إويطممعينًا يتخذ الفقيو مسبقًا رأيًا فقييًا ﴿الشيخ دمحم ميدي االصفي قائال  : 
ثـ يسعى اف يجد لو دليبًل مف مصادر  وليس يفترضو افتراضاً  المصادر الشرعية االربعة

  .﴾ٕ٘ٛ﴿﴾ذلؾ تحمل لو الدليل تحمبًل وتكمفو تكمفًا  لـ يجدفإف  التشريع
التي يستخدمكنيا في  صكؿىذه الطرؽ التي يستخدميا بعض الفقياء ناتجة عف عجز اأف إ

معقدة بشكال  مفرط حتى على  صكؿعف اعطاء الدقة بشكل اكس  كما اف ىذه اأ حكاـمعرفة اأ
ال اريد اف اقوؿ اف عمـ ﴿:  الديف ما ىذا نصوالشيخ دمحم ميدي شمس يقكؿ أنفسيـ  الفقياء
 صوؿولكف عمـ األ يةىمعظيـ األآخر فيذا بحث  كاف فيو خمل وأصل وضع بحسب صوؿاأل

يجب اف يستجيب لرؤية فقيية اوسع مف الرؤية  – جتيادفي مكونات اإل اً أساسباعتباره 
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في  صوؿيوف اوجو النقص في عمـ األصولوىذا يقتضي اف يفحص الفقياء واألاآلف السائدة 
  .﴾ٕٙٛ﴿﴾وضعو الحاضر 

نقص إلى  الحتياطات الزائدة كالشككؾ كاالكىاـ التي يكاجييا الفقياء ترج ىذا الت لف كاف إ
كقد عرفنا فيما تقدـ ىذا العجز المكجكد في عملية  حكاـالتي يستعملكنيا في معرفة اأ دكاتاأ
في اصدار أنفسيـ  مخالفةإلى  الت لف كاالحتياط بل دعتيـإلى  دعت الفقياء ما عجتياداإل

 .في عملية االستدالؿ أر الفتكى ثـ التراج  عنيا ال تشاؼ الخطادالفتاكى مف حيث اص
 خرى اأ مثلةالفقيو لنفسو كثيرة كقد ذكرنا في بداية كالمنا بعضيا كمف اأعلى مخالفة  مثلةاأف إ

اآلف أعطيكـ  ﴿:  حيث قاؿ دمحم حسيف فضل هللاما ذكرة السيد  على مخالفة الفقيو لنفسو ىك
 :  فتوتيف لمسيد الخوئي

مف زنى بذات بعل حرمت عميو مؤبدًا عمى األحوط وجوبًا. وعندي رسائل لمسيد الخوئي  -ٔ
: إذا وجدت ضرورة في تزويج مف زنى بذات بعل فبل مانع أف تزوجيا  بعث بيا إلي يقوؿ فييا

 تطمق. وأنا زوجت أناسًا بيذه الطريقة.بعد أف لو 
ير إذنو مطمقًا عمى األحوط وجوبًا حتى فيما ال الثانية : يقوؿ : ال يجوز خروج الزوجة بغ -ٕ

: يجوز لممرأة أف تخرج  يقوؿ أمريكاينافي حقو. وأنا عندي استفتاء لمسيد الخوئي نشر في 
حقًا الخروج مف بيت الرجل ليس  ألف مف بيت زوجيا بغير إذنو إذا لـ يناؼ ذلؾ حقو.

ؾ عمماء كثيريف ال يصرحوف بفتواىـ . وأنا أدري أف ىنا مستقبًل، بل ىو مف شؤوف االستمتاع
  .﴾ٕٚٛ﴿﴾ تحرجًا مف العامة

 ىذه الدرجة ليك المأساة ال برى في شريعة رب العالميف اما كصكؿ الفقياءإلى  كصكؿ الفقيوف إ
 إذا –فيك الطامة ال برى كالفاجعة العظمى فيل يكتـ شرع هللا  الناسمف  حرجا  كتماف فتكاىـ تإلى 

كقد ذكر  أحدفيل بعد خسراف هللا خسراف  يـمف خسران خكفا  ك  تباعاأمف  حرجا  ت -كاف كذلؾ 
كقد جاء فيو :  نبياءكىك دعاء اأدعاء يـك عرفة  ﴾عليو السالـ﴿لعلي  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسليما﴾رسكؿ هللا 
ماذا وجد مف فقدؾ ، وما الذي فقد مف وجدؾ ، لقد خاب مف رضي دونؾ بدال ، ولقد خسر ﴿

  .﴾ٕٛٛ﴿﴾... عنؾ متحوال ، مف بغي
ال يجد في غيرىا إذ  االمكر كاخرىاأكؿ الميمة بل ىي مف االمكر ه مراعاة حق هللا على عبادف إ

ىي غاية مرضاة هللا فإف  ية كفي كل الشرائ  السماكيةسالميتيا في الشريعة اإلأىمما يضاىي 
 المؤمف كىدفو في ىذه الحياة الدنيا كزاد االخرة .
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ىك لبياف النقص كعدـ ال ماؿ  إنمافسيـ في الفتكى أن على مخالفة الفقياء مثلةقل اأننا حيف ننإ
و كاي شيء ناقص كغير كامل فيك مف عند غير هللا ككل أصكلك  جتيادالذي عليو عملية اإل

 . ةتنية ثابآشيء مف عند غير هللا تجد فيو االختالؼ كىذه قاعدة قر 
على ىذه االختالفات كثيرة في ىذا  مثلةاية االختالؼ كاأية في غاإلمامننا نجد حاؿ المدرسة إ

حيث الخميني السيد ىك ما افتى بو  مثلةكمف ىذه اأ أيضا  الصددع كعلى مخالفة الفقيو لنفسو 
ذلؾ  و ليس ىناؾ قشكر على جسمو كل ف بعدأن فتي بحرمة أ ل السمؾ الذي ينتج ال افيارا

إلى  بحرمة لعب الشطرنج كل نو غير فتكاه يفتيميني الخالسيد الحلية ككاف إلى  غير فتكاه
 ﴾ٜٕٛ﴿. الحلية
ء الفقياء منذ بداية الغيبة كالى عصرنا آراراجعنا  إذا خصكصا  على ىذا المنكاؿ كثيرة  مثلةكاأ
 اضعاؼ ذلؾ .إلى  عشرات المجلدات بلإلى  يحتاج مراأفإف الحالي 
ر كمستمر بحيث صار ذلؾ سمة كطابعا  ال مالؼ مستتخالؼ عند ىذا الحد بل االتخلـ ينتو اال
دمحم حسيف السيد حتى قاؿ  بل تعدى المسائل الفقيية ليشمل مسائل االعتقاد كالعقيدة إنكار فيو
التفاصيل العقيدية  مسألةالشيعي ال بد أف تواجو  جتيادإننا نعتقد أف حركة اإل﴿:  فضل هللا

 . ﴾ٖٓٛ﴿﴾حكاـاصيل الشرعية في فروع األالتف مسألةبنفس القوة والدرجة التي واجيت بيا 
إف كتب االعتقاد المؤلفة مف قبل عمماء المسمميف الشيعة ال تمثل الفكرة ﴿:  أيضا  كقاؿ 

ات ىؤالء العمماء في فيـ إجتياديا انطمقت مف ألن ، النيائية الحاسمة في اعتقادات الشيعة
 .﴾ٖٔٛ﴿﴾القواعد والنصوص التي يحفل بيا التراث الشيعي

العقيدة قد اختلفكا كعلى مر الزمف فمنيـ  مسألةإلى  جدنا ال ثير مف الفقياء الذيف تطرقكاننا ك إ
 ﴾علييـ السالـ﴿ البيتأىل كالبدع كمنيـ مف قلل مف شأف  غلكمف افرط في االعتقاد حتى بلغ ال

على ية كال االىتماـ كاقتصارىـ ىملمقاـ العقيدة اأ منيـ ال يعطيو ككثيرا  أقكالفي كتاباتو ك 
 مف المؤسف أف﴿:  هللا يقكؿ السيد دمحم حسيف فضلكالفلسفة كغيرىا مف العلكـ الدخيلة  صكؿاأ

انطبلقا مف اقتصار تخصصيـ عمى  تولى اإلىتماـ المناسب عند العمماء المسائل العقيدية ال
ل ، فبل يممكوف عمق التحمي ، مما يجعميـ غير ممميف بالجانب العممي لمعقائد وأصولو  الفقو
  .﴾ٕٖٛ﴿﴾وربما كانت مراقبة العواـ سببا لذلؾ لدو ُه البعض منيـ ، فيو
لماـ في جانب اإل مسألةإال أف  قد تحدثنا عنيا تباعقل مف اأأك الناس الخكؼ مف  مسألةف إ

لباقي ية لدييـ ال ثير مف العقائد المخالفة اإلماماف  خصكصا  ية ىمفي غاية اأ مسألة العقائد
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مف الجانب الفقيي ل ي يحصل عند  أ ثرااللماـ بالجانب العقائدي كعليو يجب  المسلميف
ذاالمعتقديف بيذه العقائد االطمأناف لما يعتقدكف ك  العقيدة ست كف فإف لـ يحصل ىذا االطمأناف  ا 

ككما ذكر السيد فضل -نا نجد إال إنلـ تنبنى على علـ رصيف  إذامتزلزلة عند المعتقديف بيا 
عمق التحليل في العقائد كاالدىى مف ذلؾ قلة االلماـ بالجانب  مل كف ال ياف الفقياء  -هللا

 المؤاخذات علييـ . أعظـالعقائدي كىذه مف 
كلسنا الكحيديف ممف شكى ىذه الحاالت فمف ىذه الحاالت  جدا  المؤاخذات على الحكزة كثيرة ف إ

الثكرة على ىذا  يشبوما إلى  ىي حالة ال بت في داخل الحكزة فقد ذكر السيد فضل هللا الحاجة
 لـ نحصل لؤلسف عمى نقمة نوعّية فياآلف فنحف لحّد ﴿الكاق  المرير كذلؾ في قكلو : 

ف  لحد  ما يشبو الثورة، وأظف أف ظروؼ الثورةإلى  تغيير الحوزات تحتاج مسألةالحوزات. وا 
 ب أفنا نعرؼ أنو ليست في الحوزات حرية فكر، فبل يستطيع الطالألن ليست متوفرة،اآلف 

 ية في اليواء الطمق. فكيف يمكف أف يناقش فيياتأريخيناقش فييا حتى بعض القضايا ال

  .﴾ٖٖٛ﴿﴾ ذلؾ؟!إلى  فقيية، وماأو اجتماعية أو قضايا عقيدية 
على يد إلى  ىذه الثكرة ال ت كف إال أف  صالحيةما يشبو الثكرة اإلإلى  يحتاج مراأف إنعـ 

ف سكؼ يكاجو بالرفض كما ذكرنا فيما تقدـ لما يركه مف كل  ﴾عليو السالـ﴿المصلح المكعكد 
جديد  إسالـالتي اعتادت عقكليـ على رجحانيا كحجيتيا حيث كرد انو سيأتي ب حكاـتغيير اأ

رسمو اما معانيو قد تغير ال ثير منو كال تاب لـ يبقى منو اال  سالـككتاب جديد كىذا يعني اف اإل
 أتينا .فقد ىجرىا القـك كما سي ياأحكامك 

ل ي  يةاإلمامك  فقياء العامةييف مف صكلاأمناقشة مصادر التشري  عند إلى اآلف سكؼ ننتقل 
كيف يعطي الفقيو الفتكى اعتمادا على ىذه المصادر كما اننا سنناقشيا نقاشا  مكضكعيا   عرؼن

  يـ التي ذكركىا كمف هللا التكفيق .قكالكفقا  أ
 

 الجزء الثاني يتب  
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