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الفصل الثاني
التقميد في التأريخ اإللسامي

جرت األمة اإلسبلمية عمى ُسنف الييود والنصارى في مسألة التقميد حذو النعل
بالنعل حتى أنيـ أختمفوا في حجية ىذه المسألة كما أختمف مف كاف قبميـ وكما

قرأنا في الفصل السابق .

لـ يكف لمتقميد أثر صريح في أحاديث النبي دمحم ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ ولـ تذكر ضوابط

التقميد وال قيوده أو حدوده عند أحد مف الصحابة أو التابعيف بل إننا شيدنا

ظيور التقميد بعد عدة قروف خمت مف الدعوة وبالتحديد بعد أنتشار مسألة
اإلجتياد واختبلؼ المجتيديف مف فقياء المسمميف إلى مذاىب مختمفة حتى أشتد

التناحر والتنافر فيما بينيـ وكما قرأنا في مبحث اإلجتياد  .كل ىذه المسائل

صعبت عمى الناس أف يتعمموا أحكاـ اإلسبلـ مف جميع الفقياء فكل فقيو يفتي
بخبلؼ اآلخر وكل فقيو ىو مذىب قائـ بذاتو لو أحكامو وأصولو وقواعده بل إف

شئت فقل لكل واحد منيـ شريعة مختمفة عف غيره كيف ال ؟ وىـ مختمفوف في
الكثير مف الحبلؿ والحراـ والقواعد واألصوؿ .

إف ىذا االختبلؼ دعاىـ إلى القوؿ بالتقميد حتى عقدوا لو أبوابا في كتبيـ لـ تكف
تكتب مف قبل في كتب الفقياء السابقيف حتى قالوا اف مف أسمـ فمو اف يختار

مذىباً مف مذاىبنا فيقمده ويتعبد بأحكامو ونسبوا ذلؾ إلى اإلجماع كما أدعى ذلؾ
القرافي وغيره حيث قاؿ ﴿ :انعقد اإلمجماع عمى أف مف ألسمـ فمو أف يقمد مف
شاء مف العمماء مف غير حمجر  .وأمجمع الصحابة عمى أف مف الستفتى أبا بكر
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وعمر وقمدىما فمو أف يلستفتي أبا ىريرة ومعاذ بف مجبل وغيرىما  ،ويعمل

بقوليـ بغير نكير﴾

﴿﴾1

.

إف ىذا اإلجماع المدعى سوؼ يتبيف لمقارئ الكريـ زيفو مف خبلؿ البحث وسيرى
القارئ اف الكثير مف الفقياء يعارضوف التقميد بل اف رؤساء المذاىب االربعة
وأئمتيـ يحرموف التقميد .

إف ما ييمنا ىنا اف نتسائل كيف تحوؿ اإلسبلـ مف ديف واحد إلى شرائع متعددة

بل ومتنافرة ؟ حتى أصبح الداخميف لئلسبلـ يتخيروف ٍ
أي مف ىذه المذاىب

تعجبيـ لكي يدخموا تحت عباءتو !!

إف ىذه المسألة مف الميازؿ التي مر بيا تأريخنا اإلسبلمي والى يومنا ىذا كيف

السنة فالكتاب أمرنا وأمر جميع األدياف مف قبل بأف
ال ؟ وىي مخالفة لمكتاب و ُ
ِ
اليتحزبوا وال يتفرقوا قاؿ تعالى َ ﴿ :شرع َل ُكـ ِمف ِّ
الد ِ
وحا َو َّال ِذي
ََ ْ َ
يف َما َو َّصى ِبو ُن ً
اىيـ ومولسى و ِعيلسى أَف أ َِقيموا ِّ
ِِ ِ ِ
ِ
يف َوَل َت َت َفَّرُقوا
ْ
الد َ
أ َْو َحْيَنا إَلْي َؾ َو َما َو َّصْيَنا بو إْبَر َ َ ُ َ َ َ
ُ
ِف ِ
يو  ﴾2﴿﴾...وقاؿ تعالى ﴿ :إف الذيف فرقوا دينيـ وكانوا شيعا للست منيـ في
شيء إنما أمرىـ إلى هللا ثـ ينبئيـ بما كانوا يفعموف﴾

﴿﴾3

السنة وااليات
إف مسألة التقميد والتمذىب مخالفة صريحة لنصوص الكتاب و ُ
الكريمة واألحاديث الشريفة في ىذا الصدد أكثر مف أف تحصى أو تعد فقد أمرنا
الرسوؿ الكريـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ في أكثر مف حديث بمزوـ الجماعة وأجتناب الفرقة

عمماً بأف التقميد والتمذىب منافي ليذه المسألة ىذا مف جية ومف جية أخرى
وىي إف حكـ هللا واحد في كل واقعة فحبلؿ هللا واحد وحرامو واحد وال يجوز

1

 -أضواء البياف-الشنقيطي-ج-7ص/306تيسير التحرير -ج - 2ص / 256مسمـ الثبوت  -ج- 2ص357

3

 -سورة االنعاـ آية 159

2

 -سورة الشورى آية 13

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 3 .....................................................

االختبلؼ في الحبلؿ والحراـ أبداً وقد أمرنا هللا تعالى بقولو َ ﴿ :ولَ َتُقوُلوْا لِ َما
ِ
َت ِصف أَْل ِلسَن ُت ُكـ اْل َك ِذب ىػ َذا حاَ ؿ وىػ َذا حراـ ّلِ َت ْف َتروْا عَمى ِ ِ
يف
ُ
ّللا اْل َكذ َب ِإ َّف َّالذ َ
ُ َ
ّ
َ َ َ ٌ َ َ ََ ٌ
ُ
﴿﴾1
ي ْف َترو َف عَمى ِ
َنز َؿ
ّللا اْل َك ِذ َب لَ ُيْفمِ ُحو َف ﴾  .وقولو تعالى ُ ﴿ :ق ْل أَأ
َرَْي ُتـ َّما أ َ
َ
ّ
َ ُ
ّللا َل ُكـ ِمف ِرْز ٍؽ َفمجعْم ُتـ ِمْنو حراماً وحاَلً ُقل آّلل أ َِذف َل ُكـ أَـ عَمى ِ
ّللا َت ْف َتُرو َف
ْ ُّ َ ْ ْ َ
َ َ ّ ُ ََ َ َ
ّ
ّ ّ
ُّ
﴿﴾2
﴾ .
إف الحديث عف بطبلف اإلجتياد قد تقدـ وقد فصمنا في حينيا بطبلنو وبطبلف
أدواتو كالقياس والرأي وغيرىا مف المسائل التي دأب الفقياء عمى أعتمادىا

السنة فميس لنا التشريع
واإلنقياد لنتائجيا فالعمدة في معرفة الديف ىو الكتاب و ُ
ولـ يوكل أمره إلى أحد مف الخمق أبداً وكما مر بيانو .
واننا قد عممنا في مبحث اإلجتياد اف الفقياء سائريف عمى خط لـ يرسمو هللا لنا

أبداً ولـ يبينو نبينا لنا أبداً ىذا الخط الذي رسمو الفقياء مف تمقاء عقوليـ وأطمقوا
عميو أسـ اإلجتياد وزعموا اف نتائجو توصل العبد إلى مرضاة هللا مع إننا قد
رأينا ما حل بالمسمميف مف اختبلؼ شديد وتناحر وتفتت لكممتيـ مف جراء

اإلجتياد وكثرة اآلراء التي جمبت لنا القيل والقاؿ وبعد ىذا ىل يستطيع عاقل اف
يتبع ىذا السبيل أو أف يتبع القائميف عمى ىذا السبيل ويزعـ أف تقميدىـ والعمل

بآرائيـ مبرئ لمذمة أماـ هللا تعالى .

إننا في ىذا الفصل والفصل القادـ عقدنا العزـ عمى أبطاؿ ما أستدؿ بو الفقياء

عمى حجية التقميد فضبلً عف وجوبو عمى الناس وسنبيف بمشيئة هللا بطبلف
األدلة المخترعة لمتقميد فيما يمي وقبل ذلؾ نحب أف نبيف تعريف التقميد الذي

ذكره فقياء العامة في كتبيـ الفقيية :
1
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تعريف التقميد:
عرؼ الفقياء التقميد في أكثر مف قوؿ منيا ما ذكره أبف حجر في قولو ﴿ :المراد

بالتقميد اخذ قوؿ الغير بغير حمجة﴾﴿ ﴾1وقاؿ اآلمدي ﴿ :أما التقميد فعبارة عف
العمل بقوؿ الغير مف غير حمجة ممزمة  ،وىو مأخوذ مف تقميده بالقادة

ومجعميا في عنقو﴾

﴿﴾2

إف الفقياء بعد أف ذكروا تعريف التقميد وىو أشير مف أف يخفى بدأوا يتبلعبوف
باأللفا

حتى يصرفوا معنى التقميد عف تعريفو الذي ذكروه حيث ذكر اآلمدي

كبل مف المفتي والمستفتي في كتابو ﴿األحكاـ﴾ وذكر لكل منيما ما عميو وفق

طرؽ األصولييف فقاؿ في المفتي ﴿ :وأما المفتي فا بد وأف يكوف مف أىل

اإلمجتياد  ،وانما يكوف كذلؾ بأف يكوف عارفا باألدلة العقمية﴾

﴿﴾3

السنة بل أف كل األدلة ضد
إف ىذه البلبدية لـ تذكر في أي دليل مف الكتاب و ُ
ىذا الكبلـ حيث اثبتنا في بحث اإلجتياد اف المسمـ ال بد وأف يكوف خاضعاً

لمشريعة ال متقدماً عمييا واألدلة العقمية ىي تقدـ عمى قوؿ المشرع كيف ال ؟
وىي تستخدـ حيف فقداف النصوص .

إف نبينا دمحم ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ تركنا عمى المحجة البيضاء ليميا كنيارىا يوـ أكمل
لنا ديننا واتـ عمينا النعمة إال أف الفقياء صعبوا الديف عمى الناس بتفريعاتيـ

1
2
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المعقدة حتى أصبح الي مسألة مف مسائل الفقو أكثر مف كتاب كل ىذا ليجبروا
الناس عمى اإلنقياد ليـ ويعطوا لمناس فكرة بأف الديف ليس بمتناوؿ ايديكـ وأنو ال
بد أف تقضوا سنيف العمر بالتعمـ واإلجتياد حتى تتمكنوا مف معرفة دينكـ وكأف

الديف نزؿ عمييـ فقط ولـ ينزؿ عمى باقي الناس وكأنو مخصوص فييـ وليس
لكل الناس والحق يقاؿ اف هللا يريد بنا اليسر وال يريد بنا العسر واف هللا رحيـ

بالعباد فبل يعقل اف ينزؿ هللا لنا ديناً يتوجب عمينا اف نقضي أكثر العمر لكي
نفيمو أو نستوعبو فيل ىذا الديف رحمة أو ىو أبتبلء نزؿ عمينا ؟!

إف الفقياء بعد أف أعطوا لمناس صورة مشوىو عف الديف مف خبلؿ كثرة

التفريعات والمصطمحات العجيبة الغريبة قالوا بأف العامي -كما يحبوف اف

يسموف الناس -ليس أمامو إال التقميد أو اإلجتياد لكي يبرئ ذمتو أماـ هللا أما

اإلجتياد فإف العامي يحتاج إلى أكثر مف ثبلثيف سنة  -إف كاف مف االذكياء !-
لكي يحصل عمى ىذه المرتبة فإف لـ يستطع فعميو أف يقمد أحد المجتيديف مف

أئمة المذاىب قاؿ اآلمدي ﴿ :العامي ومف ليس لو أىمية اإلمجتياد  ،واف كاف
محصا لبعض العموـ المعتبرة في اإلمجتياد  ،يمزمو إتباع قوؿ الممجتيديف

واألخذ بفتواه  ،عند المحققيف مف األصولييف﴾

﴿﴾1

نقوؿ  :إذا كاف لئلجتياد والتقميد ىذه األىمية وجب عمى النبي ﴿صمى هللا عميو
وآلو وسمـ تسميما﴾ أف يبمغ الناس بانيـ ال بد أف يكونوا اما مجتيديف أو مقمديف

لممجتيديف ومف لـ يفعل ىذا فقد عصى هللا إال إننا لـ نجد النبي الكريـ ﴿صمى

هللا عميو وآلو وسمـ تسميما﴾ قد أمر الناس بيذه المقالة فمف أيف جئتـ بيا أذف ؟؟
فإف كانت مف عند أنفسكـ فنحف غير ممزميف بأف نأخذ ما يختمج في أوىامكـ
1
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واف كانت بالدليل المزعوـ فنحف سنناقش ما توىمتموه بانو مف األدلة عمى حجية
التقميد أو وجوبو فيما يمي :

مناقشة أدلة التقميد عند فقياء العامة :

نت ْـ لَ َت ْعَم ُمو َف ﴾
السأَُلوْا أىل ال ِّذ ْك ِر ِإف ُك ُ
الدليل األ وؿ  :قولو تعالى َ ﴿ :ف ْ
أستدؿ الفقياء بيذه اآلية الكريمة عمى وجوب التقميد وقالوا أف هللا أمر الناس اف

﴿﴾1

يسألوا المجتيديف ويقمدونيـ فيما ال عمـ ليـ بو مف المسائل الدينية وغيرىا نقوؿ

 :إف ىذا القوؿ منافي لتفسير اآلية الكريمة التي فسرىا مفسريكـ حيث نقل

السيوطي في تفسيره ﴿الدر المنثور في التأويل بالمأثور﴾ عف أبف عباس قاؿ :

﴿لما بعث هللا دمحماً رلسولً أنكرت العرب ذلؾ  ،ومف أنكر منيـ قالوا  :هللا أعظـ
مف أف يكوف رلسولو بش اًر مثل دمحم  .فأنزؿ هللا ﴿ :أكاف لمناس عمجباً أف أوحينا

إلى رمجل منيـ ﴾ وقاؿ ﴿ :وما أرلسمنا مف قبمؾ إل رمجالً نوحي إلييـ فالسألوا
أىل الذكر إف كنتـ ل تعمموف﴾ يعني فالسألوا أىل الذكر والكتب الماضية :
أبش ار كانت الرلسل الذيف أتتيـ أـ مائكة؟ فإف كانوا مائكة أتتكـ  ،واف كانوا

بش اًر فا تنكروا أف يكوف رلسولً  .ثـ قاؿ ﴿ :وما أرلسمنا مف قبمؾ إل رمجالً
﴿﴾2
نوحى إلييـ مف أىل القرى﴾ أي ليلسوا مف أىل اللسماء كما قمتـ﴾

إف أكثر المفسريف مف فقياء العامة ذكروا بأف ىذه اآلية الكريمة نزلت لرد

المشركيف حيف أنكروا بأف الرسل مف البشر فقاؿ ليـ هللا تعالى في كتابو بأف
اسألوا أىل الذكر أي أصحاب الديانات السابقة ىل كاف رسمكـ مف المبلئكة اـ

مف البشر وىذا التفسير أطبق عميو فقياء العامة في تفاسيرىـ وعمى حسب ما
1
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فيموه فيكف جاز لكـ صرؼ معنى اآلية بما تشتيوف واف قالوا بأف أىل الذكر
السنة قمنا قد صار المعنى عميكـ ال لكـ فإف هللا قد أمرنا بالرجوع
ىـ أىل القرآف و ُ
السنة ال الرجوع إلى أصحاب الرأي واإلجتياد المختمفيف فيما
إلى أىل القرآف و ُ

بينيـ وقد رد عمييـ أبف حزـ قائبلً  ﴿ :فإف قالوا  :قاؿ هللا تعالى ﴿ * :فالسألوا
أىل الذكر إف كنتـ ل تعمموف﴾ * قمنا  :صدؽ هللا تعالى  ،وكذب محرؼ قولو

 ،أىل الذكر ىـ رواة ال ُلسنف عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص والعمماء بأحكاـ القرآف  ،برىاف ذلؾ
قولو تعالى ﴿ * :انا نحف نزلنا الذكر وانا لو لحافظوف ﴾ * فصح أف هللا
تعالى إنما أمرنا بلسؤاليـ ليخبرونا بما عندىـ مف القرآف وال ُلسنف  ،ل ألف
يشرعوا لنا مف الديف ما لـ يأذف بو هللا تعالى  ،بآرائيـ الفالسدة وظنونيـ

الكاذبة﴾

﴿﴾1

والحق يقاؿ إف المسمـ إذا سأؿ أخاه عف مسألة فأرشده إلى ما جاء حوليا مف
السنة فإف ىذه المسألة ليست تقميداً أبداً ألف المسؤوؿ أرجع السائل
الكتاب أو ُ
السنة وىذا ىو عيف الديف أما إذا ارجع السائل إلى إجتياد الفقياء
إلى الكتاب و ُ
وأقواليـ الظنية أو تفاسيرىـ المختمفة الناتجة عف آرائيـ فإف ىذه الحالة ىي

المسماة بالتقميد والتي عزمنا عمى بياف بطبلنيا .

إف اآلية الكريمة مخصوصة بآؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ فالذكر رسوؿ هللا ﴿صمى
هللا عميو وآلو وسمـ تسميما﴾ وىـ أىمو والحق في إتباع أىل الذكر ﴿عمييـ

السبلـ﴾ وكما سيأتي تفصيل ذلؾ في الفصل القادـ .

1
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الدليل الثاني  :أحتج الفقياء عمى التقميد بأف عمر كاف يستحي مف هللا إذا
خالف أبا بكر حيث جاء عف الشعبي قاؿ ُسئل أبو بكر عف الكبللة فقاؿ انى
سأقوؿ فييا برأيي فإف كاف صوابا فمف هللا وحده ال شريؾ لو واف كاف خطا فمني
ومف الشيطاف وهللا منو بريء أراه ما خبل الوالد والولد فمما استخمف عمر قاؿ
الكبللة ما عدا الولد فمما طعف عمر قاؿ انى ألستحي مف هللا أف أخالف أبا

بكر ﴿ . ﴾ 1وأستدلوا أيضاً عمى التقميد بأف أبف مسعود كاف يأخذ بقوؿ عمر
والكثير مف الصحابة كانوا يأخذوف عف بعضيـ البعض .
أستدؿ الفقياء بيذه الوقائع بأف عمر كاف يقمد أبا بكر ! وأف أبف مسعود كاف

يقمد عمر ! والذي يبطل مزاعميـ ىو أف عمر قد خالف أبا بكر في الكثير مف
المسائل كما خالف أبف مسعود عمر أيضاً كما أف فقياء المذاىب االربعة قد

خالفوا عمر وأبا بكر وأبف مسعود وغيرىـ مف األصحاب في الفتيا أيضاً فإف
صح تقميد عمر ألبي بكر وجب عميكـ أيضاً اف تقمدوا ابا بكر ال اف تخالفوه
وذلؾ إف صح تقميد عمر كاف لزاماً عميو اف يأخذ بكل أقوالو وأف ال يخالفو في

شيء كما ىو حاؿ التقميد عندكـ .

لقد رد أبف حزـ ىذا الدليل قائبلً ﴿ :إف خاؼ عمر ألبي بكر أشير مف أف

يمجيمو مف لو أقل عمـ بالروايات  ،فمف ذلؾ خافو إياه في لسبي أىل الردة ،

لسباىـ أبو بكر  ،وبمغ الخاؼ عف عمر لو أف نقض حكمو في ذلؾ  ،وردىف

حرائر إلى أىمييف إل مف ولدت للسيدىا منيف  ،ومف مجممتيف كانت خولة

الحنفية أـ دمحم بف عمي  .وخالفو في قلسمة األرض المفتتحة  ،فكاف أبو بكر

يرى قلسمتيا  ،وكاف عمر يرى إيقافيا ولـ يقلسميا  .وخالفو في المفاضمة

1
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أيضاً في العطاء  ،فكاف أبو بكر يرى التلسوية  ،وكاف عمر يرى المفاضمة
وفاضل﴾ ثـ ذكر أبف حزـ روايات عديدة خالف فييا عمر أبو بكر وقاؿ بعد

ذلؾ ﴿ :إف ىذا لو صح كما أوردوه وموىوا بو  -وىو ل يصح كذلؾ  -لكاف

غير مومجب لتقميد مالؾ وأبي حنيفة  ،ول يتمثل في عقل ذي عقل  ،إف في

تقميد عمر ألبي بكر ما يومجب تقميد أىل زماننا لمالؾ وأبي حنيفة فبطل

تمويييـ بما ذكروا ﴾

﴿﴾1

إف مخالفة عمر ألبي بكر ومخالفة الصحابة بعضيـ لبعض تبطل القوؿ بأف
بعضيـ كاف يقمد بعض منيـ وبيذا ينتفي دليميـ الثاني .
الدليل الثالث  :أحتج الفقياء عمى حجية التقميد بخبر يروونو عف رسوؿ هللا

بلسنتي و ُلسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف
﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ وىو قولو ﴿ :عميكـ ُ
بعدي﴾
نقوؿ  :إذا كاف فيمكـ ليذا الحديث صحيح يتوجب عميكـ اف تعمموا

بالمتناقضات كيف ال ؟ وأف الصحابة ككل والخمفاء الراشديف عمى وجو
الخصوص مختمفيف غاية االختبلؼ فكيف يمكف لعاقل اف يتبع ُسنة مختمفة وىل
االختبلؼ ُسنة تتبع اـ انو تيو لمعباد وقد صحت وفق طريقتكـ الرجالية أخبار
عديدة خالف فييا الصحابة والخمفاء منيـ تحديداً بعضيـ بعضاً وقد رد أبف حزـ
بلسنتي و ُلسنة الخمفاء الراشديف فقد
ىذا الدليل قائبلً  ﴿ :وأما قولو ملسو هيلع هللا ىلص  :عميكـ ُ
عممنا أنو ملسو هيلع هللا ىلص ل يأمر بما ل يقدر عميو  ،وومجدنا الخمفاء الراشديف بعده عميو

اللساـ قد اختمفوا اختافا شديداً  ...إما أف نأخذ بكل ما اختمفوا فيو  ،وىذا ما

ل لسبيل إليو  ،ول يقدر عميو  ،إذ فيو الشيء وضده ول لسبيل إلى أف يورث

1
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أحد المجد دوف الخوة بقوؿ أبي بكر وعائشة  ،ويورثو الثمث فقط  ،وباقي ذلؾ

لاخوة عمى قوؿ عمر  ،ويورثو اللسدس وباقيو لاخوة عمى مذىب عمي ...

وأما أف يكوف أمر باتباعيـ في اقتدائيـ بلسنتو ملسو هيلع هللا ىلص  ،فيكذا نقوؿ ليس يحتمل

ىذا الحديث ومجيا غير ىذا أصاً ﴾
ثـ لو سممنا بما فيمتموه وجب عميكـ االقتداء بالخمفاء الراشديف ال اف تخالفونيـ
﴿﴾1

وتذىبوف عمى عكس ما قالوا وعمموا بو وقد أنتقدكـ الكثيريف لمخالفتكـ إياىـ كما

في قوؿ أبف حزـ ﴿ :ألنيـ  -نعني أصحاب مالؾ وأبي حنيفة والشافعي -
أترؾ الناس ألبي بكر وعمر  ،وقد بينا أف أصحاب مالؾ خالفوا أبا بكر مما
رووا في الموطأ خاصة في خملسة مواضع  ،وخالفوا عمر في نحو ثاثيف

قضية مما رووا في الموطأ خاصة  ،وقد ذكرنا أيضاً أف عمر وأبا بكر اختمفا ،

وأف اتباعيما فيما اختمفا فيو متعذر ممتنع ل يقدر عميو أحد﴾

﴿﴾2

كيف يمكف لكـ اف تخالفوا مف تعتقدونو العمدة في التقميد كأبي بكر وعمر وىل

مخالفتيـ تتناسب مع القوؿ بالتقميد ثـ لو صح اف التقميد مخصوص بالخمفاء
الراشديف عمى حسب فيمكـ لمحديث فما ىو الربط بيف تقميد الخمفاء الراشديف

وتقميدكـ ألبي حنيفة والشافعي ومالؾ وأبف حنبل فكل ىؤالء ليسوا مف الصحابة

ولـ يكف وحداً منيـ مف الخمفاء الراشديف أبداً .

إف الحق يقاؿ إف الخمفاء ىـ آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ وقد أمرنا الرسوؿ الكريـ

﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ بالثقميف الكتاب والعترة وأكدىا ثبلثاً كما جاء عف زيد بف ارقـ قاؿ

قاـ فينا ذات يوـ رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ خطيبا فحمد هللا واثنى عميو ثـ قاؿ :
﴿ اما بعد اييا الناس إنما انا بشر يوشؾ اف يأتي رلسوؿ ربى فامجيبو وانى
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تارؾ فيكـ الثقميف اوليما كتاب هللا فيو اليدى والنور فالستملسكوا بكتاب هللا
وخذوا بو فحث عمى كتاب هللا ورغب فيو ثـ قاؿ وأىل بيتى اذكركـ هللا تعالى
في أىل بيتى ثاث مرات﴾﴿.﴾1

فكاف آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ المصداؽ الحقيقي لمخمفاء الراشديف فمـ يخرج
عنيـ اختبلؼ ولـ يكف في قوليـ تناقض وىـ االثنا عشر خميفة الذيف ذكروا في

أخباركـ كما نقل البخاري عف عوف بف أبي جحيفة عف أبيو قاؿ سمعت النبي
﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ يقوؿ ﴿ :ل يزاؿ أمر أمتي صالحا حتى يمضي اثنا عشر خميفة

كميـ مف قريش﴾﴿.﴾2

وروى أحمد في مسنده عف جابر بف سمرة عف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ أنو قاؿ :

﴿ل يزاؿ الديف قائما حتى يكوف اثنا عشر خميفة مف قريش ثـ يخرج كذأبوف
بيف يدي اللساعة .﴾3﴿﴾...

فالحق إف ُسنة جدىـ النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ عندىـ محفوظة مكنوزة وقد جربيـ
أغمب فقياء المذاىب كأبي حنيفة ومالؾ حيف تتممذوا عمى يد أبي عبد هللا
الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ وقاؿ أبو حنيفة ﴿ لول اللسنتاف ليمؾ لنعماف﴾

﴿﴾4

ِ َّ ِ ِ
يـ َحِنيفاً ﴾
الدليل الرابع  :قولو تعالى  ﴿ :و َّاتَب َع مم َة إْبَراى َ

﴿﴾5

1
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 -مسند أحمد – حديث رقـ 19875
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إف إبراىيـ ﴿عميو السبلـ﴾ كاف نبي ورسوؿ ولـ يكف مجتيداً أو فقيياً مف الفقياء
حتى يتـ سرد ىذه اآلية الكريمة كدليل عمى حجية تقميد الفقياء ثـ ما ىو الربط

بينيا وبيف التقميد فإف إتباع األنبياء ﴿عمييـ السبلـ﴾ إنما ىو إتباع لشريعة هللا
ال إتباع آلراء الفقياء وأقواليـ الشخصية وقد رد أبف حزـ ىذا الدليل قائبلً :

﴿وىذا مف القحة ما ىو ! ألف الشيء الذي يأمر بو هللا ليس تقميداً  ،ولكنو
برىاف ضروري  ،والتقميد إنما ىو إتباع مف لـ يأمرنا عز ومجل بإتباعو  .وانما

التقميد الذي نخالفيـ فيو أخذ قوؿ رمجل ممف دوف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،لـ يأمرنا ربنا

بإتباعو  ،با دليل يصحح قولو  ...واف أرادوا أف يتطرقوا بذلؾ إلى تقميد مالؾ
والشافعي وأبي حنيفة فذلؾ حراـ وباطل  ،وليس في إتباع ممة إبراىيـ ما

يومجب إتباع مالؾ وأبي حنيفة والشافعي  ،ألنيـ غير إبراىيـ المأمور بإتباعو

 ،ولـ نؤمر قط بإتباع ىؤلء المذكوريف  ،وانما ىذا بمنزلة مف لسمى الخنزير
كبشا  ،ولسمى الكبش خنزي ار فميس ذلؾ مما يحل الخنزير ويحرـ الكبش ﴾

﴿﴾1

نكتفي بيذا القدر مف مناقشة األدلة التي توىميا بعض الفقياء وحسبوىا انيا أدلة

عمى وجوب التقميد وقد تركنا بعضيا ولمف أراد اف يراجع بطبلف األدلة المدعاة

فميراجع كتاب األحكاـ ألبف حزـ حيث رد كل األدلة وناقشيا نقاشاً موضوعياً
وأثبت بطبلنيا وزيفيا وحسب ما يعتمدوه مف طرقيـ الرجالية وتفاسيرىـ لمقرآف

كما ناقش غيره أيضاً ىذه األدلة المدعاه كأبف عبد البر في كتابو ﴿جامع بياف
العمـ وفضمو﴾

﴿﴾2

وأثبت زيفيا أيضاً وقد ناقش الكثير الكثير مف الفقياء مسألة

السنة وعدـ إتباع الرجاؿ الذيف
التقميد وأثبتوا بطبلنيا وأكدوا لزوـ اإلنقياد لمكتاب و ُ
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يخطأوف ويصيبوف فإف إتباعيـ في كل ما يقولوف ال يرضي هللا تعالى أبداً بل
السنة .
ىو مخالفة صريحة لمكتاب و ُ

أقواؿ أئمة المذاىب الربعة حوؿ التقميد :
إف العجيب في قوؿ أىل التقميد أنيـ زعموا أف التقميد محصور في أربعة وىـ
﴿أبي حنيفة ممؾ أبف انس الشافعي أحمد أبف حنبل﴾ ومع عدـ إتيانيـ بدليل
يدؿ عمى حصر التقميد في ىؤالء وحيف رجوعنا إلى أقواؿ ىؤالء االربعة وجدناىـ

أكثر الناس معارضة لمتقميد واإلتباع وقد ذكروا أكثر مف نص يؤكد ىذا المعنى
فأبو حنيفة إماـ الحنفية ومرجعيـ في التقميد قد قاؿ  ﴿ :ل يحل ألحد أف يقوؿ

بقولنا حتى يعمـ مف أيف قمناه ﴾

﴿﴾1

أف يفتي حتى يعمـ مف أيف قمت﴾

﴿﴾2

وقاؿ أيضاً ﴿ :ل يحل لمف يفتي مف كتبي

وكذلؾ قاؿ  ﴿ :عممنا ىذا رأي لنا وىو أحلسف ما قدرنا عميو ; فمف مجاءنا
بأحلسف منو فيو الصواب  .ول يحل ألحد أف يقوؿ بقولنا حتى يعمـ مف أيف

قمنا ﴾

﴿﴾3

ونقل أبف قدامة عف أبو حنيفة أنو قاؿ ﴿ :ل يحل ألحد أف يأخذ

بقولنا ما لـ يعمـ مأخذه مف الكتاب وال ُلسنة وامجماع األمة والقياس المجمي في
الملسألة﴾﴿ ﴾4وقاؿ أبو حنيفة أيضاً ﴿ :ىذا رأيي ; فمف مجاء برأي خير منو
﴿﴾ 5
السنة﴾ أف أبا
قبمتو﴾ وروى عبد هللا بف أحمد بف حنبل بسنده في كتابو ﴿ ُ
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حنيفة قاؿ ألبي يوسف ﴿ :يا يعقوب ل ترو عني شيئاً  ،فوهللا ما أدري

أمخطئ أـ مصيب﴾

﴿﴾1

أما مالؾ أبف أنس إماـ المالكية ومرجعيـ في التقميد فقد ذـ ىو أيضاً التقميد في

أكثر مف بياف منيا ما جاء في قولو  ﴿ :إنما أنا بشر ; أخطئ وأصيب ،

فانظروا في رأيي  ،فإف وافق الكتاب وال ُلسنة فخذوا بو  ،وما لـ يوافقيما
﴿﴾2
فاتركوه﴾
أما دمحم أبف إدريس الشافعي فقد ذـ التقميد في أكثر مف قوؿ منيا  ﴿ :إذا صح

الحديث فيو مذىبي  .واضربوا بقولي عرض الحائط ﴾

﴿﴾3

تقمدوني في كل ما أقوؿ  ،وانظروا في ذلؾ  ،فإنو ديف ﴾

وقاؿ أيضاً ﴿ :ل

﴿﴾4

ونقل السيوطي

عف أبي شامة أنو قاؿ ﴿ :نيى إمامنا الشافعي عف تقميده وتقميد غيره﴾

﴿﴾5

أما أحمد أبف حنبل فقد قاؿ ﴿ :ل تقمدني ول تقمد مالكا ول الثوري ول األوزاعي

 ،خذ مف حيث أخذوا﴾

﴿﴾6

وفي خبر آخر انو قاؿ ﴿ :ل تقمدني  ،ول تقمد مالكا

 ،ول الشافعي  ،ول الثوري  .وتعمـ كما تعممنا ﴾

﴿﴾7

فقو الرمجل أف يقمد في دينو الرمجاؿ﴾

﴿﴾8

1
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وقاؿ أيضاً ﴿ :مف قمة

وقاؿ كذلؾ ﴿ :ل تقمد دينؾ أحدا﴾

﴿﴾9
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وقاؿ ﴿ :ل تقمد في دينؾ الرمجاؿ  ،فإنيـ لف يلسمموا مف أف يغمطوا  .ومف ترؾ
الحديث وأخذ بقوؿ الرمجاؿ فقد ترؾ مف ل يغمط إلى مف يغمط ﴾

﴿﴾1

ومما تقدـ يثبت لدينا أف فقياء المذاىب االربعة قد نكروا التقميد غاية االنكار
ورفضوه غاية الرفض فما باؿ طبلبيـ غيروا ىذا االعتقاد وبدلوا البطبلف

بالوجوب والحق يقاؿ اف الذي أمر بالتقميد وحصر المذاىب باالربعة المذكورة ىـ
االمراء الظممة كما ذكرنا ذلؾ في مبحث اإلجتياد وقد أمرنا رسوؿ هللا ﴿صمى

هللا عميو وآلو وسمـ تسميما﴾ اف نتمسؾ بالثقميف ولـ يأمرنا بتقميد أحد االربعة أبداً
بل أنو ورد في األخبار أف المسمـ ال بد أف يكوف اما عالماً أو متعمماً واف ال
يتبع الرجاؿ في دينو فقد جاء عف عبد هللا بف مسعود أنو كاف يقوؿ ﴿ :اغد

عالما أو متعمما ول تغدوف إمعة  ...إنو اإلمعة فيكـ الذي يحقب دينو

الرمجاؿ﴾

﴿﴾2

وبيذا القدر نكتفي ونقوؿ  :اف الكبلـ لـ ينتيي بعد فمنا الكثير مف البياف حوؿ

التقميد عند اإلمامية وسنثبت إف شاء هللا تعالى بطبلنو في الفصل القادـ والحمد

﵀ رب العالميف .

الفصل الثالث
التقميػد عند اإلماميػة :
1
2
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مقدمة

لـ تكف اإلمامية كفرقة مف فرؽ المسمميف في مأمف مف السير عمى ُسنف

السابقيف حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة في مسألة التقميد عمى وجو الخصوص

فقد أختمفوا فيما بينيـ في حجية التقميد ووجوبو بعد غيبة ولي هللا ﴿عميو السبلـ﴾

السنف ال بد أف تنطبق كما كانت عند
كما أختمف الذيف مف قبميـ إال أف ُ
السابقيف حيث بعد أف انتشرت المدرسة األصولية اإلمامية شاع التقميد بشكل
غير مسبوؽ حتى تغمغل في المجتمع اإلمامي فوصل الحاؿ إلى أف أي نقاش

ديني يحدث تجد أولى األسئمة التي تتوجو إليؾ ىي سؤالؾ عف مرجع تقميدؾ بعد

أف كاف السؤاؿ فيما سبق عف المذىب الذي تنتمي إليو .

إف لمسألة التقميد ابعاد خطيرة في واقعنا الحالي فقد أنتجت صراعات حتى في
البيت الواحد بل وحتى بيف الرجل وزوجتو فيذا ُيقمد فبلف وىذا يقمد فبلناً آخر.
وىذا ما ال يرتضيو موالنا اإلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ فأصبح الديف مرماً
المقمديف فيما
لسياـ االعداء مف كل حدب وصوب وذلؾ بسبب اختبلؼ أبنائو ُ
بينيـ الناتج مف اختبلؼ مراجعيـ في الديف .

لقد تحدث الكثيروف عف ىذه المشكمة التي أنصبت عمى المجتمع فمزقتو إلى
قطع متناثرة يقوؿ السيد دمحم حسيف فضل هللا ﴿ :إف تعدد المرمجعيات قد يخمق

اء كاف ذلؾ عمى ملستوى
لنا مشاكل وتمزقات في داخل الواقع اإللسامي ،لسو ً
تعدد النظريات الفقيية التي تمزـ الزوج برأي مرمجع وتمزـ الزومجة برأي مرمجع
آخر ،ويحصل التنافر حتى داخل البيت الواحد ،أو في طبيعة التمجاىات العامة
في ىذا الموقع أو ذاؾ الموقع﴾

﴿﴾1

1

.
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إذا رجعنا إلى الكتب الفقيية لمراجع التقميد نجد العديد مف الشواىد عمى ىذه
المسألة منيا ما ُسئل بو السيد دمحم دمحم صادؽ الصدر عف فتاة بالغة رشيدة تقمد
﴿س﴾ مف الفقياء يجيز زواجيا مف الكفو دوف إذف الولي  ،ووالد تمؾ الفتاة يقمد
﴿ص﴾ مف الفقياء ال يجيز ذلؾ إال بإذف الولي  .فما ىو موقف الفتاة مف ناحية

الشرع أو ناحية تقميدىا ؟ وما ىو تكميف األب مف ناحية تقميده ؟ فأجاب السيد

قائبلً ﴿ :بلسمو تعالى  :تلستطيع أف تتزوج مف الكفو بدوف إذف والدىا إذا كاف
تقميدىا حمجة ﴾

﴿﴾1

إف ىذه االختبلفات بيف المرجعيات تشابو إلى حد كبير االختبلفات التي حصمت
بيف المذاىب اإلسبلمية وىذا أمر ال يخفى عمى أحد حتى اف كثير مف الفقياء

قد شكى مف ىذه الحالة التي أصبحت وبمرور الزمف أم اًر واقعا المحيص عنو
وفي ىذا المقاـ قاؿ السيد دمحم حسيف فضل هللا  ﴿ :إف المشكمة التي نوامجييا
في تعدد المرمجعيات ىي المشكمة التي نوامجييا في تعدد المذاىب الفقيية ألف

المرمجعيات ىي مذاىب فقيية متعددة مف خاؿ طبيعة تنوع الفتاوى﴾

﴿﴾2

إف ىذه االختبلفات بيف الفقياء لـ تحبس في حيز المدارس الفقيية بل وصل
االختبلؼ إلى ال ُمقمديف أنفسيـ وكما حدث بيف المذاىب اإلسبلمية بالضبط حتى

بالمقمديف إلى حد التشكيؾ في عدالة مف ُيقمد غير المرجع الذي
وصل الحاؿ ُ
يقمده إذ وصل بيـ الحاؿ إلى التحزب حتى في صبلة الجماعة إذ ال يصمي

أحدىـ خمف مف ُيقمد غير مرجعو في التقميد .
وىذا واضح خصوصاً في المراقد المقدسة فحيف تذىب إلى أي منيا تجد ما ال

يقل عف ثبلث فأكثر مف صموات الجماعة كبلً حسب مرجعو في الديف .

1
2
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والمراجع أيضاً ىـ كالناس إذ انيـ يشككوف في عدالة غيرىـ أو تأخذىـ االنانية
وحب النفس حتى في الصبلة فبل يرضى أحدىـ بأف يصمي مأموماً يقوؿ السيد
دمحم دمحم صادؽ الصدر ﴿ :فمف ىو مف المرامجع يرضى اف يصمي وراء مرمجع

آخر ؟! ليس اآلف فقط  ،بل في تأريخ النمجف منذ تأريخ الشيخ األ نصاري
وقبمو وبعده  .أي اثنيف مف المرامجع قبل كل منيما اف يصمي كل منيما وراء

اآلخر  ،ىذا يصمي اول ثـ يصمي اآلخر بعده  ،ىل حدث ىكذا شيء ؟ لـ
يصل ول واحد إطاقاً  ،نقلسـ مف الف﴾﴿. ﴾1

وبعد ىذا التصريح مف السيد نرفع العتب عف الناس بل اف الناس قد اعتادت أف

ترى تحزب الفقياء َف ُيـ يقمدونيـ حتى في التحزب والفرقة .
ومف وجوه ﴿االنا﴾ األخرى ىو إدعاء االعممية فالمراجع مختمفوف في ىذه

المسألة إلى حد أف كل واحد منيـ يقوؿ بأنو األعمـ  ،وأنو ال يجوز تقميد سواه وىذا
واضح في الرسائل العممية ألف كل منيـ – إال ما ندر  -قد أصدر رسالة عممية
قاؿ فييا بعدـ جواز تقميد غير األعمـ وبما إنو قد أصدر رسالتو العممية إذف فيو

يدعوا الناس إلى تقميده ألنو األعمـ .

عمماً بانيـ مختمفوف حتى في ضوابط تحديد األعمـ فمـ يقروا قواعد ثابتة لتحديد
مصداؽ األعمـ وال عجب مف ىذا فكل مف رأى انو تمكف مف عمـ محدد فرض
عمى الباقيف أف يكونوا عمماء بذلؾ التخصص فمنيـ مف قاؿ اف األعمـ أعمـ

باألصوؿ ومنيـ مف قاؿ بالفقو ومنيـ مف قاؿ بالعقائد والى غير ذلؾ .

إف مسألة تقميد األعمـ جمبت إلى اإلمامية الويبلت ثـ الويبلت خصوصاً ما
حدث في العراؽ في أوآخر التسعينيات مف القرف الماضي حيث شب نزاع بيف
1
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المقمديف ربما ىو االقوى عمى مر التأريخ وقد شاىدت بأـ عيني ىذه النزاعات
التي أستمرت إلى يومنا ىذا وقد سالت بسببيا الدماء وانتيكت المحرمات كل ىذا
بسبب اف المقمديف كبل يدعي بأف مرجعو ىو األعمـ !

في الواقع إف الناس مولعة بالتفرؽ والتحزب فميس األمر متعمق بالفقياء فحسب
نعـ اف عمى الفقياء جزء كبير مف المسؤلية إال أف الناس أيضاً تتحمل جزء ليس

بقميل ولنضرب مثاالً وىو ما قالو السيد دمحم دمحم صادؽ الصدر حيف أوصى
الناس بأف المطموب منيـ ىو إتباع تعاليـ هللا وليس المطموب ىو إتباع السيد

دمحم الصدر وذلؾ في قولو ﴿ :وانا اكرر كما قمت أكثر مف مرة انكـ ليس

المطموب منكـ إتباع اللسيد دمحم الصدر ول القتراب منو ول حلسف الظف بو وانما

المطموب في القرآف واإللساـ ىو إتباع تعاليـ هللا والتقرب إليو بالطاعات
وحلسف الظف بو هلالج لج وىذا يكفي مجداً وليذىب لسيد دمحم الصدر إلى المجحيـ﴾

﴿﴾1

وقد بػيف السػيد الصػدر أيضػاً فػي الجمعػة االخيػرة قبػل استشػيادة بػأف الحػوزة التػي

طالم ػػا ح ػػث الن ػػاس إلتباعي ػػا إنم ػػا ى ػػي ح ػػوزة الرس ػػوؿ واألئم ػػة ﴿عم ػػييـ الس ػػبلـ﴾
وليست ىذه الحوزة التي نشأة بعد الغيبة وذلؾ في قولػو ﴿ :إف النبػي ﴿صػمى هللا

عميػػو والػػو﴾ والمعصػػوميف ﴿لسػػاـ هللا عمػػييـ﴾ مػػف الحػػوزة الناطقػػة الممجاىػػدة

وليس فقط مع الحوزة وانما ىـ مف الحوزة الناطقة الممجاىدة  .فإننا ل نعني -

لحظوا -فإننا ل نعني بالحوزة الدينية الشريفة الحوزة غيػر المعصػومة -يعنػي

ضيق بالتفكير حبيبي! ارتقي عػف ىػذا الملسػتوى
الحوزة المومجودة اآلف -ىوايو ّ
حبيبي  -الحوزة غير المعصومة أو الحوزة المؤلسلسة في عصر الغيبة الكبرى؟
ل نعنػػػي ذلػػػؾ ل  .بػػػل نعنػػػي بيػػػا مػػػا ىػػػو أولسػػػع مػػػف ذلػػػؾ بػػػالمعنى الشػػػامل

1
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لممعصوميف وأصحابيـ وطابيـ وأنصارىـ -گوؿ ل ! -بطبيعة الحاؿ أكيد مئة

بالمئة وكميـ ناطقوف ممجاىدوف بالمقدار الذي يمجػدوف فيػو المصػمحة والحكمػة
-گوؿ ل !﴾ -

﴿﴾1

ربما كاف لمسيد الصدر كبلـ آخر لـ يسػعفو الوقػت لكػي يػدلي بػو إال إنػو بػيف فػي
آخػػر جمعػػة أف الحػػوزة التػػي طالمػػا حػػث النػػاس إلتباعيػػا إنمػػا ىػػي حػػوزة الرسػػوؿ
واألئمػة ﴿عمػييـ السػػبلـ﴾ إال أف أتباعػو لػػـ يطبقػوا ىػػذه المسػألة كمػػا اوصػاىـ بيػػا

السيد دمحم الصدر واستمروا عمى ما ىـ عميو بل أكثر .

اء في الفتوى
إف مسألة االختبلؼ التي تشيده الحوزة -عمى طوؿ تأريخيا -سو ً
اـ في الفكر والمنيج ىذا االختبلؼ ال يرضي هللا تبارؾ وتعالى فمو كاف الفقياء
يتبعوف في الواقع ما قالو الثقميف كتاب هللا والعترة الطاىرة ﴿عمييـ السبلـ﴾ لما
اختمفوا فيما بينيـ في مسألة فقيية واحدة أو في المنيج والفكر فضبلً عف ىذا

االختبلؼ الكبير وقد نسب الكتاب الكريـ االختبلؼ إلى غير هللا في قولو تعالى
ّللا َلومجدوْا ِف ِ
ِ
ِ ِ
اخ ِتاَفاً
يو ْ
اف ِم ْف عند َغْي ِر ّ َ َ ُ
آف َوَل ْو َك َ
﴿ :أَ َفاَ َي َت َدَّبُرو َف اْلُقْر َ
َك ِثي اًر﴾﴿ ﴾2وقاؿ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :الحكـ حكماف  :حكـ هللا وحكـ
المجاىمية فمف أخطأ حكـ هللا حكـ بحكـ المجاىمية﴾

﴿﴾3

.

إف القارئ الكريـ لو أطمع اليوـ عمى الرسائل العممية لمفقياء لوجد االختبلؼ فييا
واضح جداً ولنأخذ مثاؿ بسيط وىو ما كتبو السيد السيستاني في بداية المسائل
المنتخبو حيث قاؿ ما ىذا نصو ﴿ :إف رلسالة الملسائل المنتخبة لملسيد األلستاذ

آية هللا العظمى المغفور لو اللسيد أبو القالسـ المولسوي الخوئي قدس لسره لما

1
2
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كانت مشتممة عمى أىـ ما يبمى بو المكمف مف الملسائل الشرعية في العبادات

والمعامات فقد الستمجبت لطمب مجمع مف المؤمنيف أيدىـ هللا تعالى في تغيير

موارد الخاؼ منيا بما يؤدي إليو نظري  ...فالعمل بيذه الرلسالة الشريفة
ممجزء ومبرئ لمذمة والعامل بيا مأمجور إف شاء هللا تعالى﴾

﴿﴾1

.

لقد أمرنا أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ باجتناب النظر في أحكاـ هللا تعالى وقد
نيى اإلماـ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ أبو بصير مف النظر في الشريعة بل ال بد

لممؤمف اف يكوف تابع آلؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ ال يتقدـ وال يتأخر وكما مر بيانو
في الباب األوؿ .

إننا ىنا أماـ قوليف وردا في المسائل المنتخبة فأما اف تكوف الفتاوى التي قاليا

السيد السيستاني صحيحة والعامل بيا مأجور وأكا أف تكوف فتاوى السيد الخوئي
صحيحة والعامل بيا مأجور والحق أف الناس ال تعمـ مف ىو المأجور عند هللا

ىل مف قمد السيد الخوئي أـ السيد السيستاني ؟ ونحف عمى يقيف بأف المصيب

واحد كما ال يخالفنا عاقل في ذلؾ فبل يمكف أف يكوف االثنيف عمى صواب وىذا

مف بديييات المنطق الذي عكفوا عمى تدريسو .

إف األحكاـ الصادرة مف رجاؿ الديف لو كانت مطابقة لحكـ هللا لما كاف اختبلؼ
في الديف مف األساس بل يؤخذ مف الحق ضغث ومف الباطل ضغث فيمزجيما

الرجاؿ بعضيا ببعض فيجيئاف معا الغواء عباد الرحمف ولذلؾ قاؿ األئمة

﴿عمييـ السبلـ﴾ في عبلمات الفتف فإف أوؿ الفتف إتباع اليوى وثانييا ابتداع
األحكاـ التي يخالف بيا كتاب هللا وثالثيا التقميد حيث يقمد فييا الرجاؿ رجاال فقد

جاء عف أبي جعفر ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ خطب عمي أمير المؤمنيف ﴿عميو

1
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السبلـ﴾ الناس فقاؿ  ﴿ :أييا الناس إنما بدء وقوع الفتف أىواء تتبع  ،وأحكاـ
تبتدع  ،يخالف فييا كتاب هللا  ،يقمد فييا رمجاؿ رمجال  ،ولو أف الباطل خمص

لـ يخف عمى ذي حمجى  ،ولو أف الحق خمص لـ يكف اختاؼ  ،ولكف يؤخذ
مف ىذا ضغث ومف ىذا ضغث فيمزمجاف فيمجيئاف معا فينالؾ الستحوذ الشيطاف

عمى أوليائو  ،ونمجا الذيف لسبقت ليـ مف هللا الحلسنى ﴾

﴿﴾1

.

إف مسألة التقميد ووجوبو المذاف نحف بصدد مناقشتيما لـ نجدىما في كتب قدماء
اإلمامية ولعل أبرز مف تناوؿ وجوب التقميد وفصل لو باباً مستقبلً مف المتأخريف
ىو السيد دمحم كاظـ الطباطبائي المتوفي سنة 1331ىػ في كتابو العروة الوثقى
والذي يعتبر رسالتو العممية انذاؾ وىو مف اشير الكتب مف حيث تعميقات

الفقياء فقد عمق عميو أغمب الفقياء وعمى العموـ قاؿ السيد في المسألة السابعة
ماىذا نصو ﴿ :عمل العامي با تقميد ول احتياط باطل﴾

﴿﴾2

.

قد يتفاجأ البعض مف ىذا التصريح حيف ياخذ بيف يديو إحدى المصنفات لقدماء

اإلمامية كأمثاؿ الشيخ الكميني والعبلمة المجمسي والحر العاممي وغيرىـ مف
كبار رجاؿ اإلمامية وثقاتيـ ﴿رحميـ هللا﴾ ليجد بيف كتاباتيـ ما يذـ التقميد ذما

مبرحا وليس عمى لسانيـ فحسب بل قد اوردوا العديد مف روايات أىل البيت

﴿عمييـ السبلـ﴾ ما يجعمؾ تشمئز مف ىذه الكممة ولعمؾ ال تنظر بوجو مف
يقوؿ بيا إف ق أرت ما قالو أىل بيت النبوة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فيذا الشيخ الكميني قد

أفرد باباً كامبلً في كتابو الكافي وسماه باب التقميد أورد فيو العديد مف الروايات
الناىيو عف تقميد غير المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ ولـ يتطرؽ الي رواية تقوؿ

1
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بتقميد الفقياء ال مف قريب وال مف بعيد وسنورد لكـ ىذه الرواية التي نقميا الشيخ
في باب التقميد في كتابو الكافي :

َحَب َارُى ْـ َوُرْىَباَن ُي ْـ
عف أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ  :قمت لو َّ " ﴿ :ات َخ ُذوْا أ ْ
أَرباباً ِمف دو ِف ِ
ّللا " ؟ فقاؿ  " :أما وهللا ما دعوىـ إلى عبادة أنفلسيـ  ،ولو
َْ ّ ُ
ّ
دعوىـ ما أمجابوىـ  ،ولكف أحموا ليـ حراماً  ،وحرموا عمييـ حالً فعبدوىـ مف
حيث ل يشعروف ﴾﴿. ﴾1

وذكر الشيخ المفيد التقميد في كتابو تصحيح اعتقادات اإلمامية ناىياً عنو

مستعينا بالروايات الناىية عف اإلتباع والتقميد لغير المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ نقل
منيا عف اإلماـ اإلماـ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ  ﴿ :إياكـ والتقميد ،

َحَب َارُى ْـ َوُرْىَباَن ُي ْـ
فإنو مف قمد في دينو ىمؾ إف هللا تعالى يقوؿ َّ ﴿ :ات َخ ُذوْا أ ْ
أَرباباً ِمف دو ِف ِ
ّللا ﴾  .فا وهللا ما صموا ليـ ول صاموا  ،ولكنيـ أحموا ليـ
َْ ّ ُ
ّ

حراماً ،وحرموا عمييـ حالً ،فقمدوىـ في ذلؾ ،فعبدوىـ وىـ ل يشعروف ﴾
ونقل أيضاً عف اإلماـ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ انو قاؿ  ﴿ :مف أمجاب ناطقا
فقد عبده  ،فإف كاف الناطق عف هللا تعالى فقد عبد هللا  ،واف كاف الناطق عف

الشيطاف فقد عبد الشيطاف ﴾ .

ثـ عمق الشيخ المفيد قائبلً  ﴿ :ولو كاف التقميد صحيحاً والنظر باطاً لـ يكف
التقميد لطائفو أولى مف التقميد ألخرى  ،وكاف كل ضاؿ بالتقميد معذو ار  ،وكل
مقمد لمبدع غير موزور  ،وىذا ما ل يقولو أحد ﴾ ،

﴿﴾2

1
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ولعل سائل ُيشكل فيقوؿ  :إف التقميد المنيي عف إتباعو ىنا إنما ىو التقميد في
أصوؿ الديف وليس في فروع الديف واف فقياء اإلمامية مجمعيف عمى تحريمو في

األصوؿ فمماذا الكبلـ ؟

نقوؿ  :إف الرواية تقوؿ ﴿مف قمد في دينو ىمؾ﴾ ومف المعموـ اف الديف جامع

لؤلصوؿ والفروع ولو تامل القارئ كبلـ اإلماـ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ لوجد اف
التقميد المنيي عنو في الرواية يخص الفروع أكثر مف األصوؿ والدليل عمى ذلؾ

ىو ربط دليل حرمة التقميد والتحذير منو مع حرمة إتباع األحبار والرىبأف

وتقميدىـ والتحذير منيـ ألنيـ قد احموا حراماً وحرموا حبلالً فقمدىـ الناس في ذلؾ
ونحف نعمـ جميعنا اف الفروع ىي الحاوية عمى مسائل الحبلؿ والحراـ وليست

األصوؿ كما ىو معموـ ومف ىذا نفيـ تحذير اإلماـ مف التقميد في الفروع
واألصوؿ وذلؾ لقولو ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :مف قمد في دينو ىمؾ﴾ والديف المنيي
عف التقميد فيو ىو الديف أي الجامع ألصولو وفروعو .
محمد بف الحسف الطوسي الممقب
ومف جممة مف تناوؿ التقميد َ
وعرفو ىو الشيخ ّ
بشيخ الطائفة فقد عرؼ التقميد في كتابو االقتصاد قائبلً ﴿ :التقميد إف أريد بو
قبوؿ قوؿ الغير مف غير حمجة  -وىو حقيقة التقميد  -فذلؾ قبيح في العقوؿ

 ،ألف فيو إقداما عمى ما ل يأمف كوف ما يعتقده عند التقميد مجيا لتعريو مف
الدليل  ،واإلقداـ عمى ذلؾ قبيح في العقوؿ  .وألنو ليس في العقوؿ تقميد

الموحد أولى مف تقميد الممحد إذا رفعنا النظر والبحث عف أوىامنا ول يمجوز أف

يتلساوى الحق والباطل ﴾

﴿﴾1

1

.
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وىذا التعريف مف قبل الشيخ يوحي إلى اف التقميد كاف ممنوع في زمف الطوسي
عمى أقل تقدير كما إننا قد أشرنا في مرحمة الشيخ الطوسي إنو قد نيى عف
تقميده فراجع .

وقد بيف الشيخ الطوسي طريقة اإلمامية في زمانو حيث أنيـ كانوا ال يقبموف قوؿ

أحد مف رجاؿ الديف إال أف يأتييـ بدليل مف أقواؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ومف

الكتب المعتمد في ذلؾ الزمف وىذا واضح في قولو ﴿ :فإني ومجدتيا ممجمعة –

أي اإلمامية  -عمى العمل بيذه األخبار التي رووىا في تصانيفيـ ودونوىا في

أصوليـ  ،ل يتناكروف ذلؾ ول يتدافعونو حتى أف واحدا منيـ إذا أفتى بشيء
ل يعرفونو لسألوه مف أيف قمت ىذا ؟ فإذا أحاليـ عمى كتاب معروؼ  ،أو أصل
مشيور  ،وكاف راويو ثقة ل ينكر حديثو لسكتوا ولسمموا األمر في ذلؾ وقبموا

قولو  ،وىذه عادتيـ ولسمجيتيـ مف عيد النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ومف بعده مف األ ئمة عمييـ

اللساـ ومف زمف الصادؽ مجعفر بف دمحم عميو اللساـ الذي انتشر العمـ عنو
وكثرت الرواية مف مجيتو ﴾

﴿﴾1

ومف مقاالت رجاؿ اإلمامية القدماء ىو ما كتبو الحر العاممي صاحب وسائل

الشيعة حيث دوف باباً كامبلً تحت عنواف ﴿باب عدـ مجواز تقميد غير المعصوـ
﴿عميو اللساـ﴾  ﴾..ذكر فيو عدد كبير مف الروايات التي جاءت تنيى عف
تقميد غير المعصوـ منيا ما جاء عف دمحم بف خالد عف أخيو قاؿ  :قاؿ أبو عبد

هللا ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :إياؾ والريالسة فما طمبيا أحد إل ىمؾ  ،فقمت  :قد
ىمكنا إذا ليس أحد منا إل وىو يحب أف يذكر ويقصد ويؤخذ عنو  ،فقاؿ :

1
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ليس حيث تذىب  ،إنما ذلؾ أف تنصب رمجا دوف الحمجة فتصدقو في كل ما
قاؿ وتدعو الناس إلى قولو ﴾

﴿﴾1

ونقل العاممي عف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ  ﴿ :مف أخذ دينو مف

أفواه الرمجاؿ أزالتو الرمجاؿ  ،ومف أخذ دينو مف الكتاب وال ُلسنة زالت المجباؿ ولـ
يزؿ﴾﴿. ﴾2

ونقل أيضاً عف عمي بف إبراىيـ في تفسيره عند قولو تعالى َ ﴿ :و ُّ
الش َعَراء َي َّت ِب ُع ُي ُـ
اْل َغ ُاوو َف ﴾ قاؿ  ﴿ :قاؿ أبو عبد هللا ﴿عميو اللساـ﴾  :نزلت في الذيف غيروا
ديف هللا وتركوا ما أمر هللا  ،ولكف ىل رأيتـ شاع ار قط تبعو أحد  ،إنما عنى

بيـ  :الذيف وضعوا ديناً بآرائيـ فتبعيـ الناس عمى ذلؾ  -إلى أف قاؿ  ﴿ :إل

الذيف آمنوا وعمموا الصالحات ﴾ وىـ أمير المؤمنيف ﴿عميو اللساـ﴾ وولده

﴿عمييـ اللساـ﴾ ﴾

﴿﴾3

.

ونقل عف أبأف قاؿ  :سمعت أبا عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ  ﴿ :يا معشر
األحداث ! اتقوا هللا ول تأتوا الرؤلساء وغيرىـ حتى يصيروا أذنابا  ،ل تتخذوا

الرمجاؿ ولئج مف دوف هللا  ،انا وهللا خير لكـ منيـ  ،ثـ ضرب بيده إلى صدره
﴾

﴿﴾4

.

وذكر المحقق البحراني عف السيد نعمة هللا الجزائري في مقدمات شرحو عمى

التيذيب أنو قاؿ بأف الحق ىو إتباع أخبار أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ التي
وردت في الكتب االربعة وكذلؾ ما ورد في عيوف أخبار الرضا  ،واألمالي ،

1
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وكتاب االحتجاج  ،ونحوىا مف كتب الحديث ثـ قاؿ ﴿ :فينبغي مرامجعة ىذه

الكتب وأخذ األحكاـ منيا ول يقمد العمماء في فتاوييـ﴾

﴿﴾1

ومع كل ما تقدـ مف الكبلـ حاوؿ العديد مف الميتميف بأثبات حجية التقميد
بإيجاد المداخل والمنافذ لمدخوؿ إلى ىذا الباب مف جية القدماء فمـ يستطيعوا

اثبات ذلؾ إلى اف اعترفوا في كتبيـ ومف خبلؿ كبلميـ اف ال دليل عمى مبدأ
التقميد غير الدليل العقمي وىذا ما نبلحظو في قوؿ السيد الخوئي في كتاب

اإلجتياد والتقميد الذي كتبو تمميذه الشيخ عمي الغروي حيث تحدث عف دليل

التقميد قائبلً  ﴿ :ثـ إف التكمـ في مفيوـ التقميد ل يكاد أف يترتب عميو ثمرة
فقيية الميـ إل في النذر  .وذلؾ لعدـ وروده في شيء مف الروايات  .نعـ ورد
في رواية الحتمجاج فأما مف كاف مف الفقياء صائنا لنفلسو  ،حافظا لدينو

مخالفا عمى ىواه  .مطيعا ألمر موله فممعواـ أف يقمدوه إل إنيا رواية مرلسمة

غير قابمة لاعتماد﴾

﴿﴾2

وقاؿ الشيخ دمحم ميدي شمس الديف ﴿ :أف مصطمح التقميد ومصطمح مرمجعية .

ىذاف المصطمحاف وما يرادفيما وينالسبيما غير مومجوديف في أي نص شرعي

وانما ىما ملستحدثاف وليس ليما ألساس ومف حيث كونيما تعبيراف يدلف عمى
مؤلسلسة ىي مؤلسلسة التقميد ومرمجعية ىي مرمجعية التقميد ليس ليما في

األخبار والثار فضاً عف الكتاب الكريـ ل عينا ول أثر  ...كل ما مومجود
بالنلسبة لمادة قمد مومجود في خبر ضعيف ل قيمة لو مف الناحية اإللستنباطية

إطاقاً وىو المرلسل الشيير عف أبي الحلسف عف أبي دمحم العلسكري ﴿ع﴾
1
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ومتداولة عمى أللسنة الناس ﴿ :مف كاف مف الفقياء صائنا لنفلسو مخالفا
ليواه مطيعا لمر موله فممعواـ أف يقمدوه  ﴾ ...الفقيو ل يتمتع بأية قدالسة

عمى اإلطاؽ وليس مؤىا ألف يكوف متبوعاً عمى اإلطاؽ ولذلؾ مفيوـ
التقميد مفيوـ دخيل أنا أعتبره مفيوماً دخياً﴾
لقد أقر السيد الخوئي والشيخ شمس الديف بأف التقميد لـ يرد في شيء مف
﴿﴾1

الروايات بل أنو مصطمح دخيل وىنا يتبادر إلى االذىاف سؤاؿ ميـ جداً وىو

كيف اف اإلسبلـ ىذا الديف العظيـ الذي ليس لواقعة إال وليا حكـ في دستوره

ىذا الديف الذي وضع أحكاماً حتى لبيت الخبلء كيف يعقل أف يترؾ اإلسبلـ ىذه
المسألة الميمة دوف بياف ؟ والتي بزعـ أغمب الفقياء تبطل أعماؿ المكمف أف لـ
يقمد !! ىل يعقل أف يترؾ الديف ىذه المسألة دوف أي توضيح ؟!

لقد جعل الفقياء أعماؿ العباد بيف القبوؿ والرفض فالمقمد لمفقيو قد ُقبل عممو
أحسف القبوؿ والمتياوف في التقميد قد حبط عممو وقد خسر الدنيا واالخرة فيل
يعقل ىذا األمر يا أصحاب العقوؿ ؟ ىل يعقل اف نعطي بعقولنا مقاماً لمتقميد
كمقاـ الوالية لممعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ بل أكثر بكثير ؟ كيف ال ؟ وقد قالوا بأف

المنكر لئلمامة ال يخرج مف دائرة اإليماف وقد عرض السيد عمي األميف

﴿﴾2

آراء

عدد مف الفقياء السابقيف ونركز عمى كممة ﴿آراء﴾ واستدؿ بيا لمقوؿ بأف

اإلمامة ليست مف ضروريات الديف الواضحة وال يمكف أف تكوف أساساً لسحب
صفة اإليماف مف غير القائميف باإلمامة !! ونقل العبلمة السيد عمي األميف عف

1
2

 االجتياد والتجديد في الفقو االسبلمي – دمحم ميدي شمس الديف – ص143-142 -عرض ىذه االراء في حوار متمفز بعنواف "الحوار الصريح " عمى قناة المستقمة في شير رمضاف لمعاـ

1431

ىجرية،

الموافق

لػ

2010

http://www.almustakillah.com

ميبلدية

ونص

الحوار

موجود

في

موقع

القناة

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 29 .....................................................

السيد دمحم باقر الصدر قولو ﴿ :إف إمامة أىل البيت لـ تبمغ في وضوحيا درمجة

الضرورة﴾

﴿﴾1

 .جاء ىذا الكبلـ في سياؽ رده عمى القائميف بخروج منكر اإلمامة

مف دائرة اإليماف وأتفق معو الشيخ المرجع حسيف المؤيد عمى أف "اإلمامة" ليست
أصبلً مف أصوؿ الديف وأف صفة "المؤمف" ليست خاصة بمف يؤمف باإلمامة !!

إف ىذا القوؿ ال يمكف أف ينسب إلى آؿ دمحم ﴿عميو السبلـ﴾ لتواتر األخبار عمى

عكس قوليـ بل أف الفقياء قد تنازلوا عف اإلمامة مجارًاة لممذاىب األخرى إال أف
أغمبيـ لـ يتياوف في مسألة التقميد أبداً والتي نحف بصدد بياف بطبلنيا .
ولنا ىنا أف نسأؿ الفقياء بعد أف ذكرنا أقواليـ ىل ترؾ الديف اإلسبلمي مسألة

التقميد تمؾ المسألة الحساسة دوف اف يعير ليا أىمية كما أشار المحقق الخوئي
والعبلمة شمس الديف ؟ فإذا كانت بيذا الحجـ وبيذا الوجوب الذي صوره الفقياء

لمناس وجب عمى الديف والمشرع بيانيا واإل فالديف ليس بكامل وقد أكمل مبانيو
الفقياء بأستحداثيـ لوجوب التقميد عمى الناس .

وعمى العموـ نترؾ مناقشة رواية االحتجاج والروايات األخرى إلى بحث مناقشة

األدلة الروائية ولكف الذي سوؼ نتناولو ىنا ىو عدـ تسميـ الفقياء بعدـ

مشروعية التقميد لغير المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ وذلؾ لتعذر وروده في شيء مف

الروايات ليعطي بذلؾ الحجة الدامغة في تقميد مف كاف دوف المعصوـ ﴿عميو

السبلـ﴾ رتب ًة ومقاماً وليذا السبب نجد الفقياء قاموا بضرب األمثاؿ فتارةً
بمراجعة االطباء وتارًة بإستشارة الميندسيف عند طمب اإلستشارة منيـ وقياساً
عمى ىذه المراجعة تـ وضع حجية لمتقميد !!! حتى ضج باب التقميد مف كثرة

االدلو العقمية قديماً وحديثاً ومف األمثمة في مراجعة المختصيف كالطبيب
1
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والميندس حتى قاؿ الكثير مف نقاد المذىب بأف فقياء ىذا المذىب ليس لدييـ
دليبلً غير الدليل العقمي في اثبات حجية التقميد وعمى العموـ قبل أف نأتي اآلف
إلى مناقشة األدلة التي أحتج بيا االخوة سوؼ يتـ نقاش تعريف التقميد حيث

سنمقي الضوء عمى االختبلؼ الواضح في تعريفو بيف كل مف قدماء ومتأخري

فقياء اإلمامية .

مناقشة تعريف التقميد :

نأتي اآلف لمناقشة تعريف التقميد عند فقياء اإلمامية حيث قالوا في تعريفو :

التقميد  :ىو تفويض المقمد أعمالو إلى الممجتيد  ،فيمجعل أعمالو قادة َو َّش َح
بيا عنق الممجتيد  ،والتقميد بحسب المغة جعل الشيء ذا قبلدة حيث قالوا :
﴿القادة معروفة والمجمع قائد  ،وقمدت المرأة تقميداً  :مجعمت القادة في عنقيا
 ،ومنو تقميد اليدي  ،وىو أف يعمق بعنق البعير قطعة مف مجمد ليعمـ أنو

ىدي﴾

﴿﴾1

وىذا بحسب المغة اما اصطبلحاً فقد ورد فيو عدة أقواؿ لفقياء اإلمامية

المتأخريف منيـ عمى وجو الخصوص :

﴿ -1التقميد ىو قبوؿ قوؿ الغير الملستند إلى اإلمجتياد﴾﴿. ﴾2
﴿ -2التقميد ىو العمل اعتمادا عمى فتوى الممجتيد﴾

﴿﴾3

1
2

.
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﴿ -3التقميد ىو الطريق األ كثر عممية لدى العقاء ; ألف رمجوع الناس في كل
فف إلى ذوي الختصاص والخبرة بذلؾ الفف قد أصبح عادة ليـ  ،وىو وامجب

عمى كل مكمف ﴾

﴿﴾ 1

األحكاـ الشرعية﴾...

وقاؿ أيضاً ﴿ :التقميد ىو العمل بقوؿ الممجتيد في

﴿﴾2

.

 ﴿ -4التقميد الوامجب شرعيا طريقيا ىو تعمـ األحكاـ ممف تكوف فتواه معتبرة ،
وأما التقميد الازـ بحكـ العقل  ،فيو اللستناد في العمل  ،ويكفي في تحققو

اللستناد الازـ بعد العمل﴾

﴿﴾3

.

﴿ -5التقميد ىو العمل اعتمادا عمى فتوى الممجتيد ول يتحقق بممجرد تعمـ
فتوى الممجتيد ول باللتزاـ بيا مف دوف عمل﴾

﴿﴾4

.

﴿ -6التقميد ىو العمل ملستندا إلى فتوى فقيو معيف﴾﴿. ﴾5
إف ىذه التعاريف الستة لمسألة التقميد لـ نجد أي منيا في كتاب هللا أو ُسنة النبي
الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ أو روايات أىل بيت العصمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ أصبلً لكي
تقاـ عمينا حجة وذلؾ ألف أي كبلـ يصدر مف دوف المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾
فيو ليس حجة عمينا ألحتماؿ الخطأ والصواب الذي يتأرجح بينيما كل فرد لـ

يصل إلى درجة العصمة ميما كانت درجتو العممية وىذا مف جية االيجاب .

1

 -منياج الصالحيف  -الشيخ دمحم إسحاؽ الفياض  -ج  - 1ص 7

2

 -منياج الصالحيف  -الشيخ دمحم إسحاؽ الفياض  -ج  - 1ص 8

4

 -منياج الصالحيف  -السيد الخوئي  -ج  - 1ص 5

3

5

 صراط النجاة  -المير از جواد التبريزي  -ج  - 2ص 13 -تحرير الوسيمة  -السيد الخميني  -ج  - 1ص 5

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 32 .....................................................

اما مف جية السمب فالروايات الشريفة واآليات الكريمة التي تنيى عف تقميد مف

ىو دوف المعصوـ ﴿عمييـ السبلـ﴾ رتب ًة ومقاماً فيي كثيرة جداً نأتي لبيانيا إف
شاء هللا تعالى في بحث مناقشة األدلة القرآنية والروائية .
إف األقواؿ التي ذكرناىا أعبله في تعريف التقميد عند المتأخريف مف فقياء

اإلمامية تختمف اختبلفا نوعياً عف أقواؿ قدماء اإلمامية فبل أدري لماذا لـ ينقل
الفقياء المتأخريف التعريف كامبلً كما نقمو قدماء اإلمامية حيف عرفوا وتناولوا

مسألة التقميد فقد عرؼ الشريف المرتضى التقميد قائبل  ﴿ :قبوؿ قوؿ الغير مف
غير حمجة أو شبية ﴾

﴿﴾ 1

وعرؼ الشيخ الطوسي التقميد في كتابو االقتصاد

فقاؿ ﴿ :التقميد إف أريد بو قبوؿ قوؿ الغير مف غير حمجة  -وىو حقيقة

التقميد  -فذلؾ قبيح في العقوؿ﴾

﴿﴾2

.

نبلحظ بشكل واضح ما حذفو المتأخروف مف حقيقة التعريف ولـ ينقموه كامبلً
والعمة واضحة في ذلؾ لتزيف التقميد بشيء مف الشرعية حتى يكوف مقبوال عند

الناس ومقمدييـ تحديداً .

بعد أف أستعرضنا االختبلؼ الواضح في تعريف مسألة التقميد نقوؿ  :إف ىذا
التعريف المزعوـ لـ يرد ذكره في أقواؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ وبيذا يثبت
بطبلنو فقد مر بنا بأف أي شيء لـ يخرج مف آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ فيو

باطل .

وبعد ما تقدـ مف البياف نأتي اآلف إلى مناقشة األدلة التي طرحيا فقياء اإلمامية

وأستدلوا بيا عمى شرعية تقميد مف ىو دوف المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ وسيتـ
تقسيـ النقاش إلى محاور ثبلث األوؿ مناقشة األدلة القرآنية والمحور الثاني

1
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مناقشة االدلو الروائية والثالث مناقشة دعوى اإلجماع ثـ المحور الرابع مناقشة
األدلة العقمية ثـ نعقب عمى مناقشة شرائط مرجع التقميد ولنبدأ عمى بركة هللا .

أولً  :مناقشة األدلة القرآنية :

أستدؿ الفقياء عمى وجوب التقميد ببعض اآليات القرآنية وقبل البدء بنقاش ما
أستدلوا بو نحب اف نوضح مسألة في غاية الخطورة وىي مسألة التفسير

واالستدالؿ باآليات القرآنية فميس لنا اف نفسر القرآف بما يقبمو أو يرفضو عقمنا

القاصر فقد تواترت األخبار بالنيي عف تفسير القرآف بغير ىدى مف اليداة

المياميف ﴿عمييـ السبلـ﴾ منيا ما جاء عف عمي بف موسى الرضا ﴿عميو

السبلـ﴾ عف أبيو عف آبائو عف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾  ،قاؿ  :قاؿ
رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾  ﴿ :قاؿ هللا عز ومجل  :ما آمف بي مف فلسر برأيو
كامي  ،وما عرفني مف شبيني بخمقي  ،وما عمى ديني  .مف الستعمل القياس

في ديني﴾

﴿﴾1

 .وعف أبي جعفر ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ ﴿ :ما عممتـ فقولوا  :وما

لـ تعمموا فقولوا  :هللا أعمـ  ،فإف الرمجل ينتزع اآلية فيخر فييا ﴿بيا﴾ أبعد ما

بيف اللسماء واألرض ﴾

﴿﴾2

وعف عبد الرحمف بف الحجاج قاؿ  :سمعت أبا عبد

هللا ﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ  ﴿ :ليس شيء أبعد مف عقوؿ الرمجاؿ عف القرآف

﴾

﴿﴾3

اف ىذه المناىي عف تفسير القرآف بالرأي والعقل ال نفيـ حقيقتيا إال حيف

نعمـ بأف لمقرآف بطوف شتى ولمظير منو ظير وأنو كبلـ متصل متصرؼ عمى

1
2
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وجوه اليعمـ كنيو اال المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ وكما مر في مبحث الكتاب في
الباب األوؿ .

وبعد ىذه المقدمة نأتي اآلف لمناقشة األدلة القرآنية التي أحتج بيا الفقياء عمى
وجوب التقميد وىل أعتبرىا األئمة اليداة ﴿عمييـ السبلـ﴾ دليبلً كما اعتبرىا

الفقياء حيث أستدلوا بعدد مف اآليات الكريمة منيا :

مناقشة الدليل القرآني األوؿ :
ِ
ِ
ِ
السأَُلوْا أىل ال ِّذ ْك ِر إِف
قولو تعالى َ ﴿ :و َما أرلسمَنا مف َقْبم َؾ ِإلَّ ِر َمجالً ُّنوحي ِإَلْي ِي ْـ َف ْ
نت ْـ لَ َت ْعَم ُمو َف﴾﴿. ﴾1
ُك ُ
ولمناقشة ىذا الدليل نقوؿ  :اف الرجاؿ المذكوريف في ىذه اآلية الكريمة ىـ

األنبياء والرسل ﴿عمييـ السبلـ﴾ بدليل انيـ يوحى إلييـ فيل الفقيو يوحى إليو ؟
وىل ىو رسوؿ مف هللا أو نبي حتى يتـ االستشياد بيذه اآلية الكريمة ؟ فبل نبي
وال رسوؿ بعد الرسوؿ الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ ىذا مف جية ومف جية أخرى فإف

المحقق الخوئي وغيره لـ يشترط اإليماف في مرجع التقميد مف األساس في قولو :

المقمد  .بل مقتضى
﴿ لـ يدلنا دليل لفظي معتبر عمى شرطية اإليماف في ُ
إطاؽ األدلة واللسيرة العقائية عدـ العتبار ألف حمجية الفتوى في األدلة
المفظية غير مقيدة باإليماف ول باإللساـ كما أف اللسيرة مجارية عمى الرمجوع إلى

اء أكاف وامجدا لإليماف واإللساـ أـ لـ يكف وىذا يتراءى مف
العالـ مطمقا لسو ً
1
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لسيرتيـ بوضوح ألنيـ يرامجعوف األطباء والميندلسيف أو غيرىـ مف أىل الخبرة

والطاع ولو مع العمـ بكفرىـ﴾

﴿﴾1

.

فكيف يوحى إليو ؟ وىو ال ُيشترط فيو اإليماف مف األساس بل ُيحتمل فيو الكفر
كما يقوؿ المحقق .
نت ْـ لَ َت ْعَم ُمو َف﴾
السأَُلوْا أىل ال ِّذ ْك ِر ِإف ُك ُ
ىذا مف الجية االولى اما مف جية ﴿ َف ْ
فأما انكـ تأخذوف بتفاسير فقياء العامة وتزعموف بأنيـ  -أي أىل الذكر-

األحبار والرىبأف حيث أشاروا وكما تقدـ في الفصل السابق بأف أىل الذكر في

المجتمع الييودي ىـ األحبار  ،وفي المجتمع المسيحي ىـ الرىبأف وأما اف

تأخذوا بكبلـ المعصوميف ﴿عمييـ السبلـ﴾ وتقروا بأف ﴿أىل الذكر﴾ ىي خاصة
بالرسوؿ وآلو ﴿عمييـ السبلـ﴾ وبذلؾ ينتفي دليمكـ األوؿ عمى وجوب التقميد فقد
جاء في التفسير الصافي نقبل عف كتاب الكافي عف اإلماـ الباقر ﴿عميو

السبلـ﴾  ﴿ :قيل لو إف مف عندنا يزعموف أف قوؿ هللا عز ومجل فالسألوا أىل
الذكر إنيـ الييود والنصارى قاؿ إذف يدعوكـ إلى دينيـ ثـ قاؿ وأومأ بيده إلى
صدره نحف أىل الذكر ونحف الملسؤولوف ﴾

﴿﴾2

.

وجاء عف الرياف بف الصمت  ،عف عمي بف موسى الرضا ﴿عميو السبلـ﴾ في

حديث أنو قاؿ لمعمماء في مجمس المأموف  ﴿ :أخبروني عف ىذه اآلية ﴿ ُث َّـ
ِ
ِ
ط َفْيَنا ِم ْف ِعَب ِادَنا ﴾ فقالت العمماء  :أراد هللا بذلؾ األمة
اص َ
اب َّالذ َ
يف ْ
أ َْوَرْثَنا اْلك َت َ
كميا  ،فقاؿ الرضا ﴿عميو اللساـ﴾  :بل أراد هللا العترة الطاىرة  -إلى أف قاؿ

السأَُلوْا
الرضا ﴿عميو اللساـ﴾  :ونحف أىل الذكر الذيف قاؿ هللا عز ومجل َ ﴿ :ف ْ
1
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نت ْـ لَ َت ْعَم ُمو َف ﴾ فقالت العمماء  :إنما عنى بذلؾ الييود
أىل ال ِّذ ْك ِر ِإف ُك ُ
والنصارى  ،فقاؿ أبو الحلسف ﴿عميو اللساـ﴾  :لسبحاف هللا ويمجوز ذلؾ إذف

يدعونا إلى دينيـ ويقولوف إنو أفضل مف ديف اإللساـ  ،فقاؿ المأموف  :فيل
عندؾ في ذلؾ شرح بخاؼ ما قالوا يا أبا الحلسف ؟ قاؿ  :نعـ الذكر رلسوؿ هللا

﴿صمى هللا عميو وآلو﴾ ونحف أىمو  ،وذلؾ بيف في كتاب هللا حيث يقوؿ في
ِ
ّللا ِإَلْي ُك ْـ ِذ ْك اًر
آمُنوا َق ْد أ َ
ّللا َيا أ ُْولِي ْاألَ ْلَبا ِب َّالذ َ
َنز َؿ َّ ُ
لسورة الطاؽ َ ﴿ :ف َّاتُقوا َّ َ
يف َ
ات َّ ِ
* َّرلسولً ي ْتُمو عَمي ُكـ آي ِ
ات﴾ فالذكر رلسوؿ هللا ﴿صمى هللا عميو
ّللا ُمَبِّيَن ٍ
َْ ْ َ
ُ َ
وآلو﴾  ،ونحف أىمو﴾

﴿﴾1

.

ومنيا ما رواه ىشاـ بف سالـ قاؿ  :سألت أبا عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ عف قوؿ

هللا تعالى  ﴿ :فالسألوا أىل الذكر اف كنتـ ل تعمموف ﴾ مف ىـ ؟ قاؿ ﴿عميو

السبلـ﴾﴿ :نحف﴾

﴿﴾2

.

وجاء عف اإلماـ عمي بف الحسيف ﴿عميو السبلـ﴾  ،واإلماـ دمحم بف عمي ﴿عميو
السبلـ﴾  ،انيما ذك ار وصية أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ عند وفاتو إلى ولده
وشيعتو  ،وفييا  ﴿ :وعميكـ بطاعة مف ل تعذروف في ترؾ طاعتو  -طاعتنا

أىل البيت  -فقد قرف هللا طاعتنا بطاعتو وطاعة رلسولو  ،ونظـ ذلؾ في آية
مف كتابو  ،منا مف هللا عمينا وعميكـ  ،فأومجب طاعتو وطاعة رلسولو وطاعة

ولة األمر مف آؿ رلسولو  ،وأمركـ أف تلسألوا أىل الذكر  ،ونحف وهللا أىل

الذكر  ،ل يدعي ذلؾ غيرنا ال كاذب  ،تصديق ذلؾ في قولو تعالى  ﴿ :قد
أنزؿ هللا إليكـ ذك ار رلسول يتمو عميكـ آيات هللا مبينات ليخرج الذيف آمنوا

1
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وعمموا الصالحات مف الظممات إلى النور ﴾ ثـ قاؿ  ﴿ :فالسألوا أىل الذكر اف

كنتـ ل تعمموف ﴾ فنحف أىل الذكر  ،فاقبموا أمرنا  ،وانتيوا إلى نيينا  ،فإنا
نحف األبواب التي أمرتـ أف تأتوا البيوت منيا  ،فنحف وهللا أبواب تمؾ البيوت ،

ليس ذلؾ لغيرنا  ،ول يقولو أحد لسوانا ﴾

﴿﴾1

.

وجاء عف اإلماـ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ انو قاؿ  ﴿ :إياكـ وتقحـ الميالؾ

ا أغناكـ بيـ عف مجميع
بإتباع اليوى والمقاييس  ،قد مجعل هللا لمقرآف أى ً
الخائق  ،ل عمـ إل ما أمروا بو  ،قاؿ هللا تعالى  ﴿ :فلسئموا أىل الذكر إف

كنتـ ل تعمموف ﴾ إيانا عنى ﴾

﴿﴾2

.

فكيف لنا اف نقيس ونشبو الفقياء بأىل الذكر األئمة المعصوميف ﴿عمييـ
السبلـ﴾ ؟ ونقوؿ بأف ىذه اآلية دليل عمى الرجوع لمفقياء وتقميدىـ وأمير

المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ لنا  ﴿ :نحف وهللا أىل الذكر  ،ل يدعي ذلؾ
غيرنا ال كاذب﴾ فكيف لنا اف ندعي بأف الفقيو مرجع التقميد مف أىل الذكر

ووجوب سؤالو وتقميده عمينا جاء بداللة ىذه اآلية ؟ غفر هللا ذنوبنا وذنوبكـ .

وبيذا نكوف قد أنتيينا مف مناقشة الدليل القرآني األوؿ .

مناقشة الدليل القرآني الثاني :
قولو تعالى ﴿ َو َما
طِ
آئ َف ٌة ّلَِي َت َفَّق ُيوْا ِفي
َ
1
2
3

ِ ِ
نفروْا َك َّ
آف ًة َفَم ْولَ َن َفَر ِمف ُك ِّل ِفْرَق ٍة ِّمْن ُي ْـ
َك َ
اف اْل ُم ْؤ ِمُنو َف لَي ُ
يف ولِي ِ
ِّ
نذُروْا َق ْو َم ُي ْـ ِإ َذا َر َمج ُعوْا ِإَلْي ِي ْـ َل َعَّم ُي ْـ َي ْح َذُرو َف﴾﴿. ﴾3
الد ِ َ ُ
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أستدؿ الفقياء بيذه اآلية الكريمة وجعموىا دليبلً عمى مسألة وجوب التقميد عمى

المكمفيف وسوؼ نذكر فيما يمي جممة مف تفاسيرىـ ثـ نعرج عمى تفسير األئمة

﴿عمييـ السبلـ﴾ لنرى االختبلؼ بيف التفسيريف :

ذىب المازندراني في شرحو ليذه اآلية بأف التفقو وطمب العمـ واجب كفائي عمى

المسمميف في قولو  ﴿ :قولو ﴿ :وما كاف المؤمنوف﴾ أي ما الستقاـ ليـ أف
ينفروا كميـ إلى أىل العمـ لطمبو  ،ألف ذلؾ يومجب اختاؿ نظاـ معاشيـ فيا

نفر مف كل فرقة كثيرة كقبيمة وأىل بمدة طائفة قميمة ليتفقيوا في الديف

ولينذروا قوميـ مف مخالفة الرب إذا رمجعوا إلييـ لعميـ يحذروف  ،وفيو دللة

عمى أف طمب العمـ وامجب كفائي﴾

﴿﴾1

ثـ بعد ذلؾ أخذ الفقياء بالقوؿ بأف ﴿ليتفقيوا في الديف﴾ أي ليصموا إلى درجة
اإلجتياد المطمق كما ذىب إلى ذلؾ جممة مف الفقياء المتأخريف منيـ عمى سبيل
المثاؿ المحقق الخوئي فقد عبر عف ذلؾ بقولو  ﴿ :اإلمجتياد وامجب كفائي وليس
مف الوامجبات العينية كما ىو مقتضى قولو عز مف قائل  ﴿ :فمو ل نفر مف كل
فرقة منيـ طائفة ليتفقيوا في الديف ولينذروا قوميـ إذا رمجعوا إلييـ لعميـ

يحذروف ﴾  .لدللتو عمى أف اإلمجتياد وتحصيل العمـ باألحكاـ إنما يمجب عمى

طائفة مف كل فرقة ل عمى المجميع ﴾

﴿﴾2

.

وذكر السيد الروحاني نفس المعنى قائبلً ﴿ :إف اإلمجتياد وامجب كفائي  ،فإذا
تصدى لو مف يكتفى بو لسقط التكميف عف الباقيف﴾

﴿﴾3

1
2
3
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وأكد السيد الصدر عمى ذلؾ أيضاً قائبلً ﴿ :اإلمجتياد وامجب كفائي عمى

الملسمميف  ،ومعنى ذلؾ أنو إذا قاـ بو البعض وبمغوا درمجة اإلمجتياد لسقط

الومجوب عف اآلخريف﴾

﴿﴾1

.

وقاؿ السيد السيستاني بذلؾ أيضاً ﴿ :اإلمجتياد وامجب كفائي  ،فإذا تصدى لو

مف يكتفي بو لسقط التكميف عف الباقيف﴾

﴿﴾2

.

إف المتتبع لما قالو فقياء اإلمامية في أستدالليـ بيذه اآلية الكريمة عمى مسألة
الوجوب الكفائي لمتفقو في الديف  -كما تقدـ بيانو  -ثـ بعد ذلؾ أستبداليـ لكممة

التفقو التي جاءت في قولو تعالى ﴿ليتفقيوا﴾ بمصطمح اإلجتياد يجد البعد

المغوي بيف االثنيف ثـ اف ىذه اآلية الكريمة ال تصمح اف تكوف دليبلً معتب اًر عمى

مسألة وجوب التقميد ألنيا ليست ليا مدخمية في مسألة وجوب التقميد ولـ يفسرىا

أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ بوجوب التقميد إطبلقاً فكيف لكـ اف تُفسروا القرآف

برأيكـ ؟ وىذا خبلؼ لما أوصى بو األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ وكما تقدـ .

ولكي نتعرؼ عمى تفسير ىذه اآلية الكريمة يتوجب عمينا سؤاؿ األئمة ﴿عمييـ

السبلـ﴾ لمعرفة معناىا َف ُيـ أىل الذكر الواجب عمينا سؤاليـ ولذلؾ سوؼ نورد
ما جاء في تفسيرىا عف األئمة مف آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ :

جاء في تفسير نور الثقميف نقبل عف عمل الشرايع عف عبد هللا بف المؤمف

-1

األنصاري قاؿ  :قمت ألبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :اف قوما يرووف اف
رلسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو قاؿ  :اختاؼ أمتي رحمة ؟ فقاؿ  :صدقوا ،

فقمت  :إف كاف اختافيـ رحمة فامجتماعيـ عذاب ؟ قاؿ  :ليس حيث تذىب

وذىبوا  ،إنما أراد قوؿ هللا عز ومجل  ﴿ :فمول نفر مف كل فرقة منيـ طائفة
1
2
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ليتفقيوا في الديف ولينذروا قوميـ إذا رمجعوا إلييـ لعميـ يحذروف ﴾ فأمرىـ

اف ينفروا إلى رلسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو ويختمفوا إليو فيتعمموا ثـ يرمجعوا

إلى قوميـ فيعمموىـ  ،إنما أراد اختافيـ مف البمداف ل اختافا في ديف هللا
إنما الديف واحد ﴾.

﴿﴾1

.

 -2جاء عف عبد األعمى قاؿ  :قمت ألبي الحسف ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :اف بمغنا
وفات اإلماـ كيف نصنع ؟ قاؿ  :عميكـ النفير قمت  :النفير مجميعاً ؟ قاؿ  :إف
هللا يقوؿ  " :فمول نفر مف كل فرقة منيـ طائفة ليتفقيوا في الديف "﴾

﴿﴾2

 -3وجاء عف يعقوب بف شعيب عف أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ  ﴿ :قمت

لو  :إذا حدث لإلماـ حدث كيف يصنع الناس ؟ قاؿ  :يكونوف كما قاؿ هللا " :
فمول نفر مف كل فرقة منيـ طائفة ليتفقيوا في الديف " إلى قولو  " :يحذروف

" قاؿ  :قمت  :فما حاليـ ؟ قاؿ  :ىـ في عذر﴾

﴿﴾3

وعنو أيضاً في رواية أخرى ﴿ ما تقوؿ في قوـ ىمؾ اماميـ كيف يصنعوف ؟

قاؿ فقاؿ لي  :أما تق أر كتاب هللا  " :فمول نفر مف كل فرقة " إلى قولو " :

يحذروف " ؟ قمت  :مجعمت فداؾ فما حاؿ المنتظريف حتى يرمجع المتفقيوف ؟
قاؿ فقاؿ لي  :رحمؾ هللا أما عممت أنو كاف بيف دمحم وعيلسى صمى هللا عمييما

وآليما خملسوف ومأتا لسنة  ،فمات قوـ عمى ديف عيلسى انتظا ار لديف دمحم

فأتاىـ هللا أمجرىـ مرتيف ﴾

﴿﴾4

.

1

 -تفسير نور الثقميف  -الشيخ الحويزي  -ج  - 2ص 283

3

 -تفسير العياشي  -دمحم بف مسعود العياشي  -ج  - 2ص 117

2

4

 تفسير نور الثقميف  -الشيخ الحويزي  -ج  - 2ص 283 -نفس المصدر السابق
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وعف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ  ﴿ :المجياد فرض عمى مجميع

الملسمميف لقوؿ هللا  ﴿ :كتب عميكـ القتاؿ ﴾ فإف قامت بالمجياد طائفة مف

الملسمميف ولسع لسائرىـ التخمف عنو ما لـ يحتج الذيف يموف المجياد إلى المدد
فإف احتامجوا لزـ المجميع أف يمدوا حتى يكتفوا  ،قاؿ هللا عز ومجل ﴿ :وما كاف

المؤمنوف لينفروا كافة﴾ واف أدىـ أمر يحتاج فيو إلى مجماعتيـ نفروا كميـ ،

قاؿ هللا عز ومجل  ﴿ :انفروا خفافا وثقال ومجاىدوا بأموالكـ وأنفلسكـ في لسبيل

هللا ﴾

﴿﴾1

.

أما ما قالو المفسروف َف ُيـ أيضاً لـ يقولوا اف ىذه اآلية تدؿ عمى وجوب التقميد
ومف ىذه األقواؿ :

 -1قاؿ الشيخ الطبرسي ﴿ ﴿ :ليتفقيوا أي  :ليتفقو باقوىـ ألنو إذا نفر طائفة
منيـ تفقو مف بقي منيـ  ،واف شئت فمعناه ليتفقو كميـ  ،ألنو مف نفر منيـ

إذا رمجع الستعمـ مف بقي  ،فصار كميـ فقياء ﴾

﴿﴾2

.

 -2وقاؿ الفيض الكاشاني  ﴿ :وما الستقاـ ليـ أف ينفروا مجميعاً  ،لنحو غزو
وطمب عمـ  ،كما ل يلستقيـ ليـ أف يثبطوا مجميعاً ﴿ .فمول نفر مف كل فرقة

منيـ﴾  :فيا نفر مف كل مجماعة كثيرة  ،كقبيمة وأىل بمدة ﴿ طائفة ﴾ :

مجماعة قميمة ﴿ ليتفقيوا في الديف ﴾  :ليتكمفوا الفقاىة فيو  ،ويتمجشموا مشاؽ

تحصيميا ﴿ .ولينذروا قوميـ إذا رمجعوا إلييـ لعميـ يحذروف﴾ عما ينذروف
منو﴾

﴿﴾3

1
2
3

.
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 -3وقاؿ صاحب الميزاف  ﴿ :اللسياؽ يدؿ عمى أف المراد بقولو  ﴿ :لينفروا

كافة ﴾ لينفروا وليخرمجوا إلى المجياد مجميعاً وقولو  ﴿ :فرقة منيـ ﴾ الضمير
لممؤمنيف الذيف ليس ليـ اف ينفروا كافة  ،ولزمو اف يكوف النفر إلى النبي
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص منيـ  .فاآلية تنيى مؤمني لسائر الباد غير مدينة الرلسوؿ اف ينفروا إلى

المجياد كافة بل يحضضيـ اف ينفر طائفة منيـ إلى النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لمتفقو في الديف

 ،وينفر إلى المجياد غيرىـ﴾..

﴿﴾1

.

ومف ىذه اآلية وتفاسيرىا التي جاءت عف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ نفيـ ما يمي :
اولً :

إف النفور يكوف لمجياد بإستثناء نفر مف المؤمنيف ينفروف لمنبي ﴿صمى هللا عميو
وآلو وسمـ تسميما﴾ لمتفقو في الديف لينذروا ويفقيوا اخوانيـ المجاىديف حيف

رجوعيـ مف الجياد وبذلؾ أصبح جميع المؤمنيف فقياء في الديف وىـ في الدرجة

سواء حيث قاؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :الشاخص في طمب العمـ
كالممجاىد في لسبيل هللا ﴾ ...

﴿﴾2

وىذا طبعاً في حاؿ القتاؿ أما إذا كاف المؤمنوف يعيشوف حالة السمـ فيتوجب

عمييـ جميعاً طمب العمـ تصديقا لقوؿ رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴾ ﴿ :طمب العمـ فريضة

عمى كل ملسمـ  ،إل أف هللا يحب بغاة العمـ﴾

﴿﴾3

 .واليكـ ىذه الطائفة مف

الروايات التي تؤكد وجوب التفقو في الديف عمى كل مسمـ ومسممة :

1
2
3
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 -1عف أبأف بف تغمب عف أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ انو قاؿ  ﴿ :لوددت اف
أصحابي ضربت رؤلسيـ باللسياط حتى يتفقيوا﴾

﴿﴾1

.

 -2عف المفضل بف عمر قاؿ  :سمعت أبا عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ :
﴿عميكـ بالتفقو في ديف هللا ول تكونوا أعرابا فإنو مف لـ يتفقو في ديف هللا لـ
ينظر هللا إليو يوـ القيمة ولـ يزؾ لو عما﴾

﴿﴾2

 -3عف أبي بصير قاؿ  :سمعت أبا جعفر ﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ  ﴿ :تفقيوا
فإنو مف لـ يتفقو منكـ فإنو أعرابي  ،اف هللا يقوؿ في كتابو " ليتفقيوا في

الديف " إلى قولو  " :يحذروف " ﴾

﴿﴾3

 -4قاؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :ثمث بيف يكمل الملسمـ التفقو في
الديف والتقدير في المعيشة والصبر عمى النوائب ﴾

﴿﴾4

 -5عف جعفر بف دمحم الصادؽ ﴿عمييما السبلـ﴾  ،أنو قاؿ  " ﴿ :اعرفوا منازؿ
شيعتنا عندنا  ،عمى حلسب روايتيـ وفيميـ عنا ﴾

﴿﴾5

.

 -6قاؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :أييا الناس أعمموا أف كماؿ الديف

طمب العمـ والعمل بو  ،أل واف طمب العمـ أومجب عميكـ مف طمب الماؿ  ،إف

الماؿ مقلسوـ مضموف لكـ  ،قد قلسمو عادؿ بينكـ  ،وضمنو ولسيفي لكـ ،
والعمـ مخزوف عند أىمو  ،وقد أمرتـ بطمبو مف أىمو فاطمبوه﴾

﴿﴾6

1

 -المصدر السابق  -ص 31

2

 -نفس المصدر السابق

4

 -نفس المصدر السابق

3

5
6
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 -7عف أبي عبد هللا عف آبائو ﴿عمييـ السبلـ﴾ قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ﴿ صمى
هللا عميو وآلو ﴾  ﴿ :أؼ لكل ملسمـ ل يمجعل في كل مجمعة يوما يتفقو فيو أمر

دينو  ،ويلسأؿ عف دينو ﴾

﴿﴾1

.

ومف ىذه الروايات نفيـ اف التفقة في الديف فريضة عمى كل مسمـ بل ىو أوجب

مف طمب الماؿ والرزؽ والمتخمف عف طمب العمـ والتفقو في الديف فيو أعرابي

َمج َدُر أَلَّ
أَ
َشُّد ُك ْف اًر َوِن َفاقاً َوأ ْ
ِ
يـ ﴾﴿ ﴾2أضف إلى ذلؾ
َحك ٌ

اب
وقد وصف تعالى االعراب في قولو ﴿ :األ ْ
َعَر ُ
ِ
ِ
يـ
ود َما أ َ
َي ْعَم ُموْا ُحُد َ
ّللا َعم ٌ
ّللا َعَمى َر ُلسولِو َو ّ ُ
َنز َؿ ّ ُ
تودد اإلماـ الصادؽ ﴿عمييـ السبلـ﴾ إلى ضرب رؤوس أصحابو بالسياط حتى
يتفقيوا في الديف فكيف تستقيـ ىذه المعاني مع القوؿ بوجوب التفقو لطائفة مف

المؤمنيف ليكونوا مراجع تقميد لغيرىـ ويكوف بذلؾ التفقو أو ما يسميو المتأخروف
اإلجتياد واجباً كفائياً وىذا القوؿ شاذ بل معارض مع اآليات والروايات الداعية

إلى وجوب التفقة عمى كل مسمـ ومسممة .
ثانياً :

إف النفور يكوف في حاؿ إذا حدث لئلماـ حدث أي إذا بمغ الناس وفاة اإلماـ
وجب عمى قسـ مف المواليف النفور الستعبلـ خبر اإلماـ الذي بعده وليس عمى

الجميع النفير وكما تقدـ في األخبار الشريفة .

وكما نبلحظ في كمتا النقطتيف االولى والثانية ال يوجد ىنالؾ ما يدؿ عمى وجوب

التقميد لغير المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ بل اف حقيقة ىذه اآلية المباركة وتفسيرىا

الذي جاء عف المعصوميف ﴿عمييـ السبلـ﴾ بكمتا حالتيو أي النفور لمنبي
1
2
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﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ لمتفقو في الديف والنفور في حاؿ بمغنا وفاة اإلماـ بعيد كل البعد
عف االستدالؿ بيا وجعميا كدليل عمى مسألة التقميد لغير المعصوـ ﴿عميو

السبلـ﴾ وقد يشكل أحدىـ قائبلً أف اآلية بحسب ما ذكرت معطمة ألف زماننا ال
يمكف أف تتحقق فيو كمتا النقطتيف نقوؿ  :نعـ النقطة الثانية قد أنتيت بأستشياد

العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ واإلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ ال زاؿ عمى قيد الحياة

متعنا هللا بقدومو ولـ تبمغنا وفاتو أما النقطة االولى فبل يتوىـ البعض بأنيا قد

أنتيت بل انيا باقية إلى يوـ الديف فعمى كل مؤمف اف يتفقو في دينو وأف ينفر

إلى أحاديث النبي وآلو ﴿عمييـ السبلـ﴾ لكي يتعمـ دينو ألف ىذا التعمـ إنما ىو

فريضة فرضيا هللا عمينا لكي ال نكوف مقمديف لمرجاؿ مف دوف األئمة ﴿عمييـ

السبلـ﴾ فعمينا أف نفقو ديننا مف الباب التي أمرنا هللا اف ندخميا ال اف نتخذ
الرجاؿ والئج مف دوف هللا .

وىنالؾ مسألة أخرى وىي إننا لو سممنا بأف اآلية الكريمة تدؿ عمى التقميد –

وىذا محاؿ – فإف التقميد ىنا يكوف في الديف كمو أي في االصوؿ والفروع ألف
يف ولِي ِ
اآلية تقوؿ ِّ...﴿ :لي َت َفَّقيوْا ِفي ِّ
نذُروْا َق ْو َم ُي ْـ . ﴾...فالتفقو واالنذار
الد ِ َ ُ
َ ُ
يكوف شامبلً لكل الديف أي لمفروع واألصوؿ وعميو فإف تنزلنا جدالً وقمنا بأف
اآلية تدؿ عمى التقميد فالتقميد المقصود بيذه اآلية ىو التقميد في الفروع واالصوؿ

ألف اآلية ذكرت الديف ولـ تخصص بل قالت باإلطبلؽ وال يخفى أف التقميد في

أصوؿ الديف باطل جمم ًة وتفصيبلً فإف قاؿ الفقياء أف اآلية تشير الى الفروع .
نقوؿ  :ىذا قوؿ باطل ألف اآلية لـ تخصص الفروع بل قالت ليتفقيوا في الديف
والديف شامل لمفروع واالصوؿ فمف أيف جئتـ بيذا التخصيص ؟ وبيذا يثبت بعد

االستدالؿ بيذه اآلية عمى مسألة التقميد .
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مناقشة الدليل القرآني الثالث :
ِ
ِ
ِ
قولو تعالى ِ﴿ :إ َّف َّال ِذيف ي ْك ُتمو َف ما أ َ ِ
اه
َنزْلَنا م َف اْلَبِّيَنات َواْل ُي َدى مف َب ْعد َما َبَّيَّن ُ
َ
َ َ ُ
﴿﴾1
ِ
ّللا َوَيْم َعُن ُيـ َّ
اس ِفي اْل ِك َت ِ
لِ َّمن ِ
الا ِعُنو َف﴾
اب أُوَلػئ َؾ َي َ
معُن ُي ُـ ّ ُ
ُ
استدؿ ﴿ ﴾2الفقياء بيذه اآلية وجعموىا في مقاـ الدليل عمى تقميد الفقياء وحيف
رجوعنا إلى تفاسيرىا الواردة عف أئمة اليدى ﴿عمييـ السبلـ﴾ لـ نجد ٍ
أي منيا
يدؿ عمى صحة استدالليـ ومف ىذه الروايات :

 -1عف أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ ﴿ :اف الذيف يكتموف ما أنزلنا مف
البينات واليدى في عمي عميو اللساـ﴾

﴿﴾3

 -2عف بعض األصحاب عف أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ  ﴿ :قمت لو

أخبرني عف قوؿ هللا  ﴿ :اف الذيف يكتموف ما أنزلنا مف البينات واليدى مف
بعدما بيناه لمناس في الكتاب ﴾ قاؿ  :نحف يعنى بيا وهللا الملستعاف  ،اف

الرمجل منا إذا صارت إليو لـ يكف لو أو لـ يلسعو إل أف يبيف لمناس مف يكوف
بعده ﴾

﴿﴾4

 -3وجاء في تفسير اإلماـ العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ اإلماـ ﴿عميو
السبلـ﴾  ﴿ :قولو عز ومجل  ﴿ :اف الذيف يكتموف ما أنزلنا مف البينات ﴾ مف

صفة دمحم وصفة عمي وحميتو ﴿ واليدى مف بعد ما بيناه لمناس في الكتاب﴾

1

 -سورة البقرة آية 159

3

 -تفسير العياشػي  -دمحم بػف مسػعود العياشػي  -ج  - 1ص  / 71تفسػير نػور الثقمػيف  -الشػيخ الحػويزي  -ج

2

 -دراسات في والية الفقيو وفقو الدولة اإلسبلمية  -الشيخ المنتظري  -ج  - 2ص 86

 - 1ص 149 – 148

4

 -تفس ػػير العياشػ ػػي  -دمحم بػ ػػف مس ػػعود العياشػ ػػي  -ج  - 1ص  / 72 – 71بحػ ػػار االن ػ ػوار ج  21ص / 55
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قاؿ  :والذي أنزلناه مف بعد اليدى  ،ىو ما أظيرناه مف اآليات عمى فضميـ

ومحميـ  .كالغمامة التي كانت تظمل رلسوؿ هللا ﴿صمى هللا عميو وآلو﴾ في
ألسفاره  ،والمياه المجامجة التي كانت تعذب في البار والموارد ببصاقو واألشمجار

التي كانت تتيدؿ ثمارىا بنزولو تحتيا  ،والعاىات التي كانت تزوؿ عمف
يملسح يده عميو  ،أو ينفث بصاقو فييا  .وكاآليات التي ظيرت عمى عمي

﴿عميو اللساـ﴾ مف تلسميـ المجباؿ والصخور واألشمجار قائمة  " :يا ولي هللا ،
ويا خميفة رلسوؿ هللا ﴿صمى هللا عميو وآلو﴾ " واللسموـ القاتمة التي تناوليا

مف لسمى بألسمو عمييا ولـ يصبو باؤىا  ،واألفعاؿ العظيمة  :مف التاؿ

والمجباؿ التي قمعيا ورمى بيا كالحصاة الصغيرة  ،وكالعاىات التي زالت بدعائو

 ،واآلفات والبايا التي حمت باألصحاء بدعائو  ،ولسائرىا مما خصو هللا تعالى

بو مف فضائمو  .فيذا مف اليدى الذي بينو هللا لمناس في كتابو  ،ثـ قاؿ ﴿ :

أولئؾ ﴾ [ أي أولئؾ ] الكاتموف ؟ ؟ ليذه الصفات مف دمحم ﴿صمى هللا عميو

وآلو﴾ ومف عمي ﴿عميو اللساـ﴾ المخفوف ليا عف طالبييا الذيف يمزميـ
ابداؤىا ليـ عند زواؿ التقية ﴿ يمعنيـ هللا ﴾ يمعف الكاتميف ﴿ ويمعنيـ

الاعنوف ﴾ ﴾...

﴿﴾1

.

وكما نبلحظ في تفسير ىذه اآلية الكريمة الذي جاء عف األئمة االطيار ﴿عمييـ

السبلـ﴾ ُبعدىا االستداللي عمى مسألة وجوب التقميد وبكمتا حالتي التفسير الذي
قاؿ بو األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ األوؿ وىو وجوب تبياف فضائل أمير المؤمنيف

﴿عميو السبلـ﴾ وتوعد الذيف يكتموف فضائمو وبيناتو بمعف هللا ولعف البلعنوف
وىذا أوؿ التفسيريف أما الثاني وىو الوجوب اإلليي عمى المعصوـ ﴿عميو

1

 -تفسير اإلماـ العسكري ﴿ع﴾ ص 571 – 570
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السبلـ﴾ اف يبيف لمناس مف يكوف بعده أي بمعنى النص عمى اإلماـ التالي كما
حدث ىذا في بيعة الغدير حيث جاء عف زيد الشحاـ  ،قاؿ  ﴿ :دخل قتادة بف

دعامة عمى أبي مجعفر ﴿عميو اللساـ﴾ ولسألو عف قولو عز ومجل  ﴿ :ولقد
صدؽ عمييـ إبميس ظنو فاتبعوه إل فريقا مف المؤمنيف ﴾ قاؿ  :لما أمر هللا

نبيو أف ينصب أمير المؤمنيف عميو اللساـ لمناس  -وىو قولو تعالى  ﴿ :يا
أييا الرلسوؿ بمغ ما أنزؿ إليؾ مف ربؾ ﴾ في عمي ﴿ واف لـ تفعل فما بمغت

رلسالتو ﴾ أخذ رلسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو بيد عمي عميو اللساـ بغدير خـ
وقاؿ  :مف كنت موله فعمي موله  ،حثت األباللسة التراب عمى رؤولسيا  ،فقاؿ

ليـ إبميس األكبر  -لعنو هللا  : -ما لكـ ؟ قالوا  :قد عقد ىذا الرمجل عقدة ل
يحميا إنلسي إلى يوـ القيامة  ،فقاؿ ليـ إبميس  :كا ! الذيف حولو قد وعدوني

فيو عدة ولف يخمفوني فييا ! فأنزؿ هللا لسبحانو ىذه اآلية  ﴿ :ولقد صدؽ

عمييـ إبميس ظنو فاتبعوه إل فريقا مف المؤمنيف ﴾  ،يعني بأمير المؤمنيف

﴿عميو اللساـ﴾ وعمى ذريتو الطيبيف﴾

﴿﴾1

.

وبيذا نكوف قد انتيينا مف تبياف المعنى الروائي في تفسير ىذه اآلية الكريمة

الذي جاء عف األئمة االطيار ﴿عمييـ السبلـ﴾ وقد تبيف أنيا ال تصمح أبداً

كدليل عمى مسألة وجوب التقميد  .وسنأتي اآلف إلى نقل ما قالو الفقياء عند
تفسيرىـ ليذه اآلية الكريمة :

 -1ما قالو الشيخ الطبرسي في جوامع الكبلـ  ﴿ :إف الذيف يكتموف ما أنزلنا
مف البينات واليدى مف بعد ما بينو لمناس في الكتاب أولئؾ يمعنيـ هللا

ويمعنيـ الاعنوف إل الذيف تابوا وأصمحوا وبينوا فأولئؾ أتوب عمييـ وأنا

1

 -بحار األنوار  -العبلمة المجمسي  -ج  - 31ص 651 - 650

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 49 .....................................................

التواب الرحيـ ﴾ يعني  :أحبار الييود  ،أي  ﴿ :يكتموف ما أنزلنا ﴾ في

التوراة مف اآليات الشاىدة عمى صحة نبوة دمحم ﴿ صمى هللا عميو وآلو﴾ :

واليادية إلى نعتو وصفتو واألمر بإتباعو واإليماف بو ﴿ مف بعد ما بينو ﴾

ولخصناه ﴿ لمناس في الكتاب ﴾ أي  :في التوراة  ،لـ ندع فيو موضع إشكاؿ
ول اشتباه عمى أحد منيـ فكتموا ذلؾ المبيف الممخص ﴿ أولئؾ يمعنيـ هللا

ويمعنيـ الاعنوف ﴾ مف المائكة والمؤمنيف ﴾

﴿﴾1

 -2ذكر السيد الطباطبائي في تفسير الميزاف تفسير ىذه اآلية الكريمة قائبلً :
﴿قولو تعالى  :إف الذيف يكتموف ما أنزلنا مف البينات واليدى  ،الظاىر -
وهللا أعمـ  -أف المراد باليدى ما تضمنو الديف اإل ليي مف المعارؼ واألحكاـ

الذي ييدي تابعيو إلى اللسعادة  ،وبالبينات اآليات والحمجج التي ىي بينات

وأدلة وشواىد عمى الحق الذي ىو اليدى  ،فالبينات في كامو تعالى وصف

خاص باآليات النازلة  ،وعمى ىذا يكوف المراد بالكتماف  -وىو الخفاء  -أعـ
مف كتماف أصل اآلية  ،وعدـ إظياره لمناس  ،أو كتماف دللتو بالتأويل أو

صرؼ الدللة بالتومجيو  ،كما كانت الييود تصنع ببشارات النبوة ذلؾ فما
يمجيمو الناس ل يظيرونو ليـ  ،وما يعمـ بو الناس يؤولونو بصرفو عنو صمى

هللا عميو وآلو ولسمـ ﴾

﴿﴾2

 -3وقاؿ الشيرازي في تفسيره ﴿ :روى مجاؿ الديف اللسيوطي عف أبف عباس ،

أف عددا مف الملسمميف أمثاؿ " معاذ بف مجبل " و " لسعد بف معاذ " و " خارمجة

1
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 تفسير جوامع الجامع  -الشيخ الطبرسي  -ج  - 1ص 169 - 168 -تفسير الميزاف  -السيد الطباطبائي  -ج  - 1ص 389 – 388
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بف زيد " لسألوا أحبار الييود عف ملسائل في التوراة قد ترتبط بظيور النبي

الخاتـ ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ﴾  ،فأبى األحبار أف يمجيبوا وكتموا ما عندىـ مف عمـ ﴾

﴿﴾1

.

وبيذه التفاسير التي ذكرىا الفقياء نفيـ بعد ىذه اآلية عف االستدالؿ بيا في

مسألة التقميد ووجوبو بل أف العمدة في عدـ صبلحية كوف اآلية كدليل عمى

التقميد ىو ما قالو أئمة اليدى ﴿عمييـ السبلـ﴾ فنحف ممزموف بإتباع أقواليـ

واإلنقياد ليـ ولـ يذكروا أبداً اف ىذه اآلية تدؿ عمى التقميد واإلتباع فكيف يصح
أف نفسر القرآف بما تيوى أنفسنا وما تذىب إليو آرائنا .

مناقشة الدليل القرآني الرابع :
قولو تعالى ﴿ :يا أَب ِت ِإِّني َق ْد مج ِ
َى ِد َؾ ِصَراطاً
اءني ِم َف اْل ِعْم ِـ َما َل ْـ َيأ ِْت َؾ َف َّات ِب ْعِني أ ْ
َ
َ َ
﴿﴾2
َلس ِوّياً ﴾
استدؿ

﴿﴾3

الفقياء بيذه اآلية وجعموىا دليبلً عمى وجوب التقميد ولـ يكف ليـ في

تفسيرىـ حجة قاطعة إال تفسير الرأي واليوى وقد عمموا ما أتى هللا خميمو ابراىيـ

﴿عميو السبلـ﴾ مف العمـ فكيف صح اف يقارنوا أنفسيـ بخميل هللا فيل أتاكـ مف
العمـ ما لـ يأ ِت الناس حتى يصبح إتباعكـ كإتباع إبراىيـ ﴿عميو السبلـ﴾ وىل
حصمتـ عمى شيء غير عمومكـ الكسبية والتي بإمكاف أي إنساف تعمميا .

1
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 األمثل في تفسير كتاب هللا المنزؿ  -الشيخ ناصر مكارـ الشيرازي  -ج  - 1ص 457 -سورة مريـ آية 43

 -دراسات في والية الفقيو وفقو الدولة اإلسبلمية  -الشيخ المنتظري  -ج  - 2ص 89
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إف العموـ الكسبية ال يمكف مقارنتيا بالعموـ المدنية التي حمميا أنبياء ورسل هللا
﴿عمييـ السبلـ﴾ ثـ أودعيا هللا وجعميا مخزونة مكنونة في إماـ مبيف فاورثو عمـ

ما كاف وما يكوف وأمر الناس بطاعتو وأوجبيا عمييـ وقد جاء عف أبا جعفر
ِ
ِ
ِ
يعوْا
﴿عميو السبلـ﴾ عف قوؿ هللا عزوجل َ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
ّللا َوأَط ُ
آمُنوْا أَط ُ
يعوْا ّ َ
يف َ
وؿ َوأ ُْولِي األ َْم ِر ﴾ قاؿ الباقر ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :إيانا عنى خاصة  ،أمر
َّ
الر ُلس َ
مجميع المؤمنيف إلى يوـ القيامة بطاعتنا ﴾ . . .

﴿﴾1

.

إف ىذه الطاعة واإلتباع الذي أمر هللا تعالى عباده بيا جاءت كإتباع األنبياء
والرسل ﴿عمييـ السبلـ﴾ إذا عممنا بأف عموـ السابقيف مف األنبياء قد أودعيا هللا

في آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ ذرية بعضيا مف بعض فقد جاء عف سدير

الصيرفي قاؿ  :دخمت عمى أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ في حديث طويل إلى

اف قاؿ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾  ...﴿ :أما لسمعت قوؿ هللا تعالى ﴿ َوُك َّل َشي ٍء
ْ
يف﴾ إعمـ أف عمـ األ نبياء محفوظ في عممنا  ،ممجتمع
اـ ُم ِب ٍ
اه ِفي ِإ َم ٍ
ْ
أح َصْيَن ُ
عندنا وعممنا مف عمـ األ نبياء  ،فأيف يذىب بؾ ﴾...

﴿﴾2

فأيف تذىبوف بآرائكـ أما عممتـ بأف ىذه المقامات ألولياء هللا المعصوموف
المطيروف ﴿عمييـ السبلـ﴾ فأيف يأخذكـ اليوى وأيف يذىب بكـ الرأي لكي
تسمبوا مف آؿ الرسوؿ ما سمبو النواصب فعدتـ تسمبوف ما سمبو االقدموف .

ومما تقدـ نكتفي بيذا البياف ونقوؿ  :ىذه أقوى األدلة القرآنية التي أحتج بيا
الفقياء عمى مسألة وجوب التقميد وقد بينا ُبعدىا االستداللي  .وسننتقل اآلف
لمناقشة األدلة الروائية التي طرحيا الفقياء محتجيف بيا عمى مسألة وجوب

التقميد .
1
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 -الكافي  -الشيخ الكميني  -ج  - 1ص 276

 -درر األخبار  -حجازي  -خسرو شاىي  -ص 346
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ثانياً  :مناقشة األدلة الروائية :
قاؿ المحققوف بأف مسألة التقميد لـ ترد في شيء مف الروايات المعتبرة عندىـ
وذلؾ واضح في قوؿ المحقق الخوئي حيف ذكر التقميد قائبلً  ﴿ :إف التكمـ في
مفيوـ التقميد ل يكاد أف يترتب عميو ثمرة فقيية الميـ إل في النذر  .وذلؾ

لعدـ وروده في شيء مف الروايات ﴾

﴿﴾ 1

ومع ىذا التصريح الذي قاؿ بو

المحقق الخوئي تجد اف الفقياء قد أستدلوا تحت عنواف ﴿روايات ومجوب التقميد﴾

بعدد مف الروايات التي اعتبروىا دليبلً عمى التقميد وسوؼ يتـ نقاشيا نقاشاً
موضوعياً حيث سيكوف نقاشنا في ىذا المبحث في حقميف :

األوؿ  :مناقشة السند وحيث أف الفقياء األصولييف يعولوف عمى االسناد غاية
التعويل واالعتماد سنثبت لمقارئ الكريـ بأف كل ما أستدلوا بو مف األخبار ىي

أخبار ضعيفة ال يجوز االعتماد عمييا وفق طريقتيـ الرجالية التي يعتمدونيا .

الثاني  :مناقشة المتف وسنثبت مف خبللو ُبعد المعنى الحقيقي لؤلخبار عف
معنى التقميد الذي يعتمده الفقياء .

صدر
وسيجدنا القارئ في أغمب نقاشنا معتنيف بأقواؿ الفقياء األصولييف وجعميا م اً
لبلستدالؿ لنمزميـ بما الزموا بو أنفسيـ .

أستدؿ الفقياء بعدد مف الروايات عمى وجوب التقميد وسيتـ مناقشة ىذه األدلة

بالتفصيل :

مناقشة الدليل الروائي األوؿ :
1

 -كتاب االجتياد والتقميد  -السيد الخوئي  -شرح ص 81

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 53 .....................................................

احتج الفقاء بما ورد في التفسير المنسوب لئلماـ العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ :

﴿ ...قاؿ اإلماـ عميو اللساـ  :ثـ قاؿ هللا عز ومجل  :يا دمحم ومف ىؤلء الييود

﴿ أميوف ﴾ ل يقرؤوف الكتاب ول يكتبوف  ،كاألمي منلسوب إلى أمو أي ىو
كما خرج مف بطف أمو ل يق أر ول يكتب ﴿ ل يعمموف الكتاب ﴾ المنزؿ مف

اللسماء ول المكذب بو  ،ول يميزوف بينيما ﴿ إل أماني ﴾ أي إل أف يق أر

عمييـ ويقاؿ ليـ  :إف ىذا كتاب هللا وكامو  ،ل يعرفوف إف قرئ مف الكتاب
خاؼ ما فيو ﴿ واف ىـ إل يظنوف ﴾  ،أي ما يقوؿ ليـ رؤلساؤىـ مف تكذيب

دمحم صمى هللا عميو وآلو في نبوتو  ،وامامة عمي عميو اللساـ لسيد عترتو ،
وىـ يقمدونيـ مع أنو محرـ عمييـ تقميدىـ .

قاؿ  :فقاؿ رمجل لمصادؽ عميو اللساـ  :فإذا كاف ىؤلء العواـ مف الييود ل

يعرفوف الكتاب إل بما يلسمعونو مف عممائيـ ل لسبيل ليـ إلى غيره  ،فكيف

ذميـ بتقميدىـ والقبوؿ مف عممائيـ ؟ وىل عواـ الييود إل كعوامنا يقمدوف

عمماءىـ ؟ فإف لـ يمجز ألولئؾ القبوؿ مف عممائيـ  ،لـ يمجز ليؤلء القبوؿ
مف عممائيـ .

فقاؿ عميو اللساـ  :بيف عوامنا وعممائنا وبيف عواـ الييود وعممائيـ فرؽ مف
مجية وتلسوية مف مجية  ،أما مف حيث أنيـ الستووا  ،فإف هللا قد ذـ عوامنا

بتقميدىـ عمماءىـ كما قد ذـ عواميـ .

وأما مف حيث أنيـ افترقوا فا .

قاؿ  :بيف لي ذلؾ يا بف رلسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو !

قاؿ عميو اللساـ  :إف عواـ الييود كانوا قد عرفوا عمماءىـ بالكذب الصراح ،

وبأكل الحراـ وبالرشاء  ،وبتغيير األحكاـ عف وامجبيا بالشفاعات والعنايات
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والمصانعات  .وعرفوىـ بالتعصب الشديد الذي يفارقوف بو أديانيـ  ،وأنيـ إذا

تعصبوا أزالوا حقوؽ مف تعصبوا عميو  ،وأعطوا ما ل يلستحقو مف تعصبوا لو

مف أمواؿ غيرىـ وظمموىـ مف أمجميـ  .وعرفوىـ بأنيـ يقارفوف المحرمات ،
واضطروا بمعارؼ قموبيـ إلى أف مف فعل ما يفعمونو فيو فالسق  ،ل يمجوز أف

يصدؽ عمى هللا  ،ول عمى الولسائط بيف الخمق وبيف هللا  ،فمذلؾ ذميـ هللا لما
قمدوا مف قد عرفوا  ،ومف قد عمموا أنو ل يمجوز قبوؿ خبره  ،ول تصديقو في

حكايتو  ،ول العمل بما يؤديو إلييـ عمف لـ يشاىدوه  ،وومجب عمييـ النظر

بأنفلسيـ في أمر رلسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو إذ كانت دلئمو أوضح مف أف

تخفى  ،وأشير مف أف ل تظير ليـ .

وكذلؾ عواـ أمتنا إذا عرفوا مف فقيائيـ الفلسق الظاىر  ،والعصبية الشديدة

والتكالب عمى حطاـ الدنيا وحراميا  ،واىاؾ مف يتعصبوف عميو إف كاف

إلصاح أمره ملستحقاً  ،وبالترفق بالبر والحلساف عمى مف تعصبوا لو  ،واف
كاف لاذلؿ واإلىانة ملستحقاً  .فمف قمد مف عوامنا مف مثل ىؤلء الفقياء
فيـ مثل الييود الذيف ذميـ هللا تعالى بالتقميد لفلسقة فقيائيـ .

فأما مف كاف مف الفقياء صائنا لنفلسو  ،حافظا لدينو  ،مخالفا ليواه  ،مطيعا

لمر موله فممعواـ أف يقمدوه  .وذلؾ ل يكوف إل في بعض فقياء الشيعة ل

مجميعيـ  ،فإف مف ركب مف القبائح والفواحش مراكب فلسقة فقياء العامة فا

تقبموا منيـ عنا شيئاً  ،ول كرامة ليـ  ،وانما كثر التخميط فيما يتحمل عنا أىل
البيت لذلؾ  ،ألف الفلسقة يتحمموف عنا َ ،ف ُيـ يحرفونو بألسره لمجيميـ ،

ويضعوف األشياء عمى غير مواضعيا وومجوىيا لقمة معرفتيـ وآخريف يتعمدوف

الكذب عمينا ليمجروا مف عرض الدنيا ما ىو زادىـ إلى نار مجينـ  .ومنيـ قوـ
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نصاب ل يقدروف عمى القدح فينا  ،يتعمموف بعض عمومنا الصحيحة
فيتومجيوف بو عند شيعتنا  ،وينتقصوف بنا عند نصابنا ثـ يضيفوف إليو
أضعافو وأضعاؼ أضعافو مف األكاذيب عمينا التي نحف براء منيا  ،فيتقبمو

الملسمموف الملستلسمموف مف شيعتنا عمى أنو مف عمومنا فضموا وأضموىـ.

وىـ أضر عمى ضعفاء شيعتنا مف مجيش يزيد عمى الحلسيف بف عمي عمييما

اللساـ وأصحابو فإنيـ يلسمبونيـ األرواح واألمواؿ  ،ولمملسموبيف عند هللا أفضل

األحواؿ لما لحقيـ مف أعدائيـ  .وىؤلء عمماء اللسوء الناصبوف المشبيوف
بأنيـ لنا موالوف  ،وألعدائنا معادوف يدخموف الشؾ والشبية عمى ضعفاء
شيعتنا  ،فيضمونيـ ويمنعونيـ عف قصد الحق المصيب ﴾

﴿﴾1

مناقشة لسند الرواية :
إف االستدالؿ بيذه الرواية ال يفيد عمماً وال عمبلً عند األصولييف قبل غيرىـ
ألنيا رواية ضعيفة مرسمة غير قابمة لبلعتماد  .إذ اف األصولييف ال يعتمدوف
الروايات الضعيفة في باب الفقو واالفتاء فكيف يعتمدوىا في المصيريات كالتقميد

الذي يبطل أو يصحح أفعاؿ المكمف كما يقولوف فقد تقدـ الحديث عف اعتقاد

األصولييف ببطبلف اعماؿ المكمف اف لـ يقمد أحد الفقياء .

إف االستدالؿ بيذه الرواية أصبح مف ضروريات األدلة إذ ال تجد فيمف كتب في

أدلة التقميد اال ويذكرىا كدليل أوؿ إال ما ندر بل جعموىا في مقدمة األدلة
الروائية ولكف الذي يخفى عمى الكثير مف المقمديف بأف ىذه الرواية لـ يستدؿ بيا

1

 -تفسػ ػػير اإلمػ ػػاـ العسػ ػػكري ﴿ع﴾  -المنسػ ػػوب إلػ ػػى اإلمػ ػػاـ العسػ ػػكري ﴿ع﴾  -ص  / 301 – 299وأوردىػ ػػا
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المحققوف عمى شرعية التقميد فمف المتأخريف المحقق الخوئي حيف قاؿ بضعف

ىذه الرواية سنداً ألنيا رواية مرسمة غير قابمة لبلعتماد حيث قاؿ ﴿ :إف التكمـ
في مفيوـ التقميد ل يكاد أف يترتب عميو ثمرة فقيية الميـ إل في النذر  .وذلؾ

لعدـ وروده في شيء مف الروايات  .نعـ ورد في رواية الحتمجاج فأما مف كاف
مف الفقياء صائنا لنفلسو  ،حافظا لدينو مخالفا عمى ىواه  .مطيعا ألمر موله

فممعواـ أف يقمدوه إل إنيا رواية مرلسمة غير قابمة لاعتماد ﴾

﴿﴾1

وممف ذكر ىذه الرواية مف قدماء اإلمامية ىو الحر العاممي في الوسائل قائبلً :

﴿ أف ىذا الحديث ل يمجوز عند األصولييف العتماد عميو في األصوؿ ول في

الفروع  ،ألنو خبر واحد مرلسل  ،ظني اللسند والمتف ضعيفا عندىـ ﴾

﴿﴾2

إف الفقياء لـ يوثقوا التفسير المنسوب لئلماـ العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ بالجممة
وقالوا بأف التفسير مروي عف جممة مف المجاىيل كدمحم بف القاسـ االسترآبادي ،

ويوسف بف دمحم بف زياد  ،وعمي بف دمحم بف سيار وقالوا أيضاً اف في التفسير

مطالب ال يمكف صدورىا مف معصوـ وىذا عمى حد قوليـ وبما اف الرواية قد

نقميا الطبرسي في االحتجاج عف تفسير العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ فيكوف ضعفيا

سندا متعمق بضعف التفسير وبذلؾ صرح المحققوف بأف ىذه الرواية غير قابمة

لبلعتماد ومف ىؤالء المحققوف ىو المحقق الخوئي قائبلً ﴿ :أف الرواية ضعيفة
اللسند ألف التفلسير المنلسوب إلى العلسكري  -عميو اللساـ  -لـ يثبت بطريق

قابل لاعتماد عميو فإف في طريقو مجممة مف الممجاىيل كدمحم بف القالسـ

اللسترآبادي  ،ويولسف بف دمحم بف زياد  ،وعمي بف دمحم بف لسيار﴾

﴿﴾3
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وقاؿ الشيخ المنتظري إف ناقمي التفسير كميـ مجاىيل وزاد في ذلؾ حيف قاؿ

لمف يعولوف عمى ىذه الرواية بحجة نقل الصدوؽ ليا اف الشيخ الصدوؽ قد نقل

عف غير الموثوقيف في الفقيو وفي غيره كثي اًر وقد قطع مجموعة مف الفقياء
بكوف التفسير المنسوب موضوعاً مف قبل ىؤالء المجاىيل خصوصاً حيف قاؿ
جمع مف الفقياء بأف في التفسير مطالب ال يمكف صدورىا عف معصوـ وغيرىا

مف االمور ذكرىا الشيخ المنتظري قائبلً  ﴿ :الراوي ليذا التفلسير ىو الصدوؽ
 عميو الرحمة  -عف أبي الحلسف دمحم بف القالسـ المفلسر األلسترآباديالخطيب  ،قاؿ  :حدثني أبو يعقوب يولسف بف دمحم بف زياد وأبو الحلسف عمي

بف دمحم بف لسيار  .والثاثة كميـ ممجاىيل واف تكمف في تنقيح المقاؿ لتوثيقيـ

وممجرد رواية الصدوؽ عنيـ ل يدؿ عمى توثيقيـ  ،فإنو في غير الفقيو روى

عف غير الموثقيف كثي اًر  ،بل فيو أيضاً  .وقد قطع مجمع مف األعاـ منيـ أبف
الغضائري بكوف التفلسير موضوعا  ،وقالوا إف فيو مطالب ل ينالسب صدورىا

عف اإلماـ ﴿عميو اللساـ﴾ ﴾

﴿﴾1

وذكر السيد الخميني الرواية في كتابو الرسائل

﴿﴾2

فقاؿ بضعف أسنادىا وداللتيا

نترؾ مناقشة ما قالو السيد الخميني إلى مبحث مناقشة المتف .

ومما تقدـ يتبيف لنا ضعف الرواية بل ضعف التفسير المنسوب لئلماـ العسكري

﴿عميو السبلـ﴾ بالجممة عند األصولييف وانو غير قابل لبلعتماد عميو في
األصوؿ وال في الفروع والعمة في ذلؾ عندىـ اف التفسير قد جاء عف جممة مف
المجاىيل والمجيوؿ ال يمكف االعتماد عمى روايتو عند األصولييف ومع ىذه
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التصريحات الواضحة ال تكاد تجد مبحث في أدلة التقميد اال وىذه الرواية في
صدر األدلة يقدميا الباحثيف معتنيف بيا معوليف عمييا في اثبات حجية التقميد
عمى المكمفيف وكذلؾ في االستدالؿ عمى أحقية الفقيو باإلتباع والطاعة وىذه مف

تناقضات األصولييف في استدالالتيـ فتراىـ تارة ينفوف الشيء وتارة يستدلوف بو

فأيف المنطق وأيف العقل في االستدالؿ بالمنتفي عندكـ .

مناقشة متف الرواية :
ذكر الحر العاممي صاحب وسائل الشيعة ىذه الرواية وقاؿ اف التقميد الذي ذكر

فييا إنما ىو في محل الترخيص وليس الوجوب كما ىو عميو اليوـ عند الفقياء
وىذا الترخيص إنما ىو في قبوؿ الروايات وليس قبوؿ اإلجتياد والظف فأيف ذىب

وجوب التقميد الذي يقوؿ بو األصوليوف والتقميد كاف مرخص عمى قبوؿ الرواية

ال قبوؿ اإلجتياد واتباع الظف وعمى العموـ قاؿ العاممي في تعميقو عمى رواية

االحتجاج  ﴿ :أقوؿ  :التقميد المرخص فيو ىنا إنما ىو قبوؿ الرواية ل قبوؿ

الرأي واإلمجتياد والظف وىذا واضح  ،وذلؾ ل خاؼ فيو  ،ول ينافي ما تقدـ
وقد وقع التصريح بذلؾ فيما أوردناه مف الحديث وفيما تركناه منو في عدة

مواضع  .......ومع ذلؾ يحتمل الحمل عمى التقية ﴾

﴿﴾1

إف المتمعف في متف الرواية يجد اف مواصفات الفقيو الواجبة توفرىا فيو ناقصة

عما عميو شروط المرجعية اليوـ خصوصاً حيف نرى متف الرواية يتحدث عف
الجانب االخبلقي كصيانة النفس والمحفا عمى الديف ومخالفة اليوى والطاعة

ألمر المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ وال يخفى بأف ىذه المواصفات ال تتوفر في كل
1
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فقياء اإلمامية وذلؾ بنص كبلـ المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ حيف قاؿ معقباً عمى
ما تقدـ مف المواصفات  ﴿ :وذلؾ ل يكوف إل في بعض فقياء الشيعة ل
مجميعيـ ﴾ وقبل أف نسأؿ عف السبب في ىذه القمة لنسأؿ عف سبب ذكر اإلماـ

﴿عميو السبلـ﴾ ليذه المواصفات وتركو لمواصفات أخرى اوجب أغمب الفقياء
توفرىا في مرجع التقميد كاإلجتياد المطمق واألعممية والحياة وىذه المخالفة مف
الفقياء بل الزيادة التي وضعوىا في شرائط المرجع تعد تجاوز لقاعدة حجية

الظيور

﴿﴾1

التي اعطى الفقياء األصولييف الحجية ليا وصنفوىا في مقاـ الحجة

فكيف يمكف اف نزيد عمى كبلـ المعصوـ شيء لـ يقمو فما ىي فائدة حجية
الظيور اف لـ يعمل بيا .

إف السؤاؿ الذي يتبادر إلى االذىاف وىو العمة مف عدـ ذكر المعصوـ ﴿عميو

السبلـ﴾ ليذه الشرائط أي اإلجتياد المطمق واألعممية والحياة وغيرىا فإذا كانت

المقمد لذكرىا اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ في جممة الشرائط أما
واجبة التوفر في الفقيو ُ
إذا كانت واجبة ولـ يذكرىا المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ فذلؾ ُيعد تقصي اًر منو
﴿عميو السبلـ﴾ في تبميغ الناس بشروط الفقاىة –حاشاه مف ذلؾ -وىذا ما ال

يقولو أحد واذا كاف العكس كانت ىذه الشروط الموضوعة سالبة بأنتفاء الموضوع

كما يحب اف يعبر األصولييف -فبل تعد اال زيادة وتقدـ عمى أئمة اليدى﴿عمييـ السبلـ﴾ وىذا أم ار أكيد لعدـ ذكر اإلجتياد بخير في أي نص روائي كما
1
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اف المجتيد ال ُيعد اميناً في نقل األحكاـ لمناس وىذا واضح فمو سألت اليوـ عف
مسألة شرعية لوجدت الفقياء في غاية االختبلؼ في حكميا فمـ تبقى مسألة اال

وأختمف الفقياء فييا وىذا االختبلؼ كاف وما زاؿ نتاج اإلجتياد وأدواتو ال محالو

وكما ذكرنا في الباب األوؿ .

ومف ىنا نفيـ عدـ ورود ذكر اإلجتياد وال األعممية ضمف شروط الفقيو الجائز
تقميده في الرواية بل تجد التاكيد عمى الجانب االخبلقي المتمثل بالورع والعدالة

واإلنقياد لؤلئمة كما في قولو ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :صائنا لنفلسو  ،حافظا لدينو ،

مخالفا ليواه  ،مطيعا ألمر موله ﴾ وىذه المواصفات الواجب توفرىا في الفقيو

الذي يكوف أىبلً لبلئتماف عمى حبلؿ هللا وحرامو فيكوف بيذه المواصفات أىبلً
لنقل الروايات لمناس وتعميميـ أحكاـ دينيـ والتوقف عند المسائل التي ال يعمـ
حكميا يقينا فقد ذكرنا بأف اإلسبلـ ىو التسميـ والمواصفات التي ذكرت في

الرواية تعد مف مظاىر التسميـ واإلنقياد آلؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ والورع عف

محارـ هللا المتمثمة بالقوؿ دوف السماع منيـ ﴿عمييـ السبلـ﴾ وليس كما نشاىده
عند المجتيديف فإف الواحد منيـ يفتي في المسائل ثـ يقوؿ بعد أفتائو هللا أعمـ
وكما مر ذكره في الباب األوؿ عمما بأف الفقياء لـ يقدموا ىذه المواصفات التي

ذكرت بالخبر بل قدموا األعممية عمييا واألعممية إنما يقصدوف بيا األعممية
بطرؽ اإلجتياد التي ثبت بطبلنيا بالباب األوؿ فإف أختمف فقيياف إلى قوليف
يقدـ األعمـ ال االورع واالعدؿ كما قاؿ المحقق الحمي ﴿ :واف اتفق اثناف

أحدىما أعمـ واآلخر أكثر عدالة وورعا  ،قدـ األعمـ  ،ألف الفتوى تلستفاد مف
العمـ ل مف الورع﴾

﴿﴾1

1
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متصد ار  ،ول داعيا إلى نفلسو  ،ول مدعيا  ،ول باقباؿ العامة عميو  ،ول

اتصافو بالزىد والتورع ﴾

﴿﴾1

إف الزىد والورع والعدالة غير كافية في عرؼ الفقياء لكي يكوف صاحب ىذه

الصفات فقيياً أو مفتياً بل األىـ مف ىذه الصفات عندىـ ىو صفة األعممية
بطرؽ اإلجتياد أو بمصطمح المتأخريف ىو األعممية باألصوؿ الفقيية واذا تنزلنا
جدال وقمنا كما قالوا فإننا سنقع بمطب آخر وىو إذا كاف العامي كما يسمونو لو

القدرة عمى تحديد األعمـ فيو بذلؾ يعد أعمـ مف الفقياء ألف أختبرىـ فأستطاع
أف يحدد األعمـ! أما إذا قالوا ال بد لمعامي اف يسأؿ أىل الخبرة نقوؿ  :لقد وجدنا

أىل الخبرة

﴿﴾2

مختمفيف في تحديد األعمـ فكبل يقوؿ أف أستاذه ىو األعمـ !!

والحق يقاؿ إننا لـ نجد ىذه الصفة مف ضمف الصفات التي ذكرىا اإلماـ

المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ بل أف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ قد ركزوا عمى الصفات

االخبلقية كما تقدـ وكانوا ال يعدوف الفقيو فقيياً حتى يكوف محدثاً فقد ذكر اإلماـ
الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ ذلؾ في قولو ﴿ :اعرفوا منازؿ شيعتنا بقدر ما

يحلسنوف مف رواياتيـ عنا  ،فإنا ل نعد الفقيو منيـ فقييا حتى يكوف

محدثا .﴾3﴿﴾..

إف الفقياء عند أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ إنما ىـ أىل الحديث المتسمكيف

بأخبار األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ال العامميف بطرؽ العامة اإلجتيادية والبعيده كل

البعد عف وصايا األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ .
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ومما تقدـ يكوف قد تكوف لدينا فيماً مجزي لقوؿ اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ حيف قاؿ
لمسائل  ﴿ :وذلؾ ل يكوف إل في بعض فقياء الشيعة ل مجميعيـ ﴾  .ألف ىذه
المواصفات التي ذكرىا اإلماـ نادرة التوفر اف لـ نقل بأنيا ممحقة بالمعدوـ
خصوصاً في زماننا ىذا الذي وصل الخبلؼ فيو إلى مستويات لـ يصميا مف

قبل عمما .

إف الذي يتحمى بالموصفات التي ذكرت في الرواية يكوف أىبلً لنقل الروايات
لمناس المانتو في النقل وبيذا يكوف تقميدىـ لو تقميداً لؤلئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾
وبالحقيقة اف الناس ال يأخذوف رأيو فإف الفقيو المرخص تقميده ال يجتيد رأيو وال

يزج بأدوات المخالفيف كاألصوؿ الحاوية عمى العقل واإلجماع والقياس ىذه
األدوات التي جعميا فقياء اليوـ واالمس مف مصادر التشريع والتي تقدـ بيانيا

في الباب األوؿ حتى قالوا اف الواجب إتباعو وتقميده ىو األعمـ بيذه األصوؿ .

إلى ىنا نكتفي ببياف المواصفات التي اعطاىا اإلماـ لمسائل في جواز مف يقمده
مف الفقياء ونركز عمى اف المسألة جاءت بمعنى الجواز وليس الوجوب وىذا

خبلؼ لما عميو الفقياء األصولييف في مبدأ التقميد حيث أف اإلماـ ﴿عميو

السبلـ﴾ قاؿ ﴿ :فممعواـ أف يقمدوه﴾ ولـ يقل ﴿فعمى العواـ أف يقمدوه﴾ وىذا فرؽ

شاسع بيف التعبيريف فإف التعبير األوؿ يرخص في التقميد ولـ يوجب أبداً كما ىو
عميو اليوـ عند الفقياء فبلحظ االختبلؼ .

إف ما تقدـ مف الكبلـ كاف تنزال منا لمف يعتقد بصحة ىذه الرواية ويعتمد عمييا

في مسألة التقميد إال أف الذي يتمعف في متف الرواية يجد وبدوف أدنى صعوبة
بأف الرواية تخص التقميد في أصوؿ الديف وليس في فروعو وىذا واضح في

وصف حاؿ عواـ الييود في قولو ﴿عميو السبلـ﴾ بأنيـ  ﴿ :ل يعرفوف إف قرئ

مف الكتاب خاؼ ما فيو ﴿ واف ىـ إل يظنوف ﴾  ،أي ما يقوؿ ليـ رؤلساؤىـ
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مف تكذيب دمحم صمى هللا عميو وآلو في نبوتو  ،وامامة عمي عميو اللساـ لسيد

عترتو  ،وىـ يقمدونيـ مع أنو محرـ عمييـ تقميدىـ ﴾

وال يخفى بأف معرفة النبي والتصديق بدعوتو ومعرفة اإلماـ وتصديقو ىي مف
العقائد والعقائد تابعة لؤلصوؿ وليست لمفروع ىذا مف جية ومف جية أخرى أف
رجوع الييود لعممائيـ كاف محرـ عمييـ ليس لعمة رجوعيـ في األصوؿ لعممائيـ

بل لعمة رجوعيـ لفسقة عممائيـ وذلؾ واضح في قولو ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :إف

عواـ الييود كانوا قد عرفوا عمماءىـ بالكذب الصراح  ،وبأكل الحراـ وبالرشاء

 ،وبتغيير األحكاـ عف وامجبيا بالشفاعات والعنايات والمصانعات  . . .فمذلؾ
ذميـ هللا لما قمدوا مف قد عرفوا  ،ومف قد عمموا أنو ل يمجوز قبوؿ خبره  ،ول
تصديقو في حكايتو  ،ول العمل بما يؤديو إلييـ عمف لـ يشاىدوه  ،وومجب

عمييـ النظر بأنفلسيـ في أمر رلسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو إذ كانت دلئمو

أوضح مف أف تخفى  ،وأشير مف أف ل تظير ليـ﴾

وبذلؾ نفيـ اف ذـ الييود كاف لعمة تقميدىـ لفسقة عممائيـ في معرفة النبي دمحم
﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ وىؤالء الفسقة مف العمماء قد ذكرىـ هللا

في كتابو بأنيـ الكاتموف
ِ
يف
عز وجل ِ﴿ :إ َّف َّالذ َ
اس ِفي اْل ِك َت ِ
لِ َّمن ِ
اب أُوَل ِػئ َؾ

لمحق في فضل دمحم وعمي ﴿عمييـ السبلـ﴾ في قولو
ِ
ِ
ِ
ي ْك ُتمو َف ما أ َ ِ
اه
َنزْلَنا م َف اْلَبِّيَنات َواْل ُي َدى مف َب ْعد َما َبَّيَّن ُ
َ
َ ُ
ّللا َوَيْم َعُن ُيـ َّ
الا ِعُنو َف﴾﴿. ﴾1
َي َ
معُن ُي ُـ ّ ُ
ُ
وعمى ىذا األساس لو قمد الييود في معرفة النبي الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ وىذه
المعرفة كما قمنا مف أصوؿ الديف مف كاف مف فقيائيـ صائنا لنفسو وحافظا
لدينو ومخالفا ليواه ومطيعا ألمر مواله كاف تقميده -بحسب الرواية -مجزيا
1

 -سورة البقرة آية  / 159وقد مر بياف معنى االية في مناقشة االدلة القرآنية
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ومبرئ لمذمة ولكف الييود قد عرفوا عمماءىـ بالكذب وبأكل الحراـ وبالرشاء
وتغيير أحكاـ هللا عف واجبيا بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعمى ىذا

األساس قد وقع الذـ اإلليي عمى الييود ألنيـ قد قمدوا مف عرفوا وعمموا بأنو ال
يجوز تقميده وقبوؿ خبره وال العمل بما يؤديو إلييـ عمف لـ يشاىدوه ومف ذلؾ

وجب عمييـ النظر بأنفسيـ بأمر الرسوؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ والتحقق مف دالئمو التي

كانت أوضح مف أف تخفى وكذلؾ الحاؿ في عوامنا ﴿ :فمف قمد مف عوامنا مف

مثل ىؤلء الفقياء َف ُيـ مثل الييود الذيف ذميـ هللا تعالى بالتقميد لفلسقة
فقيائيـ﴾ أي اف هللا يذـ عوامنا إذا قمدوا الفساؽ والكذبو في أصوؿ دينيـ اما
مف كاف مف الفقياء صائنا لنفسو حافظا لدينو مخالفا ليواه مطيعا ألمر مواله
جاز تقميده فيما قمد الييود فقيائيـ أي في أصوؿ الديف .

إف الذي تقدـ مف الكبلـ لـ يكف فيمنا الشخصي الذي يعد شاذاً لموىمة االولى
عما عميو سواد اإلمامية بل قد فيـ العديد مف الفقياء ىذا الفيـ وصنفوه في

كتبيـ فمف ىؤالء الفقياء عمى سبيل المثاؿ السيد الخميني حيف ذكر في الرسائل

ضعف الرواية سنداً وداللة وقاؿ بعدـ أمكاف االستدالؿ بيا عمى التقميد في

الفروع ألف الرواية تتحدث عف تقميد الفقياء في األصوؿ وأنيا في محل بياف
الجواز في ذلؾ فقاؿ  ﴿ :لكنو مع ضعف لسنده  ...انو مخدوش مف حيث

الدللة ألف صدره في بياف تقميد عواـ الييود مف عممائيـ في األصوؿ حيث
قاؿ  :واف ىـ ال يظنوف ﴾

﴿﴾1

وذكر السيد الخميني معنى الحديث في كتابو

اإلجتياد والتقميد قائبلً  ﴿ :فيظير منو أف الذـ لـ يكف متومجيا إلى تقميدىـ في

أصوؿ العقائد  ،كالنبوة  ،واإلمامة  ،بل متومجو إلى تقميد فلساؽ العمماء  ،وأف
1

 -الرسائل  -السيد الخميني  -ج  - 2ص 139
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عوامنا لو قمدوا عممائيـ فيما قمد الييود عمماءىـ  ،فا بأس بو إذا كانوا

صائنيف ألنفلسيـ  ،حافظيف لدينيـ  . . .إلى آخره  ،فإخراج األصوؿ منو
اخراج لممورد  ،وىو ملستيمجف ﴾

﴿﴾1

.

وعمى ىذا األساس قاؿ السيد الخميني أف اغتشاشيا متناً يخرجيا مف مقاـ

الحجية عمى التقميد في فروع الديف وذلؾ في قولو  ﴿ :فالرواية مع ضعفيا لسندا
 ،واغتشاشيا متنا  ،ل تصمح لمحمجية﴾

﴿﴾2

.

لقد عد السيد الخميني فيما تقدـ مف قولو إخراج األصوؿ مف معنى التقميد الذي

ذكرتو الرواية اخ ارج لممورد بالجممة وىذا القوؿ مستيجف في نظره .

وشابو ىذا التصريح تصريح الشيخ ناصر مكارـ الشيرازي حيث قاؿ  ﴿ :أف ىذا
الحديث ل يدور حوؿ التقميد التعبدي في األحكاـ  ،بل يشير إلى إتباع العمماء

مف أمجل تعمـ أصوؿ الديف  ،ألف الحديث يتناوؿ معرفة النبي  ،وىذه المعرفة

مف أصوؿ الديف  ،ول يمجوز فييا التقميد التعبدي ﴾

﴿﴾3

.

وذىب المحقق السبحاني في تيذيب األصوؿ إلى ما ذىب إليو السيد الخميني

والشيخ الشيرازي فقاؿ ﴿ :إف ظاىر الحديث صحة التقميد في األصوؿ والعقائد

إذا اخذوىا عمف ىو صادؽ في حديثو  ،غير متمجاىر بفلسقو  ،ول متكالب في
أمور الدنيا  ،واف مذمة الييود ليس ألمجل انيـ قمدوا عممائيـ في أصوؿ دينيـ
 ،بل ألمجل انيـ قمدوا عممائا ليس ليـ أىمية وعميو فمو قمد عواـ الملسمميف

عالما صائنا لنفلسو حافظا لدينو الخ فيما كاف الييود يقمدوف فيو مف األصوؿ

1
2
3

 االجتياد والتقميد  -السيد الخميني  -ص 97 – 96 -االجتياد والتقميد  -السيد الخميني  -ص 98 - 97
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والعقائد  ،لما كاف بو بأس  ،وىو باطل بضرورة الديف واخرامجيا عف مصب

الحديث اخراج المورد الملستيمجف ﴾

﴿﴾1

.

ونبلحظ في قوؿ السبحاني إف التقميد الذي يتحدث عنو ظاىر الحديث قد خص
األصوؿ والعقائد وأف الذـ اإلليي لعواـ الييود لـ يقع لتقميد فقيائيـ في أصوؿ
الديف والعقائد بل ألنيـ قد قمدوا فقياءاً ليس ليـ االىمية لتقميدىـ وعميو فمو قمد

عواـ الييود في أصوؿ دينيـ مف كاف مف فقيائيـ صائنا لنفسو  ،حافظا لدينو ،

مخالفا ليواه  ،مطيعا ألمر مواله لما كاف بو بأس وكذلؾ في عوامنا أيضاً فمو

قمد الناس مف كاف مف فقيائنا صائنا لنفسو  ...الخ لما كاف تقميدىـ في أصوؿ
دينيـ باطل وىذا حسب ما جاء في الحديث .

إف ىذا التقميد -أي التقميد في األصوؿ -باطل بضرورة الديف حيث عدة

السبحاني نفسو سبب إلماتة الديف وزوالو عف القموب واألرواح وأكثر مف ذلؾ في

قولو ﴿ :إف تمجويز التقميد في األصوؿ  ،لسبب إلماتة الديف  ،وزوالو عف
القموب واألرواح  ،وفلسح الممجاؿ لمماحدة والزنادقة لبث بذر الكفر والنفاؽ ،

أعاذنا هللا مف مكائدىـ ودلسائلسيـ﴾

﴿﴾2

.

وسننقل لكـ فيما يمي بعض األقواؿ التي صدرت مف فقياء اإلمامية وعمى مر

االزماف والتي جاءت تذـ التقميد في األصوؿ منيا ما ذكره الطوسي في عدة

األصوؿ قائبلً ﴿ :عمى بطاف التقميد في األصوؿ أدلة عقمية وشرعية مف
كتاب و ُلسنة وغير ذلؾ وذلؾ كاؼ في النكير﴾

﴿﴾3

1
2
3

 تيذيب األصوؿ لمسبحاني  -ج  - 3ص 181 - 180 اإليماف والكفر  -الشيخ جعفر السبحاني  -ص 92 -عدة األصوؿ  -الشيخ الطوسي  -ج  - 2ص 731 – 730
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األصوؿ يقدـ عمى ما ل يأمف أف يكوف مجيا  ،ألف طريق ذلؾ العتقاد ،
والمعتقد ل يتغير في نفلسو عف صفة إلى غيرىا﴾

﴿﴾1

.

وقاؿ الشيخ األنصاري في حاؿ الذي يقمد في أصوؿ دينو بأنو خارج عف حدود
التكميف وأنو بمنزلة البيائـ وذلؾ في قولو  ﴿ :ل يمجوز التقميد في األصوؿ إذا

كاف لممقمد طريق إلى العمـ بو  ،إما عمى مجممة أو تفصيل  ،ومف ليس لو قدرة

عمى ذلؾ أصاً فميس بمكمف  ،وىو بمنزلة البيائـ التي ليلست مكمفة
بحاؿ﴾﴿. ﴾2

وقاؿ الشييد الثاني اف بطبلف التقميد في األصوؿ جاء باالتفاؽ في قولو :

﴿ضرورة عدـ مجواز التقميد في األصوؿ بال تفاؽ ﴾

﴿﴾3

أي ال يوجد مخالف مف

اإلمامية عمى عدـ جواز التقميد في األصوؿ .

ونختـ ىذه األقواؿ بما قالو السيد السيستاني حيف تحدث عف التقميد في أصوؿ

الديف قائبلً  ﴿ :ل يمجوز التقميد في أصوؿ الديف بل يمجب أف يعتقد كل ملسمـ

بيا اعتقادا مجازما ل شؾ فيو  ،ول شبية ول ضبابية ول التواء  ،وأصاً إلى
إيماف قاطع با﵀  ،باحثا عنو بمجيوده  ،ملسخ ار ما منحو هللا مف طاقات فكرية
فيو منييا مف خاؿ ذلؾ كمو إلى قناعة تامة رالسخة ل تتزعزع بو﴾

﴿﴾4

أردنا بيذه األقواؿ اف نثبت اف التقميد في أصوؿ الديف باطل عند فقياء اإلمامية
وقد تبيف لمقارئ الكريـ ذلؾ أما مف الناحية الشرعية أي الكتاب وال ُسنة فينالؾ
العديد مف اآليات القرآنية التي جاءت تذـ التقميد عموماً وباالخص ما نحف

1

 -نفس المصدر السابق

3

 -حقائق اإليماف  -الشييد الثاني  -ص 171

2

4
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بصدد بيانو وىو التقميد في األصوؿ حيث ذـ الكتاب مف اخذ أصوؿ العقائد مف
افواه الرجاؿ وىذا ما كاف سببا لتصدي الناس ألنبياء هللا ورسمو ﴿عمييـ السبلـ﴾

وذلؾ واضح في عدد غير قميل مف اآليات القرآنية منيا :
ِ
ّللا َقاُلوْا َب ْل َن َّتبِ ُع َما أَْل َفْيَنا َعَمْي ِو
يل َل ُي ُـ َّات ِب ُعوا َما أ َ
َنز َؿ ّ ُ
 -1قولو تعالى َ ﴿ :وِا َذا ق َ
آب ُاؤ ُى ْـ لَ َي ْع ِقُمو َف َشْيئاً َولَ َي ْي َتُدو َف ﴾﴿. ﴾1
آباءَنا أ ََوَل ْو َك َ
اف َ
َ
ِ
ّللا َقاُلوا َب ْل َن َّت ِب ُع َما َو َمج ْدَنا َعَمْي ِو
يل َل ُي ُـ َّات ِب ُعوا َما أ َ
َنز َؿ َّ ُ
 -2قولو تعالى َ ﴿ :واِ َذا ق َ
وىـ إلى َع َذ ِ
آباءَنا أ ََوَل ْو َكا َف َّ
اللس ِع ِ
ير ﴾﴿. ﴾2
الشْي َ
اب َّ
طُ
َ
اف َي ْد ُع ُ ْ
 -3قولو تعالى َ ﴿ :وَك َذلِ َؾ ما أرلسمَنا ِمف َقْبمِ َؾ ِفي َقْرَي ٍة ِمف َّن ِذ ٍ َِّ
اؿ
ير إل َق َ
ّ
َ
ُم ٍة َواَِّنا َعَمى آ َث ِارِىـ ُّم ْق َتُدو َف﴾﴿. ﴾3
آباءَنا َعَمى أ َّ
ُم ْتَرُف َ
وىا ِإَّنا َو َمج ْدَنا َ
وح َّر ِّب ِإَّن ُي ْـ َع َص ْوِني َو َّاتَب ُعوا َمف َّل ْـ َي ِزْد ُه َماُل ُو َو َوَلُد ُه
اؿ ُن ٌ
 -4قولو تعالى َ ﴿ :ق َ
ِإَّل َخ َلسا اًر﴾﴿. ﴾4
واآليات بيذا المعنى أكثر مف أف تحصى أما ما جاء في الروايات في ذـ التقميد
في الفروع واألصوؿ فمنيا ما جاء عف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ :

﴿ مف أخذ دينو مف أفواه الرمجاؿ أزالتو الرمجاؿ  ،ومف أخذ دينو مف الكتاب
وال ُلسنة زالت المجباؿ ولـ يزؿ﴾
أخذه مف أفواه الرجاؿ حاوي عمى الفروع واألصوؿ .
﴿﴾5

1
2
3
4
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ونقل دمحم بف مسعود العياشي في تفسيره عف أبأف قاؿ  :سمعت أبا عبد هللا

﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ  ﴿ :يا معشر األحداث ! اتقوا هللا ول تأتوا الرؤلساء

وغيرىـ حتى يصيروا أذنابا  ،ل تتخذوا الرمجاؿ ولئج مف دوف هللا  ،انا وهللا

خير لكـ منيـ  ،ثـ ضرب بيده إلى صدره ﴾

﴿﴾1

.

وجاء عف أبي الصباح الكناني قاؿ  :قاؿ أبو جعفر ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :يا أبا

الصباح ! إياكـ والولئج  ،فإف كل وليمجة دوننا فيي طاغوت أو قاؿ  :ند﴾

﴿﴾2

نكتفي بيذا القدر مف الروايات التي جاءت تذـ التقميد في الديف بشكل عاـ وفي

األصوؿ بشكل خاص وعند ربط ما جاء في اآليات الكريمة والروايات الشريفة

وكذلؾ أقواؿ فقياء اإلمامية أنفسيـ في ذـ التقميد في األصوؿ تتكوف لدينا نتيجة

أولى وىي ﴿حرمة التقميد في أصوؿ الديف﴾ .

وعند الرجوع إلى متف الرواية التي نحف بصدد بيانيا – أي رواية التفسير

المنسوب لمعسكري ﴿عميو السبلـ﴾ -تتكوف لدينا نتيجة ثانية وىي ﴿مجواز التقميد
في أصوؿ الديف﴾ كما تقدـ بيانيا .

وعند ربط النتيجتيف يتكوف لدينا فيماً ونتيجة جديدة وىو اف الرواية التي جاءت
في تفسير العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ متعارضة مع ماعميو ثوابت الكتاب وأقواؿ
العترة الطاىرة وعميو يكوف االحتجاج بيا عمى مسألة جواز التقميد فضبلً عف
وجوبو ممنوع لمخالفتيا الكتاب فقد جاء في الخبر عف أبي عبد هللا ﴿عميو

السبلـ﴾ أنو قاؿ ﴿ :ما لـ يوافق مف الحديث القرآف فيو زخرؼ﴾

﴿﴾3

وكما تقدـ

السنة وعميو تكوف ىذه الرواية – أي رواية مف كاف مف الفقياء – ...
في بحث ُ

1
2
3

 نفس المصدر السابق  -ص 133 نفس المصدر السابق  -ص 134 - 133 -الكافي  -الشيخ الكميني  -ج  - 1ص 69

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 71 .....................................................

مخالفة لما عميو ثوابت الكتاب وال ُسنة وعميو ال يمكف االحتجاج بيا فضبلً عف
وضعيا في مقدمة األدلة الدالة عمى وجوب التقميد .

نكتفي بيذا القدر مف البياف لما عنتو الرواية وثبت ضعفيا سندا ومتناً ومخالفتيا

لمكتاب وشذوذىا عف أحاديث العترة وقد أُمرنا بترؾ الشاذ والعمل بما عميو تواتر

األخبار .

سوؼ نتناوؿ فيما يمي جممة مما قالو الفقياء في تفسير ىذه الرواية ومف الممفت

لمنظر حيف تق أر مقاالتيـ عند تناوليـ ليذه الرواية شرحاً وبياناً تجدىـ قد أطمقوا
جممة مف الكممات العجيبة والتفاسير الغريبة ليذا الحديث ومنيـ السيد الخميني

حيث نقل في الرسائل ما قالو الشيخ دمحم حسيف األصفياني في الفصوؿ الغروية

﴿ ﴾1حيث ذىب إلى اف الرواية تقوؿ بتقميد المفضوؿ مع وجود األفضل حتى واف
كاف المفضوؿ مختمف في آرائو مع األفضل وفسر ذلؾ قائبلً ﴿ :دؿ بإطاقو
عمى مجواز تقميد المفضوؿ إذا ومجد فيو الشرائط ولو مع ومجود األفضل أو

مخالفتو لو في الرأي ﴾

﴿﴾2

.

إف ىذا الكبلـ لفي غاية الغرابة فإف الرواية لـ تتطرؽ لمفاضل وال لممفضوؿ
فضبلً عمى جواز إتباع المختمفيف في اآلراء بل عمى العكس مف ذلؾ فنبلحظ

مف كمماتيا شدة الزجر عمى مف ركب مراكب العامة وأف ىذا الزجر قد صدر
مف قبل فيمف اختمف في اآلراء فقد جاء عف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ مف

كبلـ لو في ذـ اختبلؼ العمماء في الفتيا حيث قاؿ  ﴿ :ترد عمى أحدىـ القضية

في حكـ مف األحكاـ فيحكـ فييا برأيو ثـ ترد تمؾ القضية بعينيا عمى غيره

فيحكـ فييا بخافو ثـ يمجتمع القضاة بذلؾ عند اإلماـ الذي الستقضاىـ فيصوب
1
2
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آراءىـ مجميعاً والييـ واحد ونبييـ واحد وكتابيـ واحد  .أفأمرىـ هللا تعالى

بالختاؼ فأطاعوه  .أـ نياىـ عنو فعصوه  .أـ أنزؿ هللا ديناً ناقصاً فالستعاف
بيـ عمى إتمامو  .أـ كانوا شركاء لو  .فميـ أف يقولوا وعميو أف يرضى أـ

أنزؿ هللا لسبحانو ديناً تاماً فقصر الرلسوؿ صمى هللا عميو وآلو عف تبميغو
وأدائو وهللا لسبحانو يقوؿ ﴿ َّما َفَّر ْطَنا ِفي ِ
الك َت ِ
اب ِمف َشي ٍء﴾ فيو تبياف كل
ْ
شيء وذكر أف الكتاب يصدؽ بعضو بعضاً وأنو ل اختاؼ فيو فقاؿ لسبحانو
ّللا َلومجدوْا ِف ِ
ِ
ِ ِ
اخ ِتاَفاً َك ِثي اًر ﴾  .واف القرآف ظاىره
يو ْ
اف ِم ْف عند َغْي ِر ّ َ َ ُ
﴿ َوَل ْو َك َ
أنيق  .وباطنو عميق  .ل تفنى عمجائبو ول تنقضي غرائبو ول تكشف الظممات
إل بو﴾

﴿﴾1

.

وبعد ىذا الكبلـ كيف يمكف القوؿ بأف اختبلؼ الفقياء في اآلراء ال يؤثر في

شرعية إ تباعيـ وأف الحديث قد دؿ عمى جواز تقميد المختمفيف في اآلراء وىذا

كبلـ شاذ عما عميو الكتاب وال ُسنة كما أنو يحتاج مف المخمصيف إلى االنكار
واليجر وكما أننا قد أثبتنا بطبلف اإلجتياد واآلراء في ديف هللا وكما تقدـ .

ومف األقواؿ الغربية حتى عند الفقياء أنفسيـ ىو ما ذىب إليو الرازي في ىداية

المسترشديف حيث قاؿ بأف الحديث يعـ في إطبلقو حتى المتجزئ أي الذي لـ
يحصل عمى اإلجتياد المطمق وأعتمد في ذلؾ عمى اف لفظ الفقيو يعـ المجتيد

المطمق والمتجزئ وذلؾ في قولو  ﴿ :ما في تفلسير اإلماـ ﴿عميو اللساـ﴾ "
فأما مف كاف مف الفقياء صائنا لنفلسو  ،حافظا لدينو  ،مخالفا ليواه  ،مطيعا

ألمر موله  ،فممناس أف يقمدوه " فإف ظاىر إطاقيا يعـ المتمجزئ في المجممة

1
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بناء عمى شموؿ لفع " الفقيو " لمف قدر عمى الستنباط مجممة وافية مف األحكاـ

 ،وعرفيا عف األدلة واف عمجز عف الباقي ﴾

﴿﴾1

.

نقوؿ  :لعل الشيخ الرازي لـ يفقو بأف كبلً مف المجتيد المطمق والمجتيد المتجزئ
لـ يكف ليـ ذكر في ذلؾ الزمف وانما كاف الفقيو مف كاف محدثاً بأحاديث آؿ

الرسوؿ ﴿عمييـ السبلـ﴾ فبل يتعدى قوؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ إلى غيره كما

جاء في الخبر الذي ذكرناه م ار ًار وتك ار اًر بأف الفقيو ال يعد فقييا حتى يكوف محدثاً
واف منازؿ الشيعة تعرؼ بقدر ما يحسنوف مف روايتيـ عف آؿ دمحم ﴿عمييـ

السبلـ﴾ .

في الحقيقة اف ىنالؾ أقواؿ غريبة أخرى أطمقيا جممة مف فقياء اإلمامية نتركيا

اعاة لبلختصار .
مر ً
خاصة الكاـ في متف الرواية :

بعد ما تقدـ مف الحديث عف متف وداللة الرواية يمكف تمخيص ما قمناه بما يمي :

أول  :إف الرواية جاءت لمترخيص في تقميد مف كاف مف الفقياء صائنا لنفسو ،
حافظا لدينو  ،مخالفا ليواه  ،مطيعا ألمر مواله  .وىذا الترخيص ىو خبلؼ لما

عميو مبدأ التقميد فإف الفقياء قالوا بوجوب التقميد ولـ يقولوا بترخيصو .

ثانياً  :إف مواصفات الفقيو المرخص في تقميده التي ذكرت في الرواية ناقصة
عما عميو شروط المرجعية اليوـ فمـ تذكر الرواية ٍ
أي مف اإلجتياد المطمق وال

األعممية وال حتى الحياة فإذا كانت ىذه المواصفات واجبة لذكرتيا الرواية .

1
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ثالثاً  :ثبت بالدليل اف الرواية تتحدث عف جواز التقميد في أصوؿ الديف وىذا
األمر يعد خبلفاً لمكتاب وال ُسنة وبيذا تكوف الرواية مردودة لعمة مخالفتيا لمكتاب
ومخالفتيا لما عميو تواتر األخبار .

وبيذه النقاط وغيرىا فيما ذكرناه في النقاش يثبت ىشاشة الرواية متنا وداللة

فضبلً عف ضعفيا سنداً عند األصولييف وبذلؾ تخرج مف دائرة الحجية وال يمكف
االحتجاج بيا فضبلً عف جعميا في جممة أدلة التقميد كما فعل الفقياء وبيذا
نكوف قد أنتيينا مف مناقشة دليمكـ الروائي األوؿ .

مناقشة الدليل الروائي الثاني :
احتج الفقياء بما رواه الشيخ الصدوؽ قاؿ حدثنا دمحم بف دمحم بف عصاـ الكميني
رضي هللا عنو قاؿ  :حدثنا دمحم بف يعقوب الكميني  ،عف إسحاؽ بف يعقوب

قاؿ  :سألت دمحم بف عثماف العمري رضي هللا عنو أف يوصل لي كتابا قد سألت
فيو عف مسائل أشكمت عمي فورد في التوقيع بخط موالنا صاحب الزماف عميو

السبلـ  ﴿ :أما ما لسألت عنو أرشدؾ هللا وثبتؾ مف أمر المنكريف لي مف أىل

بيتنا وبني عمنا  ،فاعمـ أنو ليس بيف هللا عز ومجل وبيف أحد قرابة  ،ومف

أنكرني فميس مني ولسبيمو لسبيل أبف نوح عميو اللساـ  .أما لسبيل عمي مجعفر
وولده فلسبيل إخوة يولسف عميو اللساـ  .أما الفقاع فشربو حراـ  ،ول بأس

بالشمماب  ،وأما أموالكـ فا نقبميا إل لتطيروا  ،فمف شاء فميصل ومف شاء
فميقطع فما آتاني هللا خير مما آتاكـ  .وأما ظيور الفرج فإنو إلى هللا تعالى

ذكره  ،وكذب الوقاتوف  .وأما قوؿ مف زعـ أف الحلسيف عميو اللساـ لـ يقتل
فكفر وتكذيب وضاؿ  .وأما الحوادث الواقعة فارمجعوا فييا إلى رواة حديثنا
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فإنيـ حمجتي عميكـ وأنا حمجة هللا عمييـ وأما دمحم بف عثماف العمري  -رضي

هللا عنو وعف أبيو مف قبل  -فإنو ثقتي وكتابو كتابي  .وأما دمحم بف عمي بف

ميزيار األىوازي فلسيصمح هللا لو قمبو ويزيل عنو شكو  .وأما ما وصمتنا بو

فا قبوؿ عندنا إل لما طاب وطير  ،وثمف المغنية حراـ .وأما دمحم بف شاذاف

بف نعيـ فيو رمجل مف شيعتنا أىل البيت  .وأما أبو الخطاب دمحم بف أبي زينب

األمجدع فممعوف وأصحابو ممعونوف فا تمجالس أىل مقالتيـ فإني منيـ برئ
وآبائي عمييـ اللساـ منيـ براء  .وأما المتمبلسوف بأموالنا فمف الستحل منيا

شيئاً فأكمو فإنما يأكل النيراف  .وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ومجعموا منو في

حل إلى وقت ظيور أمرنا لتطيب ولدتيـ ول تخبث  .وأما ندامة قوـ قد شكوا

في ديف هللا عز ومجل عمى ما وصمونا بو فقد أقمنا مف الستقاؿ  ،ول حامجة في
صمة الشاكيف  .وأما عمة ما وقع مف الغيبة فإف هللا عز ومجل يقوؿ  " :يا أييا
الذيف آمنوا ل تلسئموا عف أشياء إف تبد لكـ تلسؤكـ " إنو لـ يكف ألحد مف

آبائي عمييـ اللساـ إل وقد وقعت في عنقو بيعة لطاغية زمانو  ،واني أخرج

حيف أخرج  ،ول بيعة ألحد مف الطواغيت في عنقي  .وأما ومجو النتفاع بي

في غيبتي فكالنتفاع بالشمس إذا غيبتيا عف البصار اللسحاب  ،واني ألماف

ألىل األرض كما أف النمجوـ أماف ألىل اللسماء  ،فأغمقوا باب اللسؤاؿ عما ل
يعنيكـ  ،ول تتكمفوا عمـ ما قد كفيتـ  ،وأكثروا الدعاء بتعمجيل الفرج  ،فإف ذلؾ

فرمجكـ واللساـ عميؾ يا إلسحاؽ بف يعقوب وعمي مف اتبع اليدى ﴾ .

﴿﴾1

مناقشة لسند التوقيع :
1

 -كماؿ الديف وتماـ النعمة  -الشيخ الصدوؽ  -ص 485 - 483
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عمق عمي أكبر الغفاري مصحح ومعمق كتاب كماؿ الديف وتماـ النعمة لمشيخ

الصدوؽ في حاؿ إسحاؽ بف يعقوب قائبلً ﴿ :ممجيوؿ الحاؿ لـ أمجده في الرمجاؿ
ول الكتب ال في نظير ىذا الباب﴾

﴿﴾1

وقاؿ السيد الخميني في كتابو اإلجتياد والتقميد بضعف التوقيع سنداً حيث أشار
إلى ذلؾ بقولو ﴿ :وفيو  - :بعد ضعف التوقيع لسندا  -أف صدره غير منقوؿ

إلينا ﴾

﴿﴾2

وقاؿ في ىامش الكتاب عف سبب الضعف  ﴿ :ىذا التوقيع مروي

عف الكميني ﴿ رحمو هللا ﴾ في غير الكافي  ،عف إلسحاؽ بف يعقوب  ،وضعفو
بإلسحاؽ فإنو لـ يوثق ﴾

﴿﴾ 3

وقاؿ في كتاب البيع بعد أف استشيد بالتوقيع

المنسوب لصاحب األمر ﴿عميو السبلـ﴾ بضعف التوقيع سندا حيث أشار إلى

ذلؾ قائبلً ﴿ :والرواية مف مجية إلسحاؽ بف يعقوب غير معتبرة﴾

﴿﴾4

.

ولـ يسمـ الفقياء بضعف التوقيع سنداً بل حاولوا االغماض عف ضعفو لحاجتيـ

الماسة لمثل ىذه الروايات والتواقيع واف كانت ضعيفة أو مرسمة أو غير مسندة
حتى يثبتوا لمقمدييـ شرعية التقميد ووجوبو ومف ىؤالء الفقياء الذيف أغمضوا

العيف عف ضعف التوقيع ىو المحقق الخوئي حيف أشار إلى االغماض عف سند

التوقيع المنسوب لصاحب األمر ﴿عميو السبلـ﴾ لكي يثبت بذلؾ حجية التقميد

لمفقياء فقاؿ في الرواية  ﴿ :فيي عمى تقدير تماميتيا والغماض عف ضعف

1
2
3
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السنادىا ل تعـ غير العالـ المتمكف مف الستنباط األحكاـ مف الكتاب

وال ُلسنة﴾

﴿﴾1

.

وتناوؿ المحقق الخوئي في كتاب الصوـ سند التوقيع المنسوب لئلماـ الميدي

﴿عميو السبلـ﴾ فقاؿ بمجيولية أثنيف مف رجاليا وىما األوؿ دمحم بف دمحم بف
عصاـ الكميني والثاني إسحاؽ بف يعقوب فقاؿ في الرواية  ﴿ :أنيا قاصرة لسندا

ودللة  .أما اللسند فممجيالة أبف عصاـ  ،وكذا إلسحاؽ بف يعقوب ﴾

﴿﴾2

.

وبعد ذلؾ حاوؿ السيد كاظـ الحائري اف يضيف شيئاً مف القوة لمتوقيع بقولو اف
مجيولية إسحاؽ بف يعقوب ال تضر في التوقيع قائبلً  ﴿ :إلسحاؽ بف يعقوب ،

ول ألسـ لو في الرمجاؿ فيكوف ممجيول  ،لكف ممجيوليتو ل تضر ىنا﴾

﴿﴾3

 .فإذا

كاف ىذا التصريح صحيح لزـ اف يكوف التوقيع قوي السند وىذا خبلؼ الواقع فقد

صرح المحققوف قدمائيـ ومتأخرييـ وأصروا عمى ضعف أسناده فبل يعدوا
تصريح الحائري بشيء مف األىمية .

وقاؿ االبطحي في مناقشة سند التوقيع  ﴿ :أما المناقشة اللسندية  :فبأف في
اللسند إلسحاؽ بف يعقوب ودمحم بف دمحم بف عصاـ ولـ يوثقا في الكتب الرمجالية

بل لـ يذك ار فيما ممجيولف ﴾

﴿﴾4

ثـ بعد ذلؾ حاوؿ محاوالت عديدة لتوثيقيما

ولكنيا ال تعدوا اال محاوالت عقيمة فقد سبقو المحققوف بالقطع بمجيولية إسحاؽ
بف يعقوب .

1

 -مباني تكممة المنياج  -السيد الخوئي  -ج  - 1شرح ص 7 - 6

2

 -كتاب الصوـ  -السيد الخوئي  -ج  - 2شرح ص 83

4

 -رسالة في ثبوت اليبلؿ  -السيد دمحم عمي األبطحي  -ص 71

3

 -القضاء في الفقو اإلسبلمي  -السيد كاظـ الحائري  -ىامش ص 25
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وذكر المير از أبو الحسف الشعراني التوقيع المنسوب لئلماـ الميدي ﴿عميو
السبلـ﴾ فدفع قوؿ مف تمسؾ بو بضعف التوقيع سندا لمجيولية إسحاؽ بف

يعقوب قائبلً ﴿ :تملسؾ بعض المتأخريف برواية في الحتمجاج عف إلسحاؽ بف
يعقوب وىو رمجل ممجيوؿ وفييا « أما الحوادث الواقعة فارمجعوا فييا إلى رواة

أحاديثنا » وفيو أول ضعف الرواية ﴾. . .

﴿﴾1

.

وذكر المحقق الشيخ دمحم الرازي في تعميقو وتحقيقو عمى كتاب وسائل الشيعة

لمحر العاممي في ذكر حاؿ إسحاؽ بف يعقوب قائبلً ﴿ :ممجيوؿ ل نعرفو في

الرمجاؿ ﴾

﴿﴾2

.

بعد أف أستعرضنا جممة ممف ذكر سند التوقيع ورجالة وقطع كبل منيـ بعدـ

توثيق راوي التوقيع إسحاؽ بف يعقوب وعدوه مف مجاىيل الرجاؿ في كتبيـ

الرجالية .

وكذلؾ ما قالو المحقق الخوئي والسيد االبطحي في حاؿ دمحم بف دمحم بف عصاـ

مف المجيولية وعدـ التوثيق فبل يخفى فيما ذكرناه مف أقواؿ المحققيف في ذلؾ

ومف ىنا يكوف القطع ظاى اًر بضعف التوقيع سنداً وبذلؾ ال يمكف لمثل ىذه
التواقيع والروايات المجيولة الراوي اف تكوف دليبلً يستدؿ بو عند المحققيف ولكف

الغريب عند األصولييف ىو أستدالليـ التاـ بيذا التوقيع عمى مسألة وجوب التقميد

مع قوليـ بأف ىذا التوقيع قد صدر عف شخص مجيوؿ الحاؿ قد قطع

بمجيوليتو المحققوف وأصحاب الرجاؿ فيذا مف جية ومف جية أخرى قاؿ

األصوليوف اف رواية المجيوؿ ال تقبل عندىـ كما صرح العبلمة الحمي بذلؾ

1
2

 شرح أصوؿ الكافي  -مولي دمحم صالح المازندراني  -ج  - 10ىامش ص 99 -وسائل الشيعة – الحر العاممي  -ج  - 18ىامش ص 101
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قائبلً ﴿ :ل تقبل رواية الممجيوؿ حالو﴾

﴿﴾1

 .وذكر المحقق النراقي قوؿ المحقق

الحمي والعبلمة الحمي في مسألة قبوؿ أو رفض خبر المجيوؿ قائبلً ﴿ :أف

المحقق والعامة تراىما يقولف  . . . :خبر ممجيوؿ الحاؿ ليس بحمجة  ،ألنو

ل يفيد غير الظف  ،وىو ليس بحمجة ﴾

﴿﴾2

فإذا كاف خبر المجيوؿ ال يفيد غير الظف الذي ال يغني مف الحق شيء فمماذا
ىذا التعويل عمى رواية أسحاؽ بف يعقوب – مع القطع بمجيوليتو  -وال تكاد

تجد بحثاً يخص التقميد أو مباحث والية الفقيو اال وتجد رواية إسحاؽ بف يعقوب

في صدر األدلة وتجد االعتناء بيا والتعويل عمييا باالستدالؿ فيذا تناقض يجب
االلتفات إليو .

بقي لدينا شيء واحد ليكتمل بذلؾ مناقشة سند التوقيع وىو اف الشيخ الكميني قد

روى ىذا التوقيع لدمحم بف دمحم بف عصاـ الكميني نقبلً عف إسحاؽ بف يعقوب لو

فرضنا اف الكميني كاف يعتمد عمى إسحاؽ بف يعقوب وتوثيقو لنقل ىذا التوقيع

في كتابو الكافي ولكف الغريب اف الشيخ الكميني لـ ينقل ىذا التوقيع ولـ يشر

إليو في الكافي فما ىي العمة في ذلؾ ؟ طبعاً نحف نناقشكـ وفق الطرؽ المعتمدة
عندكـ ونقوؿ لكـ اف عدـ نقل الشيخ الكميني ليذا التوقيع في كتابو الكافي يوحي
بعدـ موثوقية ىذا التوقيع ولو كاف ناقمو يعتمد عميو لصنفو في كتابو فما ىو

اإلشكاؿ في عدـ الذكر ليذا التوقيع والشيخ الكميني في جممة رجالو بل أنو الناقل
الثاني في رجاؿ التوقيع ؟

الى ىنا نكتفي بيذا القدر مف المناقشة في سند التوقيع وال يخفى عمى مف دقق

النظر مف ضعفو سنداً ومجيولية ناقمو عند األصولييف .
1
2

 مبادئ الوصوؿ  -العبلمة الحمي  -ص 207 - 206 -عوائد األياـ  -المحقق النراقي  -ص 356
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مناقشة متف التوقيع :
قر المتف فإنو يبلحظ
قبل البدء بمناقشة ما جاء في التوقيع ال يخفى عمى مف أ

بأف التوقيع ىو عبارة عف أجوبة ألسئمة لـ يرد ذكرىا في الخبر ولذلؾ ترى

تصريح بعض الفقياء والمحققيف بذلؾ واضح .

إف الذي ييمنا بالتوقيع المنسوب لصاحب األمر ﴿عميو السبلـ﴾ ىو قولو﴿ :وأما
الحوادث الواقعة فارمجعوا فييا إلى رواة حديثنا فإنيـ حمجتي عميكـ وأنا حمجة هللا

عمييـ﴾ .

لقد أحتج األصوليوف بيذا الجزء مف التوقيع المنسوب عمى مسألة وجوب تقميد

الفقياء وأستندوا بذلؾ بقولو ﴿عميو السبلـ﴾ بالرجوع إلى رواة الحديث فيما يخص

الحوادث الواقعة وقد عرفنا بأف ىذا التوقيع جاء جواباً ألسئمة لـ تذكرىا كتب

الحديث بل أقتصر أصحاب المصنفات الروائية عمى نقل ىذا التوقيع وعمى ىذا

األساس فإننا ال نستطيع الجزـ بماىية الحوادث الواقعة التي أشار إلييا السائل
إسحاؽ بف يعقوب لعدـ عممنا بالسؤاؿ الذي بعث بو لمناحية المقدسة والذي لـ

يذكر في الرواية أصبلً فعمى ىذا يمكف االحتماؿ لنوع الحوادث الواقعة في ثبلثة

أحتماالت ىي :

اإلحتماؿ األوؿ :
أف تكوف الحوادث الواقعة ىي مستحدثات المسائل الفقيية وىذا اإلحتماؿ ال
يكوف دقيقاً بسبب وجود السفير المتصل باإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ بالمباشرة

القطعية فيو أولى بالسؤاؿ مف غيره مف الفقياء وقد تـ الجواب في نفس التوقيع

عمى جممة مف المسائل الفقيية كقولو ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :أما الفقاع فشربو
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حراـ  ،ول بأس بالشمماب ﴾ وقولو ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :وثمف المغنية حراـ ﴾

وجوابو فيمف أستحل مف أمواؿ آؿ البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾  ﴿ :وأما المتمبلسوف

بأموالنا فمف الستحل منيا شيئاً فأكمو فإنما يأكل النيراف ﴾ وقولو ﴿عميو

السبلـ﴾ في مسألة الخمس  ﴿ :وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ومجعموا منو في
حل إلى وقت ظيور أمرنا لتطيب ولدتيـ ول تخبث﴾ وال يخفى عمى الفقياء بأف

ىذه المسائل مف المسائل الفقيية فمو أراد اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ حث الناس عمى
سؤاؿ الفقياء المر إسحاؽ بف يعقوب بسؤاؿ الفقياء عف المسائل التي سأؿ عنيا

كما حدث ذلؾ في أمر انتقاؿ النيابة مف الشيخ العمري إلى الشيخ حسيف بف
روح حيف أمر اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ العمري بتوجيو الناس لسؤاؿ بف روح ودفع

األمواؿ إليو لكي يطمئف الناس بنيابة حسيف بف روح قبل أف يستمميا بأكثر مف
عاميف أو ثبلثة ولكف األمر ىنا مختمف فقد أجاب اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ عف
جميع مسائل إسحاؽ بف يعقوب كما يظير في متف التوقيع نفسو وىذا مف جية

ومف جية أخرى ال يخفى اف التوقيع المذكور قد خرج في زمف النائب الثاني

لئلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ وىو الشيخ الجميل دمحم بف عثماف العمري والذي
بقي مضطمعاً بمسؤولية النيابة نحواً مف خمسيف سنة

﴿﴾1

ولـ يحدد تأريخ التوقيع

فربما ظير في بداية توليو لمسفارة أو خبلؿ ىذه المدة وىي مدة ليست بقصيرة

فكيف يمكف اف ُيرجع اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ شيعتو إلى الفقياء ألخذ األحكاـ
الشرعية منيـ في تمؾ الفترة مع وجود النائب فما ىي العمة مف وجود النائب إذف
؟ الذي يعطي أحكاـ المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ بالمباشرة القطعية والتي أمتدت

بعد وفاة الشيخ العمري ما يقرب مف خمسة وعشريف عاماً أضافة إلى ذلؾ لو
1

 -الغيبة لمطوسي -ص223
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قمنا بأف ىذا التوقيع قد صدر مف المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ حتى وصل إلى
الشيخ الكميني فيمزمو االشتيار بيف الناس وفقياء اإلمامية ولفيـ الفقياء والناس
اف الواجب سؤالو ىو الفقيو المتضمع بالروايات والذي وصفو اإلماـ براوي

الحديث ولكف ىذا الفيـ الذي حاوؿ األصوليوف التركيز عميو وفيمو أغمبيـ لـ

يكف موجوداً مف األساس بل ما ىو موجود عمى العكس مف ذلؾ فنشاىد ما نقمو
الشيخ الطوسي بأف المواليف وحتى بعض الفقياء المخمصيف كانوا يتوجيوف
بالسؤاؿ إلى النائب بل ويأتي بعضيـ مف مسافات بعيدة كخراساف وغيرىا لمسؤاؿ

واالستعبلـ عف النائب والذي كاف يسكف بغداد حتى أمتد األمر إلى النائب

الثالث الشيخ حسيف بف روح الذي تولى منصب النيابة ما يقرب مف واحد

وعشريف عاـ وخرجت عمى يديو تواقيع كثيرة نقل منيا الشيخ الطوسي ما نقل

وكانت حاوية عمى الكثير مف المسائل الفقيية منيا ما ُسئل عف الفص
الخماىف﴿ ﴾1ىل تجوز فيو الصبلة إذا كاف في إصبعو ؟

فجاء الجواب  ﴿ :فيو كراىة أف يصمي فيو  ،وفيو إطاؽ  ،والعمل عمى

الكراىية﴾﴿ ﴾2و ُسئل أيضاً عف رجل اشترى ىديا لرجل غائب عنو  ،وسألو أف
ينحر عنو ىديا بمنى  ،فمما أراد نحر اليدي نسي أسـ الرجل ونحر اليدي  ،ثـ
ذكره بعد ذلؾ أيجزي عف الرجل أـ ال ؟ .

فجاء الجواب  ﴿ :ل بأس بذلؾ وقد أمج أز عف صاحبو﴾

﴿﴾3

1

 -خماىاف  :حجر صمب في غاية الصبلبة أغبػر يضػرب إلػى الحمػرة وقيػل إنػو نػوع مػف الحديػد يسػمى بالعربيػة

الحجر الحديدي والصندؿ الحديدي وقيل  :أنو حجر أبمق يصنع منو الفصوص

2
3

.

 الغيبة  -الشيخ الطوسي  -ص 379 -نفس المصدر السابق
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وال يخفى أف ىذه األسئمة مف الفقييات وقد نقل الشيخ الطوسي في الغيبة عدد
مف ىذه النوعية مف األسئمة التي وجيت إلى النائب والتي خرجت التواقيع
بجوابيا عف الناحية المقدسة فما ىي العمة مف توجيو الناس إلى الفقياء مع وجود

النائب الذي ينقل األحكاـ القطعية مف المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ إال إذا قمنا بانو

﴿عميو السبلـ﴾ عنى بقولو ﴿رواة حديثنا﴾ النواب أنفسيـ وىذا ما نفيمو مف

كبلمو ﴿عميو السبلـ﴾ وىذا واضح جداً ألنيـ فعبل كانوا ينقموف كبلـ اإلماـ
﴿عميو السبلـ﴾ ويروونو لمناس وال يوجد غيرىـ راوي لحديث الميدي ﴿عميو
السبلـ﴾ وقولو رواة حديثنا أي الحديث الذي خرج منو وتواقيعو التي صدرت

عمى امتداد عصر النيابة فمف كاف يروي حديثو غير نوابو ﴿رضي هللا عنيـ﴾

َف ُيـ خاصتو وناقمي أحكامو لمناس وما يؤكد ىذا المعنى ىو ما قالو ﴿عميو
السبلـ﴾ بعد أف قاؿ وأما الحوادث الواقعة  ...قاؿ ﴿وأما دمحم بف عثماف العمري
 -رضي هللا عنو وعف أبيو مف قبل  -فإنو ثقتي وكتابو كتابي ﴾ وفي ىذا

الكبلـ تصريح بأف دمحم بف عثماف راوي ألحاديثو بل وكتاب الشيخ كتاب الميدي

﴿عميو السبلـ﴾ وبيذا نفيـ بأف رواة حديثو ىـ نوابو أنفسيـ وال يمكف حمميا عمى
غيرىـ.

الحتماؿ الثاني :
أف تكوف الحوادث الواقعة ىي غير المسائل الفقيية المستحدثة بل قد تكوف

حوادث أخرى ال نعمـ كنييا لعدـ عممنا بسؤاؿ إسحاؽ بف يعقوب وماذا أراد
بسؤالو حيف قاؿ  ﴿ :لسألت دمحم بف عثماف العمري رضي هللا عنو أف يوصل لي
كتابا قد لسألت فيو عف ملسائل أشكمت عمي فورد في التوقيع بخط مولنا

صاحب الزماف عميو اللساـ  ﴾ . . .فبل نعمـ ماىي الحوادث الواقعة التي
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قصدىا أسحاؽ بف يعقوب في سؤالو فمـ يصمنا اال جواب اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾
وىذا الجواب متصرؼ عمى وجوه عدة فقد كثرت الحوادث في ذلؾ الزمف

خصوصاً حينما أرتد جماعة مف اإلمامية وأصبحوا في ركب الممعونيف فمنيـ مف

أدعى النيابة ومنيـ مف سمؾ مسمؾ المخالفيف في عقائد المسائل فيحتمل اف
يكوف سؤاؿ أسحاؽ بف يعقوب عف الحوادث التي حدثت بيذا الخصوص

خصوصاً إذا عممنا بأف عيد أدعاء السفارة زو اًر وكذباً قد بدأ في عيد الشيخ دمحم
بف عثماف العمري فكاف أوؿ مف أدعاىا ىو دمحم الشريعي والذي كاف مف
أصحاب اإلماميف اليادي والعسكري ﴿عمييما السبلـ﴾ ثـ بعد ذلؾ انحرؼ وكاف

أوؿ مف أدعى مقاماً لـ يجعمو هللا فيو ولـ يكف أىبلً لو فخرج التوقيع بمعنو
والبراءة منو وأدعى بعده النيابة كذباً دمحم بف نصير النميري وىو أيضاً كاف مف

أصحاب العسكرييف ﴿عمييما السبلـ﴾ ثـ بعد ذلؾ أنحرؼ وأصبح يستخدـ أسـ
صحبتو لئلماـ العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ في الربح المادي والمنفعة الشخصية

﴿﴾1

وتبعو بعد ذلؾ في االدعاء أحمد بف ىبلؿ الكرخي وىذا قد عاصر اإلماـ الرضا

﴿عميو السبلـ﴾ ومف بعده مف أبائو ﴿عمييـ السبلـ﴾ حتى اإلماـ العسكري
﴿عميو السبلـ﴾ وتوفى بعد الغيبة الصغرى بسبع سنوات وكاف مف المتصوفيف

أدعى الوكالة لئلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ في زمف الشيخ دمحم بف عثماف
العمري فخرج التوقيع بمعنو والتحذير منو

﴿﴾2

وقاؿ السيد الصدر في أبف ىبلؿ :

﴿ اف أبف ىاؿ كاف يتمقى األوامر مف اإلماـ الميدي ﴿عميو اللساـ﴾ – ولو

1
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بالوالسطة -إل إنو كاف يلستبد برأيو فييا ول يطبق إل ما يريد وكيف يريد فدعا

عميو اإلماـ الميدي فبتر هللا عمره ﴾

﴿﴾1

.

وأدعى بعد أبف ىبلؿ النيابة أبو طاىر دمحم بف عمي بف ببلؿ الببللي وكاف مف

أصحاب اإلماـ العسكري ﴿عميو السبلـ﴾ أيضاً وىذا قد عده أبف طاووس مف
السفراء في زمف الغيبة إال أف الشيخ الطوسي ذكره مف المذموميف الذيف أدعوا

البابية وتمسؾ باألمواؿ التي كانت عنده لئلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ وأمتناعو عف
تسميميا وأدعى بانو ىو الوكيل وليس غيره وأبف ىبلؿ ىذا قد ألتقى بالميدي

﴿عميو السبلـ﴾ بحضور الشيخ العمري
بذمو

﴿﴾3

﴿﴾ 2

فخرج التوقيع مف صاحب الزماف

وأدعى بعده أبو بكر دمحم بف أحمد بف عثماف المعروؼ بالبغدادي وىو

أبف أخ الشيخ أبي جعفر العمري النائب الثاني وحفيد عثماف بف سعيد العمري
النائب األوؿ ففضح أمره عمو دمحم بف عثماف النائب الثاني لصاحب األمر
﴿عميو السبلـ﴾ ثـ تبعو بإدعاء النيابة أسحاؽ االحمر ومف بعده رجل يعرؼ

بالباقطاني وقد عبر السيد الصدر عف مدعي السفارة كذباً في زمف العمري

الثاني قائبلً  ﴿ :قد كاف بعضيـ صالحيف في مبدأ أمرىـ ومف أصحاب
اإلماميف اليادي والعلسكري ﴿عمييما اللساـ﴾ فأنحرفوا ولسمكوا ملسمؾ التزوير

فمجابييـ العمري رضي هللا عنو بكل قوه وأنتصر عمييـ وخرمجت مف الميدي

﴿عميو اللساـ﴾ التواقيع والبيانات بمعنيـ والبراءة منيـ والتأكيد عمى كذب
لسفارتيـ ولسوء لسريرتيـ ﴾

﴿﴾4
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وىذا كمو قد حدث في زمف السفير الثاني الذي نحف بصدد مناقشة التوقيع

المنسوب الذي صدر في زمانو ﴿رضواف هللا عميو﴾ وكل الذي ذكرناه يندرج

ضمف الحوادث الواقعة التي سأؿ عنيا إسحاؽ بف يعقوب فيحتمل اف يكوف

سؤالو عف ىذه الحوادث تحديداً فإنيا وببل شؾ أعظـ بكثير مف المستحدثات
الفقييو بل يكوف االحتماؿ في سؤاؿ إسحاؽ بف يعقوب عف ىذه الحوادث أكثر
بكثير عما يسألو عف الفقييات فبل يخفى خطرىا عمى األمة بأسرىا  -أي تفشي

ادعاء السفارة كذباً  -وخصوصاً مف أناس كاف يعوؿ أكثر اإلمامية عمييـ

ويعدىـ مف أصحاب األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ والثقاة الموثوقيف في صحبتيـ واذا

بيـ قد ادعوا النيابة وجمسوا يأمروف وينيوف ويأخذوف األمواؿ بحجة صحبتيـ
لؤلئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ كما اف ىذه الحوادث الواقعة قد أمتدت إلى زمف السفير

الثالث حسيف بف روح وأدعى ىذه المرة وكيمو الشممغاني النيابة فعزلو أبف روح

وكاف الشممغاني شيخاً مستقيماً صالحاً وكاف الناس يقصدونو ويمقونو في
حوائجيـ وميماتيـ وكانت تخرج عمى يديو التوقيعات مف اإلماـ الميدي ﴿عميو

السبلـ﴾ عف طريق أبف روح

﴿﴾1

ثـ بعد ذلؾ حممو الحسد ألبي القاسـ بف روح

عمى ترؾ المذىب والدخوؿ في المذاىب الردية وظيرت منو مقاالت منكرة

وأصبح غالياً يعتقد بالتناسخ وحموؿ االلوىية فيو
الناحية المقدسة بمعنو جاء فيو  ﴿ :دمحم بف عمي المعروؼ بالشممغاني وىو
﴿﴾2

فخرج بعد ذلؾ التوقيع عف

ممف عمجل هللا لو النقمة ول أميمو قد ارتد عف اإللساـ وفارقو وألحد في ديف

1
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هللا وأدعى ما كفر معو بالخالق مجل وتعالى  ،وافترى كذباً وزو اًر  ،وقاؿ بيتاناً

واثماً عظيماً ﴾. . .

﴿﴾1

وال شؾ اف ىذه الحوادث التي وقعت في زمف النواب أعظـ بكثير مف
المستحدثات الفقيية ففييا تقرير المصير فأما أف تسمؾ األمة طريق الحق فتتبع

الصادؽ وأما اف تسمؾ طريق الباطل فتتبع الكاذبيف والمدعيف زو اًر لمنيابة عف

اإلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ .

وفي ىذه الحوادث يكوف أستحالة الرجوع إلى الفقياء لمعرفة الصادؽ عمى هللا

بأدعائو لمنيابة مف الكاذب عمى هللا بل يكوف المقصوديف برواة الحديث ىـ

النواب أنفسيـ ألنيـ اتصفوا بيذه الصفة لعمة نقل حديث اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾
لمناس وىذا أوال أما ثانياً فمو كاف رواة الحديث ىـ الفقياء فإف تقميد الفقياء في

مسائل العقيدة باطل عندىـ ألف العقيدة مف أصوؿ الديف والتقميد في األصوؿ

باطل وبيذه الحالة يكوف المقصود الحقيقي براوي الحديث ىو النائب عف

المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ واذا رجع الناس بيذه الحوادث لمفقياء ألشتبو عمييـ

األمر ولقالوا بأغمب المدعيف زو اًر بانيـ عمى حق وذلؾ لحكميـ بظاىر األمر

فأغمب المدعيف كما قمنا قبل قميل كانوا مف أصحاب األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾

والذيف يعوؿ عمييـ ثـ أنحرفوا بعد ذلؾ وىذه االمور  -أي انحرافات المدعيف –

ال يمكف تشخيصيا بالظاىر بل ال بد مف إماـ معصوـ يكشف االمور ويعرؼ

الناس صبلح الشخص مف عدمو فيخرج بذلؾ بيانو عف طريق رواة حديثو لمناس
فيعرؼ الناس الصالح مف الطالح فيتبعوف الصالح ويذروف الطالح .

1
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وخبلصة القوؿ في ىذا االحتماؿ أف الحوادث الواقعة ىي الحوادث العقائدية التي
تحدث في األمة كأدعاء النيابة وظيور بعض النظريات الفمسفية المنحرفة والتي
ُ
صحبوا األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ أو غيرىـ مف الذيف كانوا
تخرج عف أناس قد َ
عمى الصبلح والوثاقة حتى عند النواب أنفسيـ فبل يخفى ما ليذه النظريات

المنحرفة مف االثر البالغ في أضبلؿ األمة وأنحرافيا فتكوف مشمولة أيضاً
بالحوادث الواقعة وىي بعيدة عف االحتماؿ األوؿ كما انيا اقرب بكثير إلى حقيقة

سؤاؿ إسحاؽ بف يعقوب .

الحتماؿ الثالث :
وىو أف تكوف الحوادث الواقعة شاممة لبلحتماليف األوؿ والثاني أي اف تكوف
شاممة لمستحدثات المسائل الفقيية ولممستحدثات التي تحصل في ساحة العقيدة

اإلسبلمية وفي كمتا الحالتيف يكوف الرجوع إلى راوي حديث اإلماـ ﴿عميو
السبلـ﴾ واالستعبلـ منو عف الخبر اليقيف فيو – أي النائب -حجة اإلماـ
﴿عميو السبلـ﴾ عمينا فبل يستطيع أحد اف يحل محل النائب برواية حديث

المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ وقد أشار اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ إلى ثقتو دمحم بف
عثماف العمري في نفس التوقيع وفي ذلؾ أشارة إلى اف العمري راوي حديثو فيو

﴿عميو السبلـ﴾ بقولو ﴿ :وكتابو كتابي﴾ أشار إلى درجتو العالية في الوثاقة

بحيث كل ما يصدر منو فقد صدر مني وبذلؾ فيو الثقة المأموف والراوي لكبلـ

المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ .

وقبل أف ننيي نقاشنا بيذا الشطر الذي ذكر في الرواية أحببت أف أبيف شيء ىو
في غاية األىمية وىو إذا تنزلنا جدالً وقمنا بأف رواة الحديث ىـ الفقياء وأف
التوقيع قد أعطى الوجوب بالرجوع ليـ وتقميدىـ ولو تنزلنا جدال وقبمنا بأف
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الحوادث الوقعة ىي مستحدثات المسائل الفقييو ومع ىذا يجب االلتزاـ بما قالو
التوقيع فإف التوقيع قد أشار إلى الرجوع لرواة الحديث بالحوادث الوقعة فقط

وليس بكل الفروع وىذا بحد ذاتو ُيعد خبلفاً لمبدأ التقميد مف األساس الذي ينص
بالرجوع لمفقيو وتقميده في كل فروع الديف وليس في المستحدثات فقط ولو رجعنا

اآلف إلى الفقياء في المسائل المستحدثة لوجدتيـ في غاية االختبلؼ في حكميا
كما اف ىذا االختبلؼ بيف الفقياء لـ يحبس في دائرة المستحدثات الفقيية فقط

بل تعدى ىذه الدائرة بكثير فمـ تبقى مسألة اال واختمف الفقياء في حكميا وليس
في ىذا الزمف فقط بل مف زمف بعيد وكما ذكرنا في الباب األوؿ .

إف الرجوع إلى رواة الحديث إنما ىو لمعرفة حديث اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ ال

لمعرفة آ ارئيـ واجتياداتيـ المختمفة بيف التحميل والتحريـ ولـ يؤذف لنا بأخذ ما

يقولوه شخصيا مف فتوى وغيرىا مف االمور ذات الطابع الشخصي ولذلؾ قاؿ

اإلماـ رواة الحديث ولـ يقل الفقياء وىذا فرؽ بيف التعبيريف وفي ىذا المقاـ قاؿ

الفيض الكاشاني عف ىذا التوقيع ما ىذا نصو  ﴿ :وبالمجممة قد أذنوا في األخذ

باألخبار والكتب بالتلسميـ واإل نقياد ولـ يأذنوا في األخذ باآلراء واإلمجتياد بل

نيوا عنو فميس لنا إل اإل تباع والقتصار عمى اللسماع مف دوف ابتغاء الدليل

وهللا يقوؿ الحق وىو ييدي اللسبيل﴾

﴿﴾1

.

إف المجتيديف لـ يكتفوا بإتباعيـ لمعقل وأبداء اآلراء فحسب بل راحوا يصرفوف

الكبلـ عف معناه ويتأولوف التوقيع إلى تأويبلت ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف فقد

ذكر الشيخ منتظري في معرض فمسفتو لحديث الرواة وكيف اف اإلماـ قاؿ

ارجعوا إلى رواة حديثنا حيث قاؿ ما ىذا نصو  ﴿ :قولو ﴿عميو اللساـ﴾ " :
1
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فإنيـ حمجتي عميكـ َ " .ف ُيـ بمجعمو ﴿عميو اللساـ﴾ صاروا حمجة عمينا  ،كما
ىو حمجة هللا المطمق  .واطاقو يقتضي مجواز الرمجوع إلى فقياء الشيعة واألخذ

اء حصل العمـ أو الوثوؽ مف قوليـ أـ ل  ،فيكوف حمجة
بقوليـ  ،لسو ً
﴿﴾1
مطمقا﴾
فمينظر العاقل إلى ىذا الكبلـ فيل اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ يدفع المواليف إلى إتباع
الرجاؿ دوف التحقق مف وثاقة أقواليـ أو صدقيا وىـ في غاية االختبلؼ أترؾ
باقي التعميق لمقارئ الكريـ .

وبعد ىذا البياف نكتفي بما تقدـ مف الكبلـ حوؿ ىذا الشطر الذي جاء في متف

التوقيع والذي جعمو الفقياء كمسمار جحا فبل تكاد تجد بحثا في التقميد قد خبل
مف االحتجاج بيذا الشطر الذي ذكرناه حتى حفظو االطفاؿ والكيوؿ كحفظ

االناشيد دوف دراية بما حواه سندا وداللة .

إف ىذا الجزء مف التوقيع لـ ييممو الفقياء بل عولوا عميو غاية التعويل وصنفوه
بعناية لما فيو مف الخدمة لمصالحيـ أما ما أىممو الفقياء في ىذا التوقيع فقد

غاب عف اذىاف الناس ولـ يفقيوه لعدـ مراجعة أغمب الناس لمروايات كاممة

والتحقيق بما قالو المعصوموف ﴿عمييـ السبلـ﴾ في كبلميـ شأنيـ بذلؾ شأف

مف سبقيـ مف األمـ السالفة .

لقد أىمل الفقياء في ىذا التوقيع جزءاً منو ولـ يعيروا لو أىمية في نقاشاتيـ بل
اغمضوا العيف عنو وشجعيـ في ذلؾ سفاىة بعض المقمديف الذيف ينظروف لقوؿ
الفقيو عمى انو قوؿ معصوـ غير قابل لمنقاش مف األساس وعمى أية حاؿ قد

جاء في ذيل ىذا التوقيع ما يدؿ عمى اف كل مف أستحل شيء مف أمواؿ اإلماـ

﴿عميو السبلـ﴾ فأكمو فإنما يأكل النيراف وذلؾ في قولو ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :وأما
1
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المتمبلسوف بأموالنا فمف الستحل منيا شيئاً فأكمو فإنما يأكل النيراف﴾  .وىذا
قوؿ ال يخفى في عموـ إطبلقو فكيف جاز لمفقياء اف يستحموا أمواؿ اإلماـ

فضبلً عف استخداميا في انشاء مؤسساتيـ ومكاتبيـ فالذي يؤمف بيذا التوقيع
عميو اف يؤمف بكل ما جاء بو فذلؾ تصديق لقوؿ المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ وال
يكوف كالذيف يؤمنوف ببعض ويكفروف ببعض فيكونوف
ض اْل ِك َت ِ
 ... ﴿ :أَ َف ُت ْؤ ِمُنو َف ِبَب ْع ِ
ض
اب َوَت ْك ُفُرو َف ِبَب ْع ٍ
ِمنكـ ِإلَّ ِخ ْزي ِفي اْلحي ِ
الدْنَيا َوَي ْوَـ اْل ِقَيام ِة ُيَرُّدو َف
اة ُّ
ٌ
ََ
ُْ
َ
﴿﴾1
ِب َغ ِ
اف ٍل َع َّما َت ْع َمُمو َف ﴾ .

بذلؾ مصداقاً لقولو تعالى
َف َما َمج َزاء َمف َي ْف َع ُل َذِل َؾ
إلى أ َ ِ
ِ
ّللا
َشّد اْل َع َذاب َو َما ّ ُ

فكيف أستحل الفقياء أمواؿ اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ وأخذوا يتصرفوف بيا بما
يرضييـ مدعيف بذلؾ أحراز رضا المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ فيل يرضى اإلماـ

الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ ببناء مؤسسات ومكاتب تحت مسميات شخصية في
أوربا وأستراليا وأمريكا بحجة نشر اإلسبلـ وأف اقرب الناس إلييـ ال يفقو مف

الديف شىء وأف شعوبيـ ال تجد رغيف خبز تسد بو جوعيـ وىـ يبذروف أمواؿ

اإلماـ في بناء مؤسساتيـ وىيئاتيـ في دوؿ الغرب لنشر أفكارىـ وكتبيـ

الشخصية وفي نياية المطاؼ يرث أبنائيـ البررة !! ىذه المؤسسات بل ويرثوف

كل ما تبقى في بيت الماؿ أليست ىذه بأـ الميازؿ في تأريخنا اإلسبلمي ؟!

يقوؿ مرتضى مطيري  ﴿ :إف الناس يروف بأـ أعينيـ ما يقوـ بو أبناء بعض

المرامجع الكبار وأحفادىـ والمقربيف إلييـ مف حياة بذخ وفوضى وتبذير ألمواؿ

الملسمميف فيل فكر أحدىـ في الضرار التي تمحقيا ىذه العماؿ بكياف الحوزة
؟﴾

﴿﴾2

1
2
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يتجر عمى أخذ
أ
إف أغمب الفقياء القريبيف مف عصر النواب لـ يكف أحداً منيـ
الخمس فضبلً عف التصرؼ بو حتى مضت السنوف وأمنوا مكر هللا فقاموا

باستحداث بعض اآلراء الداعمة ألخذ الخمس مف اإلمامية والتصرؼ بو تدريجياً

وفق آراء متفاوتة بيف الكنز واالدخار واالئتماف ثـ جاءت أقواؿ بصرفو عمى
فقراء بني ىاشـ ثـ بعد ذلؾ تعددت األقواؿ واآلراء الخمسية بيف الفقياء حتى

استقروا عمى رأي واحد وىو التصرؼ بو بما يحرز رضا اإلماـ الميدي ﴿عميو
السبلـ﴾

﴿﴾ 1

فأكموا بو وشربوا حتى تخموا وظيرت اعراض التخمة عمييـ في

بيوتيـ الفاخرة وحماياتيـ الشخصية وغيرىا كثير فأصبحوا يتنعموف بأمواؿ اإلماـ

وأيتاـ وأرامل اإلمامية فمف منيـ رايناه يعمل ويكد كما يعمل عباد هللا بل كما

كاف حاؿ األنبياء والرسل بل وحتى األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ .

إف الفقياء قد أخفوا شط اًر آخر قد جاء ضمف ىذا التوقيع وىو قولو ﴿عميو

السبلـ﴾ ﴿ :وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ومجعموا منو في حل إلى وقت ظيور
أمرنا لتطيب ولدتيـ ول تخبث ﴾ فإذا أخذتـ بيذا التوقيع وجب عميكـ أف تحموا

الخمس لمشيعة واف ال تجبرونيـ عمى اعطاكـ اياه أف قمتـ بصحة ىذا التوقيع

وجب عميكـ أف تصححوه مف أولو إلى أخره وأف ال تقتطعوا بعضاً دوف بعض .

مناقشة الدليل الروائي الثالث :
ومما أستدؿ بو الفقياء عمى مسألة التقميد ىي مرسمة الفقيو التي رواىا الشيخ

الصدوؽ عف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ :
1

 -راجع الباب االوؿ موضوع االختبلؼ في الفتوى فقد فصمنا الكبلـ حينيا عف مسألة الخمس .
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﴿ الميـ ارحـ خمفائي قيل يا رلسوؿ هللا ومف خمفائؾ قاؿ  :الذيف يأتوف بعدي
ويرووف حديثي ﴾

﴿﴾1

.

مناقشة اللسند :
أورد الشيخ الصدوؽ ىذه الرواية تارة مرسمة

﴿﴾2

كما في الفقيو وفي عيوف أخبار

الرضا ﴿عميو السبلـ﴾ وكذلؾ في عمل الشرائع وتارة مسندة بأسناد مختمف كما

في األمالي ومعاني األخبار فقد أسند الحديث في االمالي عف الحسيف بف أحمد

بف إدريس عف أبيو  ،عف دمحم بف أحمد بف يحيى بف عمراف األشعري عف دمحم
بف عمي عف عيسى بف عبد هللا العموي العمري عف أبيو  ،عف آبائو  ،عف عمي

﴿عمييما السبلـ﴾

﴿﴾3

ولمناقشة ىذا االسناد نقوؿ  :أما دمحم بف أحمد بف يحيى فقد ذكره أبف داوود في

رجالو وقاؿ بانو مف الثقاة إال إنو كاف ال يبالي عمف يروي !! وذكر ذلؾ قائبلً :
﴿دمحم بف أحمد بف يحيى األشعري لـ ﴿ مجخ ﴾ صاحب " نوادر الحكمة " ﴿

لست ﴾ مجميل القدر كثير الرواية لكف قيل  :إنو كاف ل يبالي عمف روى ﴾

﴿﴾4

.

وذكر التفرشي في نقد الرجاؿ حاؿ دمحم بف أحمد بف يحيى وزاد عمى قوؿ أبف

داوود قائبلً ﴿ :دمحم بف أحمد بف يحيى  :أبف عمراف بف عبد هللا بف لسعد بف
مالؾ األشعري القمي  ،أبو مجعفر  ،كاف ثقة في الحديث إل أف أصحابنا قالوا :
1
2

 مف اليحضره الفقيو – الشيخ الصدوؽ  -ج - 4ص302 -اليداي ػػة  ،األوؿ  -الس ػػيد الامگايي ػػاني  -ص  / 34كت ػػاب البي ػػع  -الس ػػيد الخمين ػػي  -ج  - 2ص – 627

 /628كتػاب االجتيػػاد والتقميػد  -السػػيد الخػوئي  -شػػرح ص  * ﴾420 – 419اختمػف الفقيػػاء بالعمػل بالم ارسػػيل
وقد ترؾ اغمب الفقياء العمل بما جاء مرسبلً مف الروايات واالحاديث

3
4

 -األمالي – الشيخ الصدوؽ  -ص 247

 -رجاؿ أبف داود  -أبف داوود الحمي  -ص 165 - 164
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كاف يروي عف الضعفاء ويعتمد المرالسيل ول يبالي عمف أخذ  ،وما عميو في
نفلسو مطعف في شيء﴾

﴿﴾1

ومما تقدـ نفيـ بأنو ثقة في نفسو لكنو ال يبالي عمف يروي وعمف يأخذ الحديث
والرواية وبيذا فبل تنفع وثاقتو شيء ألف الفائدة مف الوثاقة في الرجاؿ إنما ىي

لعمة نقل األخبار الصحيحة واذا لـ يتحقق ذلؾ فبل تعد وثاقتو شيء وقد قاؿ

أصحاب الرجاؿ انو يروي عف غير الثقاة والضعفاء ويعتمد المراسيل فكيف
يصبح ثقة في نقمو لمروايات ؟

أما دمحم بف عمي ويحتمل انو دمحم بف عمي الكوفي فإذا كاف ىذا ىو المعني فقد

أختمف أصحاب الرجاؿ فيو بيف أبف معمر وأبف حياف وىما مجيوالف قاؿ
التفرشي في نقد الرجاؿ ﴿ :دمحم بف عمي الكوفي  -الذي يروي عنو البرقي

ويروي عف عثماف بف عيلسى وكأنو الذي يقع في اللسند في ىذه المرتبة بدوف
وصفو بالكوفي  -مشترؾ بيف ممجيوليف أبف معمر وأبف حياف﴾

﴿﴾2

اف الذي

يزيد مف احتماؿ كوف دمحم بف عمي ىو دمحم بف عمي الكوفي ما ذكرة الخوئي في

رجالو

﴿﴾3

في حاؿ عيسى بف عبد هللا المذكور في سند الصدوؽ فقاؿ اف دمحم بف

عمي الكوفي قد روى كتابو وليذا السبب أي لسبب ورود عيسى بف عبد هللا في

السند ودمحم بف عمي فيحتمل اف يكوف دمحم بف عمي ىو نفسو الكوفي الذي اختمف
فيو أصحاب الرجاؿ بيف مجيوليف ىما كبل مف أبف معمر وأبف حياف

1
2
3

 نقد الرجاؿ  -التفرشي  -ج  - 4ص 128 المصدر السابق  -ىامش ص 279 -معجـ رجاؿ الحديث  -السيد الخوئي  -ج  - 14ص 216
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أما عيسى بف عبد هللا العموي فقد عده الجواىري مف المجاىيل قائبلً ﴿ :عيلسى
﴿﴾1
بف عبد هللا العموي  :ممجيوؿ روى في الكافي وروضتو﴾
الى ىنا ننتيي مف مناقشو السند الذي ذكره الشيخ الصدوؽ في االمالي فنقوؿ :
إف ىذا الحديث ضعيف بيذا السند لورود دمحم بف أحمد بف يحيى فيو وىو رجل

ال يبالي عمف يروي  .أما دمحم بف عمي فقد اختمف أصحاب الرجاؿ فيو وىو

مشترؾ بيف كبلً مف أبف معمر وأبف حياف وىما مجيوالف  .أما عيسى بف عبد
هللا العموي فقد ذكر الجواىري بانو مجيوؿ الحاؿ وأف كاف نسبو يعود إلى آؿ

الرسوؿ ولكف ىذا ال يفيد في وثاقتو شيء إذا كاف مجيوؿ ومما تقدـ يتبف لنا

ضعف ىذا االسناد .

أما السند الذي ذكره الصدوؽ في معاني األخبار فيو يختمف بشيء يسير عما

قبمو فقد ذكر الصدوؽ االسناد قائبلً حدثنا أبي  -رحمو هللا  -قاؿ  :حدثنا عمي
بف إبراىيـ بف ىاشـ  ،عف أبيو  ،عف الحسيف بف يزيد النوفمي  ،عف عمي بف

داود اليعقوبي  ،عف عيسى بف عبد هللا بف دمحم بف عمر بف عمي بف أبي طالب
 ،عف أبيو  ،عف جده  ،عف عمي بف أبي طالب ﴿عميو السبلـ﴾

﴿﴾2

.

ولمناقشة ىذا االسناد نقوؿ  :الحسيف بف يزيد النوفمي قد ذكره النجاشي في رجالو
ونقل عف القمييف أنو غبل في اخر عمره

﴿﴾3

أما عمي بف داود اليعقوبي فقد قاؿ

1

 -المفيد مف معجـ رجاؿ الحديث  -دمحم الجواىري  -ص 448

3

 -رجاؿ النجاشي  -النجاشي  -ص 38

2

 -معاني األخبار  -الشيخ الصدوؽ  -ص 375 - 374
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الجواىري بانو مجيوؿ الحاؿ في قولو ﴿ :عمي بف داود اليعقوبي  :ىو والد
داود بف عمي اليعقوبي  -ممجيوؿ ﴾-

﴿﴾1

وبيذا يكوف السند الذي ذكره الشيخ الصدوؽ في معاني األخبار ضعيف بعمي

بف داوود اليعقوبي والحسيف بف يزيد وبيذا نكوف قد أنتيينا مف مناقشة السنديف

وثبت بالدليل ضعف كبلً منيا .

مناقشة المتف :
ال يخفى عمى كل ذي لب إف خمفاء الرسوؿ الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ ىـ األئمة

االطيار ﴿عمييـ السبلـ﴾ وقد تواترت األخبار بذلؾ عنيـ وعف عدتيـ االثنا

عشر خميفة وجاءت األخبار مف الفريقيف في عدتيـ وىـ كعدة نقباء بني إسرائيل

فقد روى الشيخ الصدوؽ في االمالي عف قيس بف عبد  ،قاؿ  ﴿ :كنا مجمولسا

في حمقة فييا عبد هللا بف ملسعود  ،فمجاء أعرابي  ،قاؿ  :أيكـ عبد هللا ؟ قاؿ

عبد هللا بف ملسعود  :أنا عبد هللا  ،قاؿ  :ىل حدثكـ نبيكـ ﴿ صمى هللا عميو

وآلو ﴾ كـ يكوف بعده مف الخمفاء ؟ قاؿ  :نعـ  ،اثنا عشر  ،عدة نقباء بني

إلسرائيل ﴾

﴿﴾2

وجاء عف أبف مسعود أيضاً عف رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ قاؿ ﴿ :

الخمفاء بعدي اثنا عشر  ،كعدة نقباء بني إلسرائيل ﴾

﴿﴾ 3

وجاء أيضاً عف

األسود بف سعيد اليمداني قاؿ  :سمعت جابر بف سمرة يقوؿ  :سمعت رسوؿ هللا

1

 -المفيد مف معجـ رجاؿ الحديث  -دمحم الجواىري  -ص 395

3

 -األمالي  -الشيخ الصدوؽ  -ص 387

2

 -األمالي  -الشيخ الصدوؽ  -ص 386
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﴿صمى هللا عميو وآلو وسميما﴾ يقوؿ  ﴿ :يكوف بعدي اثنا عشر خميفة كميـ مف

قريش﴾...

﴿﴾1

وقد تواترت األخبار بحاؿ الخمفاء االثني عشر فبل يختمف أثناف مف اإلمامية بأف
المقصوديف في ىذه األحاديث ىـ األئمة مف آؿ الرسوؿ ﴿عمييـ السبلـ﴾ كما

أستدؿ اإلمامية في مناظراتيـ العقائدية مع الفرؽ اإلسبلمية بأف خمفاء الرسوؿ
ىـ العترة الطاىرة مف آلو ﴿عمييـ السبلـ﴾ االثني عشر خميفة الذيف ورد ذكرىـ

في األحاديث التي ذكرناىا قبل قميل فيل اختمف األمر ىنا لكي يكوف الخمفاء
ىـ غير األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فيكوف شموليا لفقياء التقميد .

إف ىذه التناقضات في االستدالؿ والتي ال تخموا بحوث األصولييف منيا جاءت
نتيجة لدخوؿ العقل في التفسير والتأويل بما تشتيي النفس وىواىا فتارة يفسر

الحديث بداللتو عمى األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ويستدؿ بو عمى احقية المذىب

دوف سواه وتارة يفسر بأحقية الفقياء بخبلفة الرسوؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ وىذه

التناقضات قد جرت بعدىا تناقضات عدة ليس المقاـ سائغ لذكرىا ولكي ال

تأخذنا االستدالالت بعيداً لنتعرؼ عمى ما قالو جممة مف الفقياء حيف أستدؿ

عمى اف الخمفاء ىـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فمنيـ اليمداني في مصباح الفقيو

حيث قاؿ بانيـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ والشيادة ليـ بانيـ خمفاء الرسوؿ

﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ جاءت إجمالية لمشيادتيف  ﴿ :إف الشيادة بإمامتيـ وكونيـ
خمفاء الرلسوؿ صمى هللا عميو وآلو شيادة امجمالية بأف دمحما رلسوؿ هللا كما أف

ىذه أيضاً شيادة امجمالية بأنو ل إلو إل هللا فإف التوحيد مف اظير أبنائو
وأعظميا فيحصل بالعتراؼ بإمامة األ ئمة ما ىو الغرض األصمي ﴾

﴿﴾2

1
2

 الغيبة – الشيخ الطوسي – ص 128 – 127 -مصباح الفقيو ﴿ط.ؽ﴾  -آقا رضا اليمداني  -ج  1ؽ  - 2ص 347

.
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وقاؿ البيبياني في مصباح اليداية حيث تحدث عف معنى قولو تعالى ﴿اْلَي ْوَـ
ِ
ِ ِ
ِ
يت َل ُكـ ِ
اإل ْلساَ َـ ِديناً﴾ فقاؿ ﴿ :أف
أَ ْك َمْم ُت َل ُك ْـ ديَن ُك ْـ َوأَ ْت َم ْم ُت َعَمْي ُك ْـ ن ْع َمتي َوَرض ُ ُ

اآلية الكريمة تدؿ عمى نصب مجميع خمفاء الرلسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ،واأل ئمة مف بعده
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ،ل عمى نصب خميفة واحد منيـ بعينو  ،وال لزـ الىماؿ بالنلسبة إلى مف

لـ ينص عمى نصبو  ،وىو مناقض إلكماؿ الديف  ،واتماـ النعمة  ،وىو صمى

هللا عميو وآلو ولسمـ كما صرح بولية أمير المؤمنيف عميو اللساـ ونصبو يوـ

الغدير  ،صرح بأف األوصياء مف بعده ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مف ذريتو  ،ففي رواية الحتمجاج ،

بعد أف قاؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  " :ثـ مف بعدي عمي وليكـ وامامكـ بأمر هللا ربكـ " ثـ اإلمامة
في ذريتي مف ولده إلى يوـ القيامة﴾

﴿﴾1

وكذلؾ السيد دمحم حسيف الطباطبائي في القرآف واإلسبلـ حيف أستعرض جممة مف

اآليات الكريمة التي تدؿ عمى خبلفة األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ قاؿ ﴿ :يفيـ مف
ىذه اآليات أف النبي صمى هللا عميو وآلو ىو الذي يبيف مجزئيات وتفاصيل

الشريعة وىو المعمـ اإل ليي لمقرآف الممجيد وحلسب ما مجاء في حديث الثقميف

األ ئمة عمييـ اللساـ ىـ خمفاء الرلسوؿ في ذلؾ﴾

﴿﴾2

.

وقاؿ السبحاني في تعريفو لمتشيع اصطبلحاً  ﴿ :مف يشايع عميا واأل ئمة مف
بعده باعتبار أنيـ خمفاء الرلسوؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ،نصبيـ ليذا المقاـ بأمر مف هللا

لسبحانو ﴾

﴿﴾3

.

ثـ بعد ذلؾ جاءت طائفة أخرى مف األقواؿ التي تفسر الخمفاء بالعمماء أو

الفقياء لتثبت بذلؾ وجوب التقميد والرجوع إلى الفقياء دوف التفقو في الديف وجعل
1
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التفقو في الديف واجب كفائي ومف ىذه األقواؿ ىو ما قالو الامگايياني في

اليدايو حيث عمق عمى قوؿ النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ حيف قاؿ ﴿ :الميـ ارحـ

خمفائي﴾ قائبلً ﴿ :إف الظاىر مف الرواية أف أمر األمة بيد العمماء  ،كما أف

أمر األمـ اللسالفة كاف بيد األ نبياء  ،والتأويل في نظائر ىذا الخبر  ،والتصرؼ
فييا أف العمماء خمفاء الرلسوؿ ﴾

﴿﴾1

.

فيل يحق لنا التأويل والتصرؼ حتى نثبت بأف العمماء ىـ خمفاء الرسوؿ ؟
واألخبار صريحة بأف مقاـ الخبلفة إنما ىو خاص بآؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ .

وقاؿ السيد الخميني أيضاً بأف العمماء ىـ خمفاء الرسوؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ ُ ﴿ :يرى
مف تعظيـ هللا تعالى ورلسوؿ األكرـ واأل ئمة ﴿عمييـ اللساـ﴾ العمـ وحممتو وما
ورد في حق العمماء مف كونيـ  ﴿ . . .خمفاء رلسوؿ هللا ﴾ ﴾ . . . ،

﴿﴾2

.

وقد ذىب السيد الروحاني كذلؾ إلى القوؿ بأف المراد بخمفاء الرسوؿ ﴿صمى هللا

عميو وآلو وسمـ تسميما﴾ ىـ الفقياء وذلؾ في قولو  ﴿ :أف الفقياء ورثة األ نبياء

وأنيـ خمفاء رلسوؿ هللا صمى هللا عمى وآلو وحصوف اإللساـ كحصف لسور

المدينة ليا ﴾

﴿﴾3

.

قرنا ما كتبو فقياء اإلمامية مف محاوالت تأويمية وتصريفية لسحب بساط
بعد أف أ
الخبلفة لصالحيـ والجموس عمى عرش خمفاء الرسوؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ بعد أف بيف

الرسوؿ االكرـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ مف ىـ الخمفاء الحقيقيوف والذي قاؿ فييـ الخمفاء
بعدي إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل ونقل حديثو الفريقاف وأستدؿ بو اإلمامية
أيما استدالؿ وخصوصاً في النقاشات العقائدية التي جرت بيف الفرؽ اإلسبلمية
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بقي عمينا مناقشة نقاط أخرى لـ يتطرؽ ليا الفقياء وىي ىل يوجد ىنالؾ فقياء
في عصر النبي الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ عمى معنى رواة الحديث بغض النظر عف

اإلجتيادات التي جرت بيف الصحابة بل يكوف السؤاؿ بصيغة أخرى أكثر دقة
ىل يوجد في عصر النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ مف كاف ينقل حديث النبي وسنتو لمناس

؟

والجواب عمى ذلؾ بدييياً بااليجاب فقد كاف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ إماـ
الفقياء وكاف في زمف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ واليا عمى ببلد اليمف كما كاف حاؿ
سمماف وأبي ذر وعمار وغيرىـ مف الصحابة االجبلء رحمة هللا عمييـ فيؤالء

وغيرىـ مف الصالحيف كانوا َنعـ رواة الحديث وال ُسنة فمماذا لـ يقل الرسوؿ
﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ اف خمفائي الذيف يرووف حديثي وسنتي بل قاؿ ﴿الذيف يأتوف
بعدي يرووف حديثي ولسنتي﴾ وىذه البعدية ال يفيـ منيا إال التأكيد عمى خبلفة

مف يأتي بعده فيروي حديثو وسنتو وجميعنا يعمـ الخبلؼ الذي حصل بعد رحيل

النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ وما وقعت بو األمة مف االنقبلب عمى االعقاب حتى
ضجت المسائل الفقيية بالخبلفيات الناتجة عف إجتيادات الصحابة وكما مر

بيانو فأيف حديث النبي وسنتو التي ال تشوبيا شائبة ال نجدىا إال عند آلو

االطيار ﴿عمييـ السبلـ﴾ َف ُيـ نعـ الخمفاء لنعـ الرسوؿ ونعـ الرواة لنعـ النبي .
إف الشواىد عمى التبلعب الذي طاؿ أحاديث النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ والذي جرت
بعده كثيرة جداً حتى أصبح ما في أيدي الناس خبلؼ لما في يد أمير المؤمنيف

﴿عميو السبلـ﴾ وأصحابو وأصبح قوليـ مخالف لما في أيدي الناس فقد جاء عف
سميـ بف قيس اليبللي ما يؤكد ىذا المعنى حيف سأؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو

السبلـ﴾ قائبلً  ﴿ :إني لسمعت مف لسمماف والمقداد وأبي ذر شيئاً مف تفلسير
القرآف وأحاديث عف نبي هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تلسميما غير ما في أيدي الناس  ،ثـ لسمعت
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منؾ تصديق ما لسمعت منيـ ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة مف تفلسير

القرآف ومف األحاديث عف نبي هللا صمى هللا عميو وآلو أنتـ تخالفونيـ فييا ،
وتزعموف أف ذلؾ كمو باطل  ،أفترى الناس يكذبوف عمى رلسوؿ هللا صمى هللا

عميو وآلو متعمديف  ،ويفلسروف القرآف بآرائيـ ؟ ﴾ . . .

﴿﴾1

.

فأجابو أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ بتقسيـ الرواة الذيف ينقموف أحاديث غير
صحيحة إلى أربعة ال خامس ليـ وقد مر ذكر الحديث .

إف آؿ النبي ﴿عمييـ السبلـ﴾ نعـ الخمفاء ونعـ الرواة ما نازعيـ في ذلؾ إال

كاذب َف ُيـ الخمفاء المعصوموف عف الخطأ والشذوذ لئبل يكوف لمناس حجة بعد
الرسوؿ فقد أمرىـ هللا بطاعة مف ال يعذرىـ في ترؾ طاعتيـ وقرف طاعتيـ
بطاعتو وطاعة رسولو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ فقد جاء في وصية أمير المؤمنيف ﴿عميو

السبلـ﴾ أنو قاؿ  ﴿ :وعميكـ بطاعة مف ل تعذروف في ترؾ طاعتو  -طاعتنا
أىل البيت  -فقد قرف هللا طاعتنا بطاعتو وطاعة رلسولو ﴾...

﴿﴾2

ومف ىنا نفيـ مف ىـ الخمفاء الحقيقيوف الذيف يأتوف بعد النبي فيرووف حديثو

وسنتو فبل يدرؾ المسمـ غيرىـ في صدؽ الحديث بل ال يجد غيرىـ مف يروي

الحديث وال يسنده فقد جاء في قوؿ اإلماـ الباقر ﴿عميو السبلـ﴾ حيف ُسئل عف
الحديث يرسمو وال يسنده فقاؿ  ﴿ :إذا حدثت الحديث فمـ ألسنده فلسندي فيو أبي
عف مجدي عف أبيو عف مجده رلسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عف مجبرئيل عف هللا عز ومجل﴾

﴿﴾3

وجاء عف ىشاـ بف سالـ وحماد بف عثماف وغيرىما قالوا  :سمعنا أبا عبد هللا

﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ  ﴿ :حديثي حديث أبي  ،وحديث أبي حديث مجدي ،
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وحديث مجدي حديث الحلسيف  ،وحديث الحلسيف حديث الحلسف  ،وحديث الحلسف

حديث أمير المؤمنيف  ،وحديث أمير المؤمنيف حديث رلسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تلسميما﴾
وحديث رلسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تلسميما﴾ قوؿ هللا عز ومجل ﴾

﴿﴾1

والى ىذا المعنى قاؿ الشاعر

﴿﴾2

:
*

حيث فيو لـ يأتنػػػػػػػا بدليػل

قػل لمف حمجنا بقوؿ لسػػػػػػػػػػػوانا

*

يؾ عند الثقات بالمقبػػػػػػوؿ

*

بعد آيػات محكـ التنزيػػػػػػػػل

وكػذا مجبرئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يروي عػػف

*

لسيد المرلسميف عف مجبرئيػل

*

هللا با شػػبية ول تأويػػػػػػػػل

فتػػػػػػػػراه بػػأي شيء عمينػػػػػػػػػػػػػػػػا

*

ينتمي غيرنا إلى التفضيػػػل

اف دعاؾ اليوى إلى نقل ما لـ
نحف نروي إذا روينا حديثاً

عف أبينا عف مجدنا ذي المعالي

فمف غيرىـ ينتمي إلى ىذا التفضيل الذي غصت بذكره كتب الحديث عند

اإلمامية وغيرىـ والى ىنا نكتفي ببياف أحقية الخبلفة التي أودعيا الرسوؿ

﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ لمف أمره هللا بأيداعيا وقد بينا مف ىـ الخمفاء الحقيقيوف ومف ىـ

الخمفاء المزيفوف المختمفوف في كل شيء إال ما ما يثبت ليـ السمطاف َف ُيـ فيو
متفقوف .

مناقشة الدليل الروائي الرابع :
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روى الشيخ الصدوؽ قاؿ حدثنا عبد الواحد بف دمحم بف عبدوس النيسابوري

العطار رضي هللا عنو قاؿ  :حدثنا عمي بف دمحم بف قتيبة النيسابوري عف حمداف
بف سميماف عف عبد السبلـ بف صالح اليروي قاؿ  :سمعت أبا الحسف عمي بف

موسى الرضا ﴿عميو السبلـ﴾ يقوؿ  ﴿ :رحـ هللا عبدا أحيا أمرنا فقمت لو :
وكيف يحيى أمركـ ؟ قاؿ  :يتعمـ عمومنا ويعمميا الناس فإف الناس لو عمموا

محالسف كامنا لتبعونا قاؿ  :قمت  :يا بف رلسوؿ هللا فقد روى لنا عف أبي
عبد هللا عميو اللساـ أنو قاؿ  :مف تعمـ عمما ليماري بو اللسفياء أو يباىي

العمماء أو ليقبل بومجوه الناس إليو فيو في النار فقاؿ عميو اللساـ  :صدؽ

مجدي عميو اللساـ أفتدري مف اللسفياء ؟ فقمت  :ل يا بف رلسوؿ هللا قاؿ عميو
اللساـ  :ىـ قصاص مخالفينا أو تدرى مف العمماء ؟ فقمت  :ل يا بف رلسوؿ

هللا ﴿ ص ﴾ فقاؿ  :ىـ عمماء آؿ دمحم عمييـ اللساـ الذيف فرض هللا طاعتيـ
وأومجب مودتيـ ثـ قاؿ  :أو تدرى ما معنى قولو  :أو ليقبل بومجوه الناس إليو

؟ فقمت  :ل فقاؿ عميو اللساـ يعنى وبذلؾ ادعاء اإلمامة بغير حقيا ومف فعل

ذلؾ فيو النار﴾

﴿﴾1

.

مناقشة اللسند :
ذكر كبل مف آقا مجتبى العراقي والشيخ عمي پناه االشتياردي وآقا حسيف اليزدي
األصفياني في تعميقيـ عمى كتاب مجمع الفائدة لممحقق األردبيمي قالوا في عبد

الواحد بف دمحم بف عبدوس النيسابوري عند نقاشيـ لرواية غير الذي نقمناىا ما
1
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ىذا نصو ﴿ :ولسندىا غير واضح لعدـ العمـ بحاؿ عبد الواحد بف دمحم بف

عبدوس  ،وممجرد كونو شيخا ألبي مجعفر الصدوؽ وروايتو عنو با والسطة ،
ل يدؿ عمى التوثيق كما قالو الشييد الثاني في شرح الشرايع وأفتى بذلؾ ﴾

﴿﴾1

وقالوا أيضاً في عمي بف دمحم بف قتيبة النيسابوري ﴿ :عدـ توثيق عمي بف دمحم ،
وممجرد قوؿ النمجاشي  :إنو اعتمد عميو الكشي في كتاب رمجالو ل يدؿ عمى

توثيقو  ،بل يدؿ عمى مجيل حالو عنده ﴾

﴿﴾2

وقاؿ المحقق الخوانساري في عمي بف دمحم بف قتيبة النيسابوري ﴿ :عمي بف دمحم
بف قتيبة ول تصريح في كتب الرمجاؿ بتوثيقو﴾

﴿﴾ 3

 .وذكر الشيخ مرتضى

البروجردي في كتاب الصبلة ﴿مستند لعروة الوثقى﴾ لممحقق الخوئي ﴿ :عبد

الواحد بف دمحم بف عبدوس  ،وعمي بف دمحم بف قتيبة  ،ولـ يدلنا دليل عمى

وثاقتيما ﴾

﴿﴾4

.

أما عبد السبلـ بف صالح اليروي فقد قالوا في حقو ﴿ :وأما اليروي  ،فقاؿ في
رمجاؿ أبف داود  :إنو عامي  ،وكذا قاؿ في الخاصة في باب كنى الضعفاء ،

واف قاؿ في الباب األوؿ أنو ثقة  ،فمو أردنا المجمع بينيما فنقوؿ  :إنو عامي
ثقة ﴾

﴿﴾5

وقاؿ الشيخ مرتضى البروجردي في وثاقة اليروي ﴿ :أما مناقشتو في

اليروي فمبنية عمى ملسمكو مف اعتبار العدالة في الراوي وىذا الرمجل وىو أبو

1

 -مجمع الفائدة  -المحقق األردبيمي  -ج  - 5شرح ص 71

2

 -مجمع الفائدة  -المحقق األردبيمي – ج  - 5شرح ص 72
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 -كتاب الصبلة  -السيد الخوئي  -ج  - 1شرح ص 48

3
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 مشارؽ الشموس ﴿ط.ؽ﴾  -المحقق الخوانساري  -ج  - 2ص 396 -مجمع الفائدة  -المحقق األردبيمي  -ج  - 5شرح ص 72
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الصمت واف كاف ثقة با إشكاؿ كما نص عميو النمجاشي إل أف الشيخ صرح
بأنو عامي فألمجمو ل يعتمد عمى روايتو ﴾

﴿﴾1

.

وبعد ما تقدـ مف الكبلـ في رجاؿ الرواية تبيف لنا ضعفيا سنداً فعبد الواحد بف

دمحم بف عبدوس لـ يدؿ دليل عمى وثاقتو وكذلؾ الحاؿ في عمي بف دمحم بف قتيبة

فمـ يوثق ىو أيضاً وأما عبد السبلـ بف صالح اليروي فبل يعتمد عمى روايتو

لكونو عمى مذىب المخالفيف .

مناقشة متف الرواية :

قد أستدؿ الفقياء بيذه الرواية عمى مسألة وجوب التقميد والرجوع لمفقياء في

الحكـ والقضاء رغـ ضعف السند الذي مر ذكره ولكف الممفت لبلنتباه اف
أستدالليـ لـ يكف بالرواية كاممة بل أخذوا منيا الصدر وذروا ما بقي منيا فقالوا

في أدلة التقميد الروائية  ﴿ :ومنيا خبر عبد اللساـ بف صالح اليروي  ،قاؿ :
لسمعت الرضا ﴿عميو اللساـ﴾ يقوؿ  :رحـ هللا عبدا أحيا أمرنا  .قمت  :وكيف
يحيى أمركـ ؟ قاؿ  :يتعمـ عمومنا ويعمميا الناس ﴾

﴿﴾2

واإلشكاؿ ىنا في اإلستدالؿ ببعض الرواية وترؾ بعضيا اآلخر وقبل أف نناقش

ما تركوا عمينا أف نناقش ما أخذوا فقد فيـ الفقياء اف أحياء أمر أىل البيت

﴿عمييـ السبلـ﴾ ىو بالتمسؾ بمبدأ التقميد وىذا الفيـ منافي لما عميو مبدأ التقميد

فمبدأ التقميد قائـ عمى أخذ األحكاـ الفقيية مف الفقيو مرجع التقميد دوف الحاجة

إلى التفقو العيني في الديف وىذا العنواف قاصر الداللة ألف الحديث إنما حكى
1
2

 -كتاب الصوـ  -السيد الخوئي  -ج  - 1شرح ص 295 - 294

 -دراسات في والية الفقيو وفقو الدولة اإلسبلمية  -الشيخ المنتظري  -ج  - 2ص 92 - 86
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عف عموميـ ومف يعمميا لمناس فيل عموـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ مقيدة
باألحكاـ الفقيية حتى يتـ االستدالؿ بيذه الطريقة وأف قالوا بأف عموـ أىل البيت

﴿عمييـ السبلـ﴾ شاممة لعموـ الديف بأكممو قمنا بأف الديف حاوي عمى األصوؿ
والفروع وانكـ قد حرمتـ التقميد في األصوؿ فكيف يتـ االستدالؿ عمى مف ُيعمـ

الناس عموـ الديف الحاوي عمى أصولو وفروعو بالتقميد ووجوبو فبل تقميد في

األصوؿ كما تقولوف إال إذا حصرتـ عموـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بالفقييات
وىي في دائرة الفروع وقمتـ بأف عموـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ مقيده بالفروع

فيكوف التقميد مقيد فيمف ُيعمـ فقو األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ال عموميـ كميا وىذا
المعمـ في تعميـ اإلمامية لمعالـ الديف
القوؿ مخالف لمتف الرواية نفسيا واذا َجمع ُ

فذلؾ قد َعمـ عموـ أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ فبل يكوف في ذلؾ تقميد بل يكوف
حالو حاؿ الرواة الذيف ينقموف كبلـ المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ لشيعتو ومواليو
المعمـ والمتعمـ فقياء في الديف سائريف في طمب العمـ مف
فيصبح الجميع أي ُ
عمماء آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ فقد وصف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ شيعتيـ
بالمتعمموف حيث جاء ما يثبت ىذا المعنى عف جميل  ،عف أبي عبد هللا ﴿عميو

السبلـ﴾ قاؿ  ﴿ :لسمعتو يقوؿ يغدوا الناس عمى ثاثة أصناؼ  :عالـ ومتعمـ
وغثاء  ،فنحف العمماء وشيعتنا المتعمموف ولسائر الناس غثاء﴾

﴿﴾1

.

وال يخفى عمى أحد اف لفظ شيعتيـ يشمل كبلً مف رواة حديثيـ والسامعوف مف
الرواة واالثناف ىـ المتعمموف مف العمماء والتي خصتيـ الرواية بآؿ الرسوؿ
﴿عمييـ السبلـ﴾ .

1

 -الكافي  -الشيخ الكميني  -ج  - 1ص 34
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إف الناس المقصوديف في الرواية ىـ غير الشيعة والمواليف فقد ثبت أف االثنيف
تابعيف آلؿ الرسوؿ ﴿عمييـ السبلـ﴾ وأما ما يفيـ مف قوؿ اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾

 ﴿ :رحـ هللا عبدا أحيا أمرنا  .فقاؿ الرواي  :وكيف يحيى أمركـ ؟ فقاؿ اإلماـ
﴿عميو اللساـ﴾  :يتعمـ عمومنا ويعمميا الناس فإف الناس لو عمموا محالسف

كامنا لتبعونا ﴾ .

إف إحياء األمر إنما يكوف لمغثاء وىـ غير الشيعة المتعمموف فقد مر قوؿ اإلماـ
﴿عميو السبلـ﴾ حيف قاؿ ﴿فنحف العمماء وشيعتنا المتعمموف ولسائر الناس

غثاء﴾  .وىؤالء الغثاء إنما صحوتيـ في تعمـ عموـ آؿ الرسوؿ ﴿عمييـ السبلـ﴾
وىـ في الواقع ونص الرواية يؤكد بأنيـ غير تابعيف لمعترة الطاىرة ودليل ذلؾ

ىو قوؿ اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ ﴿ :فإف الناس لو عمموا محالسف كامنا

لتبعونا﴾ فأحياء أمرىـ إنما يكوف في نشر عموميـ لغير التابعيف ليـ لكي َيعمموا

محاسف كبلـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فيتبعوىـ ليكونوا بذلؾ شيعة ومواليف ليـ .

بقي ىنالؾ شيء في ىذه الرواية وىو ما بينو اإلماـ الرضا ﴿عميو السبلـ﴾ لعبد

السبلـ بف صالح اليروي حيف سألو قائبلً  ﴿ :يا بف رلسوؿ هللا فقد روى لنا عف
أبي عبد هللا عميو اللساـ أنو قاؿ  :مف تعمـ عمما ليماري بو اللسفياء أو
يباىي العمماء أو ليقبل بومجوه الناس إليو فيو في النار .

فقاؿ عميو اللساـ  :صدؽ مجدي عميو اللساـ أفتدري مف اللسفياء ؟

فقمت  :ل يا بف رلسوؿ هللا .

قاؿ عميو اللساـ  :ىـ قصاص مخالفينا أو تدرى مف العمماء ؟

فقمت  :ل يا بف رلسوؿ هللا ﴿ ص ﴾ .
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فقاؿ  :ىـ عمماء آؿ دمحم عمييـ اللساـ الذيف فرض هللا طاعتيـ وأومجب

مودتيـ ثـ قاؿ  :أو تدرى ما معنى قولو  :أو ليقبل بومجوه الناس إليو ؟ فقمت

:ل

فقاؿ عميو اللساـ يعنى وبذلؾ ادعاء اإلمامة بغير حقيا ومف فعل ذلؾ فيو

النار ﴾

إف الغريب في الرواية أف راوييا عبد السبلـ بف صالح اليروي عمى مذىب
المخالفيف كما مر ذلؾ في مناقشة سند الرواية فكيف يستقيـ ذلؾ مع ما صرح بو

اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ في وصف السفياء بأنيـ قصاص المخالفيف ومع ذلؾ

نقل اليروي الرواية وبقى عمى مذىب المخالفيف فيذا تناقض عجيب يجب

االلتفات إليو .

مناقشة الدليل الروائي الخامس :
رواى الكشي بسنده  ،عف جبريل بف دمحم الفاريابي  ،عف موسى بف جعفر بف
وىب  ،عف أحمد أبف حاتـ بف ماىويو قاؿ  :كتبت إليو  ،يعني أبا الحسف

الثالث ﴿عميو السبلـ﴾ أسألو عمف آخذ معالـ ديني  ،وكتب أخوه أيضاً بذلؾ ،

فكتب ﴿عميو السبلـ﴾ إلييما  ﴿ :فيمت ما ذكرتما  ،فاصمدا في دينكما عمى

كل ملسف في حبنا  ،وكل كثير القدـ في أمرنا  ،فإنيما كافوكما إف شاء هللا -

تعالى ﴾ -

﴿﴾1

مناقشة اللسند :
1

 -وسائل الشيعة – الحر العاممي  -ج– 18ص  - 110الباب  11مف أبواب صفات القاضي .
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اشار المحققوف إلى ضعف الرواية سنداً ولـ يستند عمى متنيا بعضيـ  .وقبل
مناقشة المتف تعرض جممة مف الفقياء إلى التحقيق في سند ىذه الرواية فقالوا

بضعفيا سندا لمجيولية كبلً مف جبريل بف دمحم الفاريابي وكذلؾ موسى بف جعفر
بف وىب وأحمد أبف حاتـ بف ماىويو ولـ يثبت وثاقة أي مف الرواة ما عدى

الكشي .

قاؿ السيد الخميني في كتاب اإلجتياد والتقميد بضعف الرواية سندا واشار إلى
تعميل ذلؾ قائبلً ﴿ :رواه الكشي  ،عف مجبريل بف دمحم الفاريابي  ،عف مولسى

بف مجعفر بف وىب  ،عف أحمد أبف حاتـ بف ماىويو  ،ولـ يثبت توثيق مف

عدا الكشي ﴾

﴿﴾1

وقاؿ الخراساني بعدـ موثوقية موسى بف جعفر بف وىب :

﴿مولسى بف مجعفر بف وىب البغدادي وىو غير موثق﴾

﴿﴾2

وذكر السيد الخوئي

حاؿ أحمد أبف حاتـ بف ماىويو فمـ يوثقو قائبلً ﴿ :وىذه الرواية ل دللة فييا
عمى حلسف الرمجل  . . .ولو لسممت دللتيا عمى حلسف الرمجل  ،وأغمض النظر
عف لسندىا لـ يثبت بيا حلسنو  ،ألنو بنفلسو راوي الرواية﴾

﴿﴾3

وقاؿ أيضاً في

حاؿ كبلً مف جبرائيل وموسى  ﴿ :أنيا ضعيفة اللسند بمجبرئيل بف أحمد ،
ومولسى بف مجعفر بف وىب﴾

﴿﴾4

.

وبعد ما تقدـ مف الحديث يثبت بالدليل ضعف الرواية سنداً لعدـ موثوقية ناقمييا
فمـ يوثق أصحاب المصنفات الرجالية ٍ
أي مف جبريل بف دمحم الفاريابي وكذلؾ

1
2
3
4

 االجتياد والتقميد  -السيد الخميني ىامش ص .100 إكميل المنيج في تحقيق المطمب  -دمحم جعفر بف دمحم طاىر الخراساني الكرباسي  -ص 493 معجـ رجاؿ الحديث  -السيد الخوئي  -ج  - 2ص 68 -المصدر السابق
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موسى بف جعفر بف وىب وأحمد أبف حاتـ بف ماىويو وبيذا يكوف االحتجاج بيا
مف حيث السند ممنوع عند األصولييف .

مناقشة متف الرواية :
أستدؿ بعض الفقياء عمى حجية الرواية في مسألة التقميد

﴿﴾1

وفي جانب آخر فقد

أشار جممة مف المحققيف عمى الجزـ بامتناع االحتجاج بما أحتواه متف الرواية

لعدـ موافقتو لمبدأ التقميد مف األساس فمف ىذه األقواؿ ىو ما ذكره المحقق

الخوئي قائبلً  . . . ﴿ :فيي غير معموؿ بيا قطعا  ،لممجزـ بأف مف يرمجع إليو
في األحكاـ الشرعية ل يشترط أف يكوف شديد الحب ليـ أو يكوف ممف لو
ثبات تاـ في أمرىـ  -ع ﴾... -

﴿﴾2

.

ومف الغريب بعد ىذا القوؿ مف المحقق الخوئي والجزـ والقطع الذي قاؿ بو في

عدـ العمل بيا ترى جماعة مف الفقياء قد أخذوا بأعتبارىا دليبلً عمى مسألة

التقميد والرجوع لمفقياء .

ىذا مف جية ومف جية أخرى فقد أخبرنا التأريخ بالعديد مف الشخصيات التي

كاف ليا القدـ في الديف وصرفوا سنيف عمرىـ الطويمة في طاعة هللا ولكف كانت

نيايتيـ في جينـ خالديف وقد أشار كتاب هللا عز وجل إلى ىذه المعاني في قولو
ِ
آتيَناه ِ
انلسَم َخ ِمْن َيا َفأَ ْتَب َع ُو َّ
اف
الشْي َ
طُ
تعالى َ ﴿ :وا ْت ُل َعَمْي ِي ْـ َنَبأَ َّالذ َي َ ْ ُ َ
آياتَنا َف َ
ِ
َخَم َد إلى األَْر ِ
اف ِم َف اْل َغ ِ
اه
اه ِب َيا َوَل ِػكَّن ُو أ ْ
او َ
َف َك َ
ض َو َّاتَب َع َى َو ُ
يف * َوَل ْو شْئَنا َلَرَف ْعَن ُ

1
2
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ِ
ِ
ِ
ِ
يف
َف َم َثُم ُو َك َم َث ِل اْل َكْم ِب ِإف َت ْحم ْل َعَمْيو َيْم َي ْث أ َْو َت ْتُرْك ُو َيْم َيث َّذل َؾ َم َث ُل اْلَق ْو ِـ َّالذ َ
﴿﴾1
َّ
آي ِاتَنا َفا ْق ُص ِ
ص َل َعَّم ُي ْـ َي َت َف َّكُرو َف ﴾
َكذُبوْا ِب َ
ص اْلَق َص َ
صدؽ هللا العمي العظيـ حيف أمرنا بالتفكر بيذه الوقائع فقد أشارت األخبار إلى

أف المقصود بيذه اآلية ىو بمعـ بف باعوراء فقد جاء عف أبف عباس حيف ُسئل
عنيا فقاؿ ﴿ :ىو بمعـ بف باعوراء﴾

﴿﴾2

واشار الشيخ الشيرازي إلى اآلية في

تفسيره تحت عنواف ﴿العالـ المنحرؼ " بمعـ بف باعوراء"﴾ قائبلً  ...﴿ :تحدثت
عف عالـ كاف يلسير في طريق الحق ابتداء وبشكل ل يفكر معو أحد بأنو

لسينحرؼ يوما ﴾

﴿﴾3

.

لقد كاف بمعـ بف باعوراء مف كبار عمماء بني إسرائيل وكاف في قمة التقوى

والورع واالمانة حتى اعطاه هللا األسـ األعظـ فكاف يدعوا هللا فيستجاب لو كما

اشار الجزائري إلى ذلؾ قائبلً ﴿ :أعطي بمعـ بف باعوراء األلسـ األعظـ وكاف
يدعو بو فيلستمجاب لو﴾

﴿﴾4

.

وال يخفى اف الذي ُيعطى ىذه المقامات العالية ال يفكر أحد بل ال يخطر بباؿ
أحد اف سيجيء يوماً يكوف فيو ىذا العبد مسموبا مف مقاماتو كما ال يخطر بباؿ

أحد اف يخرج ىذا العبد مف دائرة اإليماف إلى دائرة الكفر فيصبح بفعالو مف
أعداء هللا وأعداء أوليائو

.

وفي ىذا السياؽ ذكر الشيرازي في تفسيره ىذا العالـ المنحرؼ قائبلً ... ﴿ :

نلستفيد مف أغمب الروايات وأحاديث المفلسريف أف ىذا الشخص يلسمى ﴿بعمـ
1

 -سورة االعراؼ االيتيف 176 - 175

2

 -تفسير الميزاف  -السيد الطباطبائي  -ج  - 8ص 337

4

 -قصص األنبياء  -الجزائري  -ص 352

3

 -األمثل في تفسير كتاب هللا المنزؿ  -الشيخ ناصر مكارـ الشيرازي  -ج  - 5ص 295
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بف باعوراء﴾ الذي عاصر النبي مولسى ﴿عميو اللساـ﴾ وكاف مف مشاىير

عمماء بني إلسرائيل  ،حتى أف مولسى ﴿عميو اللساـ﴾ كاف يعوؿ عميو عمى أنو

داعية مقتدر  ،وبمغ أمره أف دعاءه كاف ملستمجابا لدى الباري مجل وعا  ،لكنو
ماؿ نحو فرعوف واغراءاتو فانحرؼ عف الصواب  ،وفقد مناصبو المعنوية تمؾ
حتى صار بعدئذ في مجبية أعداء مولسى ﴿عميو اللساـ﴾﴾

﴿﴾1

.

وال يخفى فإف كتاب هللا يجري كما يجري الميل والنيار فبل خصوصية لبمعـ في

ىذه اآليات بل يجري ىذا الكبلـ مجرى كل مف سمؾ طريق بمعـ وأصبح في

حزب الشيطاف مقيـ وىذا ما اكده الشيرازي في قولو  ﴿ :ول يختص األمر
بزمف النبي مولسى ﴿عميو اللساـ﴾ أو غيره مف األ نبياء  ،بل حتى بعد عصر

النبي الكريـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴾ إلى يومنا ىذا نمجد أمثاؿ بمعـ بف باعوراء وأبي عامر

الراىب وأمية بف الصمت  ،يضعوف عموميـ ومعارفيـ ونفوذىـ المجتماعي مف

أمجل الدرىـ والدينار  ،أو المقاـ  ،أو ألمجل الحلسد  ،تحت اختيار المنافقيف
وأعداء الحق والفراعنة أمثاؿ بني أمية وبني العباس ولسائر الطواغيت﴾

﴿﴾2

إف المتأمل في كبلـ الشيخ الشيرازي يجده تاماً مف جية وناقص مف جية فتمامو
مف حيث النظرية ونقصانو مف حيث التطبيق فالنظرية بمفردىا تامة أي

باالمكاف أف ينحرؼ العالـ أو الفقيو ويخرج مف دائرة اإليماف إلى دائرة الكفر

ويصبح بعد أف كاف ولياً ﵀ عدوا لو  .إف ىذه النظرية تحتاج لمتطبيق ولكف عند
تطبيقيا نجد اف سواد الناس قد أتبعت القديـ في أمر هللا وأنبيائو واوصيائو كما

اتبع الناس بمعـ وغيره كثير ولـ يعيروا إلى انحرافو باؿ وذلؾ ألف طبيعة النفس

1
2

 األمثل في تفسير كتاب هللا المنزؿ  -الشيخ ناصر مكارـ الشيرازي  -ج  - 5ص 296 - 295 -األمثل في تفسير كتاب هللا المنزؿ  -الشيخ ناصر مكارـ الشيرازي  -ج  - 5ص 297
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البشرية ترفض ىذا الشيء -اي تقبل انحراؼ العالـ القديـ في أمر الديف -اال
مف عصـ هللا حالو .

ومف ىنا نفيـ العمة مف كوف شرار خمق هللا ىـ العمماء إذا فسدوا ألف تشخيص
فساد العالـ ليس بالشيء اليسير عمى العباد فقد قيل ألمير المؤمنيف ﴿عميو

السبلـ﴾  ...﴿ :فمف شرار خمق هللا بعد إبميس  ،وفرعوف  ،ونمرود  ،وبعد
المتلسميف بألسمائكـ  ،والمتمقبيف بألقابكـ  ،واآلخذيف ألمكنتكـ  ،والمتأمريف في

ممالككـ ؟ قاؿ  :العمماء إذا فلسدوا  ،ىـ المظيروف لألباطيل  ،الكاتموف

لمحقايق  ،وفييـ قاؿ هللا عز ومجل  ﴿ :أولئؾ يمعنيـ هللا ويمعنيـ الاعنوف إل

الذيف تابوا  . .اآلية ﴾﴾.

﴿﴾1

.

إف الناس ليس بأستطاعتيـ تشخيص انحراؼ العمماء بسيولة فإف لمعالـ ىيبة في

قموب أتباعو وليس بالسيولة أف تزاؿ ىذه الييبة عف قموبيـ حتى وأف أنحرؼ
فتجد أتباعو -إال ما ندر -قد أنحرفوا معو وسمكوا طريق الشيطاف وأوليائو فمف
ىذه النظرية وتطبيقيا نفيـ بأف ال كرامة لمقدـ في الديف بل الكرامة لمثابتيف عمى

دينيـ المتمسكيف بمنيج األنبياء واألوصياء .

إ ف المتتبع لمتأريخ يجد لمفيوـ ىذه النظرية وتطبيقيا الكثير مف المصاديق ففي
اإلسبلـ تحديداً نجد المسمميف قد سمكوا ىذه النظرية بتطبيق خاطئ بإتباعيـ

لؤلصحاب القدماء في أمر رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ تاركيف ورائيـ وصي وخميفة
الرسوؿ ولـ ينحصر ىذا اإلتباع في ذلؾ الزماف تحديداً بل لـ َيسمـ إماـ مف
األئمة االثني عشر ﴿عمييـ السبلـ﴾ مف فرقة األصحاب بعده حتى ألف أبي دمحم

الحسف بف موسى النوبختي وىو مف اعبلـ القرف الثالث اليجري كتاب فرؽ

1

 -االحتجاج  -الشيخ الطبرسي  -ج  - 2ص 265 - 264
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الشيعة تناوؿ فيو حجـ االختبلؼ الذي حصل بيف أصحاب األئمة بعد رحيل كل
إماـ وكاف االختبلؼ في إمامة الذي يمي أمر المعصوـ إلى حد اف الخبلؼ كاف
يحدث مف كبار األصحاب ولـ َيسمـ القديـ في أمر األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ مف
االنحراؼ فقد ذكر السيد الصدر في موسوعة اإلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾

حاؿ أحمد بف ىبلؿ الكرخي وىذا قد عاصر اإلماـ الرضا ﴿عميو السبلـ﴾ ومف

بعده عاصر اإلماـ الجواد ﴿عميو السبلـ﴾ ثـ اليادي والعسكري ﴿عمييـ السبلـ﴾

حتى اإلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ وكاف الكرخي مف المتصوفيف وكاف يتمقى

األوامر مف اإلماـ الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ إال إنو انحرؼ عف الصواب وسمؾ
مسمؾ بمعـ فخرج التوقيع بمعنو والتحذير منو

﴿﴾1

وقاؿ السيد الصدر في أبف ىبلؿ

الكرخي  ﴿ :اف أبف ىاؿ كاف يتمقى األوامر مف اإلماـ الميدي ﴿عميو

اللساـ﴾ – ولو بالوالسطة -إل إنو كاف يلستبد برأيو فييا وليطبق إل ما يريد
وكيف يريد فدعا عميو اإلماـ الميدي فبتر هللا عمره ﴾

﴿﴾2

وتوفى أبف ىبلؿ وىو عمى الضبللة واالنحراؼ بعد الغيبة الصغرى بسبع

سنوات .

إف ألبف ىبلؿ ىذا عبرة لمف يعتبر فقد صرؼ الكرخي عمره في خدمة الديف
واألئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ إال إنو انحرؼ وسمؾ طرؽ الممعونيف وأصبح كافر بما
انعـ هللا عميو مف القدـ في أمر األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فأيف ذىبت النظرية التي

ذكرناىا قبل قميل مف ىذا التطبيق فكيف يمكف لمناس اف يشخصوا انحراؼ القديـ

في أمر هللا وخصوصاً اف كاف ىؤالء المنحرفيف مف الذيف ُيعوؿ أكثر اإلمامية
عمييـ ويعدىـ مف أصحاب األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ والثقاة الموثوقيف في
1
2

 -رجاؿ الكشي – الشيخ الطوسي  -ص450

 -تاريخ الغيبة الصغرى مف موسوعة اإلماـ الميدي لمسيد الصدر ص 502
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صحبتيـ واذا بيـ قد ادعوا ما ليس ليـ وجمسوا يأمروف وينيوف ويأخذوف األمواؿ
بحجة صحبتيـ لؤلئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ويقولوف بكبلـ ما انزؿ هللا بو مف

سمطاف .

إف األمثمة عمى أنحراؼ مف كاف قديماً في أمر األئمة واألنبياء ﴿عمييـ السبلـ﴾
كثيرة جداً نكتفي بما قمناه ومف أراد المزيد منيا فميراجع قصص األنبياء واألئمة
﴿عمييـ السبلـ﴾ ليجد الكثير مف األصحاب الذيف كانوا مف المقربيف السابقيف

في إيمانيـ ثـ أصبحوا بعد ذلؾ مرمى لحجارة البلعنيف .
ً
تكوف لدينا فيماً مجزي عما عنتو الرواية – رغـ ضعفيا سنداً
مما تقدـ يكوف قد ّ
– فقد ثبت بالدليل مخالفتيا لكتاب هللا والوقائع التأريخية وبيذا يكوف األخذ بيا
بل واالحتجاج بيا ممنوع .

مناقشة الدليل الروائي اللسادس :
وردت طائفة مف الروايات فييا اشارة إلى الرجوع إلى اشخاص يحددىـ المعصوـ

﴿عميو السبلـ﴾ بالنص كالسفير العمري وأبي بصير ويونس بف عبد الرحماف
والحارث بف المغيرة النضري وزكريا بف آدـ القمي وز اررة أبف اعيف وغيرىـ حيث
جاء ذكرىـ في جممة مف الروايات منيا :

 -1عف أحمد بف إسحاؽ  ،عف أبي الحسف ﴿عميو السبلـ﴾  ،قاؿ سألتو

وقمت  ﴿ :مف أعامل أو عمف آخذ وقوؿ مف أقبل ؟ فقاؿ لو  :العمري ثقتي ،
فما أدى إليؾ عني فعني يؤدي  ،وما قاؿ لؾ عني فعني يقوؿ  ،فألسمع لو

وأطع  ،فإنو الثقة المأموف  .وأخبرني أبو عمي أنو لسأؿ أبا دمحم ﴿عميو

اللساـ﴾ عف مثل ذلؾ  ،فقاؿ لو  :العمري وابنو ثقتاف  .فما أديا إليؾ عني
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فعني يؤدياف  ،وما قال لؾ فعني يقولف  ،فألسمع ليما وأطعيما  ،فإنيما

الثقتاف المأموناف ﴾ . . .

﴿﴾1

.

 -2ومنيا ما رواه الكشي بسنده  ،عف شعيب العقرقوفي  ،قاؿ  ﴿ :قمت ألبي

عبد هللا ﴿عميو اللساـ﴾  ،ربما احتمجنا أف نلسأؿ عف الشيء  ،فمف نلسأؿ ؟
قاؿ  " :عميؾ باأللسدي  ،يعني أبا بصير ﴾ .

﴿﴾2

.

 -3ومنيا ما رواه أيضاً عف يونس بف يعقوب  ،قاؿ  ﴿ :كنا عند أبي عبد هللا
﴿عميو اللساـ﴾ فقاؿ  " :أما لكـ مف مفزع ؟ أما لكـ مف ملستراح تلستريحوف
إليو ؟ ما يمنعكـ مف الحارث بف المغيرة النضري ؟ "﴾

﴿﴾3

.

 -4ومنيا ما روي عف عمى بف المسيب اليمداني  ،قاؿ  :قمت لمرضا ﴿عميو
السبلـ﴾  ﴿ :شقتي بعيدة وللست أصل إليؾ في كل وقت  ،فممف آخذ معالـ

ديني ؟ قاؿ  ﴿ :مف زكريا بف آدـ القمي المأموف عمى الديف والدنيا  " .قاؿ
عمى بف الملسيب  :فمما انصرفت قدمنا عمى زكريا بف آدـ فلسألتو عما احتمجت

إليو﴾

﴿﴾4

.

 -5ومنيا ما رواي عف عبد العزيز بف الميتدي قاؿ  ﴿ :لسألت الرضا ﴿عميو

اللساـ﴾ فقمت  :إني ل ألقاؾ في كل وقت  ،فممف آخذ معالـ ديني ؟ فقاؿ " :
خذ عف يونس بف عبد الرحماف ﴾" .

﴿﴾5

1

 -الكػافي  ، 329 / 1كتػػاب الحجػػة  ،بػػاب فػػي تسػمية مػػف رآه  ،الحػػديث  ; 1والوسػػائل  ، 99 / 18البػػاب 11

مف أبواب صفات القاضي  ،الحديث 4

2
3
4
5

.

 وسائل الشيعة – الحر العاممي -ج- 18ص105 المصدر السابق . المصدر السابق . -المصدر السابق .

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 116 .....................................................

أستدؿ الفقياء بيذه الطائفة مف الروايات عمى مسألة التقميد والرجوع لمفقياء ألخذ
معالـ الديف وىذا االستدالؿ فيو ألتباس فبل يخفى بأف ىؤالء الثقاة ممف نص

عمييـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ باألسـ وال يخفى أيضاً اف ىذا النص ُيعد توثيقاً
مف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ليؤالء األصحاب رضي هللا عنيـ وارضاىـ مع

مبلحظة بأف ىنالؾ العديد مف الفقياء في الببلد اإلسبلمية في ذلؾ الزماف ولكف

السائل أراد النص في ذلؾ مف اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ حتى يكوف عممو الذي يبنو
عمى ما يسمعو مف ىؤالء األصحاب صحيح وىذا مف جية ومف جية أخرى
ِ
يكتف بما جاء مف شيوع األمة في عدالة كبل مف يونس
نبلحظ بأف السائل لـ

بف عبد الرحماف وأبي بصير وحتى العمري الذي لـ يختمف اثناف في وثاقتو كما

نقل المؤرخوف ولكننا نرى السائل قد ركز عمى النص مف المعصوـ ﴿عميو

السبلـ﴾ في عدالة مف يرجع إليو الناس في دينيـ وىذا بحد ذاتو وكالة عف
المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ ليؤالء األصحاب قد أعطاىا األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾
ليـ لشدة وثاقتيـ وعظيـ أمانتيـ فكل ما يقولوه مف األحكاـ قالو المعصوـ ﴿عميو

السبلـ﴾ َف ُيـ خاصة األئمة ونوابيـ فكيف يتـ االستدالؿ بيذه الطائفة مف
الروايات عمى مسألة التقميد لغير المعصوـ والحقيقة اف مسألة الرجوع ليؤالء

األصحاب ال ُيعد تقميداً ليـ ولـ يرد في ذلؾ خبر صريح فما ىـ اال وكبلء
ونواب عف المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ ينقولوف ما قالو المعصوـ لمناس َف ُيـ – أي
األصحاب  -والسامعيف منيـ مقمديف لممعصوـ فكيف يمكف لممعصوـ أف يحث
الناس عمى تقميد أصحابو مع وجوده بيف الناس فما ىي عمة وجود الحجة إذا

رجع الناس ألصحابو ولـ يرجعوا إليو إال إذا كاف األصحاب ىـ مجرد ناقميف
لكبلـ المعصوـ وىذه ىي الحقيقة اضف إلى ذلؾ أف ىؤالء األصحاب لـ

يجتيدوا أصبلً فيما يعطونو لمناس مف معالـ دينيـ كما فعل المتأخروف وليس ليـ
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اف يجتيدوا وقد ُمنعوا مف ذلؾ في أكثر مف رواية كما تقدـ في بحث اإلجتياد
وبيذا يكوف النص عمييـ قد صدر لعمة أمانتيـ عمى حبلؿ هللا وحرامو واذا كاف

الرجوع عشوائياً أي ببل نص وحسب توفر شروط الفقاىة التي أبتدعيا المتأخروف
والتي لـ تُذكر في كتب الحديث بقوؿ ُمعتبر عف إماـ المعصوـ كاف مف السيل
أف يطبق المواليف ما جاء في وصايا األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فإف طابق الشروط
أحد الفقياء رجعوا إليو ألخذ معالـ الديف وىذا مما لـ ِ
يأت بو نص ُمعتبر وىو
خبلؼ لما يتصور البعض مف الرجوع إلى مطمق الرواة أو األصحاب بل كاف
التحديد صريح في الروايات الشخاص معينيف كيونس وأبو بصير وغيرىـ والعمة

في ىذا التحديد ال تخفى عمى كل ذي لب ألف الناس بطبيعتيـ البشرية ال
يمكنيـ االطبلع عمى سرائر الخمق وال يمكنو ذلؾ اال المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾

فيو الذي يشخص لممواليف مف يكوف أىبلً لمسؤاؿ ومحبلً لبلئتماف عمى حبلؿ هللا
وحرامو فبل يقوؿ برأيو وال ينظر بإجتياده وىنالؾ أمور أخرى تتعمق أغمبيا

بالنفس وىواىا ليس باستطاعة الناس االطبلع عمييا فمعل الناس قد يغرىـ مف

يتماوت في منطقو ويتخاضع في حركاتو فيقولوف ىو ذا االميف المؤتمف ويغرىـ
بما يشاىدوف مف جماؿ الظاىر ولو اطمعوا عميو لولوا منو ف ار اًر فقد جاء ما يؤكد

ىذا المعنى عف اإلماـ الرضا ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ  :قاؿ عمي بف الحسيف ﴿عميو

السبلـ﴾ ﴿ :إذا رأيتـ الرمجل قد حلسف لسمتو وىديو وتماوت في منطقو وتخاضع
في حركاتو فرويداً ل يغرنكـ فما أكثر مف يعمجزه تناوؿ الدنيا وركوب المحارـ
منيا لضعف نيتو وميانتو ومجبف قمبو فينصب الديف فحالو فيو ل يزاؿ يختل

الناس بظاىره فإف تمكف مف حراـ اقتحمو  ،فإذا ومجدتموه يعف عف الحراـ
فرويداً ل يغرنكـ فإف شيوات الخمق مختمفة فما أكثر مف ينبو عف الماؿ الحراـ

واف كثر ويحمل نفلسو عمى شوىاء قبيحة فيأتي منيا محرما  ،فإذا ومجدتموه
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يعف عف ذلؾ فرويداً ل يغرنكـ حتى تنظروا ما عقمو فما أكثر مف ترؾ ذلؾ
أمجمع ثـ ل يرمجع إلى عقل متيف فيكوف ما يفلسده بمجيمو أكثر مف ما يصمحو

بعقمو فإذا ومجدتـ عقمو متينا فرويداً ل يغرنكـ حتى تنظروا مع ىواه يكوف عمى
عقمو أـ يكوف مع عقمو عمى ىواه وكيف محبتو لمريالسات الباطمة وزىده فييا
فإف في الناس مف خلسر الدنيا واآلخرة يترؾ الدنيا لمدنيا ويرى أف لذة الريالسة

الباطمة أفضل مف لذة األمواؿ والنعـ المباحة المحممة فيترؾ ذلؾ أمجمع طمبا
ِ ِ
َخ َذ ْت ُو اْل ِع َّزُة ِب ِ
س
ّللا أ َ
اإل ْثـِ َف َح ْلسُب ُو َمج َيَّن ُـ َوَل ِبْئ َ
يل َل ُو َّات ِق ّ َ
لمريالسة حتى ﴿إ َذا ق َ
اْل ِم َي ُاد ﴾ فيو يخبط خبط عشواء يقوده أوؿ باطل إلى أبعد غايات الخلسارة
ويمده ربو بعد طمبو لما ل يقدر عميو في طغيانو فيو يحل ما حرـ هللا تعالى

ويحرـ ما أحل هللا ل يبالي بما فات مف دينو ﴾...

﴿﴾1

.

فمف البديييات أف ىذه االمور ال يطمع عمييا إال المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ فمعل

الذي ال يجوز إتباعو يغرنا بحركاتو وتصرفاتو فنقوؿ اف ىذا الثقة المأموف فنتبعو
وما ىو إال الخائف الكذوب فيكوف إتباعو إتباعاً لمشيطاف ومف ىنا نفيـ تركيز

األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ عمى النص فيمف ينصبوه أىبلً الفتاء الناس وتعميميـ

معالـ دينيـ كالعمري وأبي بصير وغيرىـ وىؤالء كما ال يخفى سفراء األئمة

﴿عمييـ السبلـ﴾ ونوابيـ فبل يجوز ليـ اإلجتياد واالختبلؼ في اآلراء والفتاوى
فيما بينيـ بل تجدىـ متفقيف عمى شيء واحد قد قالو المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾

وليس كما يحدث اآلف بيف الفقياء فبل تجد اثنيف منيـ متفقيف في مسائميـ فإف

الخبلؼ اشير مف اف يخفى عمى الناس فيل كاف أبو بصير يخالف ز اررة في

الرأي اـ كاف أحدىـ يفتي بخبلؼ ما يفتي صاحبو وىذا الفارؽ قد أقره الفقياء

1

 -الحدائق الناضرة  -المحقق البحراني  -ج  - 10ص 59 - 58
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المعاصريف قبل غيرىـ فقد صرح السيد الخميني عف ذلؾ قائبلً ﴿ :إف ىذا
الختاؼ الكثير الذي نشاىده بيف الفقياء في الفتوى  ،ل أظف ومجوده في

عصر األ ئمة ﴿عمييـ اللساـ﴾﴾

﴿﴾1

.

وىذا تصريح باختبلؼ العصور فالذي يجوز في ذلؾ العصر قد أختمف جوازه
في ىذا العصر بناءاً عمى اختبلؼ الفقياء في الرأي وىذا االختبلؼ لـ يكف

موجوداً في عصور األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بيف األصحاب الذي أجاز األئمة
﴿عمييـ السبلـ﴾ الرجوع ليـ بالنص عمى بعضيـ وليس كميـ .

وبيذا نكوف قد أنتيينا مف مناقشة األدلة الروائية التي قدميا فقياء اإلمامية
محتجيف بيا عمى مسألة وجوب التقميد وقد بينا بعدىا االستداللي عمى وجوب

التقميد وتـ نقاش ما استدؿ بو الفقياء سندا ومتناً معتنيف بذلؾ بأقواؿ الفقياء

أنفسيـ في مسألة قبوؿ الروايات مف جية السند فإذا كاف الفقياء قد اعتبروا

صحة السند في أبواب الطيارة والنجاسة واجبة فيكوف لزاماً عمييـ اعتبارىا في
باب التقميد كذلؾ واال يكوف مثميـ كمثل الذي يكيل بمكياليف فتارة يقبل وتارة

يرفض فأما أف يتقيد الفقياء بما جاء في القواعد الرجالية التي اقروىا واما يذروا
تمؾ القواعد فالقاعدة ثابتة بتغير المعطيات وال يمكف لمقواعد اف تتغير بتغير

الموضوع واال ما فائدة مف تسميتيا بالقاعدة .

مناقشة دعوى اإلمجماع :
1

 -االجتياد والتقميد  -السيد الخميني  -ص 82 - 79
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أستدؿ بعض الفقياء بدليل اإلجماع عمى مسألة وجوب التقميد فقالوا بانعقاد
إجماع الفقياء عمى الحكـ بوجوبو وىذا كبلـ ناشئ أما عف الظف أو أغماض

العيف فمف قاؿ بعدـ جواز تقميد مف ىو دوف المعصوـ كثير ويمكف الي قارئ
معرفة ذلؾ مف خبلؿ تصفحو لكتب الكثير مف الفقياء فمنيا عمى سبيل المثاؿ

الباب الرابع عشر ﴿باب عدـ مجواز تقميد غير المعصوـ في األحكاـ الشرعية﴾
مف كتاب الفصوؿ الميمة في أصوؿ األئمة الجزء الثاني لمحر العاممي وكذلؾ
أورد بابا مشابيا في الوسائل  .وكذلؾ أورد المجمسي في البحار العديد مف

األخبار التي تأتي بنفس المضموف كما أف أغمب األخبارييف قد حرموا تقميد غير

المعصوـ وعميو لو تنزلنا جدالً وقبمنا مبدأ اإلجماع مف األساس فيذا اإلجماع
اليستكشف بو قوؿ المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ وذلؾ حسب مبدأ األصولييف فبل

يمكف اف يكوف ىذا اإلجماع حجة عمييـ – لعدـ تحققو  -قبل أف يكوف حجة
عمينا عمماً باننا ناقشنا حجية اإلجماع وبينا بطبلنو .

مناقشة األدلة العقمية :
نأتي اآلف إلى مناقشة األدلة العقمية التي قدميا فقياء اإلمامية محتجيف بيا عمى
وجوب التقميد وأعتبار ىذا الدليل – أي الدليل العقمي – ىو عمدة األدلة بل ىو
الدليل الوحيد عمى وجوب التقميد وىذا ما أكده المحقق الخوئي في قولو ﴿ :إف

لزوـ كوف المكمف في مجميع أفعالو وتروكو مقمدا أو محتاطا أو ممجتيدا إنما
ىو بحكـ العقل ﴾

﴿﴾1

1

.

 -كتاب االجتياد والتقميد  -السيد الخوئي  -شرح ص 76
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سوؼ يتـ نقاش ىذه األدلة تفصيمياً وفق ما بينوه :

أولً ﴿ :حق الطاعة﴾ :

قالوا تحت عنواف ﴿الومجوب المقدمي العقمي﴾ ﴿ :العقل يحكـ بمزوـ حق
الطاعة﴾ .

نقوؿ  :إذا كانت الطاعة لغير المعصوـ الزمة فيمزـ احتماؿ طاعتو في معصية
هللا أيضاً  -ألنو فاقد العصمة  -مف حيث ال يشعر المكمف بذلؾ لعظيـ مقاـ
مف يطيعو في نظره طبعاً فعندما يصدر أي فقيو فتوى ال يتردد أتباعو في

طاعتو وال يعمـ األعـ األغمب مف األتباع سبب الفتوى وىذا ما نشاىده بأـ أعيننا

فيل استعمـ المقمدوف سبب حرمة أو حمية مسألة ما قد أختمف الفقياء في
حرمتيا وحميتيا والمسائل الخبلفية بيف الفقياء ببل حسد قد ممئت الكتب الفقيية

كما تقدـ بيانيا في محمو أضافة إلى ذلؾ أف هللا تعالى أمرنا بطاعة مف أمرنا
ِ
ِ
ِ
وؿ
يعوْا َّ
بطاعتيـ في قالو تعالى َ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
ّللا َوأَط ُ
آمُنوْا أَط ُ
الر ُلس َ
يعوْا ّ َ
يف َ
نكـ فإف َتَن َازع ُتـ ِفي َشي ٍء َفردُّوه إلى ِ
ِ
الرلس ِ
نت ْـ
وؿ ِإف ُك ُ
ّ
ْ ُ ُ
ّللا َو َّ ُ
ْ ْ
َوأ ُْولِي األ َْم ِر م ُ ْ
ِ
اّلل واْليوـِ ِ ِ
َح َلس ُف َتأ ِْوياً﴾﴿. ﴾1
اآلخ ِر َذل َؾ َخْيٌر َوأ ْ
ُت ْؤ ِمُنو َف ِب ّ َ َ ْ
وقد جاء في تفسير ىذه اآلية عف أئمة العصمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ما يؤكد اف

األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ مف آؿ الرسوؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ ىـ أولي األمر الواجب
طاعتيـ ال غيرىـ وىي خاصة بيـ فقد جاء عف بريد العجمي قاؿ سألت أبا

ِ
ْمُرُك ْـ أَف ُت ُّ
ؤدوْا
جعفر ﴿عميو السبلـ﴾ عف قوؿ هللا عزوجل  ﴿ :إ َّف ّ َ
ّللا َيأ ُ
األَماَن ِ
الن ِ
َىمِ َيا َواِ َذا َح َك ْم ُتـ َبْي َف َّ
اس أَف َت ْح ُك ُموْا ِباْل َع ْد ِؿ ﴾﴿ ﴾2قاؿ ﴿عميو
ات إلى أ ْ
َ
1
2
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السبلـ﴾ ﴿ :إيانا عنى  ،أف يؤدي األوؿ إلى اإلماـ الذي بعده الكتب والعمـ

واللساح  ،واذا حكمتـ بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ الذي في أيديكـ  ،ثـ قاؿ
ِ
ِ
ِ
نك ْـ﴾
يعوْا َّ
وؿ َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِم ُ
لمناس َ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
ّللا َوأَط ُ
آمُنوْا أَط ُ
الر ُلس َ
يعوْا ّ َ
يف َ
إيانا عنى خاصة  ،أمر مجميع المؤمنيف إلى يوـ القيامة بطاعتنا  ،فإف خفتـ

تنازعا في أمر فردوه إلى هللا والى الرلسوؿ والى أولي األمر منكـ كذا نزلت ،

وكيف يأمرىـ هللا عزومجل بطاعة ولة األمر ويرخص في منازعتيـ ؟ ! إنما قيل

ذلؾ لممأموريف الذيف قيل ليـ ﴿ :أطيعوا هللا وأطيعوا الرلسوؿ وأولي األمر منكـ
﴾

﴿﴾1

.

وجاء عف أبي عبد هللا الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ انو فسر قوؿ هللا عز وجل َ﴿ :يا
ِ
ِ
ِ
نك ْـ﴾  ،قاؿ ﴿عميو
يعوْا َّ
وؿ َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِم ُ
أَُّي َيا َّالذ َ
ّللا َوأَط ُ
آمُنوْا أَط ُ
الر ُلس َ
يعوْا ّ َ
يف َ
السبلـ﴾ ﴿ :ىـ األ ئمة منا وطاعتيـ مفروضة ﴾﴿ .﴾2وجاء عنو أيضاً أنو قاؿ :
﴿أولي العقل والعمـ  ،قمنا  :أخاص ؟ أو عاـ ؟ قاؿ  :خاص لنا﴾

﴿﴾3

ونبلحظ في قوؿ اإلماـ ﴿عميو السبلـ﴾ صراحة الميجة في األمر بطاعة األئمة

﴿عمييـ السبلـ﴾ خاصة إلى يوـ القيامة دوف غيرىـ َف ُيـ أولي األمر الذيف فرض
هللا تعالى طاعتيـ عمى المؤمنيف إلى يوـ القيامة بدوف منازع فكيف تكوف
الطاعة لغيرىـ واجبة عمينا إال إذا قمنا بأف الفقياء في دائرة أولي األمر وىذا قوؿ

شاذ بل مناقض لقوؿ المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ حيف قاؿ ﴿إيانا عنى خاصة﴾ .

1
2
3

 الكافي  -الشيخ الكميني  -ج  - 1ص 276 دعائـ اإلسبلـ  -ج  - 1ص 25 -وسائل الشيعة  -الحر العاممي  -ج  - 27ص 136
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مقاـ خاص
قد ثبت مما تقدـ وفيما تركناه مراعاة لبلختصار اف أولي األمر ٌ
باألئمة االطيار ﴿عمييـ السبلـ﴾ ببل منازع ومف نازعيـ في ذلؾ فيو وأىـ قد

أثر الحياة الدنيا ورضى بيا طمعاً بالرئاسات الباطمة والكراسي الزائمة الذي ال
يطمع بيا إال المجنوف في عصياف هللا وأولي أمره الذيف فرض هللا طاعتيـ دوف

سواىـ .

لقد أقر الفقياء كذلؾ في العديد مف مقاالتيـ أف أولي األمر ىـ األئمة االطيار
﴿عمييـ السبلـ﴾ وممف ذكر ذلؾ ىو المحقق االردبيمي في زبدة البياف قائبلً :
﴿أما أصحابنا فقد رووا عف الباقر ﴿عميو اللساـ﴾ أف أولي األمر األ ئمة
المعصوميف وآؿ دمحم أومجب هللا طاعتيـ باإلطاؽ كما أومجب طاعتو وطاعة

رلسولو صمى هللا عميو وآلو  ،ول يمجوز أف يومجب هللا طاعة أحد عمى اإلطاؽ

إل مف ثبت عصمتو وعمـ أف باطنو كظاىره  ،وأمف مف الغمط واألمر بالقبيح ،

وليس ذلؾ بحاصل في العمماء واألمراء ومجل هللا لسبحانو وتعالى عف أف يأمر

بطاعة مف يعصيو  ،أو باإل نقياد لممختمفيف بالقوؿ والفعل ﴾

﴿﴾1

.

وىذا التصريح مف المحقق ليو زبدة المقاؿ فكيف يأمر هللا بطاعة المختمفيف

باألقواؿ واألفعاؿ الفاقديف لمعصمة في أقواليـ وأفعاليـ وىذا التصريح لـ يكف
شاذاً مف المحقق فقد صحبو في ىذه المقالة الكثير مف الفقياء فقد قاؿ الحمبي
في الكافي ﴿ :األ ئمة الثني عشر صموات هللا عمييـ أولي األمر  ،وأىل الذكر
دوف غيرىـ﴾

﴿﴾2

.

وأورد الشيخ الطوسي في مصباح المتيجد ىذا الدعاء  ﴿ :الميـ صل عمى دمحم

وآؿ دمحم أولي األمر الذيف أمرت بطاعتيـ وأولي األرحاـ الذيف أمرت بصمتيـ
1
2

 زبدة البياف  -المحقق األردبيمي  -ص 687 -الكافي لمحمبي  -أبو الصبلح الحمبي  -ص 56

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 124 .....................................................

وذوي القربى الذيف أمرت بمودتيـ  ،وأىل الذكر الذيف أمرت بملسألتيـ والموالي
الذيف أمرت بموالتيـ ومعرفة حقيـ وأىل البيت الذيف أذىبت عنيـ الرمجس

وطيرتيـ تطيي ار﴾

﴿﴾1

.

وبعد ىذه األقواؿ التي أخذنا بعضيا ال يبقى شؾ بأف أولي األمر ىـ

المعصوموف مف آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ وىي خاص ًة ليـ فبل يمكننا التأويل
والتبلعب لكي نسحب بساط الوالية لمفقياء حتى يثبت بذلؾ انيـ في دائرة أولي

األمر الواجب طاعتيـ وىذا القوؿ عمى غرابتو وشذوذه قد أقره الفقياء مع شديد

االسف وزعموا بانيـ أولي األمر الواجبي الطاعة واحتجوا بذلؾ برواية اسحاؽ بف
يعقوب التي تـ نقاشيا في مبحث مناقشة األدلة الروائية واثبتنا بالدليل السندي

والمتني ُبعدىا عف االحتجاج بيا لصالح الفقياء فضبلً عف االستدالؿ بيا
بوجوب طاعتيـ .

وعمى أية حاؿ قد أقر الفقياء ىذه القاعدة وأصبحت وبمرور الزمف مف
ضروريات األدلة في باب التقميد والوالية وبيا أصبح الفقيو مف أولي األمر الذيف
اوجب هللا طاعتيـ !!

وفي ىذا المعنى قاؿ الشيخ الجواىري في الفقيو ما ىذا نصو  ﴿ :إطاؽ أدلة

حكومتو خصوصاً رواية النصب التي وردت عف صاحب األمر ﴿عميو اللساـ﴾

روحي لو الفداء يصيره مف أولي األمر الذيف أومجب هللا عمينا طاعتيـ  ،نعـ

مف المعموـ اختصاصو في كل مالو في الشرع مدخمية حكماً أو موضوعا ،
ودعوى اختصاص وليتو باألحكاـ الشرعية يدفعيا معمومية توليو كثي اًر مف

األمور التي ل ترمجع لألحكاـ﴾

﴿﴾2

1
2

.
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وقاؿ الشيخ األنصاري في مرجع التقميد ما ىذا نصو  ﴿ :األمور التي يرمجع

فييا كل قوـ إلى رئيلسيـ  ،ل يبعد الطراد فييا بمقتضى كونيـ أولي األمر
وولتو والمرمجع األصمي في الحوادث الواقعة﴾

﴿﴾1

.

ويقوؿ الشيخ دمحم رضا المظفر في كتابو ﴿عقائد اإلمامية﴾ المقرر لمتدريس في
مدارس الحوزة يقوؿ تحت عنواف عقيدتنا في المجتيد ﴿ :وعقيدتنا في الممجتيد

المجامع لمشروط أنو نائب لإلماـ عميو اللساـ في حاؿ غيبتو ،وىو الحاكـ

والرئيس المطمق ،لو ما لإلماـ في الفصل في القضايا والحكومة بيف الناس،

والراد عميو راد عمى هللا تعالى ،وىو عمى حد الشرؾ با﵀﴾

﴿﴾2

.

وقاؿ إماـ جمعة شيراز  ﴿ :أف تومجيو التيمة والفتراء إلى ممجمس صيانة

الدلستور﴿ ﴾3يعتبر أفتراء وأتياماً إلى هللا تعالى والى أحكامو  ...أف ممجمس
الصيانو ومراقبيو متصموف بالوحي اإل ليي عف طريق القائد﴾﴿ ﴾4ويقوؿ محي
الديف حائري شيرازي ﴿ :أف الذي ُيكذب أعضاء ممجمس الصيانة ىو كمف يكذب
بالنبي ﴿ص﴾ أو يكذب با﵀ وأف تكذيب أو إتياـ ممجمس الصيانة ومراقبيو ىو
تكذيب لمقيادة ولمباري عز ومجل﴾

﴿﴾5

1
2

 كتاب المكاسب  -الشيخ األنصاري  -ج  - 3ص 550 -عقائد اإلمامية – الشيخ المظفر  -ص - 34ط .قـ

 - 3مجمس صيانة الدستور في جميورية ايراف يتكوف مف أثنا عشر شخصاً ستو منيـ مف الفقياء الذيف يختارىـ
الولي الفقيو أو مجمس القيادة وستة اعضاء مف ذوي االختصاص في مختمف فروع القانوف يرشخيـ المجمس
االعمى لمقضاء او ما يسمى حاليا برئيس السمطة القضائية بالدستور المعدؿ لمجميورية االيرانية .
4

 -خطبة الجمعة الماـ جعة شيراز – صحيفة الوفاؽ االيرانية الصادرة بتاريخ  2002/8/18عف صحيفة

(ىمبستكى) أي االتحاد  .نقبل عف كتاب الديموقرطية والديف و والية الفقيو لمختار االسدي ص 108
5

 -نفس المصدر السابق .
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وهللا إنني عاجز أف أجد العبارة البلئقة لرد ىذا الكبلـ ىل أصبح الرد عمى
المجتيد الذي يخطئ ويصيب رداً عمى هللا وىو عمى حد الشرؾ با﵀ وىل أصبح
الفقياء يتمقوف الوحي اإلليي عف طريق القائد ؟! وبالحقيقة إف ىذا أدعاء
لبللوىية والربوبية كما أف السيد الخميني قد أدعى العصمة لمولي الفقيو ولكف

بالمعنى وليس بالتصريح وذلؾ في قولو ﴿ :إف الذيف يتيموف حكومة ولية

الفقيو بالدكتاتورية فإنيـ ل يعرفوف حقيقة اإللساـ ول يعرفوف حقيقة فقيو

اإللساـ ويظنوف أف الحكومة تقبل بأي فقيو  ...إف الفقيو إذا خطا خطوة
منحرفة واحدة واذا ارتكب ذنباً مف الذنوب الصغيرة لسقطت عنو الولية﴾

﴿﴾1

بػػل إف السػػيد الخمينػػي قػػد زاد فػػي الكػػبلـ حتػػى قػػاؿ  :بػػأف واليػػة الفقيػػو ىػػي نفػػس
والية رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ وأف الفقياء ىـ الحجة عمى الناس  .وذلؾ في قولو

 ﴿ :فالفقيػػاء اليػػوـ ىػػـ الحمجػػة عمػػى النػػاس كمػػا كػػاف الرلسػػوؿ صػػمى هللا عميػػو
حمجػػة عمػػييـ ،وكػػل مػػف يتخمػػف عػػف طػػاعتيـ فػػإف هللا يؤاخػػذه ويحالسػػبو
ولسػػمـ ّ
﴿﴾2
عمى ذلؾ﴾

وليػػػاً
وق ػػاؿ أيضػ ػاً ف ػػي موض ػػع آخ ػػر م ػػف نف ػػس الكت ػػاب ﴿ :وهللا مجعػػػل الرلسػػػوؿ ّ
وليػاً ،ومعنػى وليتيمػا أف
لممؤمنيف مجميعاً ،ومف بعده كاف اإلمػاـ عميػو اللسػاـ ّ

أوامرىمػا الشػرعية نافػذة فػي المجميػػع  ...نفػس ىػذه الوليػة والحاكميػة مومجػػودة
لدى الفقيو ﴾

﴿﴾3

1

 -حديث الشمس ( الوالية والحكومة في كبلـ السيد الخميني) – ص – 46إصدارات المعونية الثقافية في

منظمة اإلعبلـ االسبلمي

2
3

 كتاب الحكومة اإلسبلمية  -طبعة مؤسسة تنظيـ ونشر تراث اإلماـ الخميني  -الطبعة الرابعة  -ص 109 -نفس المصدر السابق  -ص .74 - 73
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ويقوؿ أيضاً  ﴿ :فإذا نيض بأمر تشكيل الحكومػة فقيػو عػالـ عػادؿ ،فإّنػو يمػي
مف أمور الممجتمع ما كاف يميو النبي َّ
صػمى هللا عميػو وآلػو مػنيـ ،وومجػب عمػى

الناس أف يلسمعوا لو ويطيعوا ﴾

﴿﴾1

أما الكبلـ األوؿ فإنو يعني أف الفقيو معصوـ عف الخطأ !! ألننا وببساطة لـ
نجد أي ولي فقيو قد سقطت عنو الوالية وبذالؾ يمكف القوؿ بأف الولي الفقيو

يمتمؾ العصمة الدائمة في الغالب !! عمى أقل تقدير إلى اآلف لـ تسقط الوالية

عف ٍ
أي ممف أدعاىا وعمى ىذا القوؿ فإف باب العصمة قد فتح بعد فتح باب
اإلجتياد وبيذا فإننا مف السخافة اف ننتظر قدوـ المعصوـ أو ظيوره ألننا
نحضى بأالؼ المعصوميف أي الفقياء المجتيديف المختمفيف الذيف إذا رد عمى

اختبلفيـ أحد فإنما قد رد عمى هللا وأشرؾ بو عمماً بانيـ في غاية االختبلؼ وىذا
يعني أنيـ يرد بعضيـ رأي بعض وبحسب القاعدة يثبت بانيـ مشركوف طبعاً
عمى حسب القاعدة التي وضعوىا ألنيـ قد ردوا بعضيـ بعضاً فمـ تستثني
القاعدة رد المجتيديف عمى أقرانيـ بل قالت بأف مف رد عمى المجتيد قد رد عمى

هللا وأشرؾ با﵀ .

إف النيابة العامة التي ادعوىا عف المعصوـ تفتقر إلى دليل معتبر وفق قواعدىـ
التي يعتمدونيا إال أف ىذه النيابة المدعاة قد تحولت إلى نفس الوالية التي كانت

عند رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ عمماً بانيـ – أي الفقياء – يصرحوف بأف لمنبي

﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ والية تكوينبة فيل لمفقياء والية تكوينية أيضاً ؟! عمماً بانيـ قالوا
بأف والية الفقيو ىي والية رسوؿ هللا وقد كتبوا في االونة االخيرة ىذه العبارة عمى

منابر الجمعة فيتكرر السؤاؿ ذاتو ىل والية الفقيو ىي والية تكوينية اـ ماذا ؟!
1

 -نفس المصدر السابق  -ص 72
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إف الفقياء قد نسبوا ألنفسيـ لقب ﴿أمير المؤمنيف﴾ بعد أف تقمدوا منصب الوالية
وىذا المقب قد تواترت األخبار بأنو مف مختصات اإلماـ عمي بف أبي طالب

﴿عميو السبلـ﴾ ولـ نق أر اف أحد مف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ قد نودي بيذا المقب

أمير عمى
فكيف جاز لكـ اف تتقمدوه ؟ قاؿ السيد الخميني ﴿ :فاذا كاف النبي
اً
المؤمنيف وولي أمرىـ كذلؾ يكوف الفقيو المجامع لمشرائط ولي أمرىـ

وأميرىـ﴾

﴿﴾1

إف ادعاء االلقاب والكنى العجيبة الغريبة مستمر إلى يومنا ىذا فكـ مف فقيو

أصبح يمقب ب ػ﴿اإلماـ﴾ وال ندري لعل الدىر يخبئ لنا المزيد !

إف ىذه االلقاب في الحقيقة ىي مما يضحؾ الثكمى فإف قمتـ  :باننا نعتمد عمى

خبر قد جاء عف عمر بف حنظمة نقوؿ  :إننا قد ناقشنا ىذا الخبر عند مناقشتنا

لمرحمة المحقق الكركي وأثبتنا مف خبلؿ النقاش بعده عف ما فيمتوه ومف أراد

فميراجع كما أثبتنا بأف خبر عمر بف حنظمة ضعيف لمجيوليتو عندكـ فيل يعقل
اف تعتمدوا عمى رواية مجيولة الناقل يا أصحاب الرجاؿ ؟! لكي تصيروا الفقياء

مف أولي األمر الواجبي الطاعة فأيف ىذا الكبلـ مف كبلـ المعصوـ ﴿عميو
السبلـ﴾ حيف ذكر اف أولي األمر خاصة بآؿ الرسوؿ ﴿عمييـ السبلـ﴾ في
قولو ﴿ :إيانا عنى خاصة  ،أمر مجميع المؤمنيف إلى يوـ القيامة بطاعتنا﴾
فكيف تحولت والية األمر إلى الفقياء ؟ وقد حصرىا الشرع في دائرة آؿ دمحم
﴿عمييـ السبلـ﴾ إلى يوـ القيامة وأمر هللا الناس بطاعتيـ دوف سواىـ !

إف األقواؿ التي صدرت مف الفقياء خصوصاً ما تأخر منيـ كثيرة جداً قد أخذنا
قرنا كيف اف الفقياء جعموا أنفسيـ مف أولي األمر ولقبوا
منيا ما يكفي وقد أ

1

 -والية الفقيو – السيد الخميني – ص20
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أنفسيـ تارة باإلماـ وتارة بأمير المؤمنيف وكل ىذه االلقاب ببل دليل وال حجة

وقمدىـ بذلؾ الناس وأصبحوا ليـ طائعيف خاشعيف دوف حجة وال دليل مف أئمة

اليدى ﴿عمييـ السبلـ﴾ عمماً بأننا قد أثبتنا بأف لقب الولي أو نائب اإلماـ قد
أىداه الشاه طيماسب لممحقق الكركي ولـ يكف قد أدعى الوالية أي فقيو قبل

الكركي ثـ بعد أف قبل الفقياء ىدية السمطاف راحوا يتأولوف األخبار الثبات
الوالية والنيابة ليـ وكما تقدـ تفصيل ذلؾ .

ومما تقدـ نفيـ وبشكل واضح كوضوح الشمس لماذا حل عمينا غضب هللا وأوكل

حالنا إلى انفسنا حيف نحى الحجة عف جوارنا لـ يكف ىذا الغضب ليطوؿ إلى

ىذه المدة الطويمة اال حيف قبمنا بغير حجة هللا حجة عمينا وتبرعنا بألقاب األئمة

﴿عمييـ السبلـ﴾ إلييـ دوف ىدى مف أئمة اليدى ﴿عمييـ السبلـ﴾ فيجب عمينا
اف نقف وقفة ﵀ ممئيا التوبة الحقيقية لنراجع بيا افكارنا عمنا نحضى برضا هللا
ورفع غضبو عنا جعمنا هللا وأياكـ مف المواليف لحجة هللا الراغبيف بطاعتو

المجتيديف في نصرتو انو سميع مجيب .

ثانياً  ﴿ :العقل والفطرة وومجوب دفع الضرر﴾ :
تحت عنواف ﴿العقل ووجوب دفع الضرر﴾ وكذلؾ في ﴿الفطرة ووجوب دفع
الضرر﴾ قاؿ الفقياء إف العقل يحكـ بمزوـ دفع الضرر المحتمل الناتج مف

إىماؿ إمتثاؿ األحكاـ الشرعية المنجزة بالعمـ اإلجمالي  ،والمكمف العامي حسب
الفرض ليس أمامو إال التقميد لموصوؿ إلى ما يؤمنو مف العقاب .

نقوؿ  :القاعدة التي تقوؿ ﴿إف العقل يحكـ بمزوـ دفع الضرر المحتمل الناتج

مف إىماؿ إمتثاؿ األحكاـ الشرعية ﴾ صحيحة ولكف النتيجة التي أخذتموىا مف
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ىذه القاعدة غير تامة والنتيجة ىي ﴿والمكمف العامي حلسب الفرض ليس أمامو

إل التقميد لموصوؿ إلى ما يؤمنو مف العقاب﴾ مف أيف أتيتـ بيذه الضابطة
وىي غير مقرر في القاعدة أصبلً  ،فمو فرضنا ولو كاف فرضا ممتنعا عندكـ _

وفرض الممتنع ليس بممتنع كما ُيقاؿ _ إف أحداً مف الناس استطاع أف يدفع
الضرر الناتج مف إىماؿ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ الشرعية بدوف المجوء إلى حكـ التقميد
بل لو طريق آخر ىل تضطرب القاعدة اـ ال ؟

فإذا كاف الجواب نعـ فإف بوجود ىذا الفرض يصبح التقميد راجحا وليس واجبا
كما ىو واضح خصوصاً حيف نعمـ بأف أغمب الفقياء ومراجع التقميد يذىبوف إلى
انو ال وجوب في التقميد في ضروريات الديف أو المذىب كبعض الواجبات
والمحرمات وكثير مف المستحبات والمباحات  ،وأيضاً يذىبوف إلى عدـ وجوب

التقميد عمى المكمف إذا حصل لو عمـ مف إف فعمو أو تركو ال تستمزـ مخالفة
لحكـ شرعي إلزامي وىذا ما أكده جممة مف المحققيف كالمحقق الخوئي حيف ذكر
في كتابو اإلجتياد والتقميد ما يؤكد ما قمناه قائبلً ﴿ :وأما ما عمـ بإباحتو أو
بومجوبو أو حرمتو فا ﴿أي ليس فيو لزوـ التقميد﴾ لعدـ كونيا موردا لحتماؿ
العقاب كي يمجب دفعو لدى العقل بالتقميد أو بغيره لمجزمو بعدـ العقاب أو

بومجوده فعمى ذلؾ ل حامجة إلى التقميد﴾

﴿﴾1

.

ومما تقدـ نفيـ بأف باالمكاف العقمي دفع الضرر الناتج مف إىماؿ اإلمتثاؿ إلى

األحكاـ الشرعية بدوف الحاجة إلى التقميد وعميو تكوف ىذه القاعدة مضطربة عند
التطبيق .

1
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إف كل ما تقدـ مف الكبلـ حوؿ ىذه القاعدة كاف تنزالً منا لمنقاش بما أقره الفقياء
إال أف الحق اف القاعدة القائمة بدفع الضرر ال تتناسب مع التقميد أبداً حيث تبيف
لنا اف المجتيد يخطئ ويصيب في حكمو وقد ناقشنا ىذه المسألة في حينيا
وعميو اف العقل السميـ يحكـ بعدـ اإلمتثاؿ ألقواؿ المجتيد ألنيا تتأرجع بيف

الخطأ والصواب وتقميده بما ىو متأرجح ال يدفع الضرر بل يزيد مف الشكوؾ
بأقتحاـ المحارـ وأجتناب الحبلؿ وىذا كافي لبطبلف ىذه القاعدة .

ثالثاً ﴿ :الما زمة بيف حكـ العقل والشرع﴾ :
الدليل العقمي الثالث الذي احتج بو الفقياء والذي سموه بالوجوب المقدمي
الشرعي حيث قالوا بالمبلزمة بيف حكـ العقل وحكـ الشرع فينتج مف مقالتيـ ىذه

وجوب التقميد بحكـ المبلزمة بيف ما يقولو العقل وما يقولو الشرع ألنيـ يزعموف

أف التقميد مقبوؿ عقبلً بل أف العقل يأمر بالتقميد وعمى أساس ىذه القاعدة فمو

ثبت اف التقميد َحسف في العقل كاف َحسف أيضاً في الشرع اما لو ثبت العكس
قبحو في الشرع واننا نرى
أي اف يثبت قبح التقميد في العقل فيثبت وفق المبلزمة
ُ
أف القدماء كانوا يصفوف التقميد بأنو قبيح عقبل منيـ عمى سبيل المثاؿ الشيخ

الطوسي حيف عرؼ التقميد قائبلً ﴿ :التقميد إف أريد بو قبوؿ قوؿ الغير مف غير
حمجة وىو حقيقة التقميد فذلؾ قبيح في العقوؿ﴾

﴿﴾1

لقد نقمنا في بحثنا ىذا العديد مف األخبار الواردة عف آؿ النبوة والعصمة ﴿عمييـ
السبلـ﴾ الناىية عف إتخاذ الرجاؿ والئج وأخذ الديف مف افواىيـ والحث المواليف
عمى اخذ الديف مف الكتاب وال ُسنة والتمسؾ بيما فإنيما خير مف غيرىما .

1

 -االقتصاد  -الشيخ الطوسي  -ص 10

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 132 .....................................................

إف العقل يقبح الخبلؼ في الديف كما يقبح الرجوع إلى المختمفيف في القوؿ
والفعل ويحسف الرجوع إلى االميف عمى حبلؿ هللا وحرامو فإذا كاف الخبلؼ حسف

في العقل فعمى العقل السبلـ واذا كاف اختبلؼ الفقياء في دائرة القبح العقمي
فالرجوع إلى ىذه الدائرة والى مف فييا قبيح عقبلً وعميو فبالعقل يعرؼ الصادؽ
مف الكاذب واتباع الكاذب قبيح عقبلً .

إ ف معرفة الصادؽ عمى هللا مف الكاذب عمى هللا تتـ بحجة العقل حيث جاء عف
اإلماـ اليادي ﴿عميو السبلـ﴾ حيف ُسئل  ... ﴿ :فما الحمجة عمى الخمق اليوـ
؟ قاؿ  :العقل  ،يعرؼ بو الصادؽ عمى هللا فيصدقو  ،والكاذب عمى هللا
فيكذبو ﴾...

﴿﴾1

والمفيوـ مف كبلـ المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾ اف مف حجج هللا عمينا ىي العقوؿ
وىذه الحجة ىي اداة التمييز ال التشريع وقد ثبت اف الرجوع إلى المختمفيف في

األقواؿ واألفعاؿ ترفضو العقوؿ فبل يمكف اثبات ىذه المبلزمة أي مبلزمة العقل
والشرع في اثبات التقميد عمما اننا قد ناقشنا ُبعد العقل عف إدراؾ مبلزمة الشرع
في بحث الدليل العقمي في باب اإلجتياد وأثبتنا اف المبلزمة المدعاة غير تامة .

رابعاً ﴿ :لسيرة المتشرعة والعقاء﴾ :
أستدؿ جممة مف الفقياء عمى وجوب التقميد أعتمادا عمى سيرة المتشرعة وكذلؾ

سيرة العقبلء وقد أعتبر السيد الصدر سيرة المتشرعة دليبلً في قولو ﴿ :نعتبر

1
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لسيرة المتشرعة دلياً الستقرائياً كاإلمجماع والشيرة  ،وىي في الغالب تؤدي إلى
المجزـ بالبياف الشرعي ضمف شروط﴾﴿. ﴾1
إف قوؿ السيد ناتج عف الظف وليس عف قطع وىذا واضح في كبلمو ألنو قاؿ
بأف سيرة المتشرعة في الغالب تعطينا الجزـ باألحكاـ وىذا القوؿ يؤكد بأف ىذه

السيرة ال تؤدي بنا دائماً إلى العمـ القطعي .

إف سيرة المتشرعة والعقبلء تقضي برجوع الجاىل بالشيء إلى العالـ بذلؾ الشيء
طبعاً بحصوؿ االطمئناف بعمـ العالـ واال إذا عمـ السائل جيل المسؤوؿ أو قمة

معرفتو لما سألو عف شيء  .وانطبلقا مف سيرة المتشرعة والعقبلء جاء تعريف

التقميد عند الشيخ الفياض معتمدا في تعريفو عمى عادة أصحاب الفنوف في

رجوعيـ إلى ذوي االختصاص واعطى ليذا الرجوع الوجوب الشرعي عمى
المكمفيف حيث قاؿ في تعريفو لمتقميد  ﴿ :التقميد ىو الطريق األ كثر عممية لدى

العقاء ; ألف رمجوع الناس في كل فف إلى ذوي الختصاص والخبرة بذلؾ الفف
قد أصبح عادة ليـ  ،وىو وامجب عمى كل مكمف ﴾

﴿﴾2

.

نعـ إف الرجوع في كل الفنوف واالختصاصات العممية تقضي بالرجوع إلى

المختصيف في تمؾ الفنوف وىذا مما ال غبار عميو فعند حاجتنا لمعبلج نذىب

إلى المشفى الستشارة الطبيب المختص وغيرىا مف الحاالت التي نحتاج بيا إلى
المختصييف ولكف األمر مختمف في الشريعة فبل يمكننا قياس ىذه المراجعة إلى

مراجعة الرجاؿ ألخذ الديف مف افواىيـ فيذا الطريق قد جاء النيي عف سموكو
فقد جاء عف أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ ﴿ :مف أخذ دينو مف أفواه

1
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الرمجاؿ أزالتو الرمجاؿ  ،ومف أخذ دينو مف الكتاب وال ُلسنة زالت المجباؿ ولـ
﴿﴾1
.
يزؿ﴾
إف مراجعة الرجاؿ لمعرفة الديف باطمة في الشريعة إال مراجعة المعصوـ أو مف
نص عميو المعصوـ كما مر بيانو فبل يمكننا مراجعة مف نرى فيو االىمية وفق

مقاييس عقولنا القاصرة قياساً عمى مراجعة االطباء والميندسيف خصوصاً حيف
أصبح عندنا عمـ أف مف نصبوا أنفسيـ لمفتوى ىـ في قمة االختبلؼ فيما بينيـ

ِ
الرجاؿ فمـ يبقى
فكبلً يدعي وصبلً بحكـ هللا وقد ضاعت األحكاـ بيف
قوالً وعمبلً ُ
حكماً واحداً قد خبل مف اختبلفيـ .
إف سيرة المتشرعة والعقبلء قد نص عمييا كتاب هللا إال أف الكتاب بناىا عمى
طاعة هللا ورسولو واألئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ واإلمتثاؿ ألوامرىـ ونواىييـ وكما بينا

ذلؾ ومف ال يمتزـ بيذه السيرة فيو خارج مف دائرة العقبلء التي رسميا الكتاب
الكريـ فميس لنا أخذ معالـ الديف كيفما نشاء أو بالطريقة التي نحب كما ليس لنا

الرجوع إلى مف نختاره دوف رضا هللا ورسولو فقد جاء عف زيد الشػحاـ عف أبي

ظ ِر ِْ
اف إلى
جعفر ﴿عميو السبلـ﴾ في قوؿ هللا عز وجػل َ ﴿ ﴿ :فْمَين ُ
نلس ُ
اإل َ
﴿﴾2
طع ِ
.
ام ِو﴾ قاؿ  :قمت ما طعامو ؟ قاؿ  :عممو الذي يأخذه  ،عمف يأخذه﴾
ََ
فميس لنا أخذ عموـ ديننا ممف نشاء أو أف نختار المفتي دوف ىدى مف هللا فكل

شيء قد خرج مف غير بيت النبوة والعصمة فيو باطل بتواتر األخبار وكما مر
بياف ذلؾ .

وليس لمموالي اال الطاعة والرد إلى أئمة اليدى ﴿عمييـ السبلـ﴾ فيما نختمف فيو

فإف تكميفنا بحسب الديف ىو معرفة األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بعد معرفة هللا
1
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ورسولو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ والتي دونيا الضبلؿ عف الديف ثـ التسميـ بعد المعرفة ليـ
والرد إلييـ فيما نختمف بحكمو فيذا ماجاء عف أبي جعفر ﴿عميو السبلـ﴾ أنو

قاؿ ﴿ :إنما كمف الناس ثاثة  :معرفة األ ئمة  ،والتلسميـ ليـ فيما ورد عمييـ
 ،والرد إلييـ فيما اختمفوا فيو﴾

﴿﴾1

.

فالديف ال مجاؿ فيو لئلجتياد والنظر كما ذكرنا أو إتباع أىل اإلجتياد والنظر.
ومما تقدـ مف الكبلـ نفيـ بأف سيرة المتشرعة والعقبلء حسب الفكر اإلمامي

مرتكزة عمى الرجوع في أحكاـ هللا إلى آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ َف ُيـ الصفوة مف
بيوتات األنبياء الذيف أُمرنا بطاعتيـ وسؤاليـ َف ُيـ أولي األمر وأىل الذكر دوف
سواىـ ما أدعاىا غيرىـ إال كاذب .

بعد ما تقدـ مف الحديث نقوؿ  :إف مسألة الرجوع إلى المختصيف كالطبيب

والميندس ال يمكف القياس عمييا بالرجوع إلى الرجاؿ في معرفة معالـ الديف

وذلؾ بسبب اف المختصييف قد أجيز مراجعتيـ بنصوص صريحة اما معالـ
الديف فمـ يرد بيا نص صريح أجاز لنا الرجوع إلى الرجاؿ ألخذ ما نحتاجو مف

أمر ديننا منيـ واف ورود بعض األحاديث التي تذكر أشخاص اشار المعصوـ
بالرجوع إلييـ ألخذ معالـ الديف ال يبرر الرجوع إلى مف نختاره مف الفقياء ألخذ

معالـ ديينا وذلؾ ألف النص واضح في الروايات عمى اشخاص معينيف كأبي

بصير وز اررة والعمري وغيرىـ مف ثقاة األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ونوابيـ وال يمكف
جعل ىذه األحاديث دليبلً عمى الرجوع إلى مف نختاره بأختيارنا .

إننا ال نريد أف يفيـ القارئ اننا نمنع مف الرجوع إلى مطمق الرجاؿ بل أف قصدنا
ىو إف كاف الرجوع إلى أىل اإلجتياد ألخذ األحكاـ منيـ فإف في مثل ىكذا
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رجوع قد ثبت بطبلنو في أكثر مف مقاـ وأف العاقل لو تمعف طرؽ اإلجتياد التي
ذكرناىا في الباب األوؿ وما فعمو المجتيديف لمنعو عقمو مف اإلنقياد ليـ أما إذا

رجع الجاىل إلى إنساف ورع وتقي ينقل لو كبلـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بكل
امانة في المسائل التي يجيميا فإف مثل ىكذا رجوع ال يسمى تقميد بل يسمى

ارشاد إلى الطريق الصحيح المتمثل بقوؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ حيث أف

المسؤوؿ قد أرشد السائل إلى قوؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ الموجود في كتب
الحديث ومثل ىكذا ارشاد ال نشاىده عند المجتيديف بل كل مجتيد يقوؿ بما

يؤدي إليو نظره في األحكاـ وىـ مختمفوف غاية االختبلؼ .

إف مسألة رجوع بعض المواليف إلى مف ينص عميو المعصوـ ﴿عميو السبلـ﴾
بنص صريح نجد اف رجوعيـ ليؤالء الثقاة لـ يكف فيو مف الشبو شيء وذلؾ ألف

الثقاة مع تعددىـ الكمي إال إنيـ في النوعية سواء أي اف ما يصدر منيـ واحد

فيل أشار التأريخ إلى اختبلؼ قد حصل بيف مف نص عمييـ المعصوـ ﴿عميو

السبلـ﴾ وأف حدث مثل ىذا نجدىـ يتسارعوف إلى األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾
لمعرفة ما ىو واجب عمييـ في شريعة هللا ولـ نرى أياً منيـ قد أفتى وفق القواعد
المعروفة التي يعمل بيا المجتيديف حالياً واذا كاف العكس أي قد أستخدـ ىؤالء

األصحاب ما استخدمو المجتيديف لوجدنا في أقواليـ اختبلؼ كما ىو االختبلؼ
في ىذا الزماف وىذا مما ال وجود لو في ذلؾ الزمف .

إف المجتيديف قد أجابوا الناس بكل ما يسألونيـ بحجة سيرة المتشرعة والعقبلء
وقالوا اف ىذا ليو حد فيمنا واإلنساف ال يتعدى فيمو وىذا خبلؼ ما أمروا بو فقد

أمروا بأف يجيبوا بما عندىـ بو عمـ مف كتاب أو ُسنة إال إنيـ راحوا يضعوف
المصطمحات التي ال تنـ إال عف العجز عف إدراؾ أحكاـ هللا فقالوا باالحوط
واالقوى والمشيور واإلجماع وغيرىا مف المصطمحات التي ممئت المصنفات
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حتى ألفوا قواميس خاصة بالمصطمحات الفقيية المخترعة وكل ذلؾ لكي ال

يقولوا بإننا ال نعمـ وال ندري ما ىو حكـ هللا بأي مسألة قد يسألوف بيا فتراىـ

يفتخروف بأنيـ يجيبوف عمى كل ما يطرح عمييـ مف أسئمة فيل يعمموف بأف

فعميـ ىذا ليو عيف الجنوف الذي وصفو اإلماـ الصادؽ ﴿عميو السبلـ﴾ في

قولو  ﴿ :إف مف أمجاب في كل ما يلسأؿ عنو لممجنوف ﴾

﴿﴾1

لقد أعتمد المجتيدوف في أدلة التقميد عمى سيرة المتشرعة والعقبلء أيما اعتماد

وقالوا بأف الواجب تقميده ىو مف وصل إلى درجة اإلجتياد المطمق دوف المجتيد

المتجزئ وقالوا بأف المتجزئ ال يصدؽ معو مقاـ المرجع وىذا الكبلـ كما ال
يخفى يخالف سيرة العقبلء فالعقبلء عند مراجعتيـ لممختصيف كالطبيب

والميندس نراىـ يراجعوف المختص في جزء مف االختصاص العاـ فالعقبلء

يراجعوف طبيب العيوف أو االسناف دوف مراجعة سواه مف االطباء وكذلؾ الحاؿ
في الميندسيف فعند حاجة العقبلء لمميندس المختص في بناء الجسور مثبل ال

يمكنيـ الرجوع إلى المختص في الميكانيؾ أو غيرىا مف أختصاصات اليندسة

األخرى وعميو فمو كاف التقميد مبنيا عمى سيرة العقبلء لكاف قد أجاز الرجوع إلى

المتجزئ دوف المطمق ألف المتجزئ بحسب السيرة أعمـ مف المطمق وكونو أقوى
استنباطا مف المطمق لممارستو وتفرغو لدراسة شيء واحد قد أختص بو وىذا

الكبلـ قد أيده المحقق الخوئي عند مناقشتو لسيرة العقبلء في رجوعيـ إلى

المتجزئ دوف المطمق فقاؿ  ﴿ :نعـ مقتضى اللسيرة العقائية عدـ الفرؽ في
رمجوع المجاىل إلى العالـ بيف أف يكوف ممجتيدا مطمقا أو متمجزءاً  ،لوضوح أف

مجاىميـ بشيء يرمجع إلى العالـ بو واف لـ يكف لو معرفة بغيره مف األمور ،
1

 -ميزاف الحكمة  -دمحم الريشيري  -ج  - 1ص
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فتراىـ يرامجعوف الطبيب األخصائي بالعيوف  -مثا  -واف لـ يكف لو خبرة
بغيرىا مف المجيات  ،وكذلؾ مف لو معرفة ببعض الملسائل دوف بعض واف كاف

قميا  .بل قد يقدموف نظر الممجتيد المتمجزي عمى قوؿ الممجتيد المطمق عند

المعارضة  ،كما إذا كاف المتمجزي أعمـ مف الممجتيد المطمق لممارلستو ودقتو
في العموـ العقمية وكونو أقوى الستنباطا منو فيما يرمجع إلى تمؾ المباحث مف

الملسائل كومجوب مقدمة الوامجب وبحثي الضد والترتب وغيرىا  ،واف لـ يكف لو
قوة بتمؾ المثابة في الملسائل الرامجعة إلى مباحث األ لفاظ كغيرىا  .وعمى

المجممة ل فرؽ بحلسب اللسيرة العقائية بيف الممجتيد المطمق والمتمجزي
بومجو﴾

﴿﴾1

.

ثـ قاؿ بعد أف أثبت بحكـ السيرة العقبلئية عدـ الفرؽ بيف رجوع الناس إلى

المجتيد المطمق أو المتجزئ بأف ىذه السيرة ىل ورد في الشريعة رادع ليا أو ال

قائبلً  ﴿ :الكاـ في أف اللسيرة ىل ردع عنيا في الشريعة المقدلسة أو ل رادع
عنيا بومجو  .وما يمكف أف يكوف رادعا عنيا إنما ىو الكتاب وال ُلسنة  ،لوضوح
أف غيرىما مما يمكف اللستدلؿ بو عمى مجواز التقميد غير صالح لمرادعية

أبدا﴾

﴿﴾2

.

ويبلحظ مف كبلـ السيد الخوئي أف غير دليمي الكتاب وال ُسنة  -ويعني بيا
اإلجماع والعقل -غير صالح لمردع عف ىذه السيرة والتي تقضي بوجوب الرجوع

إلى المتجزئ دوف المطمق .

1
2
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ثـ قاؿ بأف الكتاب يردع عف ىذه السيرة في قولو  ﴿ :أما الكتاب فقولو عز مف

قائل  :فالسئموا أىل الذكر إف كنتـ ل تعمموف واف كاف صالحا لمرادعية وذلؾ

ألف ظاىر األمر باللسؤاؿ أف اللسؤاؿ عف أىل الذكر وامجب تعييني وأف الوامجب
عمى غير العالـ أف يلسئل أىل الذكر متعينا  . . . ،ومف الواضح أف أىل الذكر
غير صادؽ عمى مف عمـ ملسألة أو ملسألتيف  .إذا اآلية المباركة قد أومجبت

الرمجوع إلى الممجتيد المطمق متعينا وىذا ينافي مجواز الرمجوع إلى المتمجزي ﴾

﴿﴾1

إف لنا الحق اف نسأؿ المحقق الخوئي ومف وافقو بالقوؿ عف دليل ىذا التفسير
الذي لـ يرد في كبلـ المعصوميف ﴿عمييـ السبلـ﴾ منو شيء فضبلً عمى اف

كبل مف المجتيد المطمق والمتجزئ لـ يكف ليما وجود وال ذكر ُيذكر في زماف
األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فكيف جاز لنا أف نفسر القرآف بما نرى فأىل الذكر

وأولي األمر وغيرىا مف مختصات األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بتواتر األخبار
واألحاديث مع أقرار الكثير مف الفقياء بأف ىذه المسميات الدخيمة عمى الديف لـ
يكف ليا ذكر في الصدر األوؿ أي في زمف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فقد ذكر

السيد الخميني ذلؾ في قولو ﴿ :اإلمجتياد بيذا المعنى المتعارؼ في زماننا  ،لـ
يكف في الصدر األوؿ﴾
ِ
يكتف المحقق الخوئي بما تقدـ مف كبلمو بل ذىب إلى موافقة مقالة
ولـ
﴿﴾2

.

المخالفيف حيث نسب كبل مف عمماء الييود والنصارى إلى أىل الذكر في قولو :

﴿ نعـ ورد تفلسير أىل الذكر باأل ئمة  -ع  -إل أنو كما بيناه لسابقا ل ينافي
تفلسيره بعمماء الييود﴾

﴿﴾3

1
2
3

.

 نفس المصدر السابق االجتياد والتقميد  -السيد الخميني  -ص 48 -كتاب االجتياد والتقميد  -السيد الخوئي  -شرح ص 230
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وال أعمـ كيف يمكف لممحقق الخوئي وغيره أف ويفسروا القرآف بيذه التفاسير
العقمية البعيدة كل البعد عف منيج األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ والقريبة كل القرب

إلى منيج المخالفيف فقد نقمنا ما قالو اإلماـ الرضا ﴿عميو السبلـ﴾ في حديث مع

فقياء العامة في مجمس المأموف حيث أثبت لو اإلماـ بأف أىل الذكر ىـ األئمة
مف آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ وكما مر بيانو .

إف الواجب عمى الموالي ميما بمغ في العمـ أف يكوف تابع لؤلئمة ﴿عمييـ
السبلـ﴾ وقد بينا في بحثنا ىذا معنى التسميـ ليـ في أكثر مف مقاـ وقد نقل

العروسى في تفسيره عف أحمد بف دمحم عف أبي الحسف الرضا ﴿عميو السبلـ﴾

قاؿ  :كتب الي ﴿عميو السبلـ﴾  ﴿ :إنما شيعتنا مف تابعنا ولـ يخالفنا  ،فإذا
خفنا خاؼ  ،واذا امنا امف  ،قاؿ هللا  " :فالسئموا أىل الذكر اف كنتـ ل تعمموف
" " فمول نفر مف كل فرقة منيـ طائفة " اآلية فقد فرضت عميكـ الملسألة والرد

إلينا ﴾ ..

﴿﴾1

إف مسألة اختصاص األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بأىل الذكر قد جاءت بتواتر
األخبار فميس لنا التأويل والتصرؼ كما ليس لنا أدعاء مودتيـ ونحف بآراء

المخالفيف ليـ نحتج وبالذي ذىب إليو أعدائيـ نذىب قاؿ تعالى  ﴿ :فإف َزَلْم ُت ْـ
﴿﴾2
ِ
ِ
.
يـ﴾
اعَم ُموْا أ َّ
ِّمف َب ْعد َما َمجاء ْت ُك ُـ اْلَبِّيَن ُ
ات َف ْ
ّللا َع ِز ٌيز َحك ٌ
َف ّ َ
إف الغريب عند المحقق الخوئي بعد أف استدؿ باآلية الكريمة وفسر أىل الذكر

بالمجتيد المطمق ووجوب الرجوع إليو دوف المتجزئ قاؿ بأف اآلية الكريمة ال

داللة ليا عمى وجوب التقميد !! في قولو ﴿ :أف اآلية المباركة ل دللة ليا عمى
ومجوب التقميد  . . .فإف لسياقيا يقتضي أف يكوف المراد مف أىل الذكر عمماء

1
2
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الييود  ،وأف هللا لسبحانو قد أمر المجياء باللسؤاؿ عنيـ لكونيـ عالميف بكتبيـ

﴾

﴿﴾1

.

وىذا تفسير بالرأي قد بينا بطبلنو وقمنا بأف أىل الذكر إنما ىي مختصة بآؿ دمحم

﴿عمييـ السبلـ﴾ دوف غيرىـ وقد ثبت ذلؾ مف خبلؿ األخبار الواردة عنيـ .

نكتفي بيذا القدر مف النقاش ونقوؿ  :لقد ثبت لمقارئ الكريـ ضعف األدلة التي

أحتج بيا الفقياء عمى وجوب التقميد ونقوؿ أيضاً حتى لو فرضنا صحة التقميد
وفرض المحاؿ ليس بمحاؿ إال أف الذي يبطمو ىو طرؽ المجتيديف المتبعة
عندىـ فبل يسع العقل اف يتبع غير سبيل األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ وقد حذروا
أتباعيـ وموالييـ مف اإلجتياد والرأي وقد عممنا مف الباب األوؿ اف القائميف

عمى التقميد ىـ مف أىل اإلجتياد واذا ثبت بطبلف الطريقة يثبت بطبلف إتباعيا

واإلنقياد ليا .

درالسة في شرائط المرمجعية :
وضع المجتيدوف عدة شروط لتحقق المرجعية في شخص الفقيو فقد ذكر المحقق

الخوئي والروحاني والفياض والخراساني وغيرىـ ىذه الشروط في كتابيـ منياج

الصالحيف قائميف  ﴿ :يشترط في مرمجع التقميد البموغ  ،والعقل  ،واإليماف ،
والذكورة  ،واإلمجتياد  ،والعدالة  ،وطيارة المولد  ،وأف ل يقل ضبطو عف

1
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المتعارؼ  ،والحياة  ،فا يمجوز تقميد الميت ابتداء ﴾

﴿﴾1

وزاد بعضيـ شرط

األعممية وأكد عمييا .
ولنا أف نسأؿ ىل ىذه الشروط قد ورد ذكرىا في أخبار األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ؟

لكي تقاـ عمينا حجة كغيرىا مف الحجج التي أقيمت عمينا بوجود النصوص الدالة
عمى صدقيا أـ اف ىذه الشروط مبنية عمى دليل العقل وسيرة العقبلء أـ انيا في

محل اإلجماع أو الشيرة ؟

لقد قرأنا ما أستدؿ بو الفقياء في ما جاء مف الروايات التي أعتبروىا دليبلً عمى
مسألة التقميد ووجوبو وقرأنا في بعضيا بعض الشروط كما في قولو ﴿عميو

السبلـ﴾  ﴿ :صائنا لنفلسو  ،حافظا لدينو  ،مخالفا عمى ىواه  ،مطيعا ألمر
موله ﴾ ...

وقد ناقشنا ىذه الشروط في حينيا -عمى فرض تمامية الرواية وقد ثبت أنيا

مخالفة لمكتاب الكريـ -إال إننا اآلف نجد أف الفقياء قد أشترطوا بعض الشروط
في مرجع التقميد لـ يرد أياً منيا في الروايات بنصوص صريحة كما أنيـ قد

غيروا بعض الشروط التي وردت في الروايات بنصوص صريحة أعتماداً عمى

سيرة العقبلء المدعاة ولعل أكثر مف استخدـ العقل في ىذا المجاؿ ىو المحقق

الخوئي في كتابو اإلجتياد والتقميد الذي كتب بقمـ تمميذه المير از عمي الغروي
عندما تعرض لدراسة شرائط مرجع التقميد وما يجب توفرىا فيمف يرجع إليو

المكمف في نظره وفيمو والذي سنتناوؿ فيما يمي بعض أقوالو في ىذه الشروط .

أول  :أشترط البموغ في مرمجع التقميد :
1

 -منياج الصالحيف  -السيد الخوئي  -ج  - 1ص  / 6 – 5منياج الصػالحيف  -السػيد دمحم صػادؽ الروحػاني
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قاؿ الفقياء كما تقدـ بأف البموغ شرط مف شروط مرجع التقميد وصنفوا ذلؾ في
كتبيـ ولكف يأتي السؤاؿ ىنا ما ىو الدليل عمى ىذا الشرط فيل ليـ حجة فيو ؟

قاؿ المحقق الخوئي  ﴿ :لـ يقـ أي دليل عمى أف المفتي يعتبر فيو البموغ  .بل

مقتضى اللسيرة العقائية المجارية عمى رمجوع المجاىل إلى العالـ عدمو لعدـ

اختصاصيا بما إذا كاف العالـ بالغا بومجو فإذا كاف غير البالغ صبيا ماى ار في

الطبابة لرامجعو العقاء في معالمجاتيـ مف غير شؾ كما أف اإلطاقات يقتضي
المجواز لصدؽ العالـ والفقيو وأىل الذكر ونحوىا عمى غير البالغ كصدقيا عمى

البالغيف  .والستبعاد أف يكوف المقمد لمملسمميف صبيا مراىقا إذا كاف وامجدا
للسائر الشرائط مما ل وقع لو كيف ومف األ نبياء واأل وصياء عمييـ أفضل

اللساـ مف بمغ مرتبة النبوة أو اإلمامة وىو صبي  ،فإذا لـ تكف الصباوة
منافية لمنبوة واإلمامة فا تكوف منافية لممرمجعية أبدا﴾

﴿﴾1

إف ىذا القياس الذي أستخدمو المحقق بيف المرجعية والنبوة واإلمامة باطل
بضرورة الديف فكيف لؾ اف تقيس وقد أمرت باالبتعاد عف القياس فإف أىل بيت

النبوة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ال يقاس بيـ أحد مف الناس فقد جاء عف أمير المؤمنيف
﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ ﴿ :نحف أىل بيت ل يقاس بنا أحد مف الناس﴾

﴿﴾2

عمماً بأف ىذا الحديث قد نقمو المخالف قبل الموالي لشيرتو ىذا مف جية ومف
جية أخرى فإف النبوة واإلمامة إنما تكوف برعاية هللا وعصمتو المباشرة فيل ىذه

الرعاية والعصمة موجودة في المجتيديف حتى تكوف الصباوة غير منافية ليا واذا
كانت موجودة فمما الخبلؼ بينكـ في أغمب المسائل الفقيية ؟

1
2
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وقد يشكل القارئ ويقوؿ إذا كاف ىذا الشرط – أي شرط البموغ  -لـ يقـ دليمو
عند المحقق فمماذا ذكره في جممة شروط المرجع في المنياج ؟

نقوؿ  :إف المحقق بعد أف بيف انو ال دليل عمى شرط البموغ في المرجع رجع

وقاؿ إف البموغ يعتبر مف الذوؽ الفقيي أو مذاؽ الشارع وقد أثبتنا أف الذوؽ
الفقيي إنما ىو االستحساف بعينو وعميو فإف البموغ كشرط لـ يستند إال عمى

االستحساف.

ثانياً  :أشترط اإليماف في مرمجع التقميد :
إف مسألة التقميد – أف صحت – ال بد مف توفر شرط اإليماف فيمف يرجع إليو

المسمموف ألخذ معالـ الديف فيذا مف ضروريات اإلسبلـ كما أنو مف ضروريات
العقل الذي ُيعد الدليل األوؿ عمى مسألة التقميد فيل أرجع األئمة ﴿عمييـ
السبلـ﴾ المواليف ليـ إلى غير المؤمنيف مف شيعتيـ فيل يعقل أف نرجع إلى
الكافريف بديننا ألخذ معالـ الديف منيـ واف كاف ىذا األمر مما ال يعقمو أحد ولكف

الغريب اف السيد الخوئي ممف قاؿ بو حيف ذكر بأف اإليماف ال يشترط في مرجع

التقميد قياسا منو عمى مراجعة العقبلء لبلطباء والميندسيف فقاؿ ما ىذا نصو ﴿ :
لـ يدلنا دليل لفظي معتبر عمى شرطية اإليماف في المقمد  .بل مقتضى إطاؽ

األدلة واللسيرة العقائية عدـ العتبار ألف حمجية الفتوى في األدلة المفظية غير

مقيدة باإليماف ول باإللساـ كما أف اللسيرة مجارية عمى الرمجوع إلى العالـ مطمقا

لسواء أكاف وامجدا لإليماف واإللساـ أـ لـ يكف وىذا يتراءى مف لسيرتيـ بوضوح
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ألنيـ يرامجعوف األطباء والميندلسيف أو غيرىـ مف أىل الخبرة والطاع ولو مع

العمـ بكفرىـ﴾

﴿﴾1

وذىب السيد دمحم سعيد الحكيـ إلى ما ذىب إليو المحقق الخوئي فقاؿ بعد أف

ناقش شرط اإليماف في مرجع التقميد ما ىذا نصو ﴿ :والحاصل  :أنو يصعب

إقامة الدليل عمى عدـ مجواز تقميد غير المؤمف ﴾

﴿﴾2

.

فيل يعقل ىذا الكبلـ يا عقبلء كيف يرجع المسمـ إلى الكافر ألخذ دينو منو كما
ِ
ِ
يف أ َْولَِياء ِمف ُدو ِف
آمُنوْا لَ َت َّت ِخ ُذوْا اْل َكاف ِر َ
تقولوف وهللا يقوؿ َ﴿ :يا أَُّي َيا َّالذ َ
يف َ
اْلم ْؤ ِمِنيف أ َُت ِريدو َف أَف َتمجعُموْا ِ ِ
طاناً ُّم ِبيناً﴾﴿ ﴾3وقاؿ تعالى ﴿ :لَّ
ّلل َعَمْي ُك ْـ ُلسْم َ
ُ
َ
َْ ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِم َف
يف أ َْولَِياء مف ُد ْو ِف اْل ُم ْؤ ِمن َ
َي َّت ِخذ اْل ُم ْؤ ِمُنو َف اْل َكاف ِر َ
يف َو َمف َي ْف َع ْل َذل َؾ َفَمْي َ
ِ
ّللا ِفي َشي ٍء . ﴾4﴿﴾ ...
ّ
ْ
فكيف لنا أف نتبع الكافريف أو أف نسأليـ عف ديننا فيل يعقل ىذا ؟! وكيف
نتصور أف يتصدى لممرجعية كافر ثـ حتى وأف حصل مثل ىذا االحتماؿ فيل

يسعنا أف نقمده ونتبع قولو ؟! والقرآف الكريـ قد نيانا عف إتخاذ الكافريف أولياء

مف دوف المؤمنيف .

لـ االحظ رداً يفي بما ذىب إليو المحقق الخوئي وغيره ممف ذىب مذىبو مف

أساتذة أو طبلب الحوزة فضبلً عف مراجع التقميد واألسباب في عدـ الرد أو
الردود الخجولة كثيرة تتعمق أغمبيا بالمقامات الدنيوية الزائمة كقطع الرواتب أو

1
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يتجر بالرد عمى استاذ العمماء والمجتيديف أو
أ
سحب الوكاالت وحجب الثقة عمف
عمى أي مرجع كاف واف كاف رداً شرعياً .

إف ىذه المسألة أصبحت أم ار واقعاً في المجتمع الحوزوي حتى اقر السيد دمحم

حسيف فضل هللا ىذه الحالة في قولو  ﴿ :إف ملسألة تغيير الحوزات تحتاج إلى

ما يشبو الثورة  ،وأظف أف ظروؼ الثورة لحد اآلف ليلست متوفرة  ،ألننا نعرؼ

أنو ليلست في الحوزات حرية فكر  ،فا يلستطيع الطالب أف يناقش فييا حتى

بعض القضايا التأريخية في اليواء الطمق  .فكيف يمكف أف يناقش فييا قضايا

عقيدية أو امجتماعية أو فقيية  ،وما إلى ذلؾ ؟! ﴾

﴿﴾1

وقد يشكل القارئ بنفس اإلشكاؿ السابق ويقوؿ  :كيف يمكف أف يقوؿ السيد
الخوئي والسيد الحكيـ بيذا الكبلـ وىـ قد أشترطوا اإليماف في كتاب المنياج ؟

نقوؿ  :الجواب عمى ىذا السؤاؿ ىو نفس الجواب السابق حيث أف السيد الخوئي

رجع عف ىذا القوؿ قائبلً بأف الذوؽ الفقيي ال يتناسب مع عدـ أشتراط اإليماف
في مرجع التقميد وقد بينا بأف الذوؽ الفقيي ىو االستحساف وعميو فإف أشتراط
اإليماف في مرجع التقميد إنما ىي مسألة أستحسانية عند المحقق ال دليل عمييا

مف سيرة العقبلء أو مف األدلة المفظية كما يقوؿ !!

رابعاً  :أشترط العدالة في مرمجع التقميد :
أشترط الفقياء العدالة في مرجع التقميد ولكف المحقق الخوئي أعترض عمى ىذا

الشرط كعادتو قائبلً  ﴿ :اشتراط العدالة كاشتراط البموغ واإليماف ل يكاد يلستفاد

مف شيء مف اللسيرة واألدلة المفظية المتقدمتيف  ،وذلؾ ألف مقتضى إطاؽ

1
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اآلية واألخبار عدـ الفرؽ في حمجية انذار الفقيو أو قوؿ العالـ أو رأي العارؼ

باألحكاـ بيف عدالتو وفلسقو كما أف اللسيرة المجارية عمى رمجوع المجاىل إلى
العالـ غير مقيدة بما إذا كاف العالـ عادل بومجو﴾

﴿﴾1

وعمى ىذا الكبلـ يمكف الرجوع في معرفة أحكاـ هللا إلى مف ىو فاقد لمعدالة بل
إلى مف ىو فاسق في أفعالو طبعاً كل ىذا جائز في سيرة العقبلء التي يعتمدىا

الفقياء غاية االعتماد .

إف كبلـ المحقق الخوئي ليو العجب العجاب فكيف نرجع إلى فاقد العدالة

والمتصف بالفسوؽ ؟! وكيف لنا اف نرجع إلى مف عممنا بأنو ضاؿ يحكـ بما لـ

ينزؿ بو سمطاف ؟! مبدؿ ألحكاـ الحكيـ كما وصف هللا الفساؽ في كتابو الكريـ
ّللا َفَن ِلسَي ُي ْـ ِإ َّف
وكيف لنا اف نرجع إلى مف نسى هللا كما قاؿ تعالى َ﴿ :ن ُلسوْا ّ َ
ِِ
يف ُىـ اْل َف ِ
السُقو َف﴾﴿ . ﴾2كيف لنا اف نرجع إلى الكافريف بآيات هللا كما
اْل ُمَنافق َ ُ
ات وما ي ْك ُفر ِبيا ِإلَّ اْل َف ِ
السُقو َف﴾﴿ ﴾3كيف
آي ٍ
قاؿ تعالى َ :وَلَق ْد أ َ
ات َبِّيَن ٍ َ َ َ ُ َ
َنزْلَنا ِإَلْي َؾ َ
ّللا لَ َي ْي ِدي
لنا أف نرجع في امور ديننا إلى مف ال ييديو هللا قاؿ تعالى َ ﴿ :و ّ ُ
اْلَقوـ اْل َف ِ ِ
يف﴾﴿ ﴾4كيف لنا اف نتبع مف ال يرضى هللا عنو قاؿ تعالى ِ َ﴿ :إ َّف
السق َ
َْ
﴿﴾5
ّللا لَ ير َضى ع ِف اْلَقوـِ اْل َف ِ ِ
يف﴾
السق َ
َ
ْ
َّ َْ
إف اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة التي تذـ الفاسقيف أكثر مف أف تحصى أو

تعد فكيف يمكف مراجعتيـ لمعرفة الديف وىـ قد فسقوا بو !!
1
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إف المحقق الخوئي أعترض عمى مف قاؿ بتحقق اإلجماع عمى وجوب أشتراط

العدالة في مرجع التقميد نافياً اف يكوف ىذا اإلجماع مف اإلجماع التعبدي الذي
يكوف قائبلً ﴿ :نعـ قد يلستدؿ عمى اعتبار العدالة باإلمجماع وفيو أنو ليس مف

اإلمجماع التعبدي في شيء ول يمكف أف يلستكشف بو قوؿ اإلماـ  -ع ﴾-

﴿﴾1

وىنا قد أزاح المحقق الخوئي شرطا ثالثاً مف شروط المرجعية وعميو يمكف عمى
حسب ما تقدـ اف يكوف المرجع فاقداً لمعدالة ومع ذلؾ يجب الرجوع إليو ألخذ
معالـ الديف وفقاً لسيرة العقبلء وال ادري أي مؤمف عاقل يرجع إلى الفاسق ألخذ

معالـ الديف .

إف المحقق الخوئي رجع عف ىذا القوؿ إلى القوؿ بأف الذوؽ الفقيي ال يرضى
ِ
يكتف بالذوؽ الفقيي بل قاؿ بالقياس
بزعامة الفاسق إال إنو في ىذا المقاـ لـ
لكي يستنتج اف الفاسق ال تجوز زعامتو وذلؾ في قولو ﴿ :إف الملستفاد مف

مذاؽ الشرع األنور عدـ رضى الشارع بإمامة مف ىو كذلؾ في المجماعة ،

حيث اشترط في إماـ المجماعة العدالة فما ظنؾ بالزعامة العظمى التي ىي مف

أعظـ المناصب بعد الولية﴾

﴿﴾2

نقوؿ  :ىذا قياس فما دخل إمامة الجماعة بالمرجعية فكيف يمكف أف يسري

الحكـ مف واقعة إلى أخرى دوف دليل ؟! والحق يقاؿ  :إف الشرع لـ يشرع التقميد
مف األساس ولـ يبيف ضوابطو وحدوده ال لقصور في الشريعة أبداً بل ألف الشرع

معارض تماماً لمتقميد فمـ يذكره بخير أبداً بل ذمو وذـ السائريف عميو ومع ىذا
الذـ ال يسوغ اف يجعل لو ضوابط وشروط ولذلؾ تجد الفقياء في محاولة أثباتيـ

1
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لمتقميد ولشروط المرجعية أستعانوا بسيرة العقبلء إال إنيـ أنصدموا أف ىذه السيرة
في الغالب غير متوافقة مع الشرع كيف ال ؟ وأف مقتضى السيرة التي بنى عمييا

الفقياء مسألة التقميد ال تفرؽ بيف الفاسق والعادؿ والكافر والمؤمف وغيرىا مف
المسائل التي سنأتي عمى ذكرىا فتأمل .

خاملساً  :أشترط الرمجولة في مرمجع التقميد :
أشترط الفقياء أعتبار الرجولة أو الذكورة في مرجع التقميد قياسا باالولوية بيف

منصب القضاء واالفتاء حيث نقل المحقق الخوئي ما أستدؿ بو الفقياء عمى

ذلؾ قائبلً  ﴿ :الستدلوا عمى عدـ مجواز الرمجوع إلى المرأة في التقميد بحلسنة أبي

خديمجة لسالـ بف مكرـ المجماؿ قاؿ  :قاؿ أبو عبد هللا مجعفر بف دمحم الصادؽ -

ع  -إياكـ أف يحاكـ بعضكـ بعضاً إلى أىل المجور  ،ولكف انظروا إلى رمجل
منكـ يعمـ  . .لدللتيا عمى اعتبار الرمجولية في باب القضاء  ،ومف المعموـ

أف منصب الفتاء لو لـ يكف بأرقى مف القضاء فا أقل مف أنيما متلساوياف

 ... ،فإذا كانت الرمجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الفتاء
باألولوية ﴾

﴿﴾1

ثـ رد المحقق عمى ما أستدلوا بو قائبلً  ﴿ :ويرد عمى ىذا الومجو أف أخذ عنواف

الرمجل في موضوع الحكـ بالرمجوع إنما ىو مف مجية التقابل بأىل المجور
وحكاميـ حيث منع  -ع  -عف التحاكـ إلييـ  ،والغالب المتعارؼ في القضاء

ىو الرمجولية  ،ول نلستعيد قضاوة النلساء ولو في مورد واحد فأخذ عنواف

1
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الرمجولية مف باب الغمبة ل مف مجية التعبد وحصر القضاوة بالرمجاؿ  ،فا دللة

لمحلسنة عمى أف الرمجولية معتبرة في باب القضاء فضاً عف الدللة عمييا في
الفتاء لو لسممنا أف القضاء والفتوى مف باب واحد عمى أنو لـ يقـ أي دليل
عمى التازـ بينيما ليعتبر في كل منيا ما اعتبر في اآلخر بومجو﴾

﴿﴾1

نبلحظ مف كبلـ المحقق انو ال دليل عمى أعتبار الرجولة في القضاء واالفتاء بل
ال يوجد دليل عمى منع المرأة مف تولي منصب القضاء وحتى منصب االفتاء
فأخذ عنواف الرجولة في منصب القضاء ليس مف جية التعبد وحصر منصب

القضاء بالرجاؿ دوف النساء بل مف جية اف الغالب في منصب القضاء ىـ
الرجاؿ وليس في ىذه الغمبة تعبد إال أف المحقق الخوئي رفض ىذا االستدالؿ

مرة أخرى وقاؿ بأف حصر المرجعية بالرجاؿ ترجع إلى الذوؽ الفقيي واال ليس
ىنالؾ دليل غير ىذا وىنا نحب أف ننبو بأف المحقق قد خالف السيرة العقبلئية

بل خالف اإلطبلقات التي جاءت في الروايات كما قاؿ ىو بنفسو فمرة يقوؿ بأف

السيرة العقبلئية واطبلقات األخبار ال تفرؽ بيف االناث والرجاؿ ومرة أخرى يذكر
المقمد ُيعتبر فيو الرجولة مف باب الذوؽ الفقيي أو مذاؽ الشارع والحق يقاؿ
بأف ُ
أف هللا تعالى لـ ينصب لنا سيرة العقبلء كأماـ لنا حتى نتبعيا أو نتبع أثارىا وقد
تبيف بأف ىذه السيرة المدعاة قد خالفت الشرع في أكثر مف مقاـ فبل يمكف مع

ىذا التمسؾ بيا واإلنقياد إلييا وكما ذكرنا قبل قميل .

ولنا أف نسأؿ ىل نصب رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ النساء الفتاء المسمميف ؟ اـ

اف َل ُك ْـ
فعل ذلؾ أحد مف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ؟ وهللا يقوؿ في كتابو ﴿َلَق ْد َك َ

1
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وؿ َّ ِ
ِفي َرلس ِ
ُلس َوٌة َح َلسَن ٌة﴾
ّللا أ ْ
ُ
ممكناً لفعمو الرسوؿ أو آلو االطيار .
﴿﴾1

 .والحق يقاؿ لـ يشيد التأريخ بيذا ولو كاف

أمر لـ يرد في الشرع وجيا لو بل
إف مسألة استفتاء النساء وأخذ األحكاـ منيف ٌ
ورد اف خبلفيف بعد المشاورة بركو ﴿ ﴾2وطاعتيف ندامة﴿ ﴾3فكيف يمكف لنا بعد
ذلؾ اف ننصب المرأة كمرجع ديني لممسمميف وقد ورد النيي عف مشاورة النساء ؟

إف العرؼ السائد في مجتمعاتنا والذي بدأ بنخر عقوؿ حتى المتدينيف والفقياء

منيـ ىذا العرؼ الذي يجعل المرأة كالرجل في كل شيء قد خفي عمى أغمب

السائريف تحت لوائو بأف الشريعة المقدسة ال ترى المرأة كالرجل وذلؾ جمي في
الشيادة فشيادة الرجل الواحد يعادليا شيادة امرأتيف وقد عمميا الشرع بنسياف
المرأة وكذلؾ في القضاء واالمارة بل حتى النبوة واإلمامة فمـ يبعث هللا مف يمثمو

ويمثل شرعو مف النساء ثـ إننا لو جعمنا النساء في محل االستفتاء فيل سنستفتي
المرأة بشيء ثـ نخالف رأييا أو فتوتيا ؟! واالحتماؿ وارد في صدقيا بنقل
األحكاـ فأما األوؿ أي استفتاء النساء فمـ يرد في الشرع وجيا لو وأما مخالفتيف

فقد جاءت األخبار الدالة عمى ذلؾ وعميو فإف استفتاء النساء اف كاف لو وجياً

في الشرع فبل بد أف يبلزمو المخالفة وىذه ىي عيف الشبيات التي أُمرنا بأجتنابيا
واال فالوقوع في الميالؾ .

لقد بالغ الفقياء أيما مبالغة في تجويزىـ لتقميد النساء فمنيـ مف قاؿ باإلطبلؽ

وأفتى بجواز تقميد الرجل لممرأة والم أرة لممرأة دوف شرط أو قيد

﴿﴾4

1
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 -نفس المصدر السابق
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وقاؿ الشيخ حسف الصفار ما ىذا نصو ﴿ :ومف الناحية الفقيية ىناؾ نقاش
بيف عممائنا حوؿ مجواز تقميد المرأة أـ ل  ،ونحف لدينا شيء ألسمو المرمجع

وىو الذي يقمد وكل الفقياء في مقاـ اللستقاؿ والنقاش يقولوف ليس ىناؾ

السأَُلوْا أىل
مانع مف الناحية الشرعية لتقميد المرأة ألف العمومات الواردة ﴿ َف ْ
نت ْـ لَ َت ْعَم ُمو َف﴾ ليس فييا تقييد بشرط أف أىل الذكر مف
ال ِّذ ْك ِر ِإف ُك ُ
﴿﴾1
الرمجاؿ ﴾ . . .
إف كبلـ الشيخ الصفار يوحي لنا بانو لـ يق أر ما قالو أئمة اليدى ﴿عمييـ
السبلـ﴾ في شأف أىل الذكر فقد سبق وناقشنا ىذا الموضوع نقاشا شرعيا وفق
األحاديث المروية عف األئمة الطاىريف ﴿عمييـ السبلـ﴾ وأثبتنا بأف أىل الذكر

مقاـ خاص بآؿ الرسوؿ الخاتـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ دوف غيرىـ ولو تنزلنا جدال وقمنا
بأف أىل الذكر ىـ الفقياء وىذا محاؿ ولكف فرض المحاؿ ليس بمحاؿ فمعمؾ

ياشيخ قد نسيت ما درست في أصوؿ الفقو في باب القياس فكاف االجدر بؾ اف
تستخدـ قياس االولوية لمعرفة الحكـ فالذي ال يرضى بأف يبعث رسوال مف

النساء ال يرضى بأف تتصدى النساء لمفتوى فإذا كانت الرجولة معتبرة في باب
النبوة واإلمامة كانت معتبرة في باب االفتاء باالولوية ولسنا ىنا في باب مناقشة

ىذا النوع الباطل مف أنواع القياس بل نناقشكـ بما تقروف في أصولكـ أما مف
جية الشرع فمنا في رسوؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ أسوة حسنة فمـ يقـ النبي النساء

لبلفتاء ولـ يفعل ذلؾ أحد مف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ونحف ممزموف بأف ال
نتقدـ عمييـ في شيء لـ يفعموه وىذا ىو التسميـ الذي أمرنا هللا بو وكما تقدـ

بيانو .
1

 -أحاديث في الديف والثقافة واالجتماع  -ص207
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وممف ذىب إلى جواز تقميد النساء ىو الشيخ دمحم اليعقوبي في أستفتاء نشر لو
في منتدى الفضيمة التابع لمرجعيتو حيث وجو إليو مدير المنتدى أستفتاء فجاء

الجواب منو واليكـ نص السؤاؿ والفتوى :

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد ﵀ رب العالميف وصمى هللا عمى دمحم والو الطاىريف
الشيخ المرمجع دمحم اليعقوبي داـ توفيقو
اللساـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو

لسمعنا مف بعض مف نثق بيـ بانكـ تمجيزوف تقميد المراة لممرأة مما يعني فتح

اإلمجتياد والمرمجعية لمنلساء وطالبنا البعض باألدلة عمى ىذا الرأي عمما اني

قرات لملسيد فضل هللا داـ توفيقو رايا مشابيا بل يذىب إلى مرمجعيتيا المطمقة
وبالختاـ السأؿ هللا لكـ دواـ التوفيق والعناية الربانية ولدكـ المدير الفني

لمنتدى الفضيمة الثقافي
بلسمو تعالى :

دؿ عمى مجواز الرمجوع إلى
ل يومجد دليل عمى حرمانيا مف ىذا الحق فيي مشمولة بما ّ
قيدنا مرمجعيتيا لمنلساء فقط لما تعنيو المرمجعية مف قيادة
الممجتيد المجامع لمشرائط  ،نعـ ّ
المقدس وارتكاز المتشرعة عدـ
الناس وادارة لشؤوف الممجتمع وقد ُعرؼ مف ذوؽ الشارع
ّ

تصدي المرأة لذلؾ ومف مناشئ ىذا الرتكاز عدـ امامتيا لمجماعة الرمجاؿ
ّ

دمحم اليعقوبي

 /22شعبأف 1422/
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يقر ما جاء في فتوى الشيخ اليعقوبي يجد التناقض الواضح في كبلمو
إف الذي أ

قيدنا مرمجعيتيا لمنلساء فقط لما تعنيو المرمجعية مف
خصوصاً في قولو ﴿ :نعـ ّ
المقدس
قيادة الناس وادارة لشؤوف الممجتمع وقد ُعرؼ مف ذوؽ الشارع
ّ
تصدي المرأة لذلؾ﴾ فيو يقوؿ بمرجعيتيا لمنساء مف
وارتكاز المتشرعة عدـ
ّ
جية ويقر بأف الشارع المقدس ال يرضى بتصدي النساء لممرجعية لما تعنيو
المرجعية مف قيادة الناس فما ىي مرجعيتيا أذف ؟ إذا كانت مرجعيتيا لمنساء

فإف النساء نصف الناس وىذا النصف سوؼ يقوـ ويقعد بما تقولو صاحبو

مرجعيتيـ أي المرأة التي يقمدوىا والرجاؿ النصف اآلخر لمناس وسوؼ يقوموف
ويقعدوف بما يقولو مرجعيـ أي الرجل الذي يقمدوه فيل النساء إال جزء مف الناس
والرجاؿ الجزء اآلخر .

وىنا لو تصورنا معا زوجيف في بيت واحد الزوج يقمد الشيخ الفبلني والزوجة تقمد

الشيخة الفبلنية وحدث شجار بيف االثنيف أو حدثت مسألة أحتاجوا اف يستفتوا

أحد فالى ايف سوؼ يذىبوف فالمرأة تقوؿ بأف الحاكمة الشرعية الشيخة فبلنو
والرجل يقوؿ الحاكـ الشرعي الشيخ فبلف وال اعترؼ بما تقولو الشيخة فبلنو ومف

ىذه الحوادث وىمـ ج ار فيل ىذا مف الديف في شيء ؟ ياشيخ مالؾ كيف تحكـ

وكيف تقوؿ فيل أوصانا األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بأف ننصب النساء كمرجع
لمنساء فكيف لناقصة الديف والعقل اف تقود ضعيفات الديف ناقصات العقوؿ ؟
فماذا ينتج مف ىذه المرجعية التي تقودىا امرأة ؟ وقد عممنا بأف المرأة دائماً ما
تعتمد عمى العاطفة وعمى أمور أخرى تطرؽ ليا أصحاب االجتماع وعمـ النفس.

نكتفي بيذا القدر ونرجع إلى قوؿ المحقق الخوئي حيف ناقش مسألة تولي المرأة

لمقضاء فقد رد مف قدـ االحتجاج بحسنة أبي خديجة عمى اف الرجولة معتبرة في
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باب القضاء وىي ليس كذلؾ حتى في منصب االفتاء وىذا ما ذىب إليو السيد

دمحم حسيف فضل هللا أيضاً حيث قاؿ  ﴿ :أف قضية القضاء ىي قضية عمـ
﴿﴾1
وتقوى; فإذا تمجمعت في المرأة  ،فيمكف ليا أف تأخذ بيذا﴾
إف منصب القضاء قد ذكر في األخبار في جممة االمور التي اليمكف اف تتقمدىا

المرأة بوجو فقد جاء عف أبي جعفر الباقر ﴿عميو السبلـ﴾ أنو قاؿ ﴿ :أف المرأة
ل تولى القضاء ول تولى المارة ﴾

﴿﴾2

وجاء عف رسوؿ هللا ﴿صمى هللا عميو

وآلو وسمـ تسميما﴾ أنو قاؿ  ﴿ :ل تكوف المرأة حكما تقضي بيف العامة﴾

﴿﴾3

وجاء في خبر أف هللا تعالى قد قاؿ لحواء لما أمر بخروجيا مف الجنة  ﴿ :لـ

أمجعل منكف حاكما ولـ أبعث منكف نبيا ﴾

﴿﴾4

وجاء عف جابر بف يزيد الجعفي

قاؿ  :سمعت أبا جعفر دمحم بف عمي الباقر ﴿عمييما السبلـ﴾ يقوؿ  ﴿ :ليس

عمى النلساء أذاف ول إقامة  ،ول مجمعة  ، ... ،ول تولى المرأة القضاء  ،ول
تولى المارة  ،ول تلستشار ﴾

﴿﴾5

وجاء عف جعفر بف دمحم ﴿عمييما السبلـ﴾ ،

عف آبائو في وصية النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾ لعمي ﴿عميو السبلـ﴾ قاؿ  ﴿ :يا عمي

ليس عمى المرأة مجمعة  -إلى أف قاؿ  -ول تولى القضاء﴾

﴿﴾6

1

 -محاضرة لمسيد فضل هللا قراءة جديدة لفقو المرأة الحقوقي ﴿الحمقة الثانية﴾ مف موقع السيد فضل هللا الخاص

http://arabic.bayynat.org.lb/mbayynat/ousr/fokoh2.htm

2

 -بحار األنوار  -العبلمة المجمسي  -ج  - 101ص 275
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 -نفس المصدر السابق

6

 -وسائل الشيعة  -الحر العاممي  -ج  - 18ص 6
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 ميزاف الحكمة  -دمحم الريشيري  -ج  - 3ص 2592 -الخصاؿ  -الشيخ الصدوؽ  -ص 585

س ػ ػ ػػقيفة الغيػ ػبػػة 156 .....................................................

ومما تقدـ مف األخبار ال يبقى عذر لمف قاؿ بقضاء المرأة فأما مف عارض ىذا
الكـ الروائي فإنو ال محالة قد إجتيد في قباؿ النصوص وىذا اإلجتياد باطل
وممنوع في الشريعة .

الى ىنا نكوف قد أكتفينا مف مناقشة ىذا الشرط الذي أختمف الفقياء في حكمو

كما أختمفوا في غيره مف األحكاـ .

لسادلساً  :أشترط الحرية في مرمجع التقميد :
أشترط أغمب فقياء اإلمامية حرية مف يرجع إليو الناس ألخذ معالـ الديف ولكنيـ
كعادتيـ أختمفوا في ىذا االشتراط فمنيـ مف قاؿ بو ومنيـ مف خالف.

وذىب المحقق الخوئي إلى عدـ شرطية الحرية في المقمد وأستند في ىذا القوؿ

إلى سيرة العقبلء واألدلة المفظية في قولو  ﴿ :ل يمكننا الملساعدة عمى ىذا

اء الستندنا في ملسألة مجواز التقميد إلى اللسيرة العقائية أـ إلى
الشتراط لسو ً
األدلة المفظية  ،أما إذا الستندنا إلى اللسيرة فألمجل أف العقاء يرامجعوف فيما
يمجيمونو إلى العالـ بو  ،ول يفرقوف في ذلؾ بيف العبيد واألحرار وىذا أمر غير

قابل لمتردد فيو  ،ألنو المشاىد مف لسيرتيـ بوضوح  .وأما إذا اعتمدنا عمى

األدلة المفظية فألف قولو عز مف قائل  :فمول نفر  . .يدلنا عمى ومجوب التحذر
عند انذار الفقيو ولـ يقيد ذلؾ بما إذا كاف المنذر ح ار  .وكذا الحاؿ في غيرىا

المقمد﴾
مف األدلة المفظية  ،ومقتضى إطاقيا عدـ اعتبار الحرية في ُ

﴿﴾1

1
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أستدؿ المحقق الخوئي فيما تقدـ بآية النفر وقد أثبتنا بأف ىذه اآلية الكريمة ال
تدؿ عمى التقميد ألننا وببساطة حيف رجوعنا إلى ما قالو األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾

لـ نجد ما يدؿ في قوليـ عمى حجية التقميد أو وجوبو عمينا .

أف الرؽ ال يعد منقصة أو أي شيء آخر بل ال يعد مانعاً إذا كاف الممموؾ أولى
الناس بالسؤاؿ واالستفسار كيف ال ؟ وقد كاف في الرؽ نبي هللا يوسف الصديق
﴿عميو السبلـ﴾ وموسى الكميـ ﴿عميو السبلـ﴾ ولقماف الحكيـ وغيرىـ مف

الصالحيف ولو كنا في ذلؾ الزماف ىل سنسأليـ عف معالـ الديف أو سنقوؿ ليـ

أنكـ عبيد ويشترط في مرجع التقميد الحرية فبل يجوز الرجوع إليكـ إال أف تكونوا
أح ار اًر ؟!

وفي الحقيقة أف مناقشة ىذا الشرط يعد إستنزافاً لمعقوؿ وصرؼ لمجيود في

محاؿ غير مبررة إطبلقاً ألننا في زماف لـ يعد لمعبيد أثر في الببلد فبل يساغ اف
يطوؿ الكبلـ فييـ إطبلقاً .

لسابعاً  :أشترط طيارة المولد في مرمجع التقميد :
أشترط الفقياء طيارة المولد فيمف يقمده المسمموف وأحتج الفقياء بذلؾ بدعوى
اإلجماع إال أف المحقق الخوئي رد عمييـ ىذا اإلجماع قائبلً  ﴿ :وىذا ل

لإلمجماع المدعى في المقاـ  ،ألنو عمى تقدير ثبوتو ليس مف اإلمجماع التعبدي
ول لدوراف األمر بيف التعييف والتخيير في الحمجية  ،ألف المتولد مف الزنا كغيره

مشموؿ لألدلة المفظية  ،ومقتضى إطاقيا عدـ الفرؽ بينيما كما ل يخفى .
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وكذلؾ الحاؿ بالنلسبة إلى اللسيرة العقائية  ،لعدـ اشتراطيـ طيارة المولد فيمف
يرمجع إليو المجاىل﴾

﴿﴾1

ومما تقدـ يثبت مف كبلـ المحقق بأف ىذا اإلجماع المدعى فاقداً لمشرعية وعميو
ال يعتبر ىذا اإلجماع عند األصولييف وال يمكف اف يعطى حجية لمعمل

بمضمونو أو التعبد بما دؿ عميو وفق المبادئ األصولية ىذا مف جية ومف جية

أخرى يؤخذ بنظر االعتبار ما استدؿ عميو المحقق الخوئي بالنسبة إلى سيرة

العقبلء في مف يراجعوف حيث لـ يعير العقبلء باال إلى اشتراط طيارة المولد

فيمف ياخذوف برأيو مف ذوي االختصاصات كالطبيب والميندس ولكف المحقق

الخوئي قد خالف ما فنده مسبقاً أي اإلجماع والسيرة العقبلئية ونسب ىذا
الخبلؼ إلى الشارع قائبلً ﴿ :أف الشارع ل يرضى بزعامة مف لو منقصة بومجو
كيف ولـ يرض بإمامة مثمو لممجماعة فما ظنؾ بتصديو لمزعامة الكبرى

لمملسمميف ﴾

﴿﴾2

.

عاد المحقق الخوئي باستخداـ القياس بيف أمامة الجماعة والمرجعية ليثبت مرة

أخرى بأف سيرة العقبلء تخالف الشرع فإذا كانت ىذه السيرة بيذا االىتزاز بيف
الممكف والغير ممكف فكيف تبنى حجية التقميد مف األساس عمييا أذف ؟ حيث
بيف السيد الخوئي بأف العمدة في حجية التقميد إنما ىي سيرة العقبلء وقد تبيف لنا

بأف ىذه السيرة غير متوافقة في الغالب مع الشرع فمطالما نشيد المعارضة بينيا

وبيف الشرع فضبلً عمى أف الرسوؿ وآلو لـ يأمرونا بإتباع ىذه السيرة المزعومة

1
2

 كتاب االجتياد والتقميد  -السيد الخوئي  -شرح ص236 -نفس المصدر السابق
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بل أنيـ بينوا في أكثر مف قوؿ بأف ديف هللا ال يعرؼ بالرجاؿ وال بالعقل وال
باآلراء وقد تقدـ بياف ذلؾ .

واننا ىنا أماـ مسألة غاية في األىمية وىي مسألة إجماع العقبلء بما ىـ عقبلء

عمى عدـ أعتبار طيارة المولد فيمف يراجعوف فمجموع العقبلء ىنا قد خالفوا

الشرع وعميو ليس العقل المفرد ال يدرؾ الحكـ الواقعي فحسب بل إجماع عقوؿ

العقبلء ال تستطيع إدراؾ المصالح والمفاسد اإلليية إال إذا بيف الشرع ما ىو
صالح وما ىو فاسد مع بياف عمة الصبلح والفساد فحيف ذا يتفكر العقل ويفيـ

العمة اإلليية في األحكاـ الشرعية أما إذا ترؾ العقل بل إذا ترؾ العقبلء بجممتيـ

لما استطاعوا بعقوليـ القاصرة إدراؾ ما خفي عنيـ مف التشريع نعـ قد يدركوف
بعضاً ويجيموف بعضاً وكما مر في مبحث التحسيف والتقبيح وعميو فإف إتباع
سيرتيـ في الشرع مقامرة قد تصيب وقد تخسر وىذا مما ال يرضاه هللا لعباده .

نكتفي بيذا القدر مف البياف ولمف أراد المزيد فميراجع مباحث التقميد التي أقرىا

الفقياء ليجد العجائب والغرائب وقد تبيف لمقارئ الكريـ بعض منيا في بحثنا ىذا

وبيذا نكوف قد أنتيينا مف مناقشة بعض شرائط المرجعية كما أننا قد أنتيينا مف
ىذا الباب ووصل بنا المقاـ إلى الختاـ نتمنى مف هللا العمي القدير أف نكوف قد

وفقنا لبياف الحق وال يسعنا إال أف نذكر القارئ الكريـ بأف الحل كل الحل عند آؿ

الرسوؿ ﴿عمييـ السبلـ﴾ فقد أمرنا هللا بطاعتيـ واإلنقياد ليـ وليس ىنالؾ أىبلً
لئلتباع غيرىـ فمف تمسؾ بعروتيـ نجى ومف تخمف عنيـ غرؽ في الردى فعمى
كل مؤمف أف يتمسؾ بالثقميف في كل صغيرة وكبيرة وأف ال يتخذ الرجاؿ والئج

مف دوف هللا فآؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ خير لنا منيـ وقد تبيف لمقارئ الكريـ ذلؾ
مف خبلؿ البحث نسأؿ هللا أف يوفق الجميع لطاعة هللا وأولي واألمر ﴿عمييـ
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السبلـ﴾ عسى أف يرحمنا ربنا وينيي البعد الذي احدثناه بيننا وبيف اإلماـ
الميدي ﴿عميو السبلـ﴾ وأف نحضى بشرؼ نصرتو واإلنقياد لو قمباً وقالباً انو

سميع مجيب والحمد ﵀ رب العالميف .

