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المسممكف إال أف  كالعقسئد كحكسـي لمعرفة األسسسليككف لممسمميف المصدر األ القرآفانزؿ هللا لقد  

االختبلؼ ىك رأؼ المفسر  أسبسب أكثركسف ك و الكريمة بتفسسير مختمفة آيستبشكل عسـ فسركا 

فقد ذىبت بيـ المذاىب  ، عند المسمميفلـ يكف لمكتسب تفسير مشترؾ يعتمد عميو إذ  ،قرآفلم

 . القرآفكحتى في تفسير 

ي كاكتشسؼ القرآنفي التعسمل مع النص  اآلراءتعدد إلى  فسلمشكمة التي يكاجييس المسممكف تعكد 
الذكر أىل و مف جية تأكيمعمـ تفسيره ك  إذاال إيكفي  ككحده ال بأف القرآفكحقسئقو كمف ذلؾ نفيـ 

المؤمنيف  أميرلذلؾ رفض  ، الكتسب كسكره آيستدد الكجكه التي في ﴿عمييـ السبلـ﴾ لعمة تع
كصيتو ﴿عميو  و كحمسؿ ذك كجكه فقد جسء فيألن ﴿عميو السبلـ﴾ االكحتجسج عمى الخكارج بسلكتسب

حماؿ  فإف القرآف﴿ال تخاصميـ بالقرآف :  عبسس لمس بعثو لبلكحتجسج عمى الخكارجبف السبلـ﴾ أل
  .﴾ٔ﴿﴾يـ لف يجدوا عنيا محيصافإنكف حاجيـ بالسنة ذو وجوه تقوؿ ويقولوف ، ول

﴿يستفاد منو عدـ :  فقسؿ ةكقد ذكر الشيخ عمي النمسزؼ الشسىركدؼ تعميقًس عمى ىذه الكصي
  .﴾ٕ﴿جواز االحتجاج بالقرآف في غير النصوص والمحكمات التي ال يحتمل إال وجيا واحدا ﴾

عمـ  إذاال إيجكز تفسيره كال االكحتجسج بو  ه الكحمسؿ ذك كجك  بأف القرآفنستفسد مف ىذه الكاقعة 
الذكر كىـ الذيف ُيسألكف عنو كُيعرؼ أىل ﴿عمييـ السبلـ﴾ كحيث انيـ  ئمةاأل أقكاؿتفسيره مف 

نس النبي الخستـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ أمر كلذلؾ فقد  ،المتشسبيست تأكيلك  يستمف خبلليـ معسني اآل
﴿عمييـ السبلـ﴾ كتعسليميـ  ئمةاأل بأف أقكاؿكقد بينس فيمس ذكرنسه  ،ُسنةسب كالبسلتمسؾ بسلثقميف الكت

ىذه بأف عممًس  ،تفسير الكتسب الكريـإلى  كعينيس التي ننظر مف خبلليس ُسنةة الآ ال مر إىي  مس
﴿عمييـ  ئمةكسف األ -الذكر ﴿عمييـ السبلـ﴾ أىل يس اال تأكيمالتي ال يعمـ تفسيرىس كال  -الكجكه 

عميو ﴿فقد جسء عف كحمسد بف عثمسف قسؿ : قمت ألبي عبد هللا سبلـ﴾ يفتكف النسس بيس ال
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تختمف عنكـ ؟ قاؿ : فقاؿ : إف القرآف نزؿ عمى سبعة أحرؼ وأدنى  حاديثإف األ﴿:  ﴾السبلـ
  .﴾ٖ﴿﴾أمسؾ بغير حسابأو . ثـ قاؿ : ىذا عطاؤنا فامنف  ما لئلماـ أف يفتي عمى سبعة وجوه

عميو ﴿سألت أبا جعفر ﴿ىك مس جسء عف جسبر بف يزيد الجعفي قسؿ :  ىه المعنكممس يؤكد ىذ
، فقمت : آخر مف التفسير فأجابني ثـ سألتو عنو ثانية فأجابني بجواب  شيءعف  ﴾السبلـ

بجواب غير ىذا قبل اليـو ، فقاؿ : يا جابر إف  مسألةجعمت فداؾ كنت أجبتني في ىذه ال
أبعد مف عقوؿ  شيءو ظير ، ولمظير ظير ، يا جابر ليس لمقرآف بطنا ولمبطف بطف ، ول
وىو كبلـ متصل  شيءوآخرىا في  شيءيكوف أوليا في  اآليةالرجاؿ مف تفسير القرآف إف 

  .﴾ٗ﴿﴾متصرؼ عمى وجوه
مرنس أُ كلذلؾ  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةلو كجكه متعددة ال يعمميس إال األ بأف القرآفكممس تقدـ نفيـ 
يـ كمعرفة الكتسب ال إتبسعمرنس بأُ الذكر الذيف أىل َفُيـ  الكتسب كالعترة الطسىرةبسلتمسؾ بسلثقميف 

 تتـ اال مف خبلليـ .

كقعكا في المكحذكر كحيث لـ يستطيعكا معرفة الكتسب معرفة  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةف المخسلفيف لؤلإ
دًا عمى المتشسبو كىـ القكؿ بسلمنسكخ كىـ يظنكف انو النسسخ كاقسمكا كحججيـ اعتمسإلى  تسمة فذىبكا

جسىميف لسبب  ـكى يستيظنكف انو المكحكـ كتكىمكا بسلخسص كىـ يعتقدكف بسنو العسـ كاكحتجكا بسآل
كسف  فيوالكبلـ كال مس يختـ بو ككل ىذا الذؼ كقعكا أكؿ كلـ يعرفكا مس يفتح بو  ،يستأكيمنزكليس ك 

 . ﴾عمييـ السبلـ﴿الذكر أىل نتيجة اغتصسبيـ لمقسـ 
كتسب هللا تعسلى كحيث جسء عف  جيل ىؤالء بعمـ ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أئمةقد بيف ل

إف ﴿يقكؿ :  ﴾عمييمس السبلـ﴿إسمسعيل بف جسبر قسؿ سمعت أبس عبد هللا جعفر بف دمحم الصسدؽ 
فبل نبي بعده وأنزؿ عميو كتابا فختـ بو الكتب فبل  نبياءهللا تبارؾ وتعالى بعث دمحما فختـ بو األ 

يـو إلى  يـو القيامة وحرامو حراـإلى  فحبللو حبلؿ وحـر حراماً  عده أحل فيو حبلالً كتاب ب
عمما باقيا في أوصيائو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾القيامة فيو شرعكـ وخبر مف قبمكـ وبعدكـ وجعمو النبي 

غيرىـ وأخمصوا كل زماف وعدلوا عنيـ ثـ قتموىـ واتبعوا أىل فتركيـ الناس وىـ الشيداء عمى 
 ﴿ليـ الطاعة حتى عاندوا مف أظير والية والة األمر وطمب عموميـ ، قاؿ هللا سبحانو : * 

* وال تزاؿ تطمع عمى خائنة منيـ وذلؾ انيـ ضربوا بعض القرآف  ﴾فنسوا حظا مما ذكروا بو 
محكـ ببعض واحتجوا بالمنسوخ وىـ يظنوف أنو الناسخ واحتجوا بالمتشابو وىـ يروف أنو ال

يا ولـ تأويموتركوا السبب في  اآليةواحتجوا بالخاص وىـ يقدروف أنو العاـ واحتجوا بأوؿ 
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لى ما يختمو ولـ يعرفوا موارده ومصادرهإلى  ينظروا لـ يأخذوه عف أىمو إذ  ما يفتح الكبلـ وا 
 فضموا وأضموا . 

لمنسوخ والخاص مف واعمموا رحمكـ هللا أنو مف لـ يعرؼ مف كتاب هللا عز وجل الناسخ مف ا
التنزيل والمبيـ مف  أسبابالعاـ والمحكـ مف المتشابو والرخص مف العزائـ والمكي والمدني و 

و المنقطعة والمؤلفة وما فيو مف عمـ القضاء والقدر والتقديـ والتأخير والمبيف ألفاظالقرآف في 
لقطع والوصل والمستثنى والعميق والظاىر والباطف واالبتداء مف االنتياء والسؤاؿ والجواب وا

منو والجار فيو والصفة لما قبل مما يدؿ عمى ما بعد والمؤكد منو والمفصل وعزائمو ورخصو 
و ومعنى حبللو وحرامو الذي ىمؾ فيو الممحدوف والموصوؿ مف أحكامومواضع فرائضو و 

ومتى ما والمحموؿ عمى ما قبمو وعمى ما بعده فميس بعالـ بالقرآف وال ىو مف أىمو  لفا األ 
معرفة ىذه األقساـ مدع بغير دليل فيو كاذب مرتاب مفتر عمى هللا الكذب ورسولو  أدعى

  .﴾٘﴿﴾ومأواه جينـ وبئس المصير
 

فرقتيف الفرقة القرآف إلى اف مدارس المخسلفيف انقسمت في تفسير أف نبيف كبعد مس تقدـ نكحب 
يف األكؿ أمر عمى  القرآفتمدت في تفسير االكلى كىـ الذيف فسركا الكتسب بسلمأثكر كىذه الفرقة اع

صراط ﴿ىك تفسيرىـ لقكلو تعسلى:  سلقرآفب القرآفتفسير  أمثمةنفسو كمف  سلقرآفب القرآفتفسير 
ومف يطع هللا والرسوؿ فأولئؾ مع ﴿فقد فسركا المنعـ عمييـ بقكلو تعسلى :  ﴾الذيف أنعمت عمييـ

كىذا مف بسب تفسير  ﴾ٙ﴿﴾الشيداء والصالحيفالذيف أنعـ هللا عمييـ مف النبييف والصديقيف و 
 القرآف بسلقرآف عندىـ .

بمس نقمكه عف رسكؿ هللا  القرآفبسلمأثكر ىك تفسير  القرآفالثسني الذؼ اعتمدكه في تفسير  مرامس األ
 في ذلؾ كمس نقل عف الصكحسبة كالتسبعيف . ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾

وْا َلُيـ مَّا اْسَتَطْعُتـ مِّف ُقوَّة   ﴿قكلو تعسلى: ىذا التفسير تفسير  أمثمةكمف  فقد فسركا  ﴾ َوَأِعدُّ
إال أف  أال إف القوة الرمي،﴿كحيث قسؿ:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾بمس نقمكه عف رسكؿ هللا  اآليةفي  ﴾القوة﴿

 القرآفبسب تفسير  ثبلث مرات، كالكحديث ركاه مسمـ، كىذا مف ﴾القوة الرميإال أف  القوة الرمي،
 . ُسنةبسل

كحيث  ﴾ ِإَذا َجاء َنْصُر َّللاَِّ َواْلَفْتحُ  ﴿عبسس لقكلو تعسلى: أبف تفسير الصكحسبة، تفسير  أمثمةكمف 
 كمس نقل في صكحيح البخسرؼ . ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾بسقتراب أجل رسكؿ هللا  اآليةفسر ىذه 
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بلميذ أبف عبسس ير ركايست كثيرة ، كال سيمس مس ركؼ عف تكقد ركػ القكـ عف التسبعيف في التفس
 .  عطسء كغيرىـمف أمثسؿ مجسىد كعكرمة ك 

سكاًء كيبلكحع عمى ىذا المنيج مف التفسير أنو يعتمد عمى الركاية في تفسير القرآف الكريـ، 
بي كالتسبعي كقكؿ الصكحس ،تسبعيأك لصكحسبي  قكالً ، أـ ُسنةالأك أكسنت تمؾ الركاية نصًس مف القرآف 

 . فقد تختمف التفسسير الكاردة عف الصكحسبة كالتسبعيف أيضسً  الرأؼال يخمكا مف  أيضسً 
كمف أشير كتب التفسير بسلمأثكر كتسب جسمع البيسف في تفسير القرآف كمؤلفو الطبرؼ كقد اشتير 

كىك مف كثير ، أبف ككذلؾ تفسير القرآف العظيـ، كمؤلفو  ﴾تفسير الطبرؼ ﴿ أسـىذا التفسير ب
 التفسسير المشيكرة .

في اعتمسد ىذا المنيج في  العسمةكلفقيسء  ، سلرأؼب القرآفامس الفرقة الثسنية كىـ الذيف فسركا 
 سلرأؼ، كالثسني يرػ جكاز التفسير ب سلرأؼ، األكؿ يرػ عدـ جكاز تفسير القرآف بفإف التفسير مكق

 . جتيسدعف طريق اإل
َمف َكاَف  ﴿كثيرة منيس مس أكرده الرازؼ عند تفسير قكلو تعسلى:  أؼسلر ب القرآفعمى تفسير  مثمةكاأل

ْنَيا  كل أحد يريد  ألف يندرج فيو المؤمف والكافر والصديق والزنديق؛﴿قسؿ:  ﴾ٚ﴿﴾ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّ
يدؿ  اآليةإال أف آخر ﴿ثـ قسؿ :  ﴾التمتع بمذات الدنيا وطيباتيا، واالنتفاع بخيراتيا وشيواتيا،

 ﴾أولئؾ الذيف ليس ليـ في اآلخرة إال النار ﴿قولو تعالى بعُد :  ألف مى أف المراد ىو الكافر،ع
  .﴾ٛ﴿﴾ال يميق إال بالكفار

مف الكاضح أف ىذا التفسير لآلية يعتمد عمى رأؼ المفسر ككمس اننس نشيد تعدد التفسسير 
القكؿ بأف كاكحدة كحيث يقكؿ  آية لتفسير قكاؿكأختبلفيس بل اف التفسير الكاكحد ينقل العديد مف األ

 . أكثرعشرات بل قكاؿ إلى بل تتعدد األكؿ يقكؿ كذا امس القكؿ الثسني فيك خبلؼ القكؿ األكؿ األ
كحسكية  أيضسً  اإلمسميةىذا النكع مف التفسير لـ ينكحصر عند المخسلفيف فقط بل اف تفسسير ف إ

عمييـ ﴿ ئمةيو هللا كال الرسكؿ كال األالكثيرة كالمتنسقضة كىذا ممس ال يرتض قكاؿعمى ىذه األ
قد كرد النيي عف التفسير بسلراغ في كتب المخسلفيف قبل المكاليف فقد ركؼ عف ﴾ إذ السبلـ

برأيو فأصاب فقد  القرآفمف قاؿ في ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾جندب بف عبد هللا قسؿ : قسؿ رسكؿ هللا 
  .﴾ٜ﴿﴾أخطأ

بما ال يعمـ أو مف قاؿ في القرآف برأيو ﴿قسؿ :  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾النبي كجسء عف بف عبسس عف 
  .﴾ٓٔ﴿﴾فميتبوأ مقعده مف النار
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أية أرض تقمني وأي سماء تظمني إف قمت في كتاب هللا ﴿كقد جسء عف أبي بكر انو قسؿ : 
في  الرأياتقوا ﴿ عمر بف الخطسب قسؿ :أبف . كجسء عف عبد هللا  ﴾بما ال أعمـأو برأيي 
  .﴾ٔٔ﴿﴾دينكـ

 القرآفككتبكا العديد مف التفسسير التي تفسر  ىسيـ خسلفك إال إن خبسراأل كبسلرغـ مف كجكد ىذه
منيس تفسير البكحر المكحيط كمؤلفو أبك كحيسف األندلسي الغرنسطي ككذلؾ تفسير ركح  سلرأؼب

  المعسني لمؤلَّفو األلكسي .
تفسسير  أكثركحتى انؾ ترػ في  قكاؿكتعدد األ اآلراءمف ابداء  ية فمـ تسمـ تفسسيرىـاإلمسممس أ

التي اتبعيس  سلرأؼمشسبو لطريقة التفسير ب أيضسً كاكحدة كىذا  آيةلتفسير  أقكاؿعدة  اإلمسمية
... ومف ﴿قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿نس بو فقد جسء عف أبي عبد هللا أمر المخسلفكف كىذا خبلؼ لمس 
  .﴾ٕٔ﴿﴾ فقد كفرفسر برأيو آية مف كتاب هللا

 ﴾الذكر﴿أىل بل انيـ اخذكا تفسسير المخسلفيف فأعتمدكىس كتفسير  سلرأؼب القرآفكلـ يكتفكا بتفسير 
ـْ َفاْسَأُلوْا أرسمَوَما ﴿الكاردة في قكلو تعسلى :  ـْ أىل َنا ِمف َقْبِمَؾ ِإالَّ ِرَجااًل نُّوِحي ِإَلْيِي ْكِر ِإف ُكنُت الذِّ

  .﴾ٖٔ﴿﴾اَل َتْعَمُموفَ 
أما الكتاب فقولو عز مف  ﴿مس ىذا نصو :  ﴾الذكرأىل ﴿كحيث قسؿ السيد الخكئي في تفسير 

إلى  المباركة قد أوجبت الرجوع اآليةالذكر إف كنتـ ال تعمموف ... إذا أىل قائل : فاسئموا 
  .﴾ٗٔ﴿﴾المجتيد المطمق متعينا

عف انو فضبًل  ﴾مييـ السبلـع﴿ ئمةاأل أقكاؿالمنيي عنو في  سلرأؼبىك التفسير ىذا التفسير ف إ
الذكر أىل كالتي فسرت  ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أئمةتفسير في قبسؿ النصكص الكاردة عف 

 اإلمسـعف  بل عدت مف قسؿ بغير ىذا بسلكسذب فقد جسء ﴾عمييـ السبلـ﴿المعصكميف  ئمةبسأل
 أميرانيمس ذكرا كصية  ، ﴿عميو السبلـ﴾دمحم بف عمي  اإلمسـ، ك  ﴾عميو السبلـ﴿عمي بف الكحسيف 

...  ﴿كلده كشيعتو ، كفييس : إلى  عند كفستو ﴾عميو السبلـ﴿طسلب  أبيالمؤمنيف عمي بف 
الذكر ، ال يدعي ذلؾ غيرنا اال كاذب ... أىل الذكر ، ونحف وهللا أىل وأمركـ أف تسألوا 

﴾﴿ٔ٘﴾.  

ف قكؿ هللا تعسلى : ع ﴾عميو السبلـ﴿كقد جسء عف ىشسـ بف سسلـ قسؿ : سألت أبس عبد هللا 
  .﴾ٙٔ﴿﴾نحف﴿:  مف ىـ ؟ قسؿ ﴾الذكر اف كنتـ ال تعمموف أىل فاسألوا ﴿

                                                 
 ٜٚٚص  - ٙج  -كحـز أبف  -االكحكسـ  - ٔٔ
 ٓٙص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٕٔ
 ٖٗسكرة النكحل آية  - ٖٔ
 ٖٕٓالسيد الخكئي شرح ص  -كتسب االجتيسد كالتقميد  - ٗٔ
 ٖٕٛص  - ٚٔج  -مستدرؾ الكسسئل  - ٘ٔ
 ٕٙٚص  -المصدر السسبق  - ٙٔ



إال أف  ية في تفسسيرىـاإلمسم أكثرالتي اتبعيس  سلرأؼكمف ىذا المثسؿ تتضح طريقة التفسير ب
منيس تفسير  ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أئمةبمس جسء عف  القرآفُتفسر  أخرػ ىنسلؾ تفسسير 

النظر دمحم المعركؼ بسلعيسشي ككذلؾ تفسير نكر الثقميف لمشيخ العركسي  أبيشي لممكحدث العيس
مف َكتب في التفسير سعيد بف جبير كىك مف أجبلء أصكحسب أكؿ  كغيرىس كمس اف ، الكحكيزؼ 

ىػ ثـ إسمسعيل بف عبد الركحمف ٜٗكقد قتمو الكحجسج في سنة  ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أمير
الذؼ تكفي سنة  ﴾عمييـ السبلـ﴿السجسد كالبسقر كالصسدؽ  أصكحسبك مف الككفي القرشي كى

 ﴾عمييمس السبلـ﴿السجسد كالبسقر  أصكحسبىػ . ثـ دمحم بف السسئب الكمبي كىك مف خكاص ٕٚٔ
 ىػ . ثـ جسبر الجعفي كغيرىـ .ٙٗٔتكفي سنة 

و يدؿ عمى كحث اف دؿ عمى شيء فإن بسلقرآف ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاأل أصكحسبكىذا االىتمسـ مف 
 ﴾عمييـ السبلـ﴿المؤمنيف  أميركعمكمو فقد جسء عف  القرآفعمى تعمـ  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاأل

فإنو أحسف الحديث ، وتفقيوا فيو فإنو ربيع القموب  القرآفوتعمموا ﴿انو قسؿ في بعض خطبو : 
العالـ  فإف، واستشفوا بنوره فإنو شفاء الصدور . وأحسنوا تبلوتو فإنو أحسف القصص ، 

،  أعظـالحائر الذي ال يستفيق مف جيمو ، بل الحجة عميو الجاىل العامل بغير عممو ك
  .﴾ٚٔ﴿﴾والحسرة لو ألـز ، وىو عند هللا ألـو

أو  القرآفينبغي لممؤمف أف ال يموت حتى يتعمـ ﴿قسؿ :  ﴿عميو السبلـ﴾عف أبي عبد هللا  كجسء
  .﴾ٛٔ﴿﴾يكوف في تعميمو

في  أىل القرآفإف ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾قسؿ : قسؿ رسكؿ هللا  ﴾عميو السبلـ﴿كجسء عف أبي عبد هللا 
ليـ فإف حقوقيـ  أىل القرآفأعمى درجة مف اآلدمييف ما خبل النبييف والمرسميف فبل تستضعفوا 

  .﴾ٜٔ﴿﴾مف هللا العزيز الجبار لمكانا عميا
لحافظ لمقرآف العامل بو مع السفرة الكراـ ا﴿قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿كجسء عف أبي عبد هللا 

  .﴾ٕٓ﴿﴾البررة
 لييكفسية لمذؼ يسأؿ عف التأكيد اإل ﴾وعممو القرآفخيركـ مف تعمـ ﴿: كالكحديث النبكؼ المشيكر

كعممو  القرآفخير المسمميف مف تعمـ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾عمى التمسؾ بكتسب هللا كحيث عد النبي 
 نقكؿ :نقتصر عمى مس تقدـ مراعسة لبلختصسر ك  جداً بيذا الصدد كثيرة  خبسرت كاألكالركايس لمنسس

 ﴾عمييـ السبلـ﴿كعمكمو الكثيرة كالذؼ جسء عمى لسسف الصسدقيف  القرآفأف ىذا التأكيد عمى تعمـ 
في  سسسالمصدر األ كانو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ية الثقل االكبر الذؼ تركو لنس نبينس الخستـ أىميؤكد لنس 

                                                 
 ٕٙٔص  - ٔج  -عمي ﴿ع﴾  اإلمسـخطب  -نيج الببلغة  - ٚٔ
 ٚٓٙص  - ٕج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٛٔ
 ٖٓٙص  - نفس المصدر السسبق - ٜٔ
 نفس المصدر السسبق - ٕٓ



جميع المسسئل كفيو جكاب السسئل ككحل  أصكؿية كاف فيو سبلمالشريعة اإل أكحكسـمعرفة 
يختمف  أمربسنو مس مف  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاأل أقكاؿاالختبلؼ عند المختمفيف فقد نقمنس فيمس تقدـ 

سف كل شيء كتفصيبًل الكتسب فيو تبيبأف  أيضسً في كتسب هللا كقد بينكا  أصل إال كلوفيو اثنسف 
َوَنزَّْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيء  َوُىًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى  ﴿لكل شيء تصديقًس لقكلو تعسلى : 

ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمف َشْيء   ﴿كقكلو تعسلى :  .﴾ٕٔ﴿﴾ِلْمُمْسِمِميَف  َما  ﴿كقكلو تعسلى :  .﴾ٕٕ﴿﴾ مَّا َفرَّ
ـ  ُيْؤِمُنوفَ َكاَف َحِدي  ثًا ُيْفَتَرى َوَلػِكف َتْصِديَق الَِّذي َبْيَف َيَدْيِو َوَتْفِصيَل ُكلَّ َشْيء  َوُىًدى َوَرْحَمًة لَِّقْو

﴾﴿ٕٖ﴾.  
 القرآفإف هللا تبارؾ وتعالى أنزؿ في ﴿انو قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿كقد جسء عف أبي عبد هللا 

يحتاج إليو العباد حتى ال يستطيع عبد يقوؿ : لو  شيئاً تبياف كل شيء حتى وهللا ما ترؾ هللا 
  .﴾ٕٗ﴿﴾إال وقد أنزلو هللا فيو القرآفكاف ىذا انزؿ في 

لمعرفة  سسسكاألكؿ بيف لنس بشكل كاضح كقطعي اف الكتسب الكريـ ىك المصدر األتي كممس تقدـ
الشيخ المظفر يـ كحيث قسؿ أصكلو تبيسنًس لكل شيء كىذا مس بينو الفقيسء في ألن الشريعة أكحكسـ

الحجة القاطعة بيننا وبينو تعالى ، التي ال شؾ  -إذا  -فيو ﴿في كحجية الكتسب مس ىذا نصو : 
ية بما تضمنتو آياتو مف بياف ما سبلمالشريعة اإل حكاـوال ريب فييا ، وىو المصدر األوؿ أل

  ﴾ٕ٘﴿﴾.  شرعو هللا لمبشر
عبد هللا  أبيجسء لتبيسف كل شيء ككمس اقسـ الكتسب بأف عرفنس بعد أف كبعد مس تقدـ مف البيسف ك 

يحتاج إليو العباد حتى ال  شيئاً حتى وهللا ما ترؾ هللا ﴿كحيف قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿الصسدؽ 
. كمس اف الشسفعي  ﴾إال وقد أنزلو هللا فيو القرآفيستطيع عبد يقوؿ : لو كاف ىذا انزؿ في 

ديف هللا نازلة اال وفي كتاب هللا أىل بأحد مف ليست تنزؿ ﴿أيضًس كىك مف فقيسء العسمة قد قسؿ :
  ﴾ٕٙ﴿﴾الدليل عمى سبيل اليدى فييا

كىذه نص مس  كحكسـالكتسب غير متكفل ببيسف جميع األبأف اخذ الفقيسء بسلقكؿ  قكاؿكبعد ىذه األ 
  .﴾ٕٚ﴿﴾حكاـوأما الكتاب العزيز : فيو غير متكفل ببياف جميع األ﴿ذكره المكحقق الخكئي : 

الوقايع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، ﴿العبلمة الكحمي كحيف قسؿ : كقد سبقو 
ال يفياف بيا ، فبل بد مف إماـ منصوب مف قبل هللا تعالى معصـو مف الزلل  ُسنةوالكتاب وال

                                                 
 ٜٛسكرة النكحل آية  - ٕٔ
 ٖٛسكرة االنعسـ آية  - ٕٕ
 ٔٔٔسكرة يكسف آية  - ٖٕ
 ٜ٘ص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٕٗ
 ٗ٘ص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  - ٕ٘
 ٕٓص -الشسفعي  -الرسسلة   - ٕٙ
 ٕٓص  - ٔج  -السيد الخكئي  -معجـ رجسؿ الكحديث  - ٕٚ
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سيوا ، أو يزيد فييا عمدا أو  حكاـويحفظ الشرع ، لئبل يترؾ بعض األ حكاـوالخطأ ، يعرفنا األ
  .﴾ٕٛ﴿﴾ىر أف غير المعصوـ ال يقـو مقامو في ذلؾيبدليا ، وظاأو 

منصكب إمسـ  مف ال بدو فإنقكؿ العبلمة فيو مف الكحق شيء كفيو مف البسطل شيء امس الكحق ف إ
كاف غيره ال يكحل مقسمو ميمس بمغ في العمـ كالمعرفة فيك  كحكسـمنصكص عميو لكي يعرفنس األ

الميدؼ  اإلمسـف تشتت الفقيسء بعد غيبة نس كيأكقد قر  كحكسـعسجز عف معرفة الكثير مف األ
 .اآلخريف غير مذىب إلى  ىـأكحدكذىب  ﴾عميو السبلـ﴿
ال يفيسف  ُسنةالكتسب كالبأف البسطل فيمس تقدـ ىك قكلو إال أف  ريب فيو قكؿ العبلمة ىذا كحق الف إ

يست آت كاكد خبسرفقد تكاترت األبمعرفة الكحكادث كالكقسئع كىذا قكؿ شنيع في مقسبل النصكص 
عجزنس عف معرفة كحكسـ أمس إذا لمعرفة جميع األ القرآف كمس في الُسنة كسؼٍ مس في بأف  الكتسب
بل انو  ُسنةنقصسف في الكتسب كالإلى  فذلؾ ال يرجع ُسنةفي بطكف الكتسب كال كحكسـمف األكحكمًس 
الكحكادث الكقسئع ك  أكحكسـكمعرفة  إدراؾبضسعتنس كقصر فيمنس عف  ةعجز عقكلنس كقمإلى  يرجع

 . ُسنةفيمس كرد في الكتسب كال

عمييـ ﴿ ئمةاأل أقكاؿالكتسب ك  يستكاف كسنت معسرضة آل ُسنةالنقص في الكتسب كال مسألةف إ
فقد قسؿ  ُسنةبعض الفقيسء قد ىجمكا عمى مف يقكؿ بنقصسف الكتسب كالإال أف  كمس تقدـ ﴾السبلـ

ي لمتشريع ىو الكتاب ساسر األاف المصد ﴿الشيخ دمحم ميدؼ شمس الديف مس ىذا نصو : 
النصوص قاصرة وأننا بأف االدعاء  غنًى وكفاية ُسنةوال يوجد غيرىما . في الكتاب وال ُسنةوال

.  صحيحاً ه آراال أدوات أخرى ىذا االدعاء ال أثق بو و اف نكمل النصوص بإلى  نحتاج
  .﴾ٜٕ﴿﴾النصوص ليست قاصرة

كبل مف الكتسب فإف ىي مف اكضح الكاضكحست ك  مف الفقيسء كحتى في ىذه المسألةذف فقد اختإ
الفقيسء إال أف  يـأقكالك  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاأل أكحسديثالكتسب ك  آيستقد بينكا كمسليمس في  ُسنةكال

ىـ اف يقكؿ بسنو أكحدلمجيل في بعض الكقسئع كالكحكادث فبل يتقبل أنفسيـ  ال يستطيعكف أف ينسبكا
مس جسء في الكتسب بأف القكؿ إلى  فذىب ُسنةفي الكتسب كالعسجز عف معرفة الكحكـ كفقًس لمس جسء 

نفسو كىذا تكبر إلى  كلـ ينسبو ُسنةالكتسب كالإلى  فنسب العجز كحكسـغير كسفي لمعرفة األ ُسنةكال
بعد غيسب المسء المعيف المتمثل بصسكحب العصر كامسـ  خصكصسً الفقيسء  أغمبعظيـ قد اصسب 

 .  ﴾عميو السبلـ﴿الزمسف 

 القرآفية بشكل خسص في تفسير اإلمسمبيسف اختبلؼ المسمميف بشكل عسـ ك إلى  يف تعرضنسننس كحإ
ثو المسممكف فيمس بينيـ مف كحيث تعسمميـ مع الكتسب أكحدذلؾ لبيسف مدػ االختبلؼ الذؼ كسف 

إلى  اختبلفيـ في التفسير يؤدؼفإف  كحكسـلمعرفة األ سسسكاألكؿ الكريـ كىك المصدر األ
                                                 

 ٕٛص  -العبلمة الكحمي  -كتسب األلفيف  - ٕٛ
   ٖٕص - الكحسيني كحكار كاعداد دمحم –االجتيسد كالكحيسة كحكار عمى الكرؽ  - ٜٕ



اختبلؼ في الفتكػ مف قبيل الكضكء كحيث إلى  ادػ فكـ مف تفسيرٍ  كحكسـرفة األاختبلفيـ في مع
الكضكء فمنيـ مف قسؿ بسلمسح كمنيـ مف قسؿ بسلغسل كىذا مثسؿ  آيةاختمف المسممكف في تفسير 

 الشرعية في كتسب هللا عز كجل . كحكسـبسيط لمعرفة تأثير التفسير في معرفة األ

فيمس  خصكصسً مينس بيسنيس كىي زبدة المكضكع كخبلصة البيسف التي يجب ع خرػ كمف االمكر األ
الكريمة التي  يستتكحديد عدد اآلأؼ  الشريعة كحكسـاأل آيستيتعمق بسلكتسب الكريـ كىي تكحديد 

عمييـ ﴿ ئمةاأل إلى أخبسر ف نرجعأبد  ال مرالشرعية كلدراسة ىذا األ كحكسـجسءت لتبيف األ
 . الكحبلؿ كالكحراـ الكاردة في كتسب هللا تعسلىأؼ  الشريعة سـأكحك آيستىي نسبة  لنعمـ مس ﴾السبلـ

ركايست ربمس يكحسب المطمع عمييس بسنيس متضسربة  ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أئمةفقد كرد عف  
نزؿ أربعة أرباع :  القرآفإف ﴿قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿متعسرضة منيس مس جسء عف أبي عبد هللا أك 

وربع خبر ما كاف قبمكـ ونبأ ما يكوف بعدكـ وفصل ما  أحكاـو  ُسنفربع حبلؿ وربع حراـ وربع 
  .﴾ٖٓ﴿﴾بينكـ

 القرآفنزؿ ﴿يقكؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أميركجسء عف األصبغ بف نبستة قسؿ : سمعت 
  ﴾ٖٔ﴿أحكاـ﴾وأمثاؿ ، وثمث فرائض و  ُسنفأثبلثا : ثمث فينا وفي عدونا ، وثمث 
أربعة أرباع : ربع  القرآفنزؿ ﴿قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿ر كجسء عف أبي بصير ، عف أبي جعف

  .﴾ٕٖ﴿أحكاـ﴾وأمثاؿ وربع فرائض و  ُسنففينا وربع في عدونا وربع 
غير أثبلثو  القرآفاربسع فإف قد تكحدثكا فيمس تقدـ عف امكر مختمفة  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاألف إ

 مثسؿكثيرًا مف األفإف مكضكعو غير مس نزؿ في أثبلثو فكبل لو  القرآفمس نزؿ في أربسع فإف 
بأف تنزلنس جدال كقمنس فإف كعمى العمـك  أيضسً  أكحكسـ ُسنفشرعية كمس اف مف ال أكحكسـتكحتكؼ عمى 

آية كاف ثمث  ﴾ٖٕٙٙ﴿الكريـ  القرآفعدد آيست فإف الشرعية  كحكسـجسء لبيسف األ القرآفثمث 
 ﴾ٜ٘٘ٔ﴿ يستربع اآلفإف شرعية  كحكسـأ القرآفربع بأف قمنس أمس إذا  آية تقريبسً  ﴾ٕٛٚٓ﴿ القرآف
آية كىذا عمى  ﴾ٖٛٔٔ﴿ يستنصف اآلفإف شرعية  أكحكسـ القرآفنصف بأف قمنس أمس إذا  آية

آية خسصة  ﴾ٜ٘٘ٔ﴿األرقسـ ىك  فإف أقلبكحث أك دكف نقسش  خبسربظسىر األ ألخذسبيل ا
مف ثمثو  أقللـ يؤخذ اال ب قلىذا األإال أف  رقسـاأل أقلالشرعية كىذا الرقـ كمس قمنس ىك  كحكسـبسأل
وأما ﴿في قكلو :  كحكسـاأل آيستمف الثمث بكثير فقد ذكر الشيخ جعفر السبكحسني عدد  أقلبل 

" ما ىذا نصو : اشتير فإف فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره " كنز العر  حكاـعدد آيات األ
و بالمتكرر والمتداخل ، ى إنمابيف القـو أف اآليات المبحوث عنيا نحو خمسمائة آية ، وذلؾ 

ال فيي ال تبمغ ذلؾ ....   وا 
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آية ، قاؿ عبد الوىاب خبلؼ : ففي  ٖٖٓربما تبمغ  حكاـويظير مف البعض أف عدد آيات األ
رث ووصية  حواؿآية . وفي األ ٓٗٔيا نحو أنواعالعبادات ب الشخصية مف زواج وطبلؽ وا 

جارة ورىف وشركة وتجارة  وحجر وغيرىا نحو سبعيف آية . وفي المجموعة المدنية مف بيع وا 
ومداينة وغيرىا نحو سبعيف آية . وفي المجموعة الجنائية مف عقوبات وتحقيق جنايات نحو 

ما إلى  ثبلثيف آية . وفي القضاء والشيادة وما يتعمق بيا نحو عشريف آية . ولكف بالنظر
 رب آية ال تمتإذ  مائة ،ذكرنا مف سعة آفاؽ داللتو يتبيف أف عددىا ربما يتجاوز عف الخمس

  .﴾ٖٖ﴿﴾بصمة ، ولكف بالدقة واإلمعاف يمكف أف يستنبط منيا حكـ شرعي . حكاـاألإلى 
ما ذكرنا مف سعة آفاؽ داللتو يتبيف أف عددىا إلى  ولكف بالنظر﴿ثـ قسؿ الشيخ السبكحسني : 

دقة واإلمعاف بصمة ، ولكف بال حكاـاألإلى  رب آية ال تمتإذ  ربما يتجاوز عف الخمسمائة ،
  .﴾ٖٗ﴿﴾يمكف أف يستنبط منيا حكـ شرعي

كربمس يتجسكز ىذا العدد  آيةمف الخمسمسئة  أقل كحكسـاأل آيستعدد بأف نفيـ  قكاؿكمف ىذه األ
كربمس  ربمس بيف بيفأكثر ربمس  مف الخمسمسئة أقلربمس . فمف ذلؾ إلى اآلف  نيـ غير متأكديفإف

 يقكؿ برقـ جديد !! كربمس يأتينس شخص ك  ال ىذا كال غيره

يؤكد لنس ُبعدىـ عف الكتسب الكريـ كمس انو يؤكد عدـ  كحكسـاأل آيستتكحدث الفقيسء عف ف إ
كقد سمعنس االرقسـ التي  كحكسـاأل آيستلى يكمنس ىذا لـ يتفقكا عمى تكحديد عدد إاالىتمسـ بسلكتسب ف

رقسـ ىزيمة بسلنسبة لبلرقسـ ىذه االبأف ذكرىس السبكحسني كاننس كحيف نطسلع الركايست الشريفة نجد 
الفقيسء قد تسسئمكا عف ىذه فإف كليذا  ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أخبسركالنسب الكاردة في 

ما  ﴿:  دمحم ميدؼ شمس الديف مس ىذا نصوالنسبة البسيطة التي يعتمدكنيس فقد ذكر الشيخ 
ىي خمسمائة وبضع آيات الكريـ  القرآففي  حكاـاأل آياتتعارؼ عميو الفقياء مف اعتبار اف 

جميع كتاب هللا العزيز حكاـ إلى بينما نحف نبلحظ اوال : اف نسبة الخمسمائة نسبة آيات األ
مف تسعة اعشار الكتاب الكريـ  أكثرمثير لمتساؤؿ اف يكوف  أمرمف الُعشر وىو  أقلىي 

بأف ما مثير لمتسائل عم أمرمف ُعشر  أقل حكاـاأل آياتمواعظ وقصص وعقائد واف تكوف 
مف ثمانية اعشار  أكثريبقى كل ما يبقى  أيضاً بكثير مف العشر  أقلالعقائد المباشرة ىي  آيات

وهللا تعالى اعمـ ﴿أدعي  بحث في التدقيقإلى  يحتاج أمرالكتاب الكريـ قصص ومواعظ انو 
ي يوف وفصولبكثير مما تعارؼ عميو الفقياء واأل أكثرىي  حكاـاأل آياتاف  ﴾ونسالو العصمة

رضواف –اف الفقياء مر تقصي ىذا األإلى  في سبيمياآلف وانا  آيةتقديري قد تتجاوز االلف 
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 القرآفانطمقوا في تعامميـ مع  -جزاىـ هللا عنا خيرا –ييف القدماء صولواأل -هللا عمييـ
 ﴾ٖ٘﴿﴾ضيق في الرؤية المنيجيةأو باعتباره مصدرًا لمتشريع مف خمل 

الكتسب الكريـ لـ يكلى العنسية فإف ىك سبب التعسسة كاالختبلؼ  ىذا الخمل كىذا الضيقف إنعـ 
المخسلفيف  صكؿكال االىتمسـ مف قبل الفقيسء بل اف االىتمسـ كل االىتمسـ كسف كمس زاؿ يعطى أل
في  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾كمنطق اليكنسف كفمسفة االغريق كغيرىس مف العمكـ الدخيمة امس كصية النبي 

 . كحق الكتسب الكريـ خصكصسً فقد ىجرىس الفقيسء كلـ يراعكا كحقيس  ُسنةتسب كالالك
ننس قد ذكرنس فيمس تقدـ بسننس اف تنزلنس إقد يتجسكز االلف ف يستعدد اآلبأف مس قكليـ في تقديرىـ أ

آية فممسذا لـ يذكركا  ﴾ٜ٘٘ٔ﴿ القرآفربع فإف  بسألكحكسـخسص  القرآفربع بأف جداًل كقمنس 
 خبسرالتقدير كالتخميف كاألإلى  كذىبكا ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أئمةالمركية عف  خبسراأل

قد  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاألبأف كاال لك عممكىس لقسلكا  القرآفكيجر  أيضسً مكجكدة كىي ميجكرة 
 يفكؽ مس ذكرنسه بكثير . كحكسـاأل آيستعدد بأف بينكا 

غسية في  إلى مسألة الشريعة يعكد كحكسـاأل آيست االختبلؼ في التفسير كاالختبلؼ في معرفةف إ
البعض عندمس  يتفسجأقد فقد ىجر الفقيسء الكتسب كل اليجر ف القرآفىجر  مسألةالخطكرة كىي 

ال مف كحيث التفسير كال مف كحيث  القرآففقيسء الكحكزة العممية ال يدرسكف بأف  يعمـأك يسمع 
 أكثرالقسرغ  يتفسجألممسمميف كقد  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ التبلكة كىك الثقل االكبر الذؼ تركو رسكؿ هللا

تخسذالفقيسء يعممكف بيجرىـ لمقرآف ك بأف عندمس يعمـ  المخسلفيف كمنطق اليكنسف كفمسفة  صكؿىـ ألا 
 عنو .بديبًل االغريق 

أىل ت ايتيا الحوزات العممية وجامعا﴿فقد ذكر السيد الخميني في اكاخر عمره مس ىذا نصو : 
الكريـ مف شر الجاىميف المتنسكيف والعمماء المتيتكيف الذيف  القرآفالتحقيق قوموا وانقذوا 

 . عمدًا وعف عمـ القرآفىاجموا ويياجموف 
أني أتأسف لعمري الذي ذىب ىباًء في  ﴾لمتعارؼ العادي﴿فإنني أقوؿ بشكل جدي وليس 

 جعاف أيقظوا الحوزات والجامعات لبللتفاتالش سبلـاإل أبناءطريق الضبلؿ والجيالة . وأنتـ يا 
في كل فروعو مد نظركـ وىدفكـ  القرآفواجعموا تدريس جدًا وأبعاده المختمفة  القرآفشؤوف إلى 

عمركـ عندما يياجمكـ ضعف الشيخوخة عمى آخر األعمى لئبل ال قدر هللا أف تندموا في 
  .﴾ٖٙ﴿﴾أعمالكـ وتتأسفوف عمى أياـ الشباب كالكاتب نفسو

ًس اف لـ يأخذ الفقيسء منيس العبرة إطبلقىذه الصرخست التي اطمقيس السيد الخميني غير كسفية ف إ
 الذؼ ذىب ىبسًء في طريق الضبلؿ كالجيسلة لمسذا هاشير الفقيسء يتأسف عمى عمر فإف كالدركس 

كقد عسب عمى ىذه الصرخست بعض الفقيسء كحيث ذكر  ! كمس ينبغي سلقرآفو لـ ييتـ بألن ؟
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وتركو ثـ يعتب عمى  القرآفعجبًا اف الجيل القديـ نفسو قد ىجر ﴿طيرؼ قسئبًل : تضى ممر 
وننتظر مف الجيل الجديد اف  القرآفاننا نحف الذيف ىجرنا  القرآفالجيل الجديد لعدـ معرفتو ب

 ميجور بيننا . القرآفيمتصق بو ولسوؼ اثبت لكـ اف 
كثيرًا ودرس التفسير درسًا عميقًا  القرآفتدبر  كاف قد القرآف أي إذاكاف شخص ما عميما ب إذا

 فكـ تراه يكوف محترمًا بيننا ؟ ال شيء .
و يكوف محترمًا وذا فإنالمبل كاظـ الخراساني  ﴾ ﴿ كفايةكاف ىذا الشخص قد قرأ  إذاأما 

ىو  القرآفميجور بيننا . واف إعراضنا عف ىذا  القرآفشخصية مرموقة . وىكذا تروف اف 
﴾ ص﴿مف الذيف تشمميـ شكوى النبي  أيضاً ا نحف فيو مف ببلء وتعاسة . اننا السبب في م

  ﴾ٖٚ﴿﴾ميجورا  القرآفيارب إف قومي اتخذوا ىذا  ﴿هللا تعالى إلى 
قبل شير تشرؼ أحد رجالنا الفضبلء بزيارة العتبات المقدسة وعند رجوعو قاؿ انو تشرؼ 

ا تركت درس التفسير الذي كنت تدرسو في وسألو : لماذ (حفظو هللا)بزيارة آية هللا الخوئي 
 السابق ؟ فأجاب أف ىنالؾ موانع ومشكبلت في تدريس التفسير .

يقوؿ : فقمت لو : إف العبلمة الطباطبائي مستمر في دروسو التفسيرية في قـ فقاؿ : اف 
الطباطبائي يضحي بنفسو . أي اف الطباطبائي قد ضحى بشخصيتو االجتماعية وقد صح ذلؾ 

. 
و لعجيب اف يقضي امرؤ عمره في أىـ جانب ديني كتفسير القرآف ثـ يكوف عرضة لمكثير إن

مف المصاعب والمشاكل في رزقو في حياتو في شخصيتو في احترامو وفي كل شيء آخر 
لناؿ كل شيء . تكوف النتيجة اف ىنالؾ  ((الكفاية))ولكنو لو صرؼ عمره في تأليف كتب مثل 

الكفاية معرفة مضاعفة أي انيـ يعرفوف الكفاية والرد عميو ورد الرد آالفًا مف الذيف يعرفوف 
ولكف ال نجد شخصيف أثنيف يعرفإف القرآف معرفة صحيحة عندما تسأؿ أحدًا عف تفسير عميي

  .﴾ٖٛ﴿﴾آية قرآنية يقوؿ لؾ : يجب الرجوع إلى التفسير
تقشعر ﴿كصف هللا بقكلو : ف نفضل كتسبًس كسلكفسية عمى كتسب هللا الذؼ أمف العيب عمينس ف إ

ذكر هللا ذلؾ ىدى هللا ييدي بو إلى  منو جمود الذيف يخشوف ربيـ ثـ تميف جمودىـ وقموبيـ
  .﴾ٜٖ﴿﴾مف يشاء

مس ىك كتسب الكفسية ىل قسلو معصكـ كحتى نتمسؾ بو ىذا التمسؾ اـ انو كتسب منزؿ مف السمسء 
إلى  القكـ هكتسب منزؿ مف السمسء ليجر لكي يعتنى بو ىذا االعتنسء كالكحق يقسؿ لك اف الكفسية 

 و كسكره .آيستسكا ر مف قبل كلـ يد القرآفغيره كمس ىجركا 
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 جتيسدي يمكف اف يبمغ درجة اإلصكلالمجتيد األبأف اف نسمع  أيضسً كالمعيب  جداً ف مف الغريب إ
ذلؾ في الخسمنئي كحيث ذكر كلك لمرة كاكحدة كىذا عمى كحسب مس قسلو السيد  القرآفدكف اف يراجع 

 جتيادحيف استبلـ إجازة اإلإلى  بإمكاننا بدء الدراسة ومواصمتنا ليا مما يؤسف لو أف﴿ : قكلو
 دروسنا ال تعتمد عمى ألف لماذا ىكذا ؟ ! ولو مرة واحدة القرآفمف دوف أف نراجع  ،

  .﴾ٓٗ﴿القرآف﴾
في أو في قـ أو جف في الن العممية الحوزةبأف فقد نفاجأ  ﴿كحسيف فضل هللا :  دمحم كيقكؿ السيد

  .﴾ٔٗ﴿﴾دراسيًا لمقرآف ال تمتمؾ منيجاً  غيرىما
 او أبد ياـفي مثل ىذه األاآلف فميذا تجد اف بعض الكبار  ﴿:  كقسؿ السيد كمسؿ الكحيدرؼ 

سمعتـ ىنا وىنالؾ اف السيد الخامنئي حفظو هللا تعالى كاف يقوؿ ىذه  ىذه النكتوإلى  يمتفتوف 
 .  القرآفاف يكوف مجتيدًا وال يعرؼ  نسافممية يمكف لئل في الحوزات العاآلف الكممة 

ممكف في الحوزة لو مو ممكف ىذا ؟ ممكف لو مو ممكف ؟ ممكف جنابؾ تصير مجتيد وتكتب 
.  إلسبلـ. ومف ىنا أوكل ا القرآفمف  لو مو القرآفآية مف  متدري فبلفرسالة عممية وانت 

  .﴾ٕٗ﴿﴾ القرآفأوكمنا يـو أوكل 
بل ال يراجعكه كلك لمرة كاكحدة  قرآفكال يممككف منيجًس دراسيًس لم القرآفيسء ال يدرسكف كسف الفق إذا

بل ال عتب عمييـ كىـ يختمفكف  كحكسـاأل آيستفي كحيستيـ فبل عتب عمييـ بسنيـ ال يعممكف عدد 
كلكف ال يسعنس إال  مس يجيل بسلشيء ال يمكننس اف نسألو عفسلجسىل و كسكره فآيستفي تفسير 

لـز اف كؿ كسف ىك األ إذااؿ عف العمة التي مف اجميس جعمكه في صدارة مصسدر التشريع فالسؤ 
قد ىجره القـك كأف العجب العجسب مف  فإف القرآفيعطى العنسية الكبرػ كىذا ممس ال كجكد لو 

ككل  سبلـبيذا المستكػ الفكرؼ المعيب عمى اإل اسجد ليس أف يككنك ييكحممكف ألقسب تكسد أنسس 
ُسوُؿ َيا َربِّ ِإفَّ  ﴿ :ألـ تقرءكا قكلو تعسلى كيس مكحققيف فيس فقيسء . مى المذىب فقطكليس ع َوَقاَؿ الرَّ

كأنيس نزلت اليـك لتركؼ لنس  الكريمة اآليةف ىذه إكهللا  ﴾ٖٗ﴿﴾ َقْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْيُجوراً 
 .مف أمتو  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾مكقف النبي 

لمثكاب كطبع في عدة أك في المسسجد لمزينة  القرآفعيف الكاقع فقد جعمنس  ييل ه الشككػ ىذإف 
ألكاف كأكحجسـ دكف تفقو كتدبر كدكف دراسة كتمعف كىذه ىي الطسمة الكبرػ التي نعيشيس في 

 كاقعنس اليزيل .
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َفُيـ  كمع ذلؾ رآفالقف المؤلـ في ىذا المقسـ ىك عمـ زعمسء الكحكزة كفقيسءىس بأنيـ قد ىجركا إ
بأنفسيـ كىذا مف العجب العجسب فقد ذكر الشيخ نسصر مكسـر الشيرازؼ في أنفسيـ  يكبخكف 
 ﴿ميجورا . قوؿ الرسوؿ  القرآفوقاؿ الرسوؿ يا رب إف قومي اتخذوا ىذا ﴿قسئبًل :  اآليةتفسيره 
فئة عظيمة مف المسمميف ، يشكو بيف  ىذا اليـو مفإلى  ىذا ، وشكواه ىذه ، مستمراف ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

 القرآفالذي ىو رمز الحياة ووسيمة النجاة ،  القرآفبيد النسياف ،  القرآفيدي هللا أنيـ دفنوا 
 القرآفالممتمئ ببرامج الحياة ، ىجروا ىذا  القرآفالذي ىو سبب االنتصار والحركة والترقي ، 

  .﴾ٗٗ﴿﴾نيف المدنية والجزائية .، حتى في القواإلى اآلخريف  فمدوا يد االستجداء

الذؼ يعتمد في عممية  جتيسداإل درجةكىك كيف يستطيع المجتيد بمكغ  جداً كىنس يبرز سؤاؿ ميـ 
 ةي كال دراسالقرآنمعرفة بسلمنيج أك مف دكف دراية  - كمس يزعمكف  - القرآفاالستنبسط عمى 

و الفقيسء دعيي ُسنةكال القرآفى االعتمسد عمأؼ مر كمتشسبيو كىذا األ لنسسخو كمنسكخو كمكحكمو
كحيف استبلـ إلى  الدراسة أف يبدأالخسمنئي بإمكسف الفقيو السيد الكحقيقة انيـ كمس قسؿ فإف ال ا  ك 

فإف ال ا  المخفية عندىـ ك كلك مرة كاكحدة كىذه ىي الكحقيقة  القرآفدكف أف يراجع  جتيسدإجسزة اإل
معرفة في  سسساألك كؿ مصدر األال ىك كحيث اف القرآف في الظسىرغير المخفي ىك الظسىر 

بل اف المجتيد  كحكسـفي معرفة األ القرآفاف الفقيو ال يعتمد عمى فيك  امس مس خفي كحكسـاأل
كلك لمرة كاكحدة فيل بعد ىذا  القرآفدكف اف يراجع  جتيسدمكسنو استبلـ إجسزة اإلإي بصكلاأل

 .اليجراف ىجراف لكتسب هللا 
أليست  القرآفيـ أليس كتسبنس ىك أصكللتمسؾ بكممست المخسلفيف ك لمسذا ىذا اليجر لكتسب هللا كا

ث ألـ يقدـ الرسكؿ كتسب هللا في كحديالقرآف أليس فقينس مبني عمى القرآف عقسئدنس مبنية عمى 
أنفسنس كيف نعصي كصية إلى  فسلننظر ،مخسلفة لكصية الرسكؿالثقميف أال تعتبر ىذه معصية ك 

﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كخسلف كصية الرسكؿ  اإلمسـنعيب عمى مف غصب كحق قبل أف   تسميمس﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنبي 
كنشف الكحركب الكبلمية مف عمى المنسبر عمى بقية المسمميف مثيريف بذلؾ الفتف الطسئفية  تسميمس﴾

 الديف الكاكحد في مختمف بقسع العسلـ . أبنسءبيف 

فإف ية بسلخصكص اإلمسمعيبة عمى المسمميف عمكمًس كعمى مف المسسئل الم القرآفىجر  مسألةف إ
ئيـ آراكصسكحبكا عقكليـ ك  القرآف اتشيب كحتى الطفل الرضيع فمس بسليـ قد ىجرك  مسألةىذه ال

التي  ُسنفمف ال كترككا دستكر السمسء كتمسككا بزخسرؼ االكىسـ ككحبسئل الشيطسف كصسر ىذا
 . بعد جيلجيبًل  ثبستسً  يسـتزيدىس األ

ذا  القستمة مف الكحسؿ المرير الذؼ نعيشو تتطمب منس ممةىذه الظف إ كقفة نراجع فييس نفكسنس كا 
أعتسب كسرثة فكرية كبرػ ، فمس داـ الكحسؿ يراكح في  استمر ىذا الكضع الُمخزؼ ، فنكحف عمى

                                                 
 ٕ٘ٗ - ٕٗٗص  - ٔٔج  -الشيخ نسصر مكسـر الشيرازؼ  -األمثل في تفسير كتسب هللا المنزؿ  - ٗٗ



 مكسنو ، فسكؼ تتخرج االجيسؿ كحتى تصبح عقسئدنس مس ال يصمح أف يككف صكحيفة عمى كحسئط في

مشكحكذة كقمكب  نفكس صسبرة كىمـإلى  استصبلح الكحسؿ كتقكيمو يكحتسجفإف ،  صبيسفمدرسة لم
 . يمسفبنكر اإل ةمشكحكن

المصيبة تكمف في مكحسربة كل مف فإف  ف مصسئب القكـ لـ تقف عند ىذا الكحد كيسليتيس كقفتإ
ب فتسرة في الكحكزة كتنيسؿ عميو التيـ مف كل كحدب كصك  القرآفس ُيدرّ أك يتجرأ كيكحسكؿ أف يدرس 

 ُيتيـ بسلجيل ! كتسرة بفقداف الكعي بل كحتى بسلجنكف ؟!! 
 في الحوزة العممية كاف عميو مقاـ عمميأي  كسب إذا ما أراد شخص﴿الخسمنئي :  يقكؿ السيد

 العالـ المفسر الذي يستفيد الناسإلى  حيث كاف ينظر حتى ال يتيـ بالجيل القرآف أف ال يفسر

تعتبروف ذلؾ  ترؾ درسو، أالإلى  ، لذا يضطر  وزف لو عممياً والأىل ج مف تفسيره عمى أنو
  .﴾٘ٗ﴿﴾ فاجعة

 أىل البيتكحسؿ مدرسة  إليوىذه الكممست يقف كل مؤمف عندىس مصدكمًس متألمًس لمس كصل ف إ
ىذه المدرسة التي كسف يفتخر بيس المخسلفكف قبل المكالكف كيعتمد عمييس  ﴾عمييـ السبلـ﴿

ت في طي النسيسف كاليجراف فبل يعتمدىس اال قميل أصبكحيس اليكـ ال إنإالمبغضكف قبل المكحبكف 
ال يعممكف ىذه الكحقسئق  اإلمسميةالكثير مف إال أف  مف المؤمنكف كىـ بعداد المعدكميف لندرتيـ

عمي بف الكحسيف  اإلمسـمف كصفيـ  خصكصسً التي ذكرنسىس لكحسف ظنيـ بسلكثير مف الرجسؿ 
ذا رأيتـ الرجل قد حسف سمتو وىديو وتماوت في منطقو وتخاضع إ﴿:  في قكلو ﴾عميو السبلـ﴿

  .﴾ٙٗ﴿﴾ال يغرنكـ...  في حركاتو فرويداً 
فبل يغرنس مف يتمسكت في منطقو كيتخسضع في كحركستو لكي يثبت شيء عند هللا منفي ليضل بو 

 .يف امنكا فيك مكالىـ كنعـ النصيركثيرًا مف النسس كهللا عسصـ الذ

الفقيسء كحيف يتكحدثكف عف الكتسب الكريـ نجد سمست الجيل في ىذه  أكثرمست ننس كحيف نطسلع كمإ
الكممست كمس اننس نجد التجسكز كالسفسىة في بعض كممستيـ منيس مس قسلو الطبرسي كحيف عد بعض 

فإف  ﴿الكتسب :  آيستالطبرسي كىك يصف صفست  فقرات الكتسب بسلسخيفة كىذا نص مس قسلو
وعمى اختبلؼ  أخرى ى اختبلؼ المعنى وتناقضو كنفيو مرة واثباتو االختبلؼ فيو كما يصدؽ عم

وعمى اختبلؼ مراتب  خرى النظـ كفصاحة بعض فقراتيا البالغة حد االعجاز وسخافة بعضيا األ
  .﴾ٚٗ﴿﴾الفصاحة

إف ىذا الكبلـ نسبع مف ترؾ الكتسب كىجره ككذلؾ ىجر تفسسير األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ الشسركحة 
فيل يستكحق  .مؤمف المتمسؾ بسلثقميف ال يمكف أف يصف بعض الكتسب بسلسخسفة لمعسنيو . إف ال
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أف يككف معجزة ؟! كهللا قد فضل القرآف عمى كل الكتب كالعمكـ كقسؿ  السخسفةالكحسكؼ عمى 
َوَنزَّْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب تعسلى عنو بسنو تفصيل كل شيء كىدػ كبشرػ لممسمميف قسؿ تعسلى : ﴿

ُقل لَِّئِف اْجَتَمَعِت  . كقسؿ تعسلى : ﴿﴾ٛٗ﴿لُِّكلِّ َشْيء  َوُىًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْمُمْسِمِميَف﴾ِتْبَيانًا 
ـْ ِلَبْعض  ظَ  ِييرًا اإِلنُس َواْلِجفُّ َعَمى َأف َيْأُتوْا ِبِمْثِل َىػَذا اْلُقْرآِف اَل َيْأُتوَف ِبِمْثِمِو َوَلْو َكاَف َبْعُضُي

﴾﴿ٜٗ﴾. 
لمقراءة مف أك بعض فقرات الكتسب بسلسخسفة كىك متركؾ عمى رفكؼ المكتبست كيف ال تكصف 

عمى انؾ تجد طمبة كأسستذة الكحكزة يفضمكف فضبًل و ككممستو آيستاجل الثكاب ال مف اجل تدبر 
الفقو كالفمسفة كعمـ الكبلـ كالمنطق عمى كتسب هللا المنزؿ كىذا ليس تصريح مني  أصكؿدراسة 

سف فقد عبر عف ىذه الكحسؿ بل ىك كاقع تعيشو الكحكزة مع شديد األ جزافسً بسلكبلـ  رميسً أك 
أؼ في ﴿بعض العمماء مثل ىذا التوجو والتخصص  عمى يعاب وكاف ربما﴿الدكتكر البسقرؼ : 

ويقترب بو مف العمـ بكتاب  صوؿالعمـو الدينية عف عمـ األ الذي ينأى بطالب ﴾القرآف كعمكمو
مف الطبلب مف ذوي الثقل والوزف العممي المعتد بو في ىذه  وال يعتبر ىذا النوع هللا

 .﴾ٓ٘﴿﴾األوساط
عسجز عف الرد عمى ىذا الكبلـ كال يستطيع أظيسر تعبير يميق بيذا التردؼ  إنسسفكهللا يقف كل 

كيسليتنس ؟ بكتسب هللا  صكؿأفنقسرف عمـ األ ؟ لى أيف أكصمتنس عقكلنسإالفكرؼ كاالنكحبلؿ الذىني ف
كال ثقبًل عمميس كالذؼ  عمـ بكتسب هللا ليس لو كزنسً  ضمنسه كمس يذكر الدكتكر فسلذؼ عندهقسرنسه بل ف
 !!! يككف مف ذكؼ الثقل العممي العسمةفقو  أصكؿعنده عمـ ب

بروز مشكبلت مستعصية وقصور إلى  ىذا األمر الحساس أدى﴿يقكؿ الدكتكر البسقرؼ : 
  .﴾ٔ٘﴿﴾يؾ واالنكارالتشك حقيقي في واقع الحوزة العممية ال يقبل

 سبسبمف األ مسألة! كىذه ال القرآفكيف يستطيع أصدار فتكػ صكحيكحة كىك لـ يدرس إذ  نعـ
بركز العديد مف المسسئل الخبلفية بينيـ كالتي ذكرنسىس كىذا كمو نتيجة إلى  الرئيسية التي ادت

 . طبيعية ليذه المقدمة المريرة
بيننس قد  بأف القرآفكىذه الخبلصة يمكف تكحديدىس خبلصة المكضكع أف نبيف كبعد مس تقدـ نكحب 

الفقو كالمنطق كالفمسفة عمى تعمـ  أصكؿميجكرا كاف الفقيسء قد فضمكا دراسة كتدريس  أصبح
الكتسب الكريـ فعبًل بأف بسلجيل فكيف يمكف القكؿ  القرآفكتعميمو بل إنيـ يرمكف مف يتعمـ  القرآف

كيف يتمكف الفقيو مف افتسء النسس بكحكـ معيف إذ  شرعيةال كحكسـفي معرفة األكؿ ىك المصدر األ
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كلك لمرة كاكحدة كمس ذكر السيد الخسمنئي كىذه المأسست تدلنس عمى بعد  القرآفكىك لـ يتصفح 
نس إليو  أردنسفي الكقت الراىف تكحديدًا عف ركح الكتسب الكريـ كىذه مس  عالتشري نس  كا  بيسنو كا 

 راجعكف .

 

 ثانيًا : الُسنة :

 : سبلـفي اإل ُسنةأىمية ال

بسلمنزلة  فيي سبلـيتيس في اإلأىملبيسف  يضسحكثير مف االمنس إلى تكحتسج  الشريفة ال ُسنةف الإ
لبيسف عظمتيس كقد بيف الكتسب الكريـ بأف الُسنة يكفييس  كليس مف الشأف مس بعد كتسب هللا جل كعبل

النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كحيث اف كبلـ النبي الشريفة مس ىي إال تعسليـ هللا التي خرجت عمى لسسف 
ـْ َوَما َغَوى  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ يعتبر ككحيس مف هللا كلذلؾ قسؿ تعسلى : ﴿ َوَما َينِطُق * َما َضلَّ َصاِحُبُك

﴿صمى هللا عميو كآلو  كىذه اآلية تشيد بأف النبي ﴾ٕ٘﴿﴾ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى * َعِف اْلَيَوى 
نمس يتكمـ بمس أككحى هللا إليو كليذا فإف التمسؾ بسنتو كاجب  كسمـ تسميمس﴾ ال يتكمـ مف نفسو كا 
كسلتمسؾ بكتسب هللا فسلكتسب ككحي اككحسه هللا إلى نبيو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كالُسنة كذلؾ كعمينس بعد أف 

بيس كلك خسلفنس مف خسلفنس في ذلؾ فبل كحجة فكؽ كحجة النبي  عرفنس منزلة الُسنة الشريفة اف نتمسؾ
 ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كال قكؿ يعمك قكلو اال قكلو تعسلى .

العترة الطسىرة بأف مف مكضع كبينس كحينيس  أكثرالشريفة في  ُسنةلقد تكحدثنس في كتسبنس ىذا عف ال
كلذلؾ جسء  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾جدىـ النبي الخستـ  نةسُ عمـ النسس بأ ىـ امتداد لمرسسلة النبكية كىـ 

خزاف عمـ هللا ككحفسظ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾عترة نبينس فإف التأكيد عمى التمسؾ بسلثقميف الكتسب كالعترة 
كأىل الذكر  كقد تكحدثنس في غير مقسـ عف أىمية أقكاؿ العترة الطسىرة َفُيـ خزاف عمـ هللا ،ُسنةال

 الذيف ُأمرنس بسؤاليـ عف امكر ديننس كدنيسنس .
 

 تعامل فقياء العامة مع الُسنة الشريفة :
بعد أف عرفنس أىمية الُسنة عند المسمميف عمكمًس كاإلمسمية عمى كجو الخصكص بسعتبسر اف الُسنة 

في عترتو الطسىرة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بل استمرت  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾عندىـ لـ تنقطع بركحيل النبي 
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نكحب أف نبيف بعد ىذه المعرفة اف المسمميف بشكل عسـ قد تعسممكا مع الُسنة الشريفة كفق أدكات 
لـ تسنيس الشريعة السمكحسء كاخص بسلذكر عمـ الرجسؿ ىذا المصطمح الذؼ استكحدثو المسممكف 

 ايست كاألخبسر مف عدميس .لدراسة أكحكاؿ الركاة كصنفت عمى اثر ىذه المعرفة صكحة الرك 
مكضكع عمـ الرجسؿ مف االمكر المكضكعة كعمـ األصكؿ بسلضبط إذ لـ يرد فيو نص صريح ف إ

يؤيد قكاعده كأدكاتو كسنتعرؼ فيمس يمي كيف استعسف بو مكحدثكف أىل الُسنة لتصنيف األكحسديث 
 كاألخبسر ثـ تسمل ىذا العمـ إلى كتب اإلمسمية بعد الغيبة .

 : حاديثالرجاؿ وتأثيره عمى األ عمـ تأريخ

نشأ عمـ الرجسؿ كمس نشأ عمـ األصكؿ في أكحضسف مدارس العسمة فإف أكؿ مف بدأ بسالىتمسـ 
في  كحصمتأعقسب الفتنة التي  بسسنسد الركاية ىـ أصكحسب الخميفة الثسلث عثمسف بف عفإف كفي

لـ يكونوا ﴿: مس ىذا نصو يف سير أبف  عمى كجو التكحديد كعف ىذه الكحسلة قسؿ الخميفة الثسلثزمف 
السنة فيؤخذ إلى أىل  يسألوف عف اإلسناد فمما وقعت الفتنة ، قالوا: سموا لنا رجالكـ ، فينظر

 . ﴾ٖ٘﴿﴾البدع فبل يؤخذ حديثيـإلى أىل  حديثيـ وينظر
كبعد ذلؾ بدأ أصكحسب الكحديث بسالىتمسـ بسالسسنيد كااللتزاـ بيس كحتى كصل الكحسؿ إلى اف يقكلكا 

 . ﴾ٗ٘﴿﴾فة الرجاؿ نصف العمـمعر ﴿
التي جمعكىس في كتبيـ ككسف  كحسديثبإسنسد األبساللتزاـ  مدارس العسمةأىتـ أصكحسب الكحديث مف 

المسسنيد مثل  أسـمف القرف الثسني اليجرؼ كقد أطمق عمى ىذه الكتب كؿ ىذا في النصف األ
كقد ككنت ىذه  ٕٗٓ تكفي سنةالمىػ كمسند الطيسلسي ٕ٘ٔتكفي سنة الممسند معمر بف راشد 

الكتب الستة التي ظيرت خبلؿ القرف الثسلث  أصكحسباعتمد عمييس التي  يةاألسسس مسدةالالمسسنيد 
 :الكتب الستة ىي ك يس بذكر األسسنيد أصكحسباليجرؼ كالتي التـز 

جمع فيو ألفيف كستمسئة ككحديثيف انتقسىس مف ستمسئة  -ىػٕٙ٘تكفي سنة المصكحيح البخسرؼ  - ٔ
عند فقيسء العسمة إال إنيـ يقكلكف فيو أصح كتسب صكحيح البخسرؼ كيعتبر  ﴾٘٘﴿ثألف كحدي

 الصكحيح كالضعيف كالمكضكع كىذه المسألة تعسرض تسمية الكتسب بسلصكحيح.
ىػ يعتبر في المرتبة الثسنية بعد صكحيح البخسرؼ جمع فيو ٕٔٙتكفي سنة المصكحيح مسمـ  - ٕ

  .﴾ٙ٘﴿أربعة آالؼ كحديث

                                                 
 ٘ٔص - ٔركاه مسمـ في المقدمة بسب بيسف أف اإلسنسد مف الديف ج - ٖ٘
 نفس المصدر السسبق - ٗ٘
 ٚص -كحجر  بفىدؼ السسرؼ مقدمة فتح البسرؼ أل - ٘٘
 ٚٔىسمش ص -الصبلح بف عمكـ الكحديث أل - ٙ٘



يث انتقسىس مف ىػ جمع فيو أربعة آالؼ كثمسنمسئة كحدٕ٘ٚتكفي سنة المد ك أبي داك  ُسنف - ٖ
و الصكحيح كالكحسف كالضعيف كالمكحتمل ُسنند في ك داك  يخرج أبكحيث أ خمسمسئة ألف كحديث

  .﴾ٚ٘﴿كغير ذلؾ
 كحديثسً ىػ جمع فيو ثبلثة آالؼ كتسعمسئة كستة كخمسيف ٜٕٚتكفي سنة المجسمع الترمذؼ  - ٗ

 . ﴾ٛ٘﴿كغيرهكالضعيف كالغريب كالمعمل فييس الصكحيح كالكحسف 
الصغرػ جمع  ُسنفالكبرػ كال ُسنفىػ كقد ألف النسسئي الٖٖٓتكفي سنة المالنسسئي  ُسنف - ٘

منيس الصكحيح كالكحسف  كحديثسً الصغرػ خمسة آالؼ كسبعمسئة ككاكحدا كستيف  ُسنفالنسسئي في ال
 ﴾ٜ٘﴿كالضعيف

كحدػ كأربعيف  ىػ جمع فيوٖٕٚتكفي سنة الممسجو أبف  ُسنف - ٙ  كحديثسً أربعة آالؼ كثبلثمسئة كا 
  ﴾ٓٙ﴿كغيرىسالمنسكير كالمكضكعست ك منيس الصكحيح كالكحسف كالضعيف 

 أكحسديثىػ كقد انتقى مسلؾ ٜٚٔكقد سبق ىذه الكتب كتسب المكطأ لمسلؾ بف انس المتكفي سنة 
﴿صمى هللا ي المكطأ مف مسئة ألف كحديث كسف يركييس كجممة مس في المكطأ مف اآلثسر عف النب

المسند منيس  كحديثسً كعف الصكحسبة كالتسبعيف ألف كسبعمسئة كعشركف  عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾
 أقكاؿكالمكقكؼ ستمسئة كثبلثة عشر كمف  كحديثسً ستمسئة كحديث كالمرسل مسئتسف كاثنسف كعشركف 

 .﴾ٔٙ﴿التسبعيف مسئتسف كخمسة كثمسنكف 
جمع فيو مس يقرب مف أربعيف  سب المسند كقدػ كتىٕٔٗتكفي سنة الم بف كحنبل أكحمدكمس كتب 

 ﴾ٕٙ﴿ألف كحديث منيس عشرة آالؼ كحديث مكررة انتقسىس مف سبعمسئة كخمسيف ألف كحديث
بعد مس تقدـ نقكؿ : لقد الف فقيسء العسمة ىذه الكتب كالمسسنيد كالصكحسح اعتمسدًا عمى اسنسد 

ث كترككا الكثير منيس اعتمسدًا عمى الكحديث كرجسؿ الركاية كقد انتقكا القميل القميل مف األكحسدي
أكحكاؿ الركاة كقد رأينس بأف مسلؾ كحيف كتب كتسب المكطأ انتقى مف مسئة الف كحديث كسف يركييس 
لمنسس انتقى فقط الف كنيف كحديث كقد انتقى أبي داككد في ُسننو اربعة االؼ كثمسنمسئة انتقى 

ى الفيف كستمسئة ككحديثيف مف ستمسئة ىذا العدد مف خمسمسئة ألف كحديث أمس البخسرؼ فقد انتق
 الف كحديث ككذلؾ أكحمد بف كحنبل كمس تقدـ .

ىذه النسبة الفضيعة مف األكحسديث قد ضسعت اعتمسدًا عمى عمـ الرجسؿ كحيث كسف االنتقسء يتـ ف إ
أك ال يقبل الكحكـ عمى الكحديث بسلصكحة اعتمسدًا عمى الرجسؿ بسلدرجة األسسس، كالنتيجة أنو 

                                                 
 . ٚ٘ص  - ٜج -/ تسريخ بغداد  ٖٖص -الصبلح بف عمكـ الكحديث أل - ٚ٘
 ٜٕٗص -د. أكـر العمرؼ  -بكحكث في تسريخ السنة المشرفة  - ٛ٘
 . ٕٔ٘ -ٕٓ٘ص - المصدر السسبق - ٜ٘
 . ٕٓ٘ٔ -ٜٔ٘ٔص - ٕج -مسجو  أبفانظر مس قسلو دمحم فؤاد عبد البسقي في آخر طبعة سنف  - ٓٙ
 ٛص -السيكطي  -تنكير الكحكالؾ - ٔٙ
 مطبكع في مقدمة المسند بتكحقيق أكحمد شسكر - ٖٕ -ٕٕص -أبي مكسى المديني  -خصسئص المسند  - ٕٙ



كضعكىس لتمييز الصكحيح التي قكاعد العف إال مف المختصيف بيذا العمـ بنسء عمى الضأك الكحسف 
 مف السقيـ .

الكحقيقة التي يجب اف تقسؿ اف عمـ الرجسؿ مف العمكـ الكضعية التي كضعيس أنسس يخطأكف ف إ
كيصيبكف كلـ يرد في ىذا العمـ نص صريح يدعكنس إلى ترؾ كبلـ غير المكثكؽ كاألخذ بكبلـ 

ؽ كاعتبسر كبلمو كحق ال ريب فيو كال تشكبو الشكائب ككأف المكثكؽ قد أصبح بمقسـ المكثك 
ف لـ يقل أصكحسب الرجسؿ ىذه الكحقيقة إال إنيس ىي الكحقيقة بعينيس عندىـ ، فإننس  المعصكـ ، كا 
نراىـ يتمسككف بكبلـ الثقة ككأنو كبلـ معصكمًس عف الخطأ كيغضكف البصر عف السيك كالنسيسف 

لتي تصيب ىؤالء الركاة، فيؤالء كاف كسنكا ثقست إال إنيـ بشر يخطؤف كيصيبكف في نقل كالتكىـ ا
األخبسر فإف الثقة يتكىـ كينسى كيغمط كيشتبو عميو األمر بيف الخسص كالعسـ فقد يعمـ شيء كىك 
خسص كالعكس صكحيح كقد يشتبو بسنو قد سمع شيء كىك لـ يسمعو أك سمعو ففيمو بخبلؼ 

 مف االمكر التي سنتطرؽ ليس خبلؿ البكحث . كحقيقتو كغيرىس 
ا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا يَ  ﴿لقد اكحتج أصكحسب الرجسؿ عمى صكحة ككحجية عمـ الرجسؿ بقكلو تعسلى : 

ـْ َناِدِميفَ  ـْ َفاِسٌق ِبَنَبأ  َفَتَبيَُّنوا َأف ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَياَلة  َفُتْصِبُحوا َعَمى َما َفَعْمُت  ﴾ٖٙ﴿﴾ ِإف َجاءُك
بل يجب عمينس اف نتبيف ال اف أبدًا تدؿ عمى طرح كبلـ الفسسق  المبسركة ال اآليةاف ىذه  نقكؿ :

، فيذه اآلية ممس ال يصمح أف تككف دليبًل عمى كحجية عمـ الرجسؿ  نرفض الكبلـ جممة كتفصيبلً 
ذا الذؼ طرح مئست اآلالؼ مف األكحسديث اعتمسدًا عمى دراسة أكحكاؿ الركاة كرجسؿ الكح ديث كا 

كسنت أمة النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ فييس ىذا العدد مف الكذابيف كىي نسبة كبيرة جدًا كحيث تـ طرح 
% مف األكحسديث كاخذت نسبة قميمة جدًا كىذه النسبة القميمة فييس الضعيف كالكحسف ٜٛأكثر مف 

كذابيف فكيف يمكف اف يستقيـ ىذا كالمكضكع فإذا كسنت ىذه األمة فييس ىذا العدد اليسئل مف ال
ـْ َخْيَر ُأمَّة  ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس َتْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَيْوَف َعِف اْلُمنَكِر  ﴿المعنى مع قكلو تعسلى :  ُكنُت

  .﴾ٗٙ﴿...﴾ َوُتْؤِمُنوَف ِبالّلِ 
س قاؿ نحف خير أخرجت لمنا أمةكنتـ خير ﴿عف أبي ىريرة قسؿ :  ُسنف النسسئي كقد جسء في

  .﴾٘ٙ﴿﴾ ...الناس لمناس 
فإذا كسنت ىذه األمة ىي خير األمـ كفييـ ىذا العدد اليسئل مف الكذابيف كالكضسعيف كليس 

 كذبيـ ىذا بينيـ بل انيـ يكذبكف عمى نبييـ فبل انعـ كال أكـر بيذه األمة !!
% مف ركاة الكحديث ٜٛمف  فإننس أمس أف نقر بأف عمـ الرجسؿ كحق كأنو مف الديف كنقكؿ بأف أكثر

% إذا نقكحت كتب الكحديث ٜٜابيف كضسعيف كىذه نسبة كبيرة بل ربمس تصل إلى أكثر مف ّكذ
                                                 

 ٙسكرة الكحجرات آية  - ٖٙ
 ٓٔٔسكرة آؿ عمراف آية  - ٗٙ
 ٖٖٔص  - ٙج  -النسسئي  -السنف الكبرػ  - ٘ٙ



كقسرنس بيف مس يخرج مف التنقيح كمس اخرجو البخسرؼ كمسلؾ كغيرىـ مف األكحسديث التي لـ يكتبكىس 
كمس قرأنس تتعسرض كحتى  فإف اعداد األكحسديث الضعيفة كالمكضكعة سيككف رقمًس قيسسيًس كالنتيجة

مع كتسب هللا عز كجل الذؼ كصف ىذه األمة بسنيس خير األمـ كمس يفسركف ىـ اآلية الكريمة 
 فكيف يستقيـ ىذا المعنى مع ىذا العدد اليسئل مف الكذابيف في خير األمـ ؟

سؿ بأف إننس أمس أف نقبل بيذه النتيجة أك نقكؿ بأف ىذا العمـ ليس بمعصكـ عف الخطأ. كالكحق يق
عمـ الرجسؿ مف العمكـ المكضكعة كالتي كضعيس كأسس قكاعدىس أنسس ليسكا بمعصكميف كلـ 
يكحتجكا بفعل لمنبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كال آية تدؿ عمى اف كبلـ المكثكؽ صكحيح في كل األكحكاؿ كاف 

ة بأف بعض الصكحسبة الثقسة كبلـ فسقد الكثسقة بسطل في كل األكحكاؿ كقد قرأنس في البكحكث المتقدم
كسنكا يفتكف النسس بخبلؼ النص جيبل ال أكثر، كقد رجع بعض الصكحسبة عف فتكاىـ عندمس 
عممكا الكحكـ مف اآلخريف فإذا اخذ كبلـ الصكحسبي الثقة عمى انو دستكر فإننس سنقع بسلغمط يقينًس 

لصكحيكحة فيذا ممس سيأتي كىذا ممس ال يرضى بو هللا أبدًا، أمس كيف يتـ الفكحص عف األخبسر ا
 فأنتظر .

الصكحسبة  أكحكاؿالركاة كقد اىتـ فقيسء العسمة بدراسة  أكحكاؿعمـ الرجسؿ قسئـ عمى دراسة ف إ
الصكحسبة كعددىـ  أكحكاؿكالتسبعيف كمف يركؼ عف التسبعيف كنكحف سندرس في ىذا البكحث 
 ث كيخرج عف سيسقة .كعدالتيـ عند فقيسء العسمة كسندع التسبعيف كغيرىـ لكي ال يطكؿ البكح

 
 مف ىـ الصحابة :

قد اعتبركا الصكحسبة بسعتبسرات مختمفة فقد عرفكا صكحبة  أنيـالرجسؿ  أصكحسبالغريب عند ف إ
كل مسمـ رأى رسوؿ ﴿بتعسريف مختمفة منيس تعريف المكحدثيف لمصكحبة ىك :  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾النبي 
  .﴾ٙٙ﴿﴾يما﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم هللا

  .﴾ٚٙ﴿﴾النبي أصحابمف صحب النبي ولو ساعة مف نيار فيو مف ﴿كقسؿ عمي بف المديني : 
ولو تخممت ردة عمى  سبلـىو مف لقي النبي مؤمنًا بو ومات عمى اإل﴿كحجر : أبف كقسؿ 
 . ﴾ٛٙ﴿ ﴾األصح

سنة  ﴿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ﴾أنو كاف ال يعد مف الصحابة إال مف أقاـ مع النبي﴿عف سعيد بف المسيب : ك 
أنو مف طالت مجالستو عف طريق ﴿ : كقسلكا أيضسً  .﴾ٜٙ﴿﴾غزا معو غزوة فصاعداً أو فصاعدًا 

  . ﴾ٓٚ﴿﴾التتبع

                                                 
 ٕٓٔص – ٕج –لسيكطي ا -تدريب الراكؼ  - ٙٙ
 ٗص - ٛج -فتح البسرؼ  - ٚٙ
 كحجر العسقبلنيأبف  -األثر أىل نخبة الفكر في مصطمح  - ٛٙ



والعمل عمى خبلؼ ىذا القوؿ وأنيـ اتفقوا عمى عّد جمع مف ﴿كحجر ىذا القكؿ بقكلو : أبف  كردّ 
 .﴾ٔٚ﴿﴾إال في حجة الوداع الصحابة لـ يجتمعوا بالنبي

وأصح ما وقفت عميو مف ذلؾ أف الصحابي مف لقي النبي مؤمنًا بو ﴿:  أيضسً كحجر أبف ؿ كقس 
لـ يرو أو قصرت ومف روى عنو أو فيدخل فيمف لقيو مف طالت مجالستو  سبلـومات عمى اإل

  .﴾ٕٚ﴿﴾لـ يغز معو ومف رآه ولو لـ يجالسوأو عنو ومف غزا معو 
كحسبة عدد ىسئل بمعنى أف الصكحسبة ىـ كل إف أغمب ىذه التعسريف تككحي لنس بأف عدد الص
لكل مف شسىد النبي  الصكحبة إطبلؽالتكسع في  المسمميف الذيف شسىدكا النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كىذا

  تسميمس﴾﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكجيًس مف كجكه الثنسء عمى رسكؿ هللا  العسمة يرػ فيو فقيسء ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كأمف بو
الحديث  أصحاببمغنا عف أبي المظفر السمعاني المروزي أنو قاؿ:  ﴿:  الصبلحأبف قد قسؿ ف

كممة ويتوسعوف حتى يعدوا مف رآه أو  حديثاً الصحابة عمى كل مف روى عنو  أسـيطمقوف 
  .﴾ٖٚ﴿﴾رؤية مف الصحابة وىذا لشرؼ منزلة النبي أعطوا كل مف رآه حكـ الصحبة

كال  فقيسء العسمةننسقش ىذا المكضكع يجب معرفة عدد الصكحسبة التقريبي الذؼ تكصل إليو قبل أف 
ثبلثة ل فترة الرسسلة الدمحمية امتدتككف لعدد الصكحسبة بصكرة دقيقة كذلؾ يمكف اف يتـ تكحديد 

 كعشريف عسمس كقد أسمـ في ىذه الفترة خمق كثير ببل شؾ فمنيـ مف كسف يقيـ معو كمنيـ مف يرجع
أىمو، كمس اف ىنسلؾ عدد ليس بقميل قد اعمف إسبلمو في زمف النبي دكف اف يمتقي بسلرسكؿ لى إ

 .أمر في غسية الصعكبة فإف تكحديد كل ىذه االعداد ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾،
:  قكلو كفستو في عدد الصكحسبة الذيف شسىدكا النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ قبل ركؼ عف أبي زرعة الرازؼ ك 
مف رجل  إنسافومف رآه ومف سمع منو زيادة عمى مائة ألف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾توفي رسوؿ هللا ﴿

 ﴾ٗٚ﴿﴾رؤيةأو وامرأة كميـ قد روى عنو سماعًا 

كعميو فإف عدد الصكحسبة يزيد عمى مسئة الف رجل كامرأة ككل ىذا العدد قد ركػ عف النبي ﴿صمى 
 إذا مس ثبت لمشخص صكحبةكآلو كسمـ تسميمس﴾ كاف الغريب اف فقيسء العسمة قد قسلكا بسنو هللا عميو 

و كمركيستو كاألخذ بيس أقكالكاعتبسر  في عمـ الرجسؿ فيك صكحسبي كيجب تعديمو لمنبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾
 يس أصكحسب الكحديث.، إال أف ىذه النتيجة لـ يعمل ب دكف عرضيس عمى ميزاف الجرح كالتعديل

فإننس إذا تنزلنس جداًل كقمنس اف كل صكحسبي مف المسئة ألف صكحسبي قد ركػ كحديثًس كاكحدًا فقط فإف  
األكحسديث الصكحيكحة يجب اف تصل إلى ىذا الرقـ إال أف ىذا الشيء لـ يكحصل عند أٍؼ مف 

                                                                                                                                            
  ٔٔص – ٕج–/ تدريب الراكؼ  ٛص - ٖج -فتح البسرؼ  - ٜٙ
 ٕٔص -/ الريسض المستطسبة  ٕٓٔص  – ٕج –تدريب الراكؼ  - ٓٚ
 ٛص – ٖج –فتح البسرؼ  - ٔٚ
 ٚص - ٔج -كحجر أبف  -ة اإلصسبة في تمييز الصكحسب - ٕٚ
 ٙٗٔص -الصبلح أبف مقدمة  - ٖٚ
 ٔج  -كحجر أبف  - اإلصسبة في تمييز الصكحسبة - ٗٚ



عيف ألف أربالمكحدثيف فإف أكثر مف ركػ أكحسديث في مصنفستو ىك أكحمد بف كحنبل كحيث ركػ 
أؼ اف األكحسديث التي ركاىس دكف تكرار تصل إلى ثبلثيف  كحديث منيس عشرة آالؼ كحديث مكررة

 فأيف ذىب البسقي يس ترػ ؟الف كحديث كفييس الصكحيح كالسقيـ كمس يقكؿ أصكحسب الرجسؿ 
إذا التـز أصكحسب الكحديث بعدالة الصكحسبة أجمع فيجب عمى أقل تقدير أف يخرج مف ىؤالء 

أو كميـ قد روى عنو سماعًا ﴿ الرازؼ يثًس كاكحدًا لكل شخص منيـ ألنيـ كمس قسؿ الصكحسبة كحد
إال أف ىذا األمر لـ يرد في كتب المكحدثيف بل إف األمر عندىـ نزؿ إلى الثمث بل أقل مف  ﴾رؤية

ذلؾ كلـ يكتفكا بذلؾ بل أنيـ قد اختمفكا في تكحديد الثقة كالعدؿ فيمس بينيـ فترػ أغمبيـ قد ركػ في 
صنفستو أكحسديث كأخبسر قد صنفيس غيره مف المكحدثيف عمى انيس مف المكضكعست كالضعسؼ فإذا م

كسف صسكحب المصنف الكحديثي عسلمًس بأف األكحسديث التي جمعيس فييس المكضكع كالضعيف كمع 
ذلؾ ركاىس في كتبو فقد شسرؾ في االثـ إذ كيف يمكف لشخص كسلنسسئي كأكحمد بف كحنبل ككحتى 

ف الثقسة عندىـ اف يضع في أكحسديثو الضعيف كالمكضكع أؼ المكذكب عمى رسكؿ البخسرؼ كىـ م
ثـ ؟  هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ اال تعتبركف اف ذلؾ جـر كا 

كيف يمكف أف يشسرؾ مكحدث في تصنيف األكحسديث المكضكعة كالمكذكبة عمى رسكؿ هللا ﴿صمى 
يعتقد بأف ىذه األكحسديث صكحيكحة كغير مكضكعة كيتـ هللا عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾ إال إذا كسف 

ذلؾ عندىـ كفق القكاعد الرجسلية كمف ىذا نفيـ بأف جميع األكحسديث المكذكبة كالضعيفة في 
أؼ مكحدث -تصنيف أؼ مكحدث ال يمكف اف تككف بعمـ المكحدث نفسو فكيف يقبل عمى نفسو 

كذكبة عمى رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اف يضع بيف األكحسديث التي جمعيس أكحسديث مكضكعة كم -كسف
تسميمس﴾ أك عمى الصكحسبة أك التسبعيف، ال يمكف أف يككف ذلؾ إال إذا قمنس بفسق المكحدث نفسو 
كعدـ تكرعو عف ذلؾ، أك أف المكحدث يرػ بأف ىذه األكحسديث صكحيكحة كفق قكاعده الرجسلية فكـ 

أف تككف بعض الركايست صكحيكحة عند البعض  مف راكؼ قد فسقو البعض ككثقو آخركف كالنتيجة
كضعيفة عند البعض اآلخر كممس يدؿ عمى ذلؾ ىك اختبلؼ األكحسديث بيف كتب المكحدثيف إذا اف 
بعض المصنفست قد جمعت الكثير مف األكحسديث الكاردة عف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ أك عف الصكحسبة 

ممس يؤكد االختبلؼ في تكحديد الثقسة كالعدكؿ في ركاة الكحديث  التي لـ ترد في مصنفست أخرػ كىذا
. 

كمس أف بعض المصنفست قد سمسىس أصكحسبيس بسلػ﴿صكحيح﴾ فكيف يمكف القكؿ بعمـ صسكحب 
المصنف الكحديثي مع كجكد الضعيف في كتسبو ؟ كىذا ممس ال يمكف القكؿ بو فقد اقر صسكحب 

عنكاف كتسبو ﴿كصكحيح البخسرؼ كصكحح  الصكحيح بأف أكحسديثو كميس صكحيكحة كذلؾ كاضح في
مسمـ﴾ إال أف البعض قد تعرض إلى ىذه الكتب كقسلكا بكجكد الضعيف فييس كالمكضكع كالكحسف 

 كغيرىس مف المصطمكحست التي يقركنيس .



ىذه االختبلفست التي كقعت بيف المكحدثيف نسبعة مف اختبلفيـ في عمـ الرجسؿ كقكاعده بل إف ف إ
قد ك فقد بسلغ العسمة في اعطسء العدالة لكل الصكحسبة أنفسيـ  عدالة الصكحسبة المسمميف اختمفكا في

﴿ إف هللا نظر في قموب العباد فوجد قمب دمحم بف كحنبل عف عبد هللا بف مسعكد قسؿ :  أكحمدركػ 
 فوجد ملسو هيلع هللا ىلص خير قموب العباد فاصطفاه لنفسو فابتعثو برسالتو ثـ نظر في قموب العباد بعد قمب دمحم

بف  أكحمدكقسؿ  . ﴾٘ٚ﴿و خير قموب العباد فجعميـ وزراء نبيو يقاتموف عمى دينو﴾أصحابقموب 
 ﴾ولو لقوا هللا بجميع األعماؿ  مف القرف الذيف لـ يروه أفضلفأدناىـ صحبة ىو  ﴿:  كحنبل

ف إال أ مسسئل القطعية كممس ىك معمكـ مف الديف بسلضركرةالمف  العسمةإف عدالة الصكحسبة عند 
مف الكاضح عمى كل مف قراء التأريخ اإلسبلمي يجد في الصكحسبة طسئفة مف المؤمنيف 
المخمصيف كبدرجست مختمفة كمنيـ مف بمغ درجة اإلسبلـ كلـ يبمغ درجة اإليمسف بنص القرآف 
الكريـ كفييـ المنسفقيف كىـ عدد غير قميل كقد شيد القرآف بنفسقيـ كنزلت سكرة بكحقيـ، كفييـ 

كمنيـ مف تخمف عف جيش اسسمة فمعنيـ النبي مكبيـ كمنيـ مف نزؿ القرآف بفسقو المؤلفة ق
كفييـ مف اقيـ عميو الكحد الشرعي كمنيـ المرتديف الذيف ارتدكا بعد رسكؿ هللا  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾
ـْ َيْوَمِئذ   ﴿ي قكلو : كمنيـ مف كلى الدبر في القتسؿ كقد ذكرىـ هللا ف ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ َوَمف ُيَولِِّي

ـُ َوِبْئَس اْلَمِصيُر إلى  ُمَتَحيِّزاً أو ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاؿ   َف َّللّاِ َوَمْأَواُه َجَينَّ ِفَئة  َفَقْد َباء ِبَغَضب  مِّ
﴾﴿ٚٙ﴾. 

﴿صمى النبي  أمر ال عدد معدكد كخسلف بعضيـإككلكا الدبر  جميعسً كقد فر الصكحسبة يكـ اكحد 
ية ككسنت نصسر كلـ يبقى معو اال نفر يسير منيـ اـ الكحسرث األ هللا عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾

في قتل الفسريف مف سسكحة المعركة كقد اعترضت الخميفة الثسني كىك  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾تستأذف النبي 
 هللا . أمرىذا ؟ فقسؿ  فسر فقسلت لو يسعمر مس

 ءً كثنسالصكحبة فييس ذـ لرسكؿ هللا كليس مدكحًس ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ إلى سبة كل مف رآػ رسكؿ هللا نف إ
﴿صمى هللا عميو كالفسريف كالممعكنيف عمى لسسف النبي  في ىؤالء المنسفقيففإف  العسمةكمس قسؿ 

االعداد إلى الصكحبة كغير ذلؾ فكيف يرضى المسممكف اف ينسبكف كل ىذه  كآلو كسمـ تسميمس﴾
 ؟!

بنسبة الصكحبة إلى كل مف شسىد النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ بل نسبكا العدالة  العسمةلـ يكتِف فقيسء 
كىل العسدؿ مف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾إلى كل الصكحسبة فيل العسدؿ مف ُيمعف عمى لسسف رسكؿ هللا 

 فيل كل ىؤالء عدكؿ ثقست؟! كمأكاه جينـبغضب هللا يكلي الدبر في القتسؿ كيكحضى 
 

                                                 
 ٜٖٚص  - ٔج  -اكحمد بف كحنبل  اإلمسـ -مسند اكحمد  - ٘ٚ
 ٙٔسكرة األنفسؿ آية  - ٙٚ



 المنافقوف في زمف الرسوؿ :

 يـقكلالتي يعتمدكنيس في معرفة صكحة الكحديث ىك  مف المؤاخذات عمى القكاعد الرجسليةف إ
تكحديد المنسفقيف الذيف يظيركف شيء كيخفكف  لـ يتمكنكا مفيـ إال إنبكثسقة فبلف كفسق فبلف 

كىـ عدد ال يستيسف بو ككسف النبي ﴿صمى هللا  مف الصعكبة التعرؼ عمييـ كىؤالءآخر  شيئسً 
َف اأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَف  ﴿عميو كآأله كسمـ تسميمس﴾ ال يعمميـ بنص القرآف الكريـ :  َوِممَّْف َحْوَلُكـ مِّ

ـْ َنْحُف َنْعَممُ أىل َوِمْف  َفاِؽ اَل َتْعَمُمُي وفَ اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعَمى النِّ َـّ ُيَردُّ َتْيِف ُث ُبُيـ مَّرَّ ـْ َسُنَعذِّ إلى  ُي
ـ     .﴾ٚٚ﴿﴾ َعَذاب  َعِظي

مرنوا واستمروا عميو ومنو يقاؿ شيطاف مريد ومارد أي  مردوا عمى النفاؽ " ﴿: كثيرأبف قسؿ 
  .﴾ٛٚ﴿﴾عتا وتجبرأي  ويقاؿ تمرد فبلف عمى هللا

قيف في صكحسبة النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ ىك إف خير مس يكفي مف األكحسديث الدالة عمى كجكد المنسف
 . ﴾ٜٚ﴿﴾ي منافقوف أصحابإف في ﴿: قكلو 

كاألكحسديث الدالة عمى كجكد المنسفقيف في كحيسة النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كبعد كفستو أيضًس كثيرة منيس 
يا أييا الناس انكـ ﴿: فقسؿ   تسميمس﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصعبسس قسؿ خطب رسكؿ هللا أبف عف مس ركاه البخسرؼ 

نو يجاء برجاؿ مف أمتي فيؤخذ بيـ ذات الشماؿ أال و أ... هللا حفاة عراة غرال إلى  محشوروف 
ي فيقاؿ انؾ ال تدرى ما أحدثوا بعدؾ فأقوؿ كما قاؿ العبد الصالح وكنت أصحابفأقوؿ يا رب 
ي كنت أنت الرقيب عمييـ فيقاؿ اف ىؤالء لـ يزالوا ما دمت فييـ فمما توفيتن يداً عمييـ شي

  .﴾ٓٛ﴿﴾مرتديف عمى أعقابيـ منذ فارقتيـ
ذا أؤتمف خسف  لقد كصف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ المنسفقيف بصفست كعبلمست منيس إذا كعد اخمف كا 

ذا كحدث كذب كىذه الصفست ممكف اف تظير فيعرفيس اإلنسسف كيمكف اف يككف  المنسفق مسكر  كا 
كيخفي ىذه الصفست عف انظسر النسس كحتى يستغل كحسف ظنيـ بو ليفعل مس يشسء كلممنسفقيف 

ـْ  ﴿: مكاصفست اخبر هللا بيس نبيو في قكلو  ف َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِي ـْ َواِ  ـْ ُتْعِجُبَؾ َأْجَساُمُي َذا َرَأْيَتُي َواِ 
ـْ ُخُشٌب مَُّسنََّدٌة َيْحَسبُ  ـُ َّللاَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكوَف َكَأنَُّي ـْ َقاَتَمُي ـُ اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُى ـْ ُى وَف ُكلَّ َصْيَحة  َعَمْيِي

﴾﴿ٛٔ﴾ . 
ف داخميـ خبيث كىذه  إذف فسلمنسفقيف ليـ صفست خسرجية كحسنة كسالجسسـ ككحسف القكؿ إال أ

مة كربمس يخفى المكاصفست يصعب عمى اإلنسسف العسدؼ معرفتيس اال بسلتجربة كالمعسشرة الطكي
                                                 

 ٔٓٔسكرة التكبة آية  - ٚٚ
 ٜٖٛص  - ٕج  -كثير أبف  -كثير أبف تفسير  - ٛٚ
 ٖٕٖٙٔرقـ الكحديث  - ٓٗص  - ٘ج  -مسند أكحمد  - ٜٚ
 ٕٜٔ - ٜٔٔص  - ٘ج  -البخسرؼ  -صكحيح البخسرؼ  - ٓٛ
 ٗسكرة المنسفقكف آية  - ٔٛ



عميو كحتى في ذلؾ فإف بعض الجكاسيس اليكـ يتمكنكف مف العيش في بمداف غير بمدانيـ 
 كيعطكف طسبعس كحسنس لمجسكرييـ كىذه مف صفست المنسفقيف قستميـ هللا .

 ﴿: ى كمف اآليست األخرػ التي تتكحدث عف المنسفقيف في زمف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ ىي قكلو تعسل
اِلِحيفَ  َقفَّ َوَلَنُكوَنفَّ ِمَف الصَّ دَّ َفَممَّا آَتاُىـ مِّف  * َوِمْنُيـ مَّْف َعاَىَد َّللّاَ َلِئْف آَتاَنا ِمف َفْضِمِو َلَنصَّ

ـْ ِنَفاقًا ِفي ُقُموِبِيـْ * َفْضِمِو َبِخُموْا ِبِو َوَتَولَّوْا وَُّىـ مُّْعِرُضوَف  ـِ َيْمَقوْ إلى  َفَأْعَقَبُي َنُو ِبَما َأْخَمُفوْا َّللّاَ َيْو
 ﴾ٕٛ﴿﴾َما َوَعُدوُه َوِبَما َكاُنوْا َيْكِذُبوَف 

عمى كحد  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ؼ كىك مف صكحسبة النبي نصسر الكريمة بكحق ثعمبة األ اآليةلقد نزلت ىذه 
 كحمسمة المسجد . العسمةبدر كيطمق عميو أىل ككسف ثعمبة مف  فقيسء العسمةزعـ 

﴿صمى هللا  طمب مف النبيأف ثعمبة كسف ثعمبة قد امتنع مف اداء الزكسة كقصتو معركفة كحسصميس 
فتكسثر فشتغل بو كحتى الرزؽ فدعس لو كاتخذ غنمًس سعة أف يدعك لو ب عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾

إلى  كرضككسف امتنسعة عف الكحصمكات جمسعة  كر بعضضعف كح مكاؿشغمتو االغنسـ كاأل
ثـ  الجمعةصبلة ترؾ  بعد ذلؾ الجمعة ثـ صبلة إال انقطع عف الجمسعة افإلى  جيسالصبلة تدري

 ثعمبة امتنع ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ النبيمف قبل  العسمميف عمى جمع الزكسة كىـالمدينة كلمس جسءه  غسدر
 . الكريمة اآليةعف دفع الزكسة فأنزؿ هللا في شأنو 

أف العسمميف عمى جمع  كفيو هكثير في تفسير أبف  د مف فقيسء العسمة منيـالعدي كخبر ثعمبة قد ركاه
أروني  ﴿:  الصدقست كالزكسة مركا عمى النسس لجمع األمكاؿ كلمس جسء الدكر إلى ثعمبة قسؿ ليـ

كتابكما فقرأه فقاؿ ما ىذه إال جزية ما ىذه إال أخت الجزية انطمقا حتى أرى رأيي فانطمقا حتى 
فأخبراه بالذي صنع ... يكمميما قبل أف  فمما رآىما قاؿ " يا ويح ثعمبة " أتيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص

. قاؿ  اآليةفأنزؿ هللا عز وجل " ومنيـ مف عاىد هللا لئف آتانا مف فضمو لنصدقف "  ...ثعمبة 
ويحؾ يا ثعمبة قد  وعند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجل مف أقارب ثعمبة فسمع ذلؾ فخرج حتى أتاه فقاؿ :

أنزؿ هللا فيؾ كذا وكذا فخرج ثعمبة حتى أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسألو أف يقبل منو صدقتو فقاؿ " إف 
هللا منعني أف أقبل منؾ صدقتؾ " فجعل يحثو عمى رأسو التراب فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ىذا 

 منزلو فقبضإلى  وؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أف يقبض صدقتو رجععممؾ قد أمرتؾ فمـ تطعني " فمما أبى رس
ثـ أتى أبا بكر رضي هللا عنو حيف استخمف فقاؿ قد عممت  شيئاً رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ولـ يقبل منو 

منزلتي مف رسوؿ هللا وموضعي مف األنصار فاقبل صدقتي فقاؿ أبو بكر لـ يقبميا منؾ رسوؿ 
ملسو هيلع هللا ىلص وأبى أف يقبميا فقبض أبو بكر ولـ يقبميا . فمما ولى عمر رضي هللا عنو أتاه فقاؿ : يا  هللا
المؤمنيف اقبل صدقتي فقاؿ لـ يقبميا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال أبو بكر وأنا أقبميا منؾ ؟ فقبض  أمير

اقبل صدقتي فقاؿ لـ يقبميا رسوؿ هللا  ولـ يقبميا فمما ولي عثماف رضي هللا عنو أتاه فقاؿ :
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ملسو هيلع هللا ىلص وال أبو بكر وال عمر وأنا أقبميا منؾ ؟ فمـ يقبميا منو فيمؾ ثعمبة في خبلفة عثماف وقولو 
أعقبيـ النفاؽ في قموبيـ بسبب إخبلفيـ الوعد أي  . اآليةتعالى " بما أخمفوا هللا ما وعدوه " 

  .﴾ٖٛ﴿﴾وكذبيـ
بدر كالغريب انيـ قد زعمكا اف أىل فقيسء العسمة مف الصكحسبة كىك مف  دنعيعد ثعمبة ىذا  إف

بدر فقاؿ اعمموا ما شئتـ فقد غفرت إلى أىل  فمعل هللا اطمع ..﴿قسؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ رسكؿ هللا 
  .﴾ٗٛ﴿﴾لكـ

مكاؿ مف ثعمبة كىك كمف الغريب أف يكحكـ عمى أىل بدر بيذا الكحكـ فكيف لـ يقبل رسكؿ هللا األ
هللا كال مف الخبلفسء ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ مف أىل بدر ككيف مست ثعمبة كلـ تقبل أمكالة ال مف رسكؿ 

 الثبلثة ؟
كيف جسز لفقيسء ف كمس شيد بذلؾ الكتسب الكريـ كثير مف المنسفقيفأبف ثعمبة ىذا قد عده ف إ

بدر كميـ بل عف الصكحسبة كفييـ مف كصفيـ هللا في أىل العسمة رفع قسنكف الجرح كالتعديل عف 
  ؟ كتسبة بسلمنسفقيف

بنفسقيـ كاال  القرآفيمر عمى الذيف نزؿ  بل بد أفصح كىذا مكحسؿ ف إذاقسنكف الجرح كالتعديل ف إ
تبيف  آيةبكحق شخص ثـ يغض عنو البصر كال يتيـ بشي كقد نزلت بكحقة  آيةمس فسئدة نزكؿ 

 .نفسقو 
يبغض كسف مف  أيضسً  مف المنسفقيفكمس ذكرنس كثيركف ك ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ يف في زمف النبي إف المنسفق

والذي  ﴿:  انو قسؿ ﴾عميو السبلـ﴿عمي عف  ركػ مسمـ في صكحيكحوفقد  ﴾عميو السبلـ﴿عميًس 
اال مؤمف وال يبغضني اال  أف ال يحبنيإلى  فمق الحبة وبرأ النسمة انو لعيد النبي األمي ملسو هيلع هللا ىلص

  .﴾85﴿﴾منافق
ككـ مف الصكحسبة قد قستل عميًس ككـ منيـ قد ابغض عميًس كمف ىؤالء اعداد ال تكحصى كال تعد 

ق كىك رأس النكاصب الكحريزية فقد جسء في تيذيب ٖٙٔمنيـ كحريز بف عثمسف المتكفي سنة 
و ! كقيل ليكحيى بف صسلح : التيذيب عف إسمسعيل بف عيسش قسؿ : كسف كحريز يسب عميًس كيمعن

ِلـ لـ تكتب عف كحريز ؟ فقسؿ : كيف اكتب عف رجل صميت معو الفجر سبع سنيف فكسف ال 
 يخرج مف المسجد كحتى يمعف عميًس سبعيف مرة ! 

كفي تأريخ بغداد كتيذيب الكمسؿ عف جرير أف كحريزًا كسف يشتـ عميًس عمى المنسبر كمع ذلؾ قسؿ 
ت في الشسمييف ككثقو القطسف كأبف معيف كقسؿ الذىبي في الميزاف أبف عدؼ : كحريز مف االثبس

كسف متقنًس ثبتًس ككحكى عف معسذ بف معسذ أنو قسؿ : ال أعمـ أني رأيت شسميًس أفضل منو ! كعف 
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أبي داككد : سألت أكحمد عنو فقسؿ : ثقة ثقة ثقة كعف أبي كحستـ : ال أعمـ بسلشسـ أثبت منو!! 
 كحسح الستة عدا مسمـ أمس البخسرؼ فركػ عنو في صكحيكحو كحديثيف.كأعتمد ركايتو أصكحسب الص

كمف الميسزؿ الرجسلية األخرػ مس فعمو المكحدثكف مع يسسر بف سبع أبك الغسدية الجيني كحيث اتفق 
المكحدثكف عمى أنو الذؼ بسشر بقتل الصكحسبي الجميل عمسر بف يسسر ﴿رضي هللا عنو﴾ قسؿ أبف 

 عمى معاوية وغيره يقوؿ : قاتل عمار بالبابإذا استأذف ﴿كاف كحجر في تعجيل المنفعة : 
 ﴾.يتبجح بذلؾ

مع ذلؾ جعمو أكحمد بف كحنبل في مسنده مف أصكحسب المسسنيد مف الصكحسبة كركػ عنو عدة  
 .﴾86﴿ركايست ركػ لو البغكؼ كأدخمو أبف كحبأف في الثقسة كبجمو الذىبي في سير النببلء

ي عكممت بمكيسليف عند المكحدثيف فسلذؼ يريدكف تكثيقو إف مسألة نفسؽ الراكؼ مف المسسئل الت
يكثقكه كاف ثبت نفسقو كفسقو كالذؼ يريدكف تفسيقو يفسقكه كاف ثبتت كثسقتو فإف اغمضنس العيف عف 
ىذه المسسئل جدال ال قنسعًة فإف مسألة النفسؽ تبقى مف المسسئل التي يصعب عمينس تكحديدىس في 

 بأف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كسف ال يعمميـ إال بتعميـ هللا تعسلى األشخسص ، فقد عممنس مف كتسب هللا
فكيف نستطيع كنكحف دكف النبي اف نكحددىـ كنكتشفيـ ، فيذه مف المسسئل التي تصعب عمى 
الكحسذؽ الكحميـ ، نعـ إف لممنسفقيف عبلمست كلكف ىذه العبلمست ربمس يخفييس صسكحبيس فبل يظيرىس 

يصعب في ىذه الكحسلة تكحديد المنسفقيف كربمس يظيرىس فيتغسفل عنيس أصكحسب الرجسؿ لمنسس ف
 فيكثقكف مف كسف فسسقًس قستبل كسلذؼ مر بنس .

كبعد مس تقدـ نكحب أف نبيف بأف أصكحسب الرجسؿ قد ادعكا معرفة الركاة كمعرفة أكحكاليـ فيل ليـ 
ـ كسذبيف ألف ىذا األمر لـ يكف لرسكؿ ادعسء معرفة نفسؽ الركاة مف اخبلصيـ فإف ادعكا ذلؾ َفيُ 

هللا ﴿صمى هللا عميو كآلو كسميمس﴾ كاف قسلكا بسننس ال نستطيع تكحديد المنسفقيف كىذا ىك الصكاب 
قمنس اذف فعمـ الرجسؿ الذؼ اتبعتمكه ال يعطيكـ القطع بأف الراكؼ ثقة مئة بسلمئة كتبقى الشككؾ 

كالو، فإف معرفة نفسؽ الرجسؿ مف االمكر التي لـ كحكلو كحتى كاف أدعى أصكحسب الرجسؿ معرفة أكح
 تكف لرسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ فكيف تككف ألصكحسب الرجسؿ ؟ 

عبلكة عمى مس تقدـ مف إغمسض العيف عف تصرفست بعض الرجسؿ كادخسليـ في جممة الثقسة كاف 
لمتشكيؾ في أصل عمـ الرجسؿ كمؤسسيو  كسنكا فسسؽ كاف كسنكا قتمة فيذه مف المسسئل التي تدعكنس
 كليس في الركاة فقط فيذه المسألة يجب االلتفست إلييس .

ىنسلؾ مسألة أخرػ كالكل يعمـ بأف الكحسد كالغيرة مكجكداف بيف النسس كالركاة مف النسس فقد نتكىـ 
ضًس مف في شخص انو منسفق أك كذاب معتمديف عمى قكؿ الكحسسديف لو أك الغيكريف منو، كىذه أي

المسسئل التي يجب االلتفست إلييس فقد يتكحدث شخصًس مس عف إنسسف بسنو كذاب كحقدا أك عداكة 
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عمى ذلؾ اإلنسسف فبل ينقل لنس الصكرة الكاضكحة عنو جراء عداكة أك منسزعة بينيـ كىذه مف 
ا المسسئل التي ال بد أف تقع بيف النسس فكل شخص ينظر لبلخريف مف كجية نظره الخسصة كنسدر 

مس يككف اإلنسسف منصف كل االنصسؼ بل اف كثيرًا مف النسس مف يبغي بعضيـ عمى بعض قسؿ 
اِلَحاِت  ﴿تعسلى :  ـْ َعَمى َبْعض  ِإالَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ ْف اْلُخَمَطاء َلَيْبِغي َبْعُضُي فَّ َكِثيرًا مِّ َواِ 

ـْ   .﴾ٚٛ﴿﴾َوَقِميٌل مَّا ُى
لمسسئل التي تقع بيف النسس ، كالركاة ىـ مف النسس بطبيعة الكحسؿ فمف إف ىذه المسألة مف ا

الممكف جدًا اف تقع بينيـ كال اقكؿ كميـ بل كثيرًا منيـ كىذا يكفي الثبست الشككؾ في تكثيق 
 الركاة أك تفسيقيـ .

ه كمس إف ىنسلؾ كحسالت أخرػ تتعمق بسلثقسة كىك التكىـ كالسيك كالغمط كقد بينس أيضًس بأف ىذ
الكحسالت يصعب عمى أصكحسب الرجسؿ تمييزىس كيف كىـ ييتمكف بدراسة أكحكاؿ الراكؼ مف الكثسقة 

 كالعدالة كال ييميـ تكىـ الراكؼ الثقة أك نسيسنو أك غمطة .
مف ىذه المقدمست نفيـ اختبلؼ أصكحسب الرجسؿ فيمس بينيـ في تكحديد الثقة مف الفسقد ليس أك 

ؾ تكحديد المنسفق كالفسسق كغيرىـ مف طبقست النسس فقد اختمفكا فيمس العسدؿ مف الفسقد لمعدالة ككذل
 بينيـ في تكحديد ىؤالء كنتيجة الختبلفيـ تراىـ يختمفكف في صكحة األكحسديث كاألخبسر .

كقد بينس في بسب اإلجتيسد اف الكحجة التي يجب اف تككف بيف هللا كالعبسد ىي تمؾ الكحجة 
كىسـ كىذه القكاعد الرجسلية مميئة بسلشككؾ كالظنكف فإنيـ الكاضكحة التي ال تشكبيس الشككؾ كاأل

يظنكف كثسقة الراكؼ كيظنكف عدالتو كال يصمكف إلى مستكػ اليقيف إال في كحسالت مكحدكدة عممًس 
يعدكف المسئة الف صكحسبي كميـ ثقسة عدكؿ ال يمركف عمى قسنكف الجرح  فقيسء العسمةبأف 

عمييـ ، كقد بينس اف في الصكحسبة مف  المؤآخذاتؿ كىذه مف كالتعديل الذؼ يعتمدنو في عمـ الرجس
كسف مف المنسفقيف أك الفسريف أك الممعكنيف عمى لسسف رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ فإذا كسف قسنكف 
الرجسؿ يسرؼ عمى النسس كجب اف يسرؼ عمى الصكحسبة أيضًس ألنيـ مف النسس كليس ليـ تمييز 

 منبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ .سكػ رؤيتيـ ل
كىذا شيء ال يكفي فكـ ممف رأػ النبي ارتد بعد ركحيل الرسكؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كقستل الصكحسبة في 
 كحركب الردة فقد يككف مف ىؤالء المرتديف مف كسف مؤمنًس أيسـ النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كلكنو ارتد بعد
ذلؾ كمف ىذا نفيـ اف رؤية النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ ال تعصـ مف الخطأ كاالرتداد ككمس انيس ال 

ال تعصـ مف التكىـ في نقل األخبسر أك  -أؼ رؤية النبي–تعصـ مف النفسؽ بعد ذلؾ كانيس 
 النسيسف أك السيك ككل ىذه االمكر ال تعصـ الثقة فضبًل عف غيره .
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نرػ أصكحسب الرجسؿ كالكحديث قد اختمفكا في تكحديد صكحة األخبسر مف ضعفيس فكـ مف كمف ىنس 
خبر اختمفكا فيو ككـ مف راكؼ اختمفكا في أكحكالو كقسلكا بأف ذلؾ فسسق أك منسفق كيستي غيرىـ 
كيقكؿ العكس كمس كحدث في الكتب الرجسلية فيل يرضى هللا اف نسمؾ سبيبًل يؤدؼ بنس إلى التيو 

 كالكحيرة . 
 

 حاؿ المجاىيل في عمـ الرجاؿ :

صنف أصكحسب الرجسؿ بعض الركاة بسلمجسىيل نتيجٍة لعدـ العمـ بكحسليـ مف كحيث الكثسقة أك 
الفسق بل لـ يستطيعكا تكحديد إيمسنيـ أك كفرىـ ليذا سميت ىذه الطبقة مف ركاة الكحديث 

 بسلمجسىيل .
ثق ؼ رك مف  ىكالبعض  دعن مستكريسمى بسلػ مسأك مجيكؿ الكحسؿ ف إ  ﴾ٛٛ﴿عنو كلـ ُيكَّ

كقد اختمف أصكحسب الرجسؿ في ركاية المجيكؿ فبعضيـ قد اكحسف الظف بكحسلو كقبل ركايتو كعده 
مف الثقسة كبعض رفض خبره عمى اعتبسر اف المجيكؿ يعسمل معسممة غير المكثكؽ كبعض تكقف 

 عند خبر المجيكؿ فمـ يقبمو كلـ يرفضو .
أنو ال يطمق بثـ اختسر  ﴾قد قبل روايتو جماعة بغير قيد  ﴿:  المجيكؿ كحجر في شأفأبف قسؿ 

ىك القكؿ بسلتكقف إف  ﴾ٜٛ﴿ استبسنة كحسلوإلى  كال بقبكليس بل ىي مكقكفة ركاية المجيكؿ القكؿ برد
 كيف يتـ التكحقق مف كثسقتو كىك مجيكؿ كبيننس كبينة قركف ؟إذ  ﴾ٜٓ﴿قريب مف عدـ القبكؿقكؿ 

فذىب المجسىيل مف الركاة ؿ مف فقيسء العسمة في كحسؿ الرجس أصكحسبكعمى العمكـ اختمف 
القكؿ  بعض المكحدثيف كسلبزار كالدارقطنيإلى  كينسب ﴾ٜٔ﴿تيـرد ركايالقكؿ بإلى  جميكر الفقيسء

  .﴾ٕٜ﴿قبكؿ ركايتوب
ال نطمق رد رواية المستور : ﴿ عبد الممؾ بف عبد هللا الجكينيؿ إمسـ الكحرميف أبي المعسلي سقك 

إلى  ُيقاؿ رواية العدؿ مقبولة ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفةوال قبوليا بل 
  .﴾ٖٜ﴿﴾استبانة حالتو

إف مسألة التكقف ىي في الكحقيقة رد لخبر المجيكؿ كحيث أف التكقف يقضي بعدـ العمل بسلركاية 
ف لـ يكحكـ بردىس ظسىرا إال إنيس مردكدة كلكف بشيء مف االستكحيسء .  كا 

                                                 
 ٗٚص  -/ كتقريب التيذيب  ٓ٘ص  -نزىة النظر  - ٛٛ
 ٖٙٔ-ٖ٘ٔكحجر صبف نزىة النظر شرح نخبة الفكر أل - ٜٛ
 ٕٛص -نكر الديف عتر -منيج النقد في عمكـ الكحديث  - ٜٓ
 ٓ٘ص  -نزىة النظر  - ٜٔ
 ٕٖٓص - ٔج -فتح المغيث  - ٕٜ
 ٘ٔٙص - ٔج -البرىسف  - ٖٜ



كقسلكا بأف  قد كحصره الفقيسء فيمف ىك دكف الصكحسبة قبكؿ ركاية المجيكؿالخبلؼ في ف إ
كىذه مف االمكر التي اثبتنس زيفيس  ﴾ٜٗ﴿يـ عدكؿ بتعديل هللا ليـألن الصكحسبة جيسلتيـ غير قسدكحة

فإف مف الصكحسبة مف كسف مف المنسفقيف بنص القرآف الكريـ إال أف ىذا الكبلـ ال يجدؼ نفعًس 
ف جرى : ﴿ كحسفع الذىبيقسؿ العندىـ كحيث  فأما الصحابة ػ رضي هللا عنيـ ػ فِبَساُطيـ َمْطويٌّ وا 

ف َغِمُطوا كما غمط غيرىـ مف الثقات فما يكاد يسَمـ أحد مف الغمط، لكنو غمط نادر  ما جرى، وا 
 .﴾ٜ٘﴿تعالى﴾ عمى عدالتيـ وقبوؿ ما نقموه العمل وبو نديف هللاإذ  ال يضر أبدًا،

كاف الرجل مف كبار التابعيف أو أوساطيـ فإف المجيولوف مف الرواة:  وأما﴿ : أيضسً ؿ سقك  
 ﴾اْحُتِمَل حديثو وُتُمقَِّي بحسف الظف

ىذا االختبلؼ في قبكؿ خبر المجيكؿ يرجع إلى الطبيعة النفسية ألصكحسب الرجسؿ فمف ف إ
الذىبي الفقيسء مف كسف متسأىل في قبكؿ األخبسر كسلكحسفع الدارقطني كمس قسؿ عنو الكحسفع 

كبعظيـ يشكؾ في الكثير مف الركاة الذيف يعتبركف عند غيرىـ مف الثقسة كىذه المسألة مف 
المسسئل التي جعمتيـ يختمفكف في كحجية الكثير مف األخبسر كالركايست َفُيـ بيف رافٍض كمشكٍؾ 

 كقسبل لتمؾ األخبسر . 
ال يمكف تكحديد كحسؿ المجيكؿ مجيكؿ الكحسؿ يقع بيف اكحتمسليف امس اف يككف ثقة أك العكس ك ف إ

ذا تـ تكحديده فقد خرج مف عنكاف المجيكلية كدخل تكحت عنكانس اخر، كال يخفى فإف تكحديد كحسؿ  كا 
المجيكؿ مف االمكر الشبو مستكحيمة إذ اف بيننس كبينو كمس قمنس قركف عدة ممس يجعل التعرؼ عمى 

كحسكية بيف رجسؿ اسنسدىس عمى  كحسلو مف االمكر الشبو مستكحيمة كليذا فإف الكثير مف األخبسر
المجسىيل كىذه األخبسر قد ضربت بعرض الجدار عند جميكر الفقيسء اال قميل ممف يتسسىمكف 
ال فإف  في قبكؿ خبر المجيكؿ كيكحممكنو عمى مكحسمل كحسنة ممس يجعمو قريب مف الكثسقة، كا 

يتكقفكف في األخذ الكثير بل جميكر الفقيسء يعدكف المجيكؿ كحسلو كحسؿ الفسسق مف كحيث انيـ 
بأخبسره كالتكقف كمس قمنس ىك كسلرد إذ ال فرؽ بينو كبيف الرد شيء سكػ المفع فإف خبر الفسسق 

 يسمى مردكد فبل يعمل بو كخبر المجيكؿ يسمى مكقكؼ فبل يعمل بو أيضًس .
مى إف عمـ الرجسؿ كممس تقدمنس في بيسف قكاعده كممس تعرفنس أكثر عمى عجزه عف التعرؼ يقينس ع

األخبسر الصكحيكحة كغير الصكحيكحة، فإف خبر المجيكؿ عمى سبيل المثسؿ قد ضرب بعرض 
الجدار مع العمـ بسنو قد يككف صكحيكحًس كقد يككف خسطئًس كتبقى الشككؾ كحكلو مس دامت الكحيسة فبل 
يمكف لمفقيسء القطع بصكحتو كال ببطبلنو كفق القكاعد الرجسلية كىذه نقطة ضعف أخرػ تضسؼ 

الضعف التي في عمـ الرجسؿ امس كيفية معرفتنس لصكحة الكحديث أك بطبلنو فبل بد لنس  إلى نقسط
مف قسنكف يسنو مف ىك معصكـ عف الخطأ ال اف يسنو الرجسؿ كفق عقكليـ القسصرة، ىذا القسنكف 

                                                 
 ٕٗٔص  -عمكـ الكحديث  - ٜٗ
 ٙٗص  -معرفة الركاة المتكمـ فييـ بمس ال ُيكجب الرد  - ٜ٘



س كدلنس عمى الذؼ نتكحدث عنو قد سنو بسلفعل رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ قبل ركحيمو عف ىذه الدني
كيفية معرفة صكحة الكحديث دكف االىتمسـ إلى نسقل الكحديث ككمس قمنس فإف الفسسق بنص القرآف ال 
يرد كبلمو بل يجب اف نتبيف مف صكحتو، ألف القرآف قسؿ فتبينكا كلـ يقل فردكه امس كبلـ الثقة فمو 

 امكر أخرػ سنطمع عمييس فأنتظر .
 

 :الثقاة يدلسوف ويتبلعبوف باالسانيد 

ية ىمتعرفنس عمى جممة مف نقسط الضعف في عمـ الرجسؿ بقي لدينس مكضكع غسية في األبعد أف 
أبدًا ليس مف الصكحة  أسسسبسسسنيد مختمقة ال  كحسديثكزج األكذبًس كىك مكضكع كضع االسسنيد 

قد أنسس التكحدث عف أك كىذا جسنب مف التبلعب امس الجسنب الثسني كىك التكحدث عف المجيكليف 
ذكر كا قبل سنيف عديدة بكحيث لـ يعسصرىـ نسقل الكحديث كمع ىذا فيك يتكحدث عنيـ دكف مست
 الً سمث تدليسًس كاعطكا ف كحديث الرجل عمف لـ يدركوأكاسطة بينو كبينيـ كقد اعتبر البعض ال

 كسف سفيسف الثكرؼ كحيف ككذلؾ يكحدث عف سعيد بف المسيبكسف انس كحيف أبف مسلؾ ككحديث 
كلـ يذكركا الكاسطة بينيـ كبيف ىـ ك أنسس لـ يدركىؤالء كحدثكا عف فإف لنخعي يكحدث عف ابراىيـ ا

وىذا القوؿ ﴿ىذا نصو :  اختبلؼ المكحدثيف مس أسبسبكنقل جمسؿ البنس عف كتسب صسكحب الكبلـ 
ًا خطير وىو اف احدًا مف العمماء لـ يسمـ مف أمر والقوؿ بو يترتب عميو  قواؿىو اوسع األ

صر وال حديثو ...اف الذيف حدثوا عمف لـ يدركوا كمالؾ بف أنس عف التدليس في قديـ الع
وسفياف الثوري عف إبراىيـ النخعي وما أشبو كاف يمكنيـ لو شاء أحدىـ  سعيد بف المسيب

 ﴾ٜٙ﴿﴾عل اف يسمي مف حدثو فسكوتو عف ذكر مف حدثو مع عممو نوع مف التدليسفاف ي
مى بيس كيتخذىس ليكًا كمس ركػ الخطيب في إف مسألة التدليس في األكحسديث كسف البعض يتس

حممؾ عمى ىذا يعني التدليس  قيل ليشيـ ما﴿الكفسية عف الفضل يعني أبف مكسى يقكؿ : 
 . ﴾ٜٚ﴿﴾فقاؿ : أنو اشيى شيء !

مع انو قد ُذـ التدليس عمى لسسف الكثير مف أصكحسب الكحديث فقد قسؿ شعبة بف الكحجسج : 
الف ازني احب ﴾ كقسؿ شعبة : ﴿دليس كذبتالزيد : ﴿ ﴾ كقسؿ كحمسد بفالتدليس أخو الكذب﴿

 ﴾خرب هللا بيوت المدلسيف ما ىـ عندي اال كاذبوف ﴾ كقسؿ أبك اسسمة : ﴿الي مف اف ادلس
كلـ يكتِف الفقيسء بسلتدليس فكحسب بل أجسزكه كحتى انيـ اجسزكا التدليس عمى رسكؿ هللا ﴿صمى 

 عف أبي العبسس ﴾ٜٛ﴿نقل السخسكؼ سء كالمكر فقد هللا عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾ كلكف بطريقة الدى

                                                 
 ٖ٘ص -جمسؿ البنس –جنسية قبيمة كحدثنس  - ٜٙ
 ٗ٘ص -المصدر السسبق  - ٜٚ
 ٔٔٔص  -شرح ألفية العراقي  - ٜٛ



نسبة الحكـ الذي دؿ  أىل الرأياستجاز بعض فقياء ﴿ قكلو : ﴾المفيـ﴿القرطبي صسكحب كتسب 
، فيقوؿ في ذلؾ : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ورسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نسبة قوليإلى  الجمي سعميو القيا
يا تشبو فتاوى ألن تشيد متونيا بأنيا موضوعة ، أحاديثيذا ترى كتبيـ مشحونة بكذا ! ! ول

  .﴾ٜٜ﴿﴾الفقياء ، وألنيـ ال يقيموف ليا سندا
ألنيـ ينسبكف القكؿ لرسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ صراكحًة كال يتيمكف  بعده تدليس كىذا تدليس مس

 بسلكذب مع اعترافيـ بسنو لـ يصدر مف رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾!!
بل أف بعضيـ قد تمسدػ في الكذب كحتى قسـ بخمق االسسنيد كذبًس كفق استكحسسنستو لمكحديث مع 

كاف الكبلـ حسف  ﴿إذاؾ فقد قسؿ خسلد بف زيد سمعت دمحم بف سعيد الدمشقي يقكؿ : اعترافو بذل
 . ﴾ٓٓٔ﴿﴾لـ أر بأسًا مف أف أجعل لو إسناداً 

 انو قسؿعبد هللا بف المبسرؾ كمع ىذا التصريح بكضع االسسنيد كذبًس نقل مسمـ في صكحيكحو عف 
 . ﴾ٔٓٔ﴿﴾االسناد مف الديف ولوال االسناد لقاؿ مف شاء ما شاء﴿

فأؼ ديف ىذا الذؼ يكضع كفق االستكحسسنست كاالعجسب فإذا اعجبيـ كبلمًس كضعكا لو اسنسدًا 
 كجعمكا ذلؾ االسنسد مف الديف !!
كىب أبف في ركاية الخطيب انو قسؿ : ركػ يكحيى بف سميمسف عف كمف جممة االعترافست مس جسء 

لة ، لقد خرجت مني ضبل  حاديثكثير مف ىذه األ﴿يقكؿ :  أبف انس سمعت مسلؾ، قسؿ : 
ني لـ أحدث بوالوددت أني  أحاديث   .﴾ٕٓٔ﴿﴾ ضرب بكل حديث منيا سوطيف وا 

لـ يكف مسلؾ أبف انس أكؿ مف اعترؼ بخطيئتو بل اف كثير مف أصكحسب المصنفست الكحديث 
اعترفكا كمس اعترؼ مسلؾ ككثيرًا منيـ مف أكصى بعده بمكحك االثسر أك مف كسف منيـ مف يبسشر 

ككسف منيـ مف دفف تمؾ األكحسديث أك اغرقيس بسلمسء ككل ىذا نسشيء مف عدـ بنفسو بذلؾ 
 اطمأنسنيـ بمس يممككف مف األكحسديث أك مف كسف منيـ عمى يقيف بضبللة أكحسديثو كمسلؾ نفسو .

كمس أعترض جممة مف الفقيسء عمى صكحيح البخسرؼ كحيث كسف كجو أعتراضيـ أف البخسرؼ كسف 
مف شيخو دكف أف يكتبيس مبسشرة بل يؤجل ذلؾ مدة طكيمة أعتمسدًا يسمع األكحسديث بمسسنيدىس 

عمى كحفظو فكسنت ىذه المسألة مدعسة لمتشكيؾ لدػ بعض الفقيسء في صكحة أكحسديث البخسرؼ 
كأسسنيده خصكصًس كأف لو بعض العبسرات التي تدعكا إلى مثل ىذا التشكيؾ كمف ذلؾ قكلو : إنو 

 . ﴾ٖٓٔ﴿د دقة مس كتبو عمس سمعو بسلتمسـ كالكمسؿصنف كتسبو ثبلث مرات كأنو لـ يؤك

                                                 
  ٘ٛٔص  -تدريب الراكؼ  - ٜٜ

 ٖٔص -ٔج  –شرح النككؼ لمسمـ  - ٓٓٔ
 ٕٔص  - ٔج  -مسمـ النيسسبكرؼ  -صكحيح مسمـ  - ٔٓٔ
  ٖٗ -الكحديث أىل نصيكحة  - ٕٓٔ
 كمقدمة فتح البسرؼ ايضسً  - ٕج–تسريخ بغداد  - ٖٓٔ



كلـ يكف عجبًس أف يشتير شخص بسلصبلح كيتيـ في الكقت نفسو بكضع الكحديث فقد قيل اف 
أكحمد بف دمحم الفقيو المركزؼ كسف أصمب أىل زمسنو في الُسنة كأذبيـ عنيس كأقمعيـ لمف خسلفيس 

 ﴾ٗٓٔ﴿كمع ىذا فقد كسف يضع الكحديث
لـ نر الصالحيف : ﴿قسؿانو  دمحم بف يكحيى بف سعيد القطسف عف أبيوكحو قكؿ كنقل مسمـ في صكحي

أبي عتاب فمقيت انا دمحم بف يحيى بف سعيد القطاف أبف اكذب منيـ في الحديث قاؿ  شيءفي 
  .﴾٘ٓٔ﴿﴾اكذب منيـ في الحديث شيءالخير في أىل فسألتو عنو فقاؿ عف أبيو لـ تر 

كقسؿ مسمـ  ﴾ٙٓٔ﴿لكذب عمى لسسنيـ كال يتعمدكف ذلؾكبعضيـ قسؿ عنيـ مسمـ بسنيـ يجرؼ ا
 . ﴾ٚٓٔ﴿ ﴾الخير والزىدإلى  منو فيمف ينسب أكثرما رأيت الكذب في أحد ﴿: أيضًس 

كشسىد ىذا الكبلـ ىك مس قسـ بو جمسعة مف الثقسة بكضع األكحسديث كنسبتيس إلى الرسكؿ ﴿صمى 
أبي مريـ المركزؼ ، كدمحم بف  ركؼ عف أبي عصمة نكح بفهللا عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾ فقد 

بف عبد هللا الجكيبسرؼ ، كغيرىـ . قيل ألبي عصمة : مف أيف لؾ عف  أكحمدعكسشة الكرمسني ، ك 
سكرة سكرة ؟ فقسؿ : إني رأيت النسس قد أعرضكا  القرآفعبسس في فضل سكر أبف عكرمة عف 

 ذا الكحديث كحسبة .كاشتغمكا بفقو أبي كحنيفة كمغسزؼ دمحم بف إسكحسؽ فكضعت ى القرآفعف 
في  أكحسديثمف شيكخ المكحدثيف : إف رجبل مف الزىسد انتدب في كضع  قد ذكر الكحسكـ كغيرهك  

فأكحببت أف  القرآفكسكره فقيل لو : لـ فعمت ىذا ؟ فقسؿ : رأيت النسس زىدكا في  القرآففضل 
ب عمي متعمدا فميتبكأ مقعده مف النسر . قسؿ : مف كذ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾النبي فإف أرغبيـ فيو فقيل : 

 . !! فقسؿ : أنس مس كذبت عميو إنمس كذبت لو
 نيسر كىك كضسعسلىـ صيسمس بأكثر ميل ك سلأطكؿ النسس قيسمس ب كسف داكد النخعي أبك كمف ىؤالء

 منيـبسد الفقيسء . ك يكحيى الككسر مف الكذابيف الكبسر ككسف مف الصمكحسء العُ  أبك كذلؾ. ك  لمكحديث
رشديف مقمب متكف الكحديث ككسف  منيـ. ك  و مكضكعةأكحسديثبراىيـ بف دمحم اآلمدؼ أكحد الزىسد ك إ

صسـ ستيف  إسمسعيل األشيمي كسف عسبداً  أبكإبراىيـ بف  منيـكمس قسلو الذىبي . ك  عسبداً  صسلكحسً 
لزبير جعفر بف ا منيـ. ك  مف كحديثو كسف يقمب األسسنيد كيرفع المراسيل شيءسنة ، ال يتسبع عمى 

صسلح كسف مف العبسد كىك  بف أبي عيسش رجلبأف أ منيـك . في العبسدة كىك كضسع  كسف مجتيداً 
 كذاب . 

كىؤالء كغيرىـ كثير كسنكا مف الكضسعيف الكذابيف كىـ بيف إمسـ في الكحديث ككحسفع شيير كفقيو 
 بسرع في الركاية كاألخبسر كخطيب مرمكؽ إال إنيـ كسنكا كذابيف كضسعيف !!

                                                 
 ٕٙص -جمسؿ البنس –جنسية قبيمة كحدثنس  - ٗٓٔ
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 في خستمة الكتسب - ٕج  -السيكطي  -سلي المصنكعة المئ - ٚٓٔ



مس تقدـ نكحب أف نبيف أف الثقة في عمـ الرجسؿ مفقكد في كحقيقة األمر فإننس شسىدنس كثيرًا ممف  بعد
يكثقكنيـ كسنكا كذابيف كضسعيف اضسفة إلى كذب كتدليس اكسبر الفقيسء بل كضعيـ لبلسسنيد كذبًس 

أك كاختراعًس كىذا ممس يجعمنس نشؾ في أصل صكحة االسنسد فبعد أف كنس نشؾ في تكىـ الثقة 
 نسيسنو أك غمطو أصبكحنس نشؾ اآلف في أصل السند فيل ىك صكحيح اـ مفتعل مف األسسس ؟

اف الفقيسء قد كثقكا انسسًس كسنكا مف أىل الكذب كالكضع بل اف الفقيسء أنفسيـ كسف يجرؼ عمى 
لسسنيـ الكذب كمس قسؿ مسمـ في صكحيكحة فمف ايف يصح كفق القكاعد الرجسلية كبعد الذؼ ذكرنسه 

 يركيو ىؤالء ؟خبر 
إننس قد ذكرنس عدـ تشكيكنس بكل النسس كىذا ال يمكف بطبيعة الكحسؿ بل اننس نقكؿ : إف كثيرًا مف 
النسس ممف تكحسبكنيـ ثقسة قد قسمكا بتصنيف أكحسديث قد اعترفكا بسنفسيـ بسنيس أكحسديث ضبللة 

فق القيسس فأؼ جـر كمنيـ مف كسف يكذب متعمدًا كمنيـ مف كسف ينسب القكؿ لرسكؿ هللا إذا كا
 ىذا كاؼ كذب يكذب عمى نبينس في ضكء النيسر كامسـ اعيف الفقيسء كبيف أقبلميـ !! 

 
 : صحيح وحسف وضعيفإلى  حاديثتقسيـ األ

الترمذؼ كلـ تعرؼ ىذه  ىعيس أبك قسـ الكحديث إلى صكحيح ككحسف كضعيف ىكمف أكؿ ف إ
فييـ  مس تعددت طرقو كلـ يكف ىك سفالكحالكحديث أف كقد ذكر الترمذؼ أكحد قبمو  دعن القسمة

  .  متيـ بسلكذب كلـ يكف شسذا كىك دكف الصكحيح الذؼ عرفت عدالة نسقميو كضبطيـ
أف  خيف الذؼ عرؼ أف نسقمو متيـ بسلكذب ردؼء الكحفع فإنو إذا ركاه المجيكؿفيك الضعيف  أمس

االثنيف  اتفسؽكذبو ك  ـ يتعمدلـ يأخذ عنو عرؼ أنو لآخر فإذا كافقو   .  سيئ الكحفعأك يككف كسذبس 
 سً كسف تجكيز اتفسقيمس في ذلؾ ممكن كلمس عمى لفع كاكحد طكيل قد يككف ممتنعس كقد يككف بعيداً 

   .  نزؿ عف درجة الصكحيح
ىذه التقسيمست لمكحديث لـ يرد بيس نص صريح كلـ يعمل بيس أكحد مف قبل ال صكحسبي كال ف إ

الترمذؼ تسبعو القكـ مف بعده مقمديف لو دكف دراية  تسبعي إنمس ىي إجتيسد شخصي كاستكحسسف مف
أك تمييز لصكحة الكبلـ مف عدمو كىذا ىك التقميد االعمى الذؼ سسرت عميو األمـ مف قبل، كحيث 
كسنكا يتخذكف الرجسؿ اربسبًس مف دكف هللا فميـ اف يقكلكا كعمى هللا اف يرضى فمـ نرػ أكحدًا قد 

ضكع كممس يؤسفنس اف نرػ األمة اإلسبلمية تجرؼ كراء شكؾ فضبًل عف رد ىذا التقسيـ المك 
 الرجسؿ جريًس دكف تمعف كتدبر .

التقسيـ الصكحيح لمكحديث ىك امس اف يككف كحديث صكحيح أك كحديث مكضكع كسذب فإف تسمية ف إ
نمس ظنًس كىذا ال يتكافق مع قطعية األكامر اإلليية  الكحديث بسلضعيف ال تككحي إلى بطبلنو تمسمًس كا 

 ة عمى اليقيف كقد بينس في مبكحث اإلجتيسد عدـ شرعية الظف في معرفة األكحكسـ .المبني



 
 المجيوؿ : -فاقد الوثاقة  -حجية كبلـ كبًل مف الموثوؽ 

كلكف يجب اف نتكحقق مف كبلـ الثقة كفق القسعدة الشرعية، نأخذ بكبلـ الثقة  نقكؿ بأننس ال ننس الإ
ننس كحيف نتكحقق مف كبلمو ال يعني ذلؾ  إسسءة لمثقة نفسو أبدًا ، بل إننس عمى عمـ بأف اإلنسسف كا 

ميمس بمغ في الكمسؿ فإنو معرض لمسيك كالتكىـ كالنسيسف كاننس كحيف نتكحقق مف كبلـ الثقة إنمس 
نتكحقق مف مخسفة كقكعو بسلسيك كالغفمة أك نسيسف كقد قرأنس فيمس تقدـ كيف اف كبسر الصكحسبة قد 

ـ تراجعكا عف فتكاىـ بعد اكتشسؼ خطأ في الفتكػ أك نسيسف أك غير كقعكا في ىذه االمكر كافتكا ث
 ذلؾ كمس ىك كحسؿ كبسر الفقيسء مف جميع الفرؽ اإلسبلمية .

نفس القسعدة أف يعرض عمى  بل ال بديضرب بعرض الكحسئط  ف الأيجب ف فسقد الكثسقةكبلـ أمس 
 الشرعية التي عرضنس عمييس خبر الثقة .

فبل بد أف نتكحقق منو كبنفس القسعدة الشرعية كىذه القسعدة ال بد أف تككف امس كبلـ مجيكؿ الكحسؿ 
قد صدرت مف لسسف معصكـ عف الخطأ كىك لسسف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ بل اف مف أىـ الكاجبست 
عمى النبي اف يبيف لممسمميف كيف يتـ معرفة صكحة الكحديث أك بطبلنو، أمس إذا ترؾ رسكؿ هللا 

فقد ترؾ األمة في تيو كليس عمى المكحجة البيضسء  -ككحسشسه مف ذلؾ-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ ىذا األمر ﴿
 كمس جسء في الكحديث الشريف .

بعد مس تقدـ يتبيف كبشكل جمي ضعف ىذا العمـ المسمى بعمـ الرجسؿ فبل بد لنس مف قسنكف إليي 
دؽ في كحديثة كحينًس ككـ ثقة عسبد يتعمد الكذب يعرفنس صدؽ الكحديث مف كذبو فكـ مف كذاب يص

أك يجرؼ عمى لسسنو الكذب أك يتكىـ أك ينسى أك يخطأ، فكل ىذه األمكر تجرؼ عمى الثقة فمس 
بسلؾ بغيره كليذا ال بد مف اف يككف ىنسلؾ قسنكنًس إلييًس ينطق بو نبيًس مف عند هللا معصكـ عف 

 الكحديث كىذا مس اعددنسه في المبكحث التسلي .  الخطأ يعممنس الطريقة الصكحيكحة لمعرفة صدؽ
 

 كيفية معرفة الخبر الصحيح :

القسنكف ىك قكلو  اكىذ إليونسكب مقسنكنًس لمعرفة صكحة الكحديث ال ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾لقد سف رسكؿ هللا 
ي حديث فاعرضوه عمى كتاب هللا لكـ بعدي فإذا روي لكـ عن حاديثتكثر األ﴿:  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾

  .﴾ٛٓٔ﴿﴾تعالى فما وافقو فاقبموه واعمموا أنو مني، وما خالفو فردوه واعمموا أني منو برئ 
:  كركػ الطبراني في المعجـ الكبير قكؿ رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كلكف بمتف مختمف ىذا نصو

ت النصارى عف عيسى ُسئمونقصوا حتى كفروا و  وا فيو وزادواأكثر ت الييود عف موسى فُسئم﴿
                                                 

  ٜٖٙص - ٔج –اصكؿ السرخسي  - ٛٓٔ



نو سيفشوا عني أكثر ف فما أتاكـ مف حديثي فاقرأوا  أحاديثوا فيو وزادوا ونقصوا حتى كفروا وا 
  .﴾ٜٓٔ﴿﴾كتاب هللا واعتبروه فما وافق كتاب هللا فأنا قمتو وما لـ يوافق كتاب هللا فمـ أقمو

أف مف ﴿نيـ الرازؼ في تفسيره كحيث قسؿ : يد ىذا الكحديث الكثير مف فقيسء العسمة مألقد 
المشيورة قولو عميو الصبلة والسبلـ : " إذا روي لكـ عني حديث فاعرضوه عمى  حاديثاأل

ال فردوهفإف كتاب هللا    .﴾ٓٔٔ﴿﴾" وافقو فاقبموه وا 
إذا كاف الحديث مخالفا لكتاب هللا تعالى ﴿:  مؤيدًا لمعنى الكحديث مس ىذا نصو كقسؿ السرخسي

  .﴾ٔٔٔ﴿﴾ظاىرا عندناأو خاصا نصا أو  اآليةال يكوف مقبوال وال حجة لمعمل بو عاما كانت و فإن
الصدكر مف رسكؿ هللا  نكف ضارجسع مس ىك م مسألةالكتسب ىي إلى  إرجسع الكحديث مسألةإف 

 جع الكحديثكحيث اننس نر كقطعي الصدكر كىك الكتسب الكريـ ىك متيقف منو  مس﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ إلى 
إلى الكتسب ألننس ال نمتمؾ القطع بصدكر الكحديث مف رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كالكحسالت كثيرة 
لككف الكحديث فسقد لمقطعية كقد ذكرنسىس، منيس تعمد الراكؼ لمكذب ككذلؾ بسلنسبة لمثقة فإنو قد 

يقيـ مكحتكاىس كخير ميزاف انزلو هللا ينسى كيتكىـ كيغمط فبل بد مف عرض األكحسديث عمى ميزاف 
 لعبسده ىك القرآف الكريـ فبو يعرؼ الكحق مف البسطل.

والف الكتاب متيقف بو ﴿: إف الذؼ ذكرنسه قد ذكره بعض فقيسء العسمة منيـ السرخسي في قكلو 
 بيما ال بد مف أف ألخذشبية فعند تعذر ا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾وفي اتصاؿ الخبر الواحد برسوؿ هللا 

 ﴾ٕٔٔ﴿﴾يؤخذ بالمتيقف ويترؾ ما فيو شبية
الكتاب يترجح باعتبار النقل المتواتر في المتف عمى خبر الواحد، فكانت  وال شؾ أف﴿كقسؿ : 

مخالفة الخبر لمكتاب دليبل ظاىرا عمى الزيافة فيو، وليذا لـ يقبل عمماؤنا خبر الوضوء مف 
*  ﴾فيو رجاؿ يحبوف أف يتطيروا﴿هللا تعالى قاؿ: * فإف و مخالف لمكتاب، ألن مس الذكر

يعني االستنجاء بالماء فقد مدحيـ بذلؾ وسمى فعميـ تطيرا ومعمـو أف االستنجاء بالماء ال 
يكوف إال بمس الذكر فالحديث الذي يجعل مسو حدثا بمنزلة البوؿ يكوف مخالفا لما في 

 ﴾ٖٔٔ﴿﴾الفعل الذي ىو حدث ال يكوف تطيرا. ألف الكتاب،
أف نبيف بأف ىنسلؾ أقكاؿ أخرػ قد ىذا الكحديث نكحب  كحكؿفقيسء العسمة  أقكاؿ بينس بعضبعد أف 

 ﴾ٗٔٔ﴿ككسف ىذا الرفض يرجع تسرًة إلى ضعف اإلسنسد كمس قسؿ الشسفعي ،ىذا الكحديث ترفض
تـ الرفض بكحجة ضعف االسنسد مع العمـ بأف الكحديث يبيف الطريقة التي مف خبلليس يتـ  كحيث
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دؽ الكحديث مف كذبو كىذه الطريقة ال تتـ بكاسطة الرجسؿ بل بسلعرض عمى الكتسب معرفة ص
الكريـ، إال أف الشسفعي لـ يرد الكحديث بكحسب المتف بل ردة اعتمسدًا عمى رجسلو أمس الفريق اآلخر 

كحيف ذكر  ﴾٘ٔٔ﴿كحكسـكحـز في كتسب األالذؼ رفض الكحديث اعتمسدًا عمى منسقشة المتف فمنيـ أبف 
: ض فقسؿ عنو بسنو مكذكب اعتمسدا منو عمى رجسؿ االسنسد اكاًل ثـ نسقش المتف قسئبًل كحديث العر 

يمزمو إال  األمة ، ولكاف ال إجماعلكاف كافرا ب القرآفولو أف امرأ قاؿ ال نأخذ إال ما وجدنا في ﴿
ذلؾ أقل ما يقع عميو  ألف عند الفجر ، أخرى غسق الميل ، و إلى  ركعة ما بيف دلوؾ الشمس

 .  ﴾ىذا كافر مشرؾ حبلؿ الدـ والماؿ في ذلؾ . وقائل  كثرصبلة ، وال حد لؤل  ـأس
وافق كتاب هللا فأنا قمتو فإف حديث: "ما أتاكـ عني فاعرضوه عمى كتاب هللا ﴿كقسؿ الشككسني : 

ف خالف فمـ أقمو" وقد عارض حديث العرض قـو فقالوا: عرضنا ىذا الحديث الموضوع  . وا 
ـْ َعْنُو ﴿:  ا وجدنا في كتاب هللاألن الفو،عمى كتاب هللا فخ ُسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ـُ الرَّ َوَما آَتاُك

ـُ َّللاَُّ ﴿:  ووجدنا فيو ﴾َفاْنَتُيوا ـْ ُتِحبُّوَف َّللاََّ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك َمْف ُيِطِع ﴿ووجدنا فيو:  ﴾ُقْل ِإْف ُكْنُت
ُسوَؿ َفَقْد َأَطاَع َّللاََّ  أبف قاؿ  الكتاب.ُسنة إلى مف ال ُسنةالإلى  : الكتاب أحوج ؿ األوزاعيقا ﴾الرَّ

قاضية عمى  ُسنة: ال وقاؿ يحيى بف أبي كثير : إنيا تقضي عميو وتبيف المراد منو. عبد البر
  .﴾ٙٔٔ﴿﴾الكتاب.

إف مف الُسنة مس ىك مشيكر إلى كحد اإلجمسع عند جميع الفرؽ اإلسبلمية كلـ يختمف فييس أكحد 
جمسع  كسلصبلة كالصكـ كغيرىس مف االمكر المشيكرة كحتى اكتسبت بعض ىذه الُسنف شيرة كا 

كشيرة طمكع الشمس في الصبسح إال أف مف الُسنة بل أكثر الُسنة فييس خبلؼ بيف جميع الفرؽ 
 اإلسبلمية بل بيف الطسئفة الكاكحدة كىذا الخبلؼ ال يرفعو إال قسنكف السمسء.

منسكب لمنبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ ال يعني ذلؾ بإننس نتكحقق مف كبلـ فإننس كحيف نتكحقق مف الكبلـ ال
متيقف منو كمس افتعل ىذا األمر أبف كحـز كالشككسني فإننس ال نرد كبلمًس لرسكؿ هللا كنكحف متيقنيف 
مف صكحتو أبدًا بل اننس نتكحقق مف صكحة نقمو لنس فإننس إنمس نتكحقق مف صكحتو مف كحيث النقل ال 

كحيث صدكره مف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كىذه مسألة يجب االلتفست إلييس، فإننس إذا كنس قد سمعنس  مف
كبلمًس قد صدر مف النبي كنكحف جسلسيف معو فبل يمكننس كحيف ذاؾ أف نعرض كبلمو عمى القرآف 

 فيذا شيء في غسية السخسفة، إال أف البعض قد فيـ الكحديث بيذا الفيـ .
إننس كحيف نعرض الكحديث عمى الكتسب فإف العمة مف العرض ىك التأكد مف صكحة النسقل سكاءًا 
كسف مف الثقسة أك مف غيرىـ فإننس كحيف نعرض األكحسديث عمى ميزاف إليي إنمس لتقييـ مكحتكاىس فإذا 

ضًس كسنت متفقة مع القرآف فإنيس كحق كقد صدرت مف النبي بسلفعل ألف القرآف ككحي ككبلـ النبي أي

                                                 
 ٕٛص  - ٕج -كحـز أبف  –األكحكسـ  - ٘ٔٔ
 ٜٚص -ٔج –الشككسني  -إرشسد الفكحكؿ - ٙٔٔ



ككحي كليذا فإف الكحديث الصكحيح ىك مس يشبو القرآف ألف الُسنة ال تخسلف الكتسب كال الكتسب 
 يخسلف الُسنة ألنيمس في كحقيقة األمر مف الككحي . 

كبيذا البيسف نختـ الكبلـ عف طريقة التعسمل مع الُسنة الشريفة عند الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية 
 لكبلـ ممس لـ نذكره بعد . كننتقل إلى اإلمسمية لنكمل بقية ا

 

 الشريفة : ُسنةية مع الاإلمامتعامل 

عف غيرىـ مف الفرؽ اإلسبلمية إال أف الكحسؿ مختمف بعض ية اإلمسمعند  ُسنةية الأىمتقل  ال
الشيء كحيث اعتبر اإلمسمية أف الُسنة مس كرد عف الرسكؿ كاألئمة مف آلو ﴿عمييـ السبلـ﴾ فبل 

 مف األخبسر مس يركػ عف الصكحسبة أك التسبعيف إال القميل النسدر . تكسد تجد في كتب اإلمسمية
 أصكحسبلقد ذكرنس فيمس تقدـ كيف اف عمـ الرجسؿ تأسس في مدارس العسمة كبدأ بسلفعل عند 

نقسط الضعف في ىذا  أيضسً بعد جيل كبينس جيبًل  الخميفة الثسلث كبعد ذلؾ جرػ عميو فقيسء العسمة
بعد  خصكصسً ية اإلمسممدارس إلى  ىك انتقسؿ ىذا العمـ ةً نس صراكحميؤل مسإال أف  العمـ الكضعي
 راكحكاية مس اعتبره العسمة في عمـ الرجسؿ ك اإلمسمكحيث اعتبر فقيسء ﴿عميو السبلـ﴾غيبة كلي هللا 
 عدة . أقسسـإلى  كفق القكاعد الرجسلية كحسديثيصنفكف األ

الرواة  أحواؿعمـ يبحث فيو عف ﴿نصو : يقكؿ جعفر السبكحسني في تعريفو لعمـ الرجسؿ مس ىذا 
ف شئت قمت: ىو عمـ يبحث فيو عف أخبار مف حيث اتصافيـ بشرائط قبوؿ   أحواؿىـ وعدمو. وا 

رواة الحديث التي ليا دخل في جواز قبوؿ قوليـ وعدمو. وربما يعرؼ بأنو عمـ وضع 
ذا العمـ حسبما لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا، مدحا وقدحا ... والمطموب الميـ في ى

غير عدوؿ، أو الرواة مف حيث كونيـ عدوال  أحواؿيكشف عنو التعريف، ىو التعرؼ عمى 
مجيوليف واالطبلع عمى أو ميمميف، أو مذموميف، أو غير موثقيف، ممدوحيف أو موثقيف 

مشايخيـ وتبلميذىـ وحياتيـ وأعصارىـ وطبقاتيـ في الرواية حتى يعرؼ المرسل عف المسند 
  .﴾ٚٔٔ﴿﴾ غير ذلؾ مما يتوقف عميو قبوؿ الخبرإلى  المشترؾ،ويميز 

 أىل البيت إلى أحاديث الطريق مسألةاف ﴿: كقسؿ الشيخ دمحم ميدؼ االصفي مس ىذا نصو 
وال يختمف المسمموف في  عممية تابعة لقواعد التوثيق في عممي الدراية والرجاؿ مسألة ﴾ع﴿

 ﴾ٛٔٔ﴿﴾ىذه القواعد اختبلفا كبيرا

                                                 
  ٔٔص  -الشيخ السبكحسني  -كميست في عمـ الرجسؿ  - ٚٔٔ
  ٚٔٔص -كحكار كاعداد دمحم الكحسيني –االجتيسد كالكحيسة كحكار عمى الكرؽ  - ٛٔٔ



اد عند العسمة فقبكؿ الخبر يتكقف عمى مر ية ىك نفس الاإلمسممف عمـ الرجسؿ عند المراد  إف
كلـ كىذه ىي طريقة العسمة كمس تقدـ  ،ال فبلا  بل الخبر ك مكثكقيف قُ أك رجسؿ السند اف كسنكا عدكال 

  يرد في كحجية ىذه الطريقة خبر صريح .
لمراكحل ىي تقسيـ الخبر كحسب مسألة تقسيـ األكحسديث مرت بعدة مراكحل فكسنت أكؿ تمؾ اف إ

عدد الركاة كحيث قسمت األكحسديث إلى أقسسـ عدة منيس المتكاتر كغير المتكاتر كمس قسـ الثسني إلى 
مقترف كغير مقترف ككحدث خبلؼ في غير المقترف بيف الفرؽ اإلسبلمية ككل كاإلمسمية أيضًس 

 كىذا مس سنبينو فيمس يمي :
 

 واة :حسب عدد الر  تقسيـ الخبرأواًل : 

 :اقسسـ ىي إلى  كفرة ركاتو كعدميس أسسسعمى عند الفقيسء ينقسـ الخبر 
 :  الخبر المتواتر -ٔ

كال ينظر في مثل ىذه  المنقكؿ إليوإلى  جمسعة إثر جمسعة مف المعصـككىك الخبر الذؼ ينقمة 
لفقيسء عمى أف الكحسلة إلى تكثيق النسقميف أك عدالتيـ كال كحتى فسقيـ إذا تكحقق التكاتر فقد اتفق ا

 الخبر المتكاتر يفيد القطع بصدكره عف المعصـك .
الذؼ يكحصل  في تقدير العدد قكاؿف مف شركط المتكاتر أف ينقمو عدد كثير، كقد اضطربت األإ

مف النسقميف إنمس  عدد معيف عتبسرا عدـ  عند أكثر الفقيسء معو العمـ اليقيني بسلخبر، كاألرجح
 سعة إثر جمسعة كىذا يكفي لتكحقق الخبر المتكاتر .يعرؼ المتكاتر مس تنقمو جم

الخبر المتكاتر في كتب الكحديث عند اإلمسمية يتصف بشيء مف الندرة لقمة التكاتر في ف إ
 أكحسديث اإلمسمية ممس يجعمو بعيدًا عف سسكحة النزاع بينيـ .

 
 :  غير متواترالخبر ال – ٕ

الغير ـ كحد التكاتر كقسـ الفقيسء الخبر ىادجمسعة لـ يبمغ تعدأك كىك الخبر الذؼ يركيو فرد 
كحيث قسـ إلى  عدـبصكحتو أك البمس يفيد القطع بقرينة تدؿ عمى صدقو اقترانو  أسسسعمى  متكاتر
  : قسميف

 

. كال  الخبر المقترف  -أ     : كىك الذؼ تصكحبو قرينة تدؿ عمى القطع بصدكره عف المعصـك
 . أك القرائف عمى صكحة الخبرينة خبلؼ بينيـ في القطع بصدكره لداللة القر 



ف ىذا الخبر إ: كىك المجرد عف القرينة المفيدة لمقطع بسلصدكر.  الخبر غير المقترف  -ب   
كلذلؾ أصبكحت  تعدػ في مستكػ داللتو كحدكد الظفال يقسؿ عنو األصكليكف بأنو المجرد 

بخبر الكاكحد ىذه األكحسديث األكحسديث المجردة مف القرائف مكحل النزاع بيف الفقيسء كقد عبركا عف 
فكل ىذه  الخبر غير المقترف أك الخبر المجرد أك خبر العدؿ أك خبر الثقة أك خبر اآلكحسد أك 

 .المسميست تدؿ عمى الخبر المجرد مف القرائف الدالة عمى صكحتو عندىـ 
 خبر الواحد :

في عرؼ يسمى  مسالخبر الغير مقترف بسلقرائف الدالة عمى صكحتو عند الفقيسء ىك بأف ذكرنس 
كعميو فإف البسكحثيف عف كحجية األخبسر كفق التقسيمست التي كضعيس الفقيسء  بخبر الكاكحد الفقيسء
أف أغمب األكحسديث عند اإلمسمية ىي أخبسر آكحسد ال تبمغ كحد التكاتر اال في بعض األخبسر كجدكا 
أغمب ف التفصيل ببيسف أإذ  ،عند الفقيسء  ية البكحث في خبر الكاكحدأىمفمف ىنس تأتي القميمة 
 .  ال طريق إليو إال خبر الكاكحداألكحكسـ 

 :  تعريف خبر الواحد

خبر الكاكحد أك االكحسد ىك الخبر الذؼ يأتي عف كاكحد مف الركاة أك أكثر بكحيث ال يبمغ ف إ
ال يفيد إال الظف كذلؾ في  ﴾مبسدغ الكصكؿ﴿في لعبلمة الكحمي تعدادىـ كحد التكاتر كقد اعتبره ا

  ﴾ٜٔٔ﴿﴾ىو ما يفيد الظف، واف تعدد المخبر﴿: قكلو 
سواًء  -وخبر الواحد : ىو ما لـ يبمغ حد التواتر  ﴿لمعسممي: خبر الكاكحد:  ﴾المعسلـ﴿كجسء في 

وليس شأنو إفادة العمـ بنفسو . نعـ قد يفيد بانضماـ القرائف إليو وزعـ  -كثرت رواتو أـ قمت 
ف انضمت إليو القر    ﴾ٕٓٔ﴿﴾ائفقـو أنو ال يفيد العمـ وا 

اإلثناف أو وىو الحديث الذي يراد بو واحد ﴿:  : خبر الكاكحد لمجرجسني ﴾التعريفست﴿كفي 
 . ﴾ فصاعدا ما لـ يبمغ الشيرة والتواتر

لقد عد فقيسء اإلمسمية الخبر الذؼ يأتي عف راكؼ كاكحد أك أكثر بخبر الكاكحد كقد اختمفكا في 
 كحجيتو كمس سيأتي . 

 

، كقد اختمفت الفرؽ اإلسبلمية فقيسء العسمةىـ  -اؼ خبر الكاكحد–كضكع أكؿ مف اثسر ىذا المف إ
في كحجية خبر الكاكحد بكحيث أصبح لكل طسئفة منيـ قكؿ أك أكثر في ىذه المسألة كحتى انيـ 
اختمفكا في كحجية خبر الكاكحد ىل ىك كحجة في األكحكسـ كالعقسئد فذىبكا إلى كحجيتو في األكؿ 

 أخبارالفقو يعمموف ب أئمةولذلؾ نرى  ﴿لسبكحسني مس ىذا نصو: كبطبلنو في الثسني قسؿ جعفر ا
                                                 

 ٖٕٓص  -كحمي العبلمة ال -مبسدغ الكصكؿ  - ٜٔٔ
 ٕٖٗص  -العسممي  –معسلـ الديف  - ٕٓٔ



اليقيف ، وىذا بخبلؼ أو والفروع العممية وال يشترطوف إفادتيا القطع  حكاـاآلحاد في مجاؿ األ
العقائد التي يفترض فييا اطمئناف القمب ورسوخ الفكرة في القمب والنفس ، فيرفضوف خبر 

  .﴾ٕٔٔ﴿﴾حد يورث العمـ إلى  استفاضتوأو تواتر النص اآلحاد في ذلؾ المجاؿ ويشترطوف 
إف مف المسسئل التي يتبيف مف خبلليس ضعف التقسيمست التي أكحدثيس الفقيسء في عمـ الكحديث 
ىي مسألة خبر الكاكحد كحيث انيـ قبمكا خبر الكاكحد إذا كسف متعمق بسألكحكسـ الشرعية أمس إذا كسف 

كنو مف طسكلة االكحتجسج كىنس سؤاؿ يتكجو الييـ إذا كسنت متعمقًس بسلعقسئد فإنيـ يرفضكنو كيسقط
طريقتكـ شرعية مف كجو نظركـ كجب عميكـ استخداميس في الديف ككل امس تعسممكـ مع أكحسديث 
األكحكسـ بطريقة مختمفة عف تعسممكـ مع أكحسديث العقيدة فيذا يككحي لكل إنسسف بفشل طريقتكـ 

عطي نتسئج صكحيكحة كجب اف تككف نتسئجيس صكحيكحة التي كضعتمكىس فإف زعمتـ بأف طريقتكـ ت
 في كل تطبيقستيس كىذا غير ممكف بسلنسبة إليكـ كبكحسب مس تعممكف بو .

كحيث قسؿ مس  اختبلؼ الفرؽ كالطكائف اإلسبلمية بسلعمل بخبر الكاكحد الطكسي لقد ذكر الشيخ
: انو يوجب  اختمف الناس في خبر الواحد ، فحكى عف النظاـ انو كاف يقوؿ﴿ :ىذا نصو 

العمـ الضروري إذا قارنو سبب. وكاف يجوز في الطائفة الكثيرة أال يحصل العمـ بخبرىا . وحكى 
الظاىر أنو يوجب العمـ ، وربما سموا ذلؾ عمما ظاىرا . وذىب الباقوف مف أىل عف قـو مف 

ـ مف قاؿ : ال أنو ال يوجب العمـ ، ثـ اختمفوا : فمنيإلى  العمماء ، مف المتكمميف والفقياء ،
يجوز العمل بو. ومنيـ مف قاؿ : يجب العمل بو. واختمف مف قاؿ : ال يجوز العمل بو . فقاؿ 

العبادة لـ ترد بو  ألف قـو : ال يجوز العمل بو عقبل. وقاؿ آخروف : انو ال يجوز العمل بو ،
لعمل بو . واختمف واف كاف جائزا في العقل ورودىا بو. وربما قالوا وقد ورد السمع بالمنع مف ا

أبف مف قاؿ يجب العمل بو : فمنيـ مف قاؿ : يجب العمل بو عقبل وحكي ىذا المذىب عف 
 أكثروالعقل ال يدؿ عميو ، وىو مذىب شرعًا يجب العمل بو  إنماوقاؿ آخروف :  . وغيره سريج

يراع في  . ثـ اختمفوا : فمنيـ مف قاؿ : يجب العمل بو ولـ الفقياء والمتكمميف ممف خالفنا
مف واحد وىذا المذىب  أكثر. ومنيـ مف راعى في ذلؾ العدد وىو أف يكوف رواتو  ذلؾ عددا

  .﴾ٕٕٔ﴿.﴾ىو المحكي عف أبي عمي.
 

 ية مف خبر الواحد :اإلمامموقف 

سسكحة فقيسء اإلمسمية كغيره مف االمكر  إلى العسمةتسمل مكضكع خبر الكاكحد مف سسكحة فقيسء 
 كقدة خبر الكاكحد كغيرىـ مف الفرؽ يكحج يختمفكف في يةاإلمسممس جعل التي تسممت بعد الغيبة م

                                                 
  ٜٙ٘ص  -الشيخ جعفر السبكحسني  -ية اإلمسمأضكاء عمى عقسئد الشيعة  - ٕٔٔ
 ٔٓٔ – ٜٚص  - ٔج  -الشيخ الطكسي  -عدة األصكؿ  - ٕٕٔ



وقع الخبلؼ بيف االعبلـ في حجية خبر الواحد ﴿:  ذكر اختبلفيـ السيد الخكئي في قكلو
عدـ حجيتو ، بل ألحقو بعضيـ بالقياس في أف عدـ صحاب إلى فذىب جماعة مف قدماء األ

  .﴾ٖٕٔ﴿﴾ كونو حجةإلى  حجيتو مف ضروري المذىب ، وذىب المشيور
بل أبف إدريس كسلسيد المرتضى ك  مف فقيسء اإلمسمية عدـ كحجية خبر الكاكحد أختسر جمسعةلقد 
ف اختمفكا في إمكسف التعب الكثيرإلى  نسب كسلشيخ  كاختسر آخركف كحجيتو د بو كعدموكا 

 . كا عمى كحجيتوأجمعأمس المتأخركف مف الفقيسء فقد كغيره كثير  الطكسي
كنسب المنع  المرتضى السيدأعمف المنع مف العمل بخبر الكاكحد في الشرعيست ىك  مفأكؿ ف إ

إلى إجمسع الطسئفة بذلؾ إال أف أكؿ مف خسلف المرتضى كخرؽ اإلجمسع المزعكـ ىك تمميذه 
كعمى صفة الشيخ الطكسي كحيث ذىب إلى القكؿ بكحجية خبر الكاكحد إذا كسف راكيو مف اإلمسمية 

كىذا الخرؽ لقسنكف اإلجمسع يعد مف المسسئل التي  مف العدالة كغيرىس يجكز معيس قبكؿ خبره
 تبطل كحجية اإلجمسع الذؼ كضع اسسو السيد المرتضى كمس ذكرنس .

إف اإلجمسع الذؼ زعمو السيد المرتضى عمى القكؿ بعدـ كحجية خبر الكاكحد قكبل بإجمسع آخر 
 ادعسه الشيخ الطكسي عمى كحجية العمل بخبر الكاكحد !

دعكػ اإلجمسع الذؼ ادعسه السيد المرتضى كالشيخ الطكسي عمى عدـ ذكر الشيخ األنصسرؼ  لقد
كحجية خبر الكاكحد كذكر أيضًس اإلجمسع اآلخر كىك عمى النقيض كالذؼ ادعسه الشيخ الطكسي 

وأما الجواب عف ﴿: عمى كحجية العمل بخبر الكاكحد كقد ذكر األنصسرؼ ىذا األمر في قكلو 
،  جماع: فبأنو لـ يتحقق لنا ىذا اإل ﴾قدس سرىما﴿سي و عاه السيد والطالذي اد جماعاإل

 -: مف دعوى الشيخ  واالعتماد عمى نقمو تعويل عمى خبر الواحد ، مع معارضتو بما سيجئ
عمى حجية خبر الواحد في الجممة ، وتحقق  جماعاإل - أخرى المعتضدة بدعوى جماعة 

  .﴾ٕٗٔ﴿﴾ريفالشيرة عمى خبلفيا بيف القدماء والمتأخ
نكحف ال ندرؼ ىل دخل المعصكـ بيت السيد المرتضى كأشترؾ في اإلجمسع الذؼ ادعسه اـ دخل 

 في بيت الشيخ الطكسي كاشترؾ في ذلؾ اإلجمسع ؟
ىذه المسألة مف المظسلـ التي تعرض كيتعرض ليس المعصكـ في كل االجيسؿ فميـ اف يقكلكا ف إ

شسء أـ أبى كحتى كاف كسف إجمسعيـ متنسقض  كعمى المعصكـ اف يرضى كيدخل في إجمسعيـ
 فيل بعد ىذا الظمـ لممعصـك ظمـ ؟

                                                 
 ٛٗٔص  - ٕج  -لمبيسكدؼ  -تقرير بكحث الخكئي  -مصبسح األصكؿ  - ٖٕٔ
 ٖٕ٘ - ٕٕ٘ص  - ٔج  - الشيخ األنصسرؼ  -فرائد األصكؿ  - ٕٗٔ



كنسب  الكحميأبف إدريس ىك الشيخ آخر مف قسؿ بعدـ كحجية خبر الكاكحد مف فقيسء اإلمسمية ف إ
، فيل ىدـ  اآلحاد إلى أخبار وال أعرج﴿العمل بخبر الكاكحد إلى ىدـ اإلسبلـ كذلؾ في قكلو : 

 . ﴾ٕ٘ٔ﴿﴾إال ىي سبلـاإل
كال يخفى في قكؿ أبف إدريس ىذا الطعف بمف عمل بأخبسر االكحسد كسلشيخ الطكسي كغيره 
كنسبتيـ إلى ىدـ اإلسبلـ عمى كحد زعـ أبف إدريس كىذه المسألة مف المسسئل التي شنع بيس أبف 
إدريس عمى مخسلفيو مف الفقيسء كسلطكسي عمى كجو الخصكص ككمس ذكرنس في مركحمة أبف 

 إدريس .
الشرعية لندرة الخبر  كحكسـاالكحسد تعني انسداد بسب العمـ في األ أخبسرالتخمي عف  مسألةف إ

أبف د في رجسلو كحيف ذكر يذا السبب قسؿ أبف داك ية كلاإلمسمالتي جمعيس  كحسديثالمتكاتر في األ
  .﴾ٕٙٔ﴿﴾بالكمية أىل البيت أخبارأعرض عف ﴿الكحمي ككمس ذكرنس بسنو إدريس 

خبر الكاكحد ىي إعراض عف أخبسر أىل البيت بسلكمية ألف الخبر إف مسألة اإلعراض عف 
المتكاتر قميل جدًا كلذلؾ استعسض أبف اديس عف األخبسر بأستكحداثو لدليل العقل بسنو إذا فقدت 

الشرعية التمسؾ بدليل العقل فييس ،  مسألةفسلمعتمد في ال -اؼ الكتسب كالُسنة كاإلجمسع–الثبلثة 
، كىذه المسألة تتنسقض مع العديد مف األخبسر التي تؤكد بأف  ككلة إليوعميو كمك  ةمبقسيس فإن

العقل ال يدرؾ العمل مف ككف األكحكسـ الشرعية إال أف أبف إدريس قد اعرض عف أخبسر أىل 
البيت كليذا السبب تكجو إلى أدكات المخسلفيف كزجيس في جممة أدكات الفقو اإلمسمي كأدعى 

عند  -الشرعية  مسألةفإذا فقدت الثبلثة فالمعتمد في ال: ﴿ االجسع عمييس كذلؾ في قكلو
 جمسع !تصريح بسإل القكؿ فيذا﴾ التمسؾ بدليل العقل -المحققيف الباحثيف عف مآخذ الشريعة 

كؿ كحيث ضعف الخط األ المكحقق الكحميمسألة القكؿ بخبر الكاكحد أك رفضو انتيت في عيد ف إ
ىك المييمف عمى الكسط العممي فكسف التصريح بجكاز  الخط الثسني أصبحالقسئل بعدـ الكحجية ك 

كليذا السبب بدأ اإلمسمية بتقسيـ خبر الكاكحد إلى تقسيمست جديدة ظيرت العمل بخبر الثقة مطمقس 
 في عيد أبف طسككس كاشتيرت عمى يد تمميذه العبلمة الكحمي ثـ تنسقميس القكـ جيبًل بعد جيل .

شيرة  كثرفريقيف ىـ األجتيسد إلى كمس ذكرنس في مبكحث اإل يةاإلمسماختمف الفقيسء في المدرسة 
ككسف مف ية كقد ذكرنس المسسئل التي اختمفكا فييس خبسر ية كاألصكلية كىمس األاإلمسمبيف فرؽ 

ة بصكحية قسلكا خبسر كالركايست كردىس فسأل خبسرقبكؿ األ مسألة طريقةىي  المسسئل الخبلفية بينيـ
﴿عميو  ة الصدكر عف المعصكـكاعتبركىس قطعي كغيرىس األربعة تبالكاردة في الك خبسرجميع األ
أمس األصكليكف فقد قسمكا األخبسر  الرجسؿ كتضعيفيـ كتكثيق خبسررفضكا تقسيـ األك  السبلـ﴾

 . أربعة أقسسـ﴿خبر الكاكحد﴾ كفق قكاعد عمـ الرجسؿ إلى 
                                                 

 ٔ٘ص  - ٔج  -الكحمي أبف إدريس  -السرائر  - ٕ٘ٔ
  ٜٕٙص  -داككد الكحمي أبف  -داكد أبف رجسؿ  - ٕٙٔ



 
 ﴾خبر الواحد﴿ حاديثف في تقسيـ األييصولثانيًا : طريقة األ

  لعبلمة الكحمي كشيخو أبف طسككس مف قبل أخبسر االكحسد إلى أربعة أقسسـ أك أكثر ىي :قسـ ا
المعصـك إلى  مس اتصل سندهأؼ  : كىك مس كسف جميع ركاتو عدكاًل امسمية الصحيح الخبرػ  ٔ

الديف كينتيي  أكامرفسلعدؿ: ىك الذؼ يأتمر ب ي العدؿ عف مثمو في جميع الطبقستاإلمسمبنقل 
كىذه النكعية  ي المتشرع في سمككواإلمسمي إال عمى صكلاأل صطبلحكال يطمق في االبنكاىيو. 

مف األخبسر ىي النكعية الككحيدة التي قبميس الشيخ الطكسي مف أخبسر االكحسد كشذ عف استسذه 
 . المرتضى 

عمى  صكحسبكىك مس دخل في طريقو مف نص األ أيضسً كيقسؿ لو القكؼ :  الموثق الخبرػ  ٕ
 اإلمسميةكسف مف أك ية لئلمسمية المخسلفة سبلمكسف مف أكحد الفرؽ اإلبأف ع فسسد عقيدتو تكثيقو م

يء مع عدـ مراعسة عقيدتو الذؼ يؤتمف عمى الش نسسفاإل الفقيسءيراد بو في لغة  سلثقةالمنكحرفيف ف
 . أك مذىبو 

 .  بل مدكحكا فقطية كلكنيـ لـ يعدلكا اإلمسمبعضيـ مف أك : كىك مس كسف ركاتو كميـ  الحسفػ  ٖ
يشتمل طريقو عمى مجركح بسلفسق بأف : كىك مس لـ يكف كاكحدًا مف األقسسـ الثبلثة،  الضعيفػ  ٗ

 . مس دكف ذلؾ كسلكضسعأك مجيكؿ الكحسؿ أك كنكحكه 
إف ىذا التقسيـ ككحتى التقسيـ األكؿ لـ يرد في شيء مف الركايست أبدًا كمس اف ىذا التقسيـ لـ 

ق العبلمة الكحمي كشيخو أبف طسككس كحيث تـ اختراع ىذا التقسيـ في ُيذكر عمى لسسف مف سب
لمكحديث بل ىك مأخكذ مف طريقيـ كمسمكيـ كمس  العسمةذلؾ الزمف كىك مشسبو إلى كحٍد مس تقسيـ 

ذكر ذلؾ االسترابسدؼ كالكحر العسممي كالمكحقق البكحراني كجممة مف األخبسرية كىذا األمر جعمو 
ذات كالطعكف عمى الطريقة األصكلية ككنو قد سرؽ كاخذت معسلمة خصكـ األصكلييف مف المؤاخ

 مف كتب المخسلفيف .
الخبر الصكحيح عند األصكلية معركؼ الكحجية إال إنيـ اسقطكا ىذه الكحجية بذريعة أمر غسية ف إ

في الخطكرة كىك إذا خسلف الخبر الصكحيح مس ىك مشيكر عندىـ أؼ كبمعنى اقرب إذا كسف 
مى فتكػ في مسألة مس كصل بيذه الفتكػ كحد الشيرة ككسنت ىنسلؾ ركاية الفقيسء مجمعيف ع

صكحيكحة السند عندىـ تخسلف تمؾ الفتكػ المشيكرة فبمف يأخذ ىل بفتكػ الفقيسء المشيكرة اـ 
 بسلركاية الصكحيكحة التي جسءت عف إمسـ معصكـ ؟



عندىـ !! إال أف لقد اسقط الفقيسء األصكليكف كحجية الخبر الصكحيح إذا خسلف مس ىك مشيكر 
الكحجية عف الخبر  سقكطبعد أف كسف يكافق المشيكر في السيد الخكئي اختسر عدـ السقكط 

 . ﴾ٕٚٔ﴿الصكحيح إذا كسف يخسلف الشيرة الفتكائية !! 
الشيرة العممية ىي إذ  ىنسلؾ فرؽ بيف الشيرة الفتكائية كالشيرة العممية عند الفقيسءف إفي الكحقيقة 

أك صكحة الركاية إلى  سلركاية عند الفقيسء كىذا االستنسد ال ينظر مف خبللوالعمل بإلى  االستنسد
 سإلييية المستند االضعف في الرك أك الصكحة  إستثنسءبل تككف الكحجة فيو قكؿ الفقيسء ب ضعفيس

وأما الشيرة العممية فيي عبارة عف اشتيار العمل بالرواية ﴿فعف النسئيني انو قسؿ :  في الفتكػ 
ا في مقاـ الفتوى وىذه الشيرة ىي التي تكوف جابرة لضعف الرواية وكاسرة ييإلواالستناد 
  .﴾ٕٛٔ﴿﴾لصحتيا

أمس الشيرة الفتكائية فيي شيرة ال تستند إلى ركاية كال ييـ عندىـ كجكد الركاية مف عدـ الكجكد 
 فكائد كحتى لك كسنت ىنسلؾ ركاية تخسلف ىذه الشيرة فيي سسقطة كاف كسنت صكحيكحة، فقد كرد في

وأما الشيرة الفتوائية : فيي عبارة عف مجرد اشتيار الفتوى ﴿:  أنو قسؿعف النسئيني  صكؿاأل
كانت رواية عمى خبلؼ أو رواية ،  مسألةلـ تكف في السواًء رواية ، إلى  ال استناد مسألةفي 

ابرة ا ، وىذه الشيرة الفتوائية ال تكوف جإلييعمى وفقيا ولكف لـ يكف عف استناد أو الفتوى ، 
 . ﴾ٜٕٔ﴿﴾، ولكف تكوف كاسرة لصحة الرواية ...لضعف الرواية ، 

إلى  ينظر﴿كحنظمة : أبف  ركايةفي  ﴾عميو السبلـ﴿ كقد استدلكا عمى صكحة الشيرة الفتكائية بقكلو
ؾ فيؤخذ بو مف أصحاببو المجمع عميو عند حكمًا ما كاف مف روايتيما عنا في ذلؾ الذي 

  ﴾ٖٓٔ﴿﴾المجمع عميو ال ريب فيوفإف ؾ ، أصحابمشيور عند حكمنا ويترؾ الشاذ الذي ليس ب
نقكؿ : إف صدر الركاية يتكحدث عف ترجيح اختبلؼ الركايست عف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فإف 
مف قكاعد الترجيح بيف األخبسر األخذ بسلمشيكر مف األخبسر كترؾ الشسذ النسدر منيس امس الشيرة 

ت مف األسسس كمس يقكؿ النسئيني بل ىي عبسرة عف اشتيسر الفتكائية فيي ال تستند إلى الركايس
فتكػ عند الفقيسء كليس اشتيسر خبر أك كحديث كحتى نطبق عميو قسعدة الشيرة فيذا تنسقض 

 عجيب .
مف ميسزؿ الدىر ىك اسقسط كبلـ المعصـك كىـ يعترفكف بصكحتو سندًا كفق قكاعدىـ الرجسلية ف إ

ي صدرت مف أنسس فسقدؼ لمعصمة كقكليـ ال يقسرف أبدًا بقكؿ كاعبلء الشيرة الفتكائية عميو كالت
 المعصـك فقد جعمكا قكؿ الفقيسء كحجة كلـ يجعمكا قكؿ المعصكـ كحجة !!

                                                 
 ٖٕٓص  - ٕج  –مصبسح ااُلصكؿ  - ٕٚٔ
 ٖ٘ص  - ٖج  -فكائد األصكؿ  - ٕٛٔ
 ٗ٘ٔ - ٖ٘ٔص  - ٖج  -الشيخ دمحم عمي الكسظمي الخراسسني  -فكائد األصكؿ  - ٜٕٔ
 ٛٙص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٖٓٔ



أمس الخبر المكثكؽ فقد اختمفكا فيو أيضًس فكثير مف الركاة كثقيـ بعض أصكحسب الرجسؿ كقدح بيـ 
لفقيسء لذلؾ اختمفكا في مكثكقية الكثير آخركف كالنتيجة فإف خبر المكثكؽ كقع فيو خبلؼ بيف ا

 مف األخبسر .
 ﴾ٖٔٔ﴿ اختسر الشيخ النسئيني كالسيد الخكئي كحجيتوأمس الخبر الكحسف َفُيـ مختمفكف في كحجيتو فقد 

 . كخسلفيـ كثير
أمس الخبر الضعيف فسلمعركؼ عندىـ عدـ كحجيتو إال أف العجب في قكليـ ىك اف الخبر 

فتسكييـ فإنو يرتقي إلى مستكػ الكحجية كيصبح كحجة يكحتج بيس  الضعيف إذا كافق المشيكر مف
أف الرواية كمما ازدادت ضعفا ازدادت قوة إذا عمل بيا  ﴿الفقيسء !! قسؿ البرجكردؼ : 

  .﴾ٕٖٔ﴿﴾صحاباأل
مسألة التبلعب في كحجية األخبسر أصبكحت مف المسسئل المكشكفة فإف فقيسء األصكلييف ف إ

لفتسكييـ كاف كسف ضعيف قد نقمو الفسسؽ أك المجسىيل أمس إذا خسلف يقبمكف الخبر إذا كسف مكافق 
الخبر فتسكييـ فإنيـ يسقطكنو كحتى كاف كسف صكحيح السند قد نقمو لنس جممة مف اإلمسمية العدكؿ 

!! 
 

 الخبر المرسل :

 سءأسمفيو ُيذكر ىك الخبر الذؼ ال ك  ﴾المرسل كمف التقسيمست األخرػ مس يطمق عميو بسلػ﴿الخبر
في كحجية  الفقيسءقد كقع الخبلؼ بيف في بعض الركايست ف، كمس ىك الكحسؿ  عض رجسؿ السندب

دـ اكحراز كثسقة الكاسطة عدـ الكحجية مطمقًس بسعتبسر عمنيس القكؿ بمتعددة  أقكاؿالمراسيل عمى 
بيف مس كمنيس القكؿ بإستثنسء مراسيل جمسعة عف غيرىس كمنيس إستثنسء مراسيل الصدكؽ  المبيمة

. ﴾عميو السبلـ﴿ر: ركؼ عف الصسدؽ دؽ ﴿عميو السبلـ﴾ كبيف مس إذا عبر: قسؿ الصسعبا إذ
كىذه المسألة ممس ال دليل عمييس شرعًس فإنيس تبلعب بسأللفسظ  دكف الثسنيكؿ ألكحيث قسلكا بكحجية ا

 ليس إال .

 
 يوف :صولطريقة األ بعض المؤاخذات عمى

 ييف فاقدة لمشرعية :صولطريقة األ -ٔ  

                                                 
 ٕٓٓص  -ٕج -مصبسح ااُلصكؿ  - ٖٔٔ
 ٜٕٙص  -تقريرات في أصكؿ الفقو  - ٕٖٔ



فسقدًا  -بل ككحتى التقسيـ األكؿ لؤلكحسديث -اإلصطبلح الجديد الذؼ كضعو العبلمة الكحمي ف إ
عمى اإلطبلؽ كقد اثبتنس في مبكحث اإلجتيسد اف تأيدًا ليس  يعةرد في الشر يلـ لمشرعية كحيث 

الشرعية يجب اف تأتي مف الكتسب كالُسنة ال غيرىمس كقد عممنس بأف طريقة العبلمة في تقسيـ 
يث لـ تستند إلى شرعية أبدًا سكػ استنسدىس إلى اإلجتيسد كالظف الشخصي فضبًل عف األكحسد

استنسسخ ىذه الطريقة مف كتب المخسلفيف كمس بينس كليذا فإنيس تعد مف المسسئل الكضعية التي ال 
تنسب إلى الشريعة أبدًا بل إنيس تنسب إلى أشخسص استكحسنكا ىذا االصطبلح كراؽ ليـ فجعمكه 

 ف كىذه المسألة مف المكحظكرات في الشريعة اإلسبلمية كمس بينس.مف الدي
 ﴾ فأنتظر .عمييـ السبلـ﴿ ئمةقض ىذه الطريقة مع كصسيس األسكسكؼ نثبت مف خبلؿ البكحث تن

 
 شيء : حاديثييف ال تبقي مف األصولطريقة العبلمة واأل -ٕ

تجعل أغمب األكحسديث  طريقة العبلمة كجميكر األصكلييف ال تبقي مف أكحسديثنس شيء بل إف
ضعيفة كال يصح منيس اال القميل النسدر مع اف أصكحسب الكحديث قد بذلكا جيكدىـ في جمع 
األكحسديث خصكصًس الكميني كالصدكؽ ﴿ركحميـ هللا﴾ كقد بينس في بكحثنس ىذا اف ىذه الطبقة مف 

اء لتنقيكحيس المكحدثيف كسنت مبلزمة لمسفراء فمف البعيد جدًا اف ال يعرضكا كتبيـ عمى السفر 
 كتصكحيكحيس كىـ عمى مقربة مف نكاب الكحجة ﴿عميو السبلـ﴾ .

 ساخترعي التي طريقة األصكلييفبيف المكحقق البكحراني في الكحدائق بطبلف  كفي ىذا السيسؽ
يسع  ال ةطسككس كذكر عمى بطبلف اصطبلح العبلمة كجكه عديدأبف العبلمة الكحمي كشيخة 

ية كىي اف ىذا االصطبلح الجديد لك تـ لمس بقي ىمفي غسية األ مسألةو بيف إال إنالمقسـ لذكرىس 
إنو لو تـ ما ذكروه وصح ما قرروه لمـز فساد ﴿:  كبلمونس شيء اال القميل كىذا نص أكحسديثفي 

مع الحسف أو و متى اقتصر في العمل عمى ىذا القسـ الصحيح ألن الشريعة وابطاؿ الديف ،
بقسـ الضعيف باصطبلحيـ مف البيف والحاؿ أف جل ورمي  أيضاً بإضافة الموثق أو خاصة 

 وفروعا وكذا غيره مف أصوالمف ىذا القسـ كما ال يخفى عمى مف طالع كتاب الكافي  خباراأل
  .﴾ٖٖٔ﴿﴾وسائر الكتب الخالية مف األسانيد خبارسائر كتب األ

طئة جميع أف االصطبلح الجديد يستمـز تخ﴿ كقسؿ الكحر العسممي في ىذا المقسـ مس ىذا نصو :
  .﴾ٖٗٔ﴿﴾، وفي زمف الغيبة ئمةالطائفة المحققة في زمف األ 

لقد بيف الكحر العسممي اف طريقة العبلمة تستمـز ضعف أكثر األكحسديث التي نقميس قدمسء المكحدثيف 
أنو ﴿ :بل يكحـر تدكينيس كاف شيسدة ىؤالء المكحدثيف بصكحة األخبسر التي جمعكىس تعد كذبًس كزكرًا 
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المجمع عمييا ، ألجل ضعف  صوؿ، التي قد عمـ نقميا مف األ حاديثاأل أكثريستمـز ضعف 
، وشيادتيـ  عدـ توثيقيـ ، فيكوف تدوينيا عبثا ، بل محرماأو جيالتيـ أو بعض رواتيا ، 

  .﴾ٖ٘ٔ﴿﴾بصحتيا زورا وكذبا
 إف ىذه المسألة تنسفي كثسقة المكحدثيف كقد عممنس بأف اإلمسمية مجمعة عمى كثسقتيـ خصكصًس مف
عسصر الغيبة الصغرػ منيـ فكيف يصح مف الثقة اف يدكف األكحسديث الضعيفة كيزجيس مع 
الصكحيكحة إال إذا كسف عمى يقيف بصكحة أكحسديثو كىذا ىك الكحق إال أف طريقة العبلمة كمف تسبعو 

الكتب األربعة  أصحابأف ﴿مف األصكلييف تؤدؼ بنس عمى ضعف أغمب األكحسديث قسؿ العسممي : 
فإف المجمع عمييا .  صوؿكتبيـ ، وثبوتيا ونقميا مف األ أحاديثد شيدوا بصحة وأمثاليـ ق
ف كانوا غير ثقات : ألن : تعيف قبوؿ قوليـ وروايتيـ ونقميـ ةكانوا ثقا و شيادة بمحسوس . وا 
ضعيفة لضعف مؤلفييا ، وعدـ ثبوت كونيـ ثقات بل ظيور  -كميا  -كتبيـ  أحاديثصارت 

 . ﴾ٖٙٔ﴿﴾لديف وكذبيـ في الشريعة . والبلـز باطل فالممزـو مثموتسامحيـ وتساىميـ في ا
 
 اختبلؼ االسانيد وتشابو المتوف :  -ٖ

مف المسسئل التي تؤكد لنس صكحة الكثير مف األخبسر التي صنفيس الفقيسء بسلضعيفة ىي ف إ
ألخبسر مسألة كركد الخبر بأكثر مف اسنسد فقد ذكر الكحر العسممي عمى سبيل المثسؿ العديد مف ا

التي جسءت بأكثر مف طريق فقد نقل مف األخبسر عف الشيخ الطكسي ثـ ذكر السند إلى 
ـّ ذكر في نيسية الكحديث مس نصو﴾عميو السبلـ﴿ المعصكـ  .﴾ ...ورواه الكميني عف  ﴿:  ... ث

ىذا التعبير في كتب الكحديث يدؿ عمى اف الركاية قد جسءت بسنديف مختمفيف كربمس أكثر فإذا ف إ
ض ضعف الكحديث مف الطريق األكؿ كصكحة الكحديث مف الطريق الثسني فينس يقكؿ الفقيسء فر 

بصكحة الكحديث ألف مس يكفييـ صكحة السند كقد تكحقق في الطريق الثسني فبل ينظركف إلى 
 الطريق األكؿ .

كىنس بيت القصيد كحيث اف الطريق الذؼ زعـ الفقيسء ضعفو قد نقل خبرًا صكحيكحًس مف نسكحية 
نو مكافق لمخبر الذؼ جسء كفق الطرؽ الرجسلية الصكحيكحة كىذا ممس يؤكد بأف ىنسلؾ المتف أل

الكثير مف األخبسر التي يكحسبيس الفقيسء ضعيفة ىي في كحقيقة األمر ليست كذلؾ كالدليل عمى 
 ىذا مس ذكرنسه .

في  ىذه المسألة مف المسسئل األخرػ التي تؤكد لنس ضعف القكاعد الرجسلية كعدـ قطعيتيسف إ
  معرفة األخبسر الصكحيكحة مف األخبسر السقيمة .

                                                 
 نفس المصدر السسبق  - ٖ٘ٔ
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 تصديق كبلـ المخالفيف والتشكيؾ بكبلـ المعصـو : -ٗ

مف  صكؿاأل أصكحسباف  في الكسسئل ىي العسمميمف المسسئل الميمة األخرػ كالتي ذكرىس ف إ
ا العمـ ينقمب ىذإال أف  كحنيفة كغيره يكحصل ليـ العمـ بمجرد النقل أبيعند نقميـ لكبلـ اإلمسمية 

والعجب أف ىؤالء المتقدميف بل مف : ﴿كىذا نص كبلمو معصكـ إمسـ  كسف النقل عف إذاظنًس 
عف أبي حنيفة  قوالً تأخر عنيـ كالمحقق والعبلمة ، والشييديف ، وغيرىـ : إذا نقل واحد منيـ 

إلى  انقل كبلما مف كتاب معيف ، ورجعنأو الخاصة ، أو غيره مف عمماء العامة ، أو ، 
 -وجداننا نرى أنو قد حصل لنا العمـ بصدؽ دعواه وصحة نقمو ، ال الظف ، وذلؾ عمـ عادي 

فكيف يحصل العمـ مف نقمو عف  -كما نعمـ أف الجبل لـ ينقمب ذىبا ، والبحر لـ ينقمب دما 
أىل غير المعصـو ، وال يحصل مف نقمو عف المعصـو غير الظف ؟ مع أنو ال يتسامح وال يتس

العمـ إلى  ؟ والطرؽ وؿ في األ أىل و أدنى ورع وصبلح في القسـ الثاني ، وربما يتسمف ل
واليقيف كانت كثيرة بل بقي منيا طرؽ متعددة كما عرفت . وكل ذلؾ واضح لوال الشبية 

  .﴾ٖٚٔ﴿﴾والتقميد ؟ !
ـ في ية بفقيسء العسمة كطريقتياإلمسمتككحي لنس بعظيـ التأثر الذؼ كحدث لفقيسء  مسألةىذه ال إف

التي  كحسديثف يشكككا بسألأإلى  الكحسؿ أصبحكغيرىس مف المسسئل كحتى  كحسديثالتعسمل مع األ
مع العمـ  ؟ فكيف جسز ليـ ىذا! العسمة  ألكحسديث كيطمئنكا ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةتركػ عف األ

در امس ية اف لـ نقل كميـ اال النساإلمسميـ مف أغمب ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاأل كحسديثالنسقميف ألبأف 
 ئمةيـ مف المخسلفيف فكيف جسز لنس التشكيؾ بنقل المعتقديف بعقيدة األفإف أغمب ةالعسم أكحسديث

مف المسسئل الكثيرة التي خسلف بيس  مسألةفيذه ال ؟ بقكؿ مف خسلف كاالطمئنسف ﴾عمييـ السبلـ﴿
الكحسف  يبأفقد جسء عف عمي بف سكيد قسؿ : كتب إلي  ﴾عميـ السبلـ﴿ ئمةية كصسيس األاإلمسم

ال تأخذف معالـ دينؾ عف غير شيعتنا ، فإنؾ إف  ...﴿كىك في السجف :  ﴾عميو السبلـ﴿
فعمييـ لعنة  ...تعديتيـ أخذت دينؾ عف الخائنيف ، الذيف خانوا هللا ورسولو وخانوا أماناتيـ 

يـو  إلى ة ، ولعنة آبائي الكراـ البررة ولعنتي ولعنة شيعتيتهللا ولعنة رسولو ولعنة مبلئك
  .﴾ٖٛٔ﴿﴾القيامة

فكيف جسز لكـ التصديق بمس ينقمو المخسلف عف فقيسء العسمة كالتشكيؾ بمس ينقمو المكالي عف 
 األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ؟
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  ية :اإلمامرجاؿ ييف مع صولتعامل األ -٘

طريقة األصكلييف الرجسلية قد ضعفت العديد مف رجسؿ اإلمسمية الثقسة لعمة نقل بعض األخبسر ف إ
التي تذـ ىؤالء االفذاذ كنكحف عمى سبيل المثسؿ سنذكر بعض ىذه األخبسر التي كردت في اقدـ 
الكتب الرجسلية فإف قسلكا بصكحة عمـ الرجسؿ كجب عمييـ األخذ بسقدـ األخبسر الكاردة في كحسؿ 

ال فإف التأكيل كالتبلعب بسأللفسظ مس ىك إال سبيل الضعفسء، فأمس أف يقبمك  ا أقدـ رجسؿ اإلمسمية كا 
مس كتب عف كحسؿ الرجسؿ كيعتبركه أك اف ينكركا ىذه الكتسبست كىذا النكراف يؤدؼ بطبيعة الكحسؿ 
إلى نكراف العمـ بسلكمية، ألف مس َكتبو القدمسء ُيعتبر األسسس في ىذا البنيسف أك يشكككا بصكحة 

المكضكع مف ىذه األخبسر كبسلنتيجة فإنيـ يشكككف بصكحة المدكنيف لتمؾ األخبسر فإف تدكيف 
األكحسديث ُيعد تدليسًس لؤلكحسديث كليذا اعتبر المكحدثكف مس دكنكه في كتبيـ كحجة بينيـ كبيف هللا 

 كشيدكا بصكحة األكحسديث التي جمعكىس .
المنسكب لمكشي ؛ كىك لـ  ﴾ٜٖٔ﴿أقدـ الكتب الرجسلية عند اإلمسمية ىك كتسب رجسؿ الكشيف إ

عمى أكحد تبلميذه في القرف الخسمس اليجرؼ تقربيس ممس يصل إلينس إال أف الشيخ الطكسي قد امبله 
جعل الكتسب ينسب لمشيخ الطكسي أيضًس كيسمى ﴿اختيسر معرفة الرجسؿ﴾ كىك مكجكد اآلف في 
المكتبست بيذا العنكاف كينسب أيضًس لمشيخ الطكسي كيسمى بتسمية أخرػ كىي ﴿رجسؿ 

 الكشي﴾ .
بسر تذـ جيسبذة األصكحسب فقد كرد في ىذه لقد كرد في أكحسديث ىذا الكتسب ككتب أخرػ أخ

األخبسر ذـ لشخصيست طسلمس عيدنسىس بسلكثسقة كعظيـ القدر كسكؼ نطمع فيمس يمي عمى بعض 
 منيس :
 زرارة بف أعيف : -ٔ

 : فيو الكحسئرؼ اختمف الفقيسء كأصكحسب الرجسؿ في تكحديد كثسقة زرارة مف عدميس فقد قسؿ 
 .﴾ٓٗٔ﴿﴾لو دنقياأجمعت العصابة عمى تصديقو واإل ﴿

                                                 
ية في القرف الثسلث كالرابع اليجرؼ كسف دمحم الكشي اإلمسمابك عمرك، دمحم بف عمر بف عبد العزيز الكشي مف اشير فقيسء كىك  - ٜٖٔ

كقد عسصر الغيبة الصغرؼ لئلمسـ الميدؼ المنتظر ﴿عجل هللا فرجو الشريف﴾ ككسف يقيـ في بغداد في  كجكه الشيعة أبرزفي زمسنو مف 
ية كقد نقل عنو اإلمسمالركاة ككحيستيـ كىك اقدـ كتسب رجسلي عند  أخبسرتمؾ الفترة . قسـ الكشي بتأليف اكؿ كتسب رجسلي عرض فيو 

كحيث بسلغ الشيخ الطكسي في الفيرست بتمجيد الكشي كتبجيمة كقسؿ عنو : ﴿انو أصكحسب الرجسؿ كقد اجمع الفقيسء عمى كثسقة الكشي 
دمحم العيسشي صسكحب تفسير العيسشي  كبسلرجسؿ، كحسف االعتقسد﴾ . لمكشي أسستذة معركفيف كمشيكريف مف أمثسؿ خبسرثقة بصير بسأل

أستسذا قد ركػ عنيـ  ٓ٘مف  أكثرأسستذة الكشي بأف ركا كسمل الزيسرة﴾ كقد ذك  قكلكيو صسكحب أبف ككذلؾ دمحم بف قكلكيو القمي، كالد 
ككسف مف اكحد المعركفيف بكثرة المشسيخ . كلمكشي تبلمذة كثيريف منيـ جعفر بف دمحم بف قكلكيو القمي، مؤلف كتسب ﴿كسمل الزيسرة﴾ ك 

ىذا إال أف  تيسر معرفة الرجسؿ﴾ىسركف بف مكسي التمعكبرؼ كغيرىـ . الكتسب الككحيد المنسكب لمكشي كالذؼ كصمنس ىك كتسب ﴿اخ
نمسالكتسب لـ يصمنس بسلمبسشرة ك   . ٙ٘ٗقد أمبله الشيخ الطكسى عمى اكحد تبلمذتو في القرف الخسمس اليجرؼ سنة  ا 

 ٕٖٗص - ٔج -جسمع الركاة  - ٓٗٔ



إال أف الكشي كىك مف اقدـ فقيسء اإلمسمية الذيف كتبكا عف الرجسؿ نقل أخبسر بذمو منيس مس ذكره 
﴿ :  : قمت قسؿ ﴾ميو السبلـع﴿عف أبي عبد هللا عف عمي ابف أبي كحمزة ، عف أبي بصير ، 

ياؾ مف ذلؾ الظمـ ق : قاؿ ﴾يـ بظمـإيمانالذيف آمنوا ولـ يمبسوا ﴿  ؟ : ما ىو متأعاذنا هللا وا 
قاؿ : قمت : الزنا معو ؟ قاؿ : الزنا  حنيفة وىذا الضرب أبوزرارة و  أحدثهللا ما و: ىو  قاؿ
 . ﴾ٔٗٔ﴿﴾ ذئب

يـ أصكحسبعف كميب الصيداكؼ انيـ كسنكا جمكسًس كمعيـ عذافر الصيرفي كعدة مف  أيضسً كيركػ 
 زرارة لعف هللا زرارة ثبلث مرات لعف هللا زرارة لعف هللا﴿فقسؿ:  ﴾ميو السبلـع﴿عبد هللا  أبكمعيـ 

﴾﴿ٕٔٗ﴾ . 
ال يموت زرارة اال ﴿يقكؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿عف ليث المرادؼ قسؿ : سمعت أبس عبد هللا كركػ 
  .﴾ٖٗٔ﴿﴾تائيا

يا أبا ﴿يقكؿ ألبي بصير :  ﴾عميو السبلـ﴿عف عمراف الزعفراني قسؿ : سمعت أبس عبد هللا 
ما أحدث زرارة مف البدع ، لعنو هللا ،  سبلـاإلبصير وكنى أثنى عشر رجبل ما أحدث أحد في 

 . ﴾ٗٗٔ﴿﴾ ىذا قوؿ أبي عبد هللا
 كركايست أخرػ في قدح زرارة كذمو كحسشسه مف ذلؾ .

 : بصير ليث المرادي أبو -ٕ

عف كحمسد النسئب أنو قسؿ: جمس الكشي ككحسؿ زرارة كحيث ركػ الكشي  أخبسربصير في  أبيكحسؿ 
لو كاف معنا ﴿:  ليطمب العمـ فمـ يؤذف لو فقسؿ ﴾يو السبلـمع﴿بصير عمى بسب أبي عبد هللا  أبك

بصير قاؿ: ُأؼ ُأؼ ما ىذا؟ قمت: ىذا كمب  أبيطبق ألذف قاؿ: فجاء كمب فشغر في وجو 
  .﴾٘ٗٔ﴿﴾شغر في وجيؾ

 . ﴾ٙٗٔ﴿كىك جنب ئمةكركػ أنو كسف يدخل بيكت األ
مس ركاه الكشي عف أبي  مف ذلؾك بجمعو لممسؿ ككحبو لمدنيس  ﴾عميو السبلـ﴿ ككسف يتيـ الصسدؽ

بصير المرادي  أبوالسواد أطمب دراىـ لمحج ونحف جماعة وفينا إلى  خرجت﴿ : يعفكر أنو قسؿ
ؾ ذو ماؿ كثير فقاؿ: اسكت فمو أف الدنيا فإنقاؿ: قمت لو يا أبا بصير اتق هللا وحج بمالؾ 

  .﴾ٚٗٔ﴿﴾وقعت لصاحبؾ الشتمل عمييا بكسائو
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كيتيمو بعدـ العمـ كمعرفة  ﴾عميو السبلـ﴿ مكسى بف جعفربإمسمة يؤمف  بأنو كسف ال أيضسً كركػ 
 . ﴾ٛٗٔ﴿كحكسـاأل
 : دمحم بف مسمـ -ٖ

الكشي فقد ركػ في كحسؿ دمحم بف مسمـ  أخبسرلـ يختمف كحسؿ دمحم بف مسمـ عف غيره مف الثقسة في 
يقوؿ:  لعف هللا دمحم بف مسمـ كاف﴿يقكؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿عف المفضل قسؿ سمعت أبس عبد هللا 

  .﴾ٜٗٔ﴿﴾إف هللا ال يعمـ الشيء حتى يكوف 
أنيما ليسا ﴿:  قسؿ عنو كعف زرارة ﴾مييـ السبلـع﴿كعف جعفر بف دمحم  أيضسً كركػ الكشي 

 . ﴾ٓ٘ٔ﴿﴾بشيء مف واليتي
لعف هللا دمحم بف ﴿يقكؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿عف مفضل بف عمر ، قسؿ : سمعت أبس عبد هللا كركؼ 

 . ﴾ٔ٘ٔ﴿﴾حتى يكوف  شيءيعمـ المسمـ كاف يقوؿ إف هللا ال 
 : بريد بف معاوية العجمي -ٗ

﴿عمييمس السبلـ﴾ كىك مف الثقسة المعركفيف بسلكثسقة إال إنو قد  البسقر كالصسدؽ أصكحسبكىك مف 
لعف هللا بريدا ولعف هللا  ﴿:  أنو قسؿ ﴾ميو السبلـع﴿عف أبي عبد هللا جسء في رجسؿ الكشي 

  .﴾ٕ٘ٔ﴿﴾زرارة
ايت زرارة وبريدا ﴿ : ﴾عميو السبلـ﴿عبد هللا  أبكالقصير ، قسؿ ، قسؿ لي  عف عبد الركحيـكركػ 

فقل ليما ما ىذه البدعة التي ابتدعتماىا ؟ اما عممتما أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو 
معي ليثا المرادي فأتينا زرارة فقمنا  أرسلقاؿ : كل بدعة ضبللة . قمت لو : اني أخاؼ منيما ف

، فقاؿ : وهللا لقد أعطاني االستطاعة وما شعر ، فاما  ﴾عميو السبلـ﴿عبد هللا  أبولو ما قاؿ 
  .﴾ٖ٘ٔ﴿﴾بريد فقاؿ : ال وهللا ال أرجع عنيا أبدا

 حمزة الثمالي : أبو -٘

لـ يسمـ أبك كحمزة الثمسلي مف ركايست الكشي كغيره مف أصكحسب الرجسؿ كحيث ُكتب في رجسؿ 
 .﴾ٗ٘ٔ﴿ و قسؿ : ترؾ قبل مكتوإال إنالنبيذ كمتيـ بو ،  كسف يشربالكشي بأف أبك كحمزة الثمسلي 
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عبد هللا بف أبف كنت أنا وعامر ﴿دمحم بف الكحسيف بف أبي الخطسب ، قسؿ : كركػ أيضًس عف 
حمزة الثمالي ثابت بف  أبودخل عمينا إذ  جذاعة األزدي وحجر بف زائدة جموسا عمى باب الفيل

 أبوأنت حرشت عمي أبا عبد هللا عميو السبلـ فقمت  دينار فقاؿ لعامر بف عبد هللا : يا عامر
حمزة يشرب النبيذ . فقاؿ لو عامر : ما حرشت عميؾ أبا عبد هللا عميو السبلـ ولكف سألت أبا 
عبد هللا عميو السبلـ عف المسكر ، فقاؿ : كل مسكر حراـ ، وقاؿ : لكف أبا حمزة يشرب ، قاؿ 

  .﴾٘٘ٔ﴿﴾ف وأتوب إليوحمزة : أستغفر هللا منو اال  أبو، فقاؿ 
كثق الركاة فإف أ ؛ الرجسؿ أصكحسبىذا كحسؿ الثقسة في كتب : نكتفي بيذا القدر مف البيسف كنقكؿ 

الذؼ ذكرنسه فإف  صكحسب ؟فكيف ىك الكحسؿ مف كسف دكنيـ مف األ! كأبرزىـ يتيـ بيذه االتيسمست 
كاة يجعل القكؿ بصكحة ىؤالء الر  أكحكاؿمس ذكر في  أقلكاف  مسطكر في اقدـ الكتب الرجسلية

 ئمةالرجسؿ ممعكنيف عمى لسسف األ أصكحسبيـ عمى كحد زعـ سسس فإنمركيستيـ بسطمة مف األ
عمـ الرجسؿ خبر يركيو  البدع كالضبلالت فكيف يصح فيأىل بل عدكىـ مف  ﴿عمييـ السبلـ﴾

 !؟مثل ىؤالء
ف نتسئج بسطمة خصكصًس إف الكحق يقسؿ اف عمـ الرجسؿ مف العمكـ البسطمة كيعطي في أغمب االكحيس

في الظركؼ التي مرت بأىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ كأصكحسبيـ فسلكثير مف األخبسر جسءت تقية 
ككحفسظًس عمى سبلمة األصكحسب مف كيد االعداء فيذه مف االمكر التي يجب اف تأخذ بسلكحسبأف 

 إال أف أصكحسب الرجسؿ غضكا البصر عف ىذا األمر في كثير مف األخبسر.
س ذكرنس فقط فسلكثير مف األخبسر يصعب تكحديد مكارد التقية فييس ممس جعميـ يدكنكف كليس م

الكثير مف األخبسر التي ال تصح معتقديف بصكحتيس كمس مر مف أخبسر ذـ الثقسة ، فإف عممكا 
ببطبلنيس ال يصح كحيف ذاؾ تدكينيس كزجيس في األكحسديث كاف تنزلنس جداًل فإف عمييـ بيسف مكارد 

ييس إال أف الطكسي لـ يفعل ذلؾ ممس عقد االمكر أكثر كحتى اختمف البسقي مف أصكحسب التقية ف
الرجسؿ في كحجية ىذه األخبسر فقسؿ بعضيـ بسنيس تقع ضمف مكارد التقية كسكت فريق عنيس 
كتكحسشسىس آخركف كشنع الخصكـ بيس عمى اإلمسمية ككل لمس فييس مف الذـ عمى اسسطيف 

 األصكحسب .
يكمف في شذكذىس عف الكثير مف الركايست التي جسءت بمديح  خبسربطبلف ىذه األالدليل عمى إف 

﴿عمييـ السبلـ﴾  أىل البيتمرنس مف قبل أُ ت كثسقتيـ مف الكاضكحست كقد أصبكحىؤالء الثقسة كحتى 
 بترؾ الشسذ النسدر فتأمل .

سي مف إف األصكلييف اف قسلكا بصكحة عمـ الرجسؿ كجب عمييـ األخذ بمس ركاه الشيخ الطك 
األكحسديث الذامة ليؤالء االفذاذ فإف الشيخ الطكسي كالكشي ىـ اقرب إلى عصر الركاة منس فقكليـ 
كفق العقل يجب اف يككف اكلى مف قكلنس كمس اف كثسقتيـ تشيد عمى صدؽ مس ينقمكه فعمى 
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األصكليكف تكثيق أكؿ كتسب يخص الرجسؿ عندىـ كىك كتسب رجسؿ الكشي الذؼ الفو الشيخ 
 سي ككمس مر بيسنو.الطك 

اف مف المسسئل التي تجمب االنتبسه عند مطسلعة كتب الرجسؿ أنؾ تجد قمة المتصفيف بسلعدالة مف 
 رجسؿ اإلمسمية بل ندرتيـ كىذا يستمـز ضعف جميع األكحسديث كمس بينس فيمس سمف . 

في  السيد الخكئي عمى سبيل المثسؿفإف  ال كحرجك ية فكحدث اإلمسممس المجسىيل في رجسؿ أ
عف فضبًل ىذا  مجيكؿ ٔٚٓٛمف  أكثر، مف بينيـ  راكؼ  ٛٚٙ٘ٔمكسكعتو الرجسلية ترجـ لػ

  ... الخالضعيف كالكذاب كالممعكف 
عمى النمسزؼ  فعمى اإلسبلـ السبلـ . امس الشيخمجسىيل  ة الكحديثمف نصف ركا  أكثركسف  فإذا

المكسكعست الثبلثة  سبأصكحالشيركدؼ في كتسبو مستدركست عمى رجسؿ الكحديث إستدرؾ عمى 
لـ ﴿المجسىيل الذيف لـ يذكرىـ الثبلثة بعبسرة إلى  أشسركىـ المسمقسني كاألردبيمي كالخكئي ك 

رجسؿ اإلمسمية كقد عد فقيسء األصكلييف خبر فتخيل أخي الكريـ كـ نسبة المجسىيل في  ﴾يذكركه
سئل التي قمد بيس الفقيسء المجيكؿ كسلخبر الضعيف أيضًس كمس فعل العسمة مف قبل فيذه مف المس

 .طريقة العسمة 
بعد أف أنصدـ أصكحسب الرجسؿ بأعداد المجسىيل اليسئمة ككثرة الضعفسء كالممعكنيف كقمة العدكؿ 

 ذىبكا إلى تكثيق أصكحسب المذاىب الفسسدة كاعتمسد أقكاليـ !!
ب الفاسدة ينتحموف المذاى صوؿاأل أصحابنا و أصحابمف مصنفي  كثيراً ﴿يقكؿ الشيخ الطكسي: 

ف كانت كتبيـ معتمدة   .﴾ٙ٘ٔ﴿﴾، وا 
 ليـ إيمسف تكثيق مف الاألصكلييف إلى ذىب جميكر لـ يقف الفقيسء عند ىذا الكحد فكحسب بل 

أف حجية : ﴿  السيد الخكئي يقكؿكمف كسف يعتقد بغير عقيدة أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ أيضًس 
ناه في محمو مف حجية خبر الثقة ولو كاف في رواتيا ، لما قرر  يمافالرواية ال تتوقف عمى اإل

 . ﴾ٚ٘ٔ﴿...﴾غير االثني عشري مف سائر الفرؽ إذا فميكف 

ئمة كقد كصفيـ األ بغير عقيدة أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾كيف يمكف تكثيق المعتقديف  نقكؿ :
 ككمس تقدـ ذكره ؟ هللا كرسكلو كخسنكا أمسنستيـ بسلخسئنيف الذيف خسنكا ﴿عمييـ السبلـ﴾

ف ىذا التكثيق ليذه الطبقست جسء بعد أف أنصدـ أصكحسب الرجسؿ بمس نتج عف تقسيـ األكحسديث إ
كحيث ضعف أكثر الركاة كنتج عنو ندرة مف يتصف بسلعدالة فراكحكا يكثقكف مف ىب كدب كحتى 
ف كسف عديـ اإليمسف أك ُمنِكر لعقيدة أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ كل ىذا ألجل إبقسء راية عمـ  كا 

 سؿ خفسقة في سسكحة األصكلييف .الرج
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 يكثقكارجسؿ الركايست لـ  ألف لقد بيف السيد المرتضى ضعف جميع الركايست عند التكحقيق لمسذا ؟
معظـ الفقو وجميوره بل جميعو ال يخمو مستنده ممف يذىب مذىب فإف ﴿: كذلؾ في قكلو 

لى غبلة فرعا " ، راويا " عف غيأو في الخبر أصبًل الواقفة ، إما أف يكوف  ره ومرويا " عنو . وا 
لى ذ"  أيضاً حموؿ ، كفبلف وفبلف ومف ال يحصى  أصحاب، وخطابية ، ومخمسة ، و  كرة . وا 

يو أبوألحد منيـ إال أبا جعفر بف ب إستثناءقمي مشبو مجبر . وأف القمييف كميـ مف غير 
لؾ وتنطق بو . باألمس كانوا مشبية مجبرة ، وكتبيـ وتصانيفيـ تشيد بذ ﴾رحمة هللا عميو﴿

قمي أو غاؿ ، أو رواية تخمص وتسمـ مف أف يكوف في أصميا وفرعيا واقف أي  فميت شعري 
با تعالى ، ال يجوز أف يكوف عدال أىل ومف كانت ىذه صفتو عند الشيعة ج ...مشبو مجبر 

يذىب نا مف يقوؿ بالقياس و أحاديثوفي رواتنا ونقمة  ...ه في الشريعة أخبار ، وال ممكف تقبل 
فمف أيف يصح لنا خبر  ...شاذاف ويونس وجماعة معروفيف أبف إليو في الشريعة ، كالفضل 

واحد يروونو ممف يجوز أف يكوف عدال مع ىذه األقساـ التي ذكرناىا حتى ندعي أنا تعبدنا 
  .﴾ٛ٘ٔ﴿﴾بقولو

 نعـ لقد ضعف أصكحسب الرجسؿ االعـ األغمب مف ركاة الكحديث كحتى عدكا المتصف بسلعدالة
بسلنسدر كل ىذا لتخمك االجكاء مف أخبسر األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ لكي يككنكا في اليكاء الطمق 
لممسرسة عممية اإلجتيسد كفق األصكؿ العممية التي ابتدعيس العسمة كتسممت إلى اإلمسمية بعد 

ودعنا مف ﴿غيبة كلي هللا ﴿عميو السبلـ﴾ كحتى كصل الكحسؿ بسلسيد المرتضى اف يقكؿ : 
نا ، فما في أولئؾ محتج ، وال مف يعرؼ الحجة ، وال أصحابالحديث مف  أصحابت مصنفا

  .﴾ٜ٘ٔ﴿﴾كتبيـ موضوعة لبلحتجاجات
نعـ ىكذا أصبكحت كتب الكحديث التي صنفيس اإلمسمية كحيث ينظر إلييس نظرة االستيزاء كال يعسر 

 الرجسؿ . إلييس ادنى اىتمسـ كمس ىك الكحسؿ فيمس تقدـ ككل ىذا قد نشأ تكحدت غطسء عمـ
إف عمـ الرجسؿ لك كسف كحقًس لكسف عمى األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بيسنو كتكضيح قكاعده كقكانينو إال 

 أف العكس مس كحدث كمس سيأتينس فأنتظر .
 
 ييف : صولالنتائج التي افرزتيا تقسيمات العبلمة وجميور األ -ٙ

كاعتمسدىـ  كحسديثالكحمي لؤلف كفق تقسيـ العبلمة ك يصكلي خرج بيس األتنتسئج التصنيف ال إف
 بسلجممة عمى ذلؾ التقسيـ فنتج عفالكسفي  أكحسديث عمى سبيل المثسؿ المطمق عميو أنيـ كزنكا

 ﴾ٜ٘ٛٗ﴿كحديث صكحيح ك ﴾ٕٚٓ٘﴿منيس  كحديث ﴾ٕٔٔٙٔ﴿أف الكسفي يشتمل عمى ذلؾ
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د ييمنس بيسنو ىك عد مسإال أف  ،كحديث ضعيف كالبسقي بيف مكثكؽ ككحسف كغيرىس مف التسميست
 أكثرًس بل يبعدد الضعيف يسسكؼ ضعف الصكحيح تقر بأف الصكحيح كعدد الضعيف كالمبلكحع 

وقد ألف أحد الباحثيف في عصرنا ﴿السيد مرتضى العسكرؼ مس ىذا نصو :  ذكركحيث بكثير 
 صحيحاً  حديثاً  ٕٖٖٛالكافي  أحاديثمف  حديثاً  ٕٔٔٙٔصحيح الكافي اعتبر مف مجموع 

  .﴾ٓٙٔ﴿﴾ه صحيحةإجتيادـ يراىا حسب منيا ل حديثاً  ٖٜٙٔٔوترؾ 
ىا شيرة ىو كتاب الكافي لمشيخ أكثر واف أقدـ الكتب األربعة زمانا وأنبييا ذكرا و ﴿:  أيضسً كقسؿ 

اف فييا خمسة وثمانيف وأربعمائة وتسعة  أىل البيتالكميني ، وقد ذكر المحدثوف بمدرسة 
 . ﴾ٔٙٔ﴿﴾ حديث ٕٔٔٙٔآالؼ حديث ضعيف مف مجموع 

% مف أكحسديث الكسفي ٜٚصسكحب كتسب صكحيح الكسفي قد اسقط أكثر مف  ر البيبكدؼدمحم بسقإف 
الشريف كحسب إجتيسده !! كمس يقكؿ مرتضى العسكرؼ كقد اسقط أصكحسب الرجسؿ مف فقيسء 

% مف أكحسديث الكسفي الشريف عمى كحسب إجتيسدىـ أيضًس !! كىذه ٛ٘األصكلييف أكثر مف 
ؿ اف يؤلف ثقة اإلسبلـ الكميني كىك مجسكٌر لنكاب الكحجة طسمة كبرػ فيل يعقل يس أصكحسب العقك 

%﴾ مف أكحسديثو ضعيفة فإذا كسف ىذا ٛ٘% أك ٜٚ﴿عميو السبلـ﴾ كتسبًس يكحكؼ عمى أكثر مف ﴿
صكحيح يتكجب عمييـ اف يسقطكا لقب ثقة اإلسبلـ عف الشيخ الكميني كحيث ال يمكف أف يسمى 

بو بسألكحسديث الضعيفة !! فكيف يستقيـ ىذا شخص بسلثقة كقد ممئ أكثر مف ثبلثة اربسع كتس
 األمر مع كثسقة الشيخ الكميني ؟

إف كثسقة الشيخ الكميني ﴿ركحمة هللا﴾ مف الثكابت التي ال تشكبيس شسئبة كال يكحتسج ىذا الجبل 
االشـ إلى تكثيق أصكحسب الرجسؿ أبدًا بعد أف عرفنس مكسنتو كعظيـ منزلتو في بكحثنس ىذا كقد ذكرنس 

مف الجيكد الجبسرة كعمى طكاؿ أكثر مف عشريف عسمًس في تأليف كتسبو الشريف اضسفًة  مس بذلو
إلى قربو مف سفراء اإلمسـ الميدؼ ﴿عميو السبلـ﴾ ممس يعطيو ميزة أخرػ تؤكد لنس صدؽ 
األكحسديث التي جمعيس في كتسبو الشريف أمس إجتيسد القكـ في تضعيف ىذه األخبسر فإنو ال يعد 

ا اإلجتيسد مبني عمى قكاعد استكحسنيس القكـ بعقكليـ ال تمت إلى الشريعة بشيء في شيء ألف ىذ
 أبدًا بل ىي عمى النقيض لكصسيس األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ كمس سيأتي فتأمل .

 
 : حاديثمف تقسيـ األ األخبارييفموقف 

قسيمو ىسجـ األخبسريكف كعمى رأسيـ المكلى دمحم اميف االسترابسدؼ العبلمة الكحمي بسبب ت
لؤلكحسديث إلى األنكاع االربعة التي ذكرنسىس كحيث لـ يكف ىذا التقسيـ مكجكدًا قبل العبلمة الكحمي 

                                                 
 ٖٕٛ – ٕٕٛص  - ٖج  -السيد مرتضى العسكرؼ  -المدرستيف  معسلـ - ٓٙٔ
 ٕٕٛص  - ٖج  -السيد مرتضى العسكرؼ  -معسلـ المدرستيف  - ٔٙٔ



كشيخو أبف طسككس ممس جعل المكلى االسترابسدؼ كجميكر األخبسرييف يعسرضكف ىذا التقسيـ 
قد سديث ك المكضكع بعد أف قبمو فقيسء األصكلييف إلى يكمنس ىذا كجعمكه دستكرًا في معرفة األكح

أقسامو المشيورة كاف إلى  إعمـ أف تقسيـ الحديث﴿عمق االسترابسدؼ عمى ىذا التقسيـ قسئبًل : 
مف استعمل ذلؾ االصطبلح أوؿ و  أصمو مف غيرنا، ولـ يكف معروفا بيف قدماء عممائنا ، ...

 الصحيح والحسف والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلؾ،إلى  العبلمة الحمي، فقسـ الحديث
  .﴾ٕٙٔ﴿﴾اليـوإلى  وتبعو مف بعده

االصطبلح الجديد موافق العتقاد العامة كقسؿ الكحر العسممي في الكسسئل مس نصو : ﴿
عمييـ  ئمةوقد أمرنا األ  ...واصطبلحيـ ، بل ىو مأخوذ مف كتبيـ كما ىو ظاىر بالتتبع 

 . ﴾ٖٙٔ﴿﴾ السبلـ باجتناب طريقة العامة
طاووس أبف  أحمدشيخو أو دث في زماف العبلمة ، أف ىذا االصطبلح مستح﴿كقسؿ أيضًس : 

وظف منيما فيرد عميو جميع ما مر في  إجتيادكما ىو معمـو ، وىـ معترفوف بو . وىو 
ية ال يجوز أصول مسألة، والظف في كتاب القضاء وغيره . وىي  جتياداالستنباط ، واإل أحاديث

ع ، وليس ليـ ىنا دليل قطعي ، فبل يجوز ا مف الجمياتفاقالتقميد فييا وال العمل بدليل ظني ، 
كمييما ، فكيف أو الداللة ، أو ظني السند  -مف االستدالؿ بو ليـ  -العمل بو . وما يتخيل 

يجوز االستدالؿ بظف عمى ظف ، وىو دوري ؟ ! مع قوليـ عمييـ السبلـ : شر األمور 
  .﴾ٗٙٔ﴿﴾محدثاتيا

يف ديث المذكورة في دراية الحديث بالح أنواع أكثرأف ﴿: لمنتقى﴾ ا﴿كقد ذكر صسكحب 
ىا في كثر يـ ، وأنو ال وجود أل أحاديث، بعد وقوع معانييا في المتأخريف مف مستخرجات العامة

 . ﴾٘ٙٔ﴿﴾ناأحاديث
 كحيث قسلكاببيسف عقيدتيـ  كاقسم في تقسيـ األكحسديث طريقة العبلمةبعد أف رفض األخبسريكف 

 خرػ كغيرىس مف الكتب األ﴾ 166﴿تب األربعةالكاردة في الك خصكصسً  خبسربصكحة جميع األ
طركحكىس في  أدلةكليـ في ىذا االعتقسد  ﴾عميو السبلـ﴿كاعتبركىس قطعية الصدكر عف المعصكـ 

الكتب  أكحسديثعمى صكحة  دلةكتبيـ منيس مس ذكره الكحر العسممي في الفسئدة التسسعة في ذكر األ
عمى  ببعض ىذه الكجكهيف كجو استدؿ اثنسف كعشر كحيث ذكر المعتمدة في كتسبو كسسئل الشيعة 

ككسف دليمو في  ﴾عمييـ السبلـ﴿صكحة الكتب االربعة كقطعية صدكر ركايستيس عف المعصكميف 
                                                 

 ٔٓٗص  - ٘ج  -مكحسف االميف -أعيسف الشيعة - ٕٙٔ
 ٜٕ٘ص  - ٖٓج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٖٙٔ
 ٕٔٙص  - ٖٓج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٗٙٔ
  ٓٔص  - ٔج  -الجمسف منتقى  - ٘ٙٔ
ىػ﴾، مف ال يكحضره الفقيو ٓٙٗىػ﴾، التيذيب كاإلستبصسر لمشيخ الطكسي ﴿ٜٕٖالكسفي لمشيخ الُكَمْيني ﴿ الكتب االربعة ىي - ٙٙٔ

ُدكؽ ﴿  ىػ﴾ٖٔٛلمشيخ الصَّ



شيادة الشيخ ، والصدوؽ ، والكميني ، وغيرىـ مف عممائنا بصحة ىذه الكتب ﴿ قكلو :
قطعا ، عاديا ، ال  -والكتب المعتمدة . ونحف نقطع  صوؿ، وبكونيا منقولة مف األ حاديثواأل

  .﴾ٚٙٔ﴿﴾جماع عمى ذلؾ إلى زماف العبلمة : أنيـ لـ يكذبوا ، وانعقاد اإل -شؾ فيو 

إننس بكبلمنس ىذا ال نشكؾ في صدؽ المكحدثيف إال إنيـ يبقكف بشر غير معصكميف عف الخطأ 
الذيف كالسيك فمف الممكف جدًا صدكر الخطأ مف ىؤالء المكحدثيف إال إننس ال نرفع الكثسقة عف 

عسصركا السفراء منيـ فإنيـ فكؽ مستكػ الشبيست إال إنيـ غير معصكميف فبل بد مف التكحقق مف 
صكحة األخبسر التي جمعكىس كفق القكاعد الشرعية التي سنيس أىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ كالتي 

ـ فإنو سكؼ نبينيس، فمعميـ قد غفمكا عف بعض األكحسديث إال أف الغفمة كالخطأ إذا كجد في كتبي
ال يصل إلى مس ذكره األصكليكف بكحيث عدكا أكثر األكحسديث التي جمعكىس ضعيفة بل اننس نقكؿ : 
اف نسبة الصكحة بيذه األكحسديث أكثر بكثير ممس قسلو األصكليكف بل اف الضعيف ىك النسدر مف 

رد في بيف األكحسديث كمس اف طريقة األخبسرييف ال تخمكا مف الخطأ أيضًس كحيف عدكا جميع مس ك 
 الكتب االربعة كغيرىس بسلصكحيح .

 خبسرذكر السند في األ مسألةبيف الفريقيف ىي  شكسؿالتي اثسرت اإل خرػ كمف المسسئل األ
 كالتي اعتمدىس المكحدثكف  كحسديثذكر السند في األ العمة مفعف  األخبسريكف كالركايست فقد عبر 
والفائدة في ذكره مجرد التبرؾ باتصاؿ ﴿: العسممي بقكلو  ذكر ىذا األمرقد ك  بسنيس ممسشسة لمعسمة

  .﴾ٛٙٔ﴿﴾يـ غير معنعنة بأف أحاديثسمسمة المخاطبة المسانية ودفع تعيير العامة الشيعة 
إف مسألة ذكر السند في األكحسديث تبقى مف المسسئل المكحترمة كليس كمس قسؿ العسممي كالدليل 

عف الكحديث يرسمو كال يسنده فقسؿ :  ئلسُ أنو  ﴾عميو السبلـ﴿ البسقر عفعمى ىذا مس ركاه المفيد 
إذا حدثت الحديث فمـ أسنده فسندي فيو أبي عف جدي عف أبيو عف جده رسوؿ هللا صمى ﴿

  .﴾ٜٙٔ﴿﴾هللا عميو وآلو عف جبرئيل عميو السبلـ عف هللا عز وجل
 ﴾بلـعمييـ الس﴿ ئمةكليذا السبب لـ يذكرىس األأبدًا ليست ىي الكل بسلكل  مسألةىذه الإال أف  

بل اف الذؼ يكفي في المسألة كثسقة  مف جممة القكاعد التي تراعى في معرفة صدؽ الكحديث
أمس مسألة تعيير العسمة فيذه مف المؤاخذات عمى  المصنف لتمؾ األخبسر كسلكميني كالصدكؽ 

األخبسرييف إذ كيف جسز ليـ كمس يدعكف السير بمس يرضي العسمة كقد ُأمرنس كمس ذكركا ىـ أنفسيـ 
في أكثر مف مقسـ بمخسلفتيـ بل أنيـ شنعكا عمى العبلمة كطريقة األصكلييف في تقسيـ األكحسديث 

 بسنيـ سسركا عمى مس سسر عميو العسمة كىس ىـ أيضًس يذكركف االسنسد ممسشسة لمعسمة !!
 الضعيفة والموضوعة يعد تدليسًا : حاديثتدويف األ

                                                 
 258 ص - ٖٓج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٚٙٔ
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ىي مف المسسئل التي تدعكا إلى رفع الكثسقة عف إف مسألة تدكيف األكحسديث الضعيفة كالمكضكعة 
المدكنيف لتمؾ األكحسديث ألنيـ عمى منزلة كبيرة مف العمـ فبل بد أنيـ عمى عمـ بكذب ىذه 
األكحسديث فإذا صح ىذا يصح تدليسيـ لؤلكحسديث كىذا ممتنع عند األخبسرييف كاألصكلييف فقد 

التدليس خصكصًس كانيـ قد شيدكا عمى صكحة ثبتت كثسقتيـ عند الجميع كليذا فإنيـ بعيديف عف 
وقد ﴿األكحسديث التي جمعكىس كقد ذكر أكحكاليـ جممة مف الفقيسء منيـ الكحر العسممي في قكلو : 

، بل المعمـو  حاديثعممنا : أنيـ لـ يقصروا في ذلؾ ، ولو قصروا لـ يشيدوا بصحة تمؾ األ
كتاب غير معتمد مع تمكنيـ مف النقل مف حاؿ أرباب السير والتواريخ : أنيـ ال ينقموف مف 
ورئيس الطائفة المحقة ؟ ؟ ؟ ثـ  سبلـمف كتاب معتمد فما الظف برئيس المحدثيف ، وثقة اإل

؟  حاديثأف يشيدوا بصحة تمؾ األ -عادة  -نقموا مف غير الكتب المعتمدة كيف يجوز 
ة وال ينافي ذلؾ ثقتيـ ويقولوا : إنيا حجة بينيـ وبيف هللا ؟ ومع ذلؾ يكوف شياداتيـ باطم

  .﴾ٓٚٔ﴿﴾وجبللتيـ ؟ ؟ ىذا عجيب ممف يظنو بيـ .
إف فترة الشيخ الكميني كالشيخ الصدكؽ كسنت تتمتع بكجكد النكاب عف الكحجة ﴿عميو السبلـ﴾ 
مكسف التكحقق  كليذا السبب فإف كتبيـ اقكػ بكثير مف كتب الشيخ الطكسي لعمة المقسء بسلنسئب كا 

ترة الشيخ الطكسي فكسنت فسقدة ليذه الميزة كلذلؾ فقد رد عمى أكحسديث مف صكحة األكحسديث امس ف
الشيخ جممة مف األخبسرييف كقسلكا بأف الشيخ الطكسي قد كقع في كتسبو التيذيب في السيك 

 كثيراً كحتى أف  كالغفمة كالتكحرؼ كالنقصسف في متكف األخبسر كقممس يخمك خبر مف عمة مف ذلؾ
 ﴾ٔٚٔ﴿أيضًس .، كقعكا في الغمط  خبسرو كال يراجع غيره مف كتب األممف يعتمد في المراجعة عمي

إننس نكحب أف نبيف ىنس بأف األكحسديث التي كتبيس قدمسء المكحدثيف تتمتع بسلقكة إال إنيس ليست كمس 
يتصكر البعض بسنيس عمى درجة مف الصكحة تغنينس عف التكحقيق فييس إال أف الخبلؼ ليس ىذا بل 

 يق كىذا مس سنبينو فأنتظر .الخبلؼ في طريقة التكحق
 : األخبارييفف و ييصولتخالف األ طريقة قدماء المحدثيف

ف طريقة القدمسء كسنت تختمف عف الطريقة التي استكحدثيس العبلمة كالشسىد عمى ىذا االختبلؼ إ
الضعيفة كفق قكاعد العبلمة كبنفس الكقت قد  كحسديثأف قدمسء المكحدثيف كسنكا يعتمدكف عمى األ

:  الصكحيكحة في عرؼ العبلمة كقد تكحدث الكحر العسممي عف طريقة القدمسء قسئبلً  خبسراأل اسقطكا
ضعيفة عمى  أحاديثالمتأخريف ويعمموف ب الصحيحة عند حاديثما يطرحوف األ كثيراً ﴿

صحيحة كما  أخرى ما يعتمدوف عمى طرؽ ضعيفة مع تمكنيـ مف طرؽ  كثيراً . و .اصطبلحيـ .
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بوجوه أخر مف غير  حاديثوذلؾ ظاىر في صحة تمؾ األ رهصرح بو صاحب المنتقى وغي
  .﴾ٕٚٔ﴿﴾اعتبار األسانيد ، وداؿ عمى خبلؼ االصطبلح الجديد

فإذا كسنت طريقة العبلمة كجميكر األصكلييف صكحيكحة كىي الكحجة في معرفة األكحسديث فمس 
العسممي ، كحيث الذؼ دعس قدمسء المكحدثيف إلى العمل بخبلفيس ؟ بل بنقيضيس ! كمس تقدـ في قكؿ 

كسف القدمسء يسمككف الطرؽ الضعيفة عمى كحسب اعتقسد العبلمة كاألصكليكف كيترككف الطرؽ 
التي عدىس العبلمة بسلصكحيكحة، فإذا كسنت ىذه الطرؽ التي سنيس العبلمة كحجة كسف يجب أف 

لبكحث بأف ُيعمل بيس مف قبل الكل، إال أف الكحقيقة تتبيف عند البكحث كالتكحقيق كقد ثبت مف خبلؿ ا
طرؽ العبلمة كأبف طسككس مس ىي إال إجتيسد كاستكحسسف مف قبميـ ثـ تبعيـ بعد ذلؾ جميكر 
األصكلييف دكف تدبر كتمعف كىذا إف دؿ عمى شيء إنمس يدؿ عمى تقميد الرجسؿ دكف فكحص 
ألقكاليـ كىذا ممس ال يرضسه رب العسلميف فكيف رضيتـ بو ألنفسكـ كقد شيد الكتسب أف التقميد 

يذا المعنى مرفكض خصكصًس إذا عممنس بأف ىذه المسألة أصكلية يجب التكحقيق فييس عند ب
األصكلييف إال أف العكس مس صنعكه فقد سمككا مسمؾ العسمة في األصكؿ كالفركع فراكحكا يصنفكف 
األكحسديث كفق تصنيفست المخسلفيف نسسيف أك متنسسيف كصسيس األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ بمخسلفة 

نة فأيف ىذه الكصسيس مف ىذه األفعسؿ التي صدرت في أعقسب غيبة كلي األمر ﴿عميو أىل السُ 
 السبلـ﴾ . 

إف طريقة القدمسء تخسلف مس عميو األخبسرييف أيضًس فإذا كسنت كل األكحسديث صكحيكحة كمس ذكركا 
فكيف جسز ليـ اف يترككا بعض األكحسديث كعممكا ببعض كمس قسؿ العسممي نفسو فإذا كسنت 

 ديث صكحيكحة بجممتيس فممسذا ترؾ القدمسء بعضيس كعممكا بسلبعض اآلخر يس ترػ ؟ األكحس
إف مف المسسئل األخرػ التي تؤكد لنس كجكد األكحسديث كالركايست المكضكعة في تمؾ األخبسر ىك 
مس اكرده القدمسء مف القكاعد الشرعية التي أكصسنس بيس األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ لمعرفة صكحة 

مو فإذا كسنت جميع األخبسر صكحيكحة فمس فسئدة ذكر ىذه القكاعد إذا لـ يعمل بيس الكحديث مف عد
 ككيف يعمل بيس كاألكحسديث بجممتيس صكحيكحة كمس قسؿ األخبسريكف !!

 
 

 ييف :صولواأل األخبارييفالطريقة الوسطى بيف 

القكاعد  لقد اشتيرت القكاعد التي سنيس العبلمة كحتى غسلى بعض الفقيسء في اعتمسدىـ عمى ىذه
ال يصدؽ مكحتكاىس كال  مف السيرة أكحسديث مثبلً فعرض جميع األخبسر كاألكحسديث عمييس فعدكا 

يمكف اف تقع في الكاقع بمكجب ىذا الميزاف صكحيكحة كمس ضعف ىذا التقسيـ العديد مف 
                                                 

 ٕٚ٘ص - ٖٓج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٕٚٔ



األكحسديث الصكحيكحة التي عمل بيس األصكحسب في زمف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ كفي زمف النكاب 
كقد صكحح ىذا التقسيـ أيضًس العديد مف األكحسديث المتنسقضة نسسيف أك متنسسيف النسخ في أيضًس 

األكحسديث ممس جعميـ يعتقدكف بصكحة النسسخ كالمنسكخ ! كمس ضعف ىذا التقسيـ أكحسديث 
 تشسبيت مف كحيث المتف بأكحسديث أخرػ صنفت بنفس ىذا الميزاف بسلصكحيكحة ككمس ذكرنس .

قد غسلى فقيسئيـ أيضًس كحيف قسلكا بصكحة جميع مس كرد في الكتب االربعة امس جسنب األخبسرييف ف
 كمس شسكميس مف كتب الكحديث .

إف الكحق يقسؿ لقد كقع كبل الجسنبيف األخبسرؼ كاألصكلي في تيسفت عجيب ال يصح اف يصدر 
مف أنسس قضكا سنيف العمر في التعمـ كالتعميـ، فقد ابتعدكا عف الصكاب في معرفة الكحديث 
فسألصكلييف كضعكا ىذا التقسيـ كفق عقكليـ كآرائيـ الشخصية كحيث ككمس ذكرنس لـ يرد فيو نص 
صريح يدؿ عمى شرعية ىذا التقسيـ لؤلكحسديث، أمس األخبسرييف فقد ابتعدكا عف الصكاب كحيف 
صركحكا بصكحة جميع األكحسديث الكاردة في كتب الكحديث كفي تمؾ األكحسديث مس يدؿ عمى كثرة 

 كالكضسعيف المكحسكبيف مف جممة أصكحسب األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ .الكذابيف 
 

 كيفية معرفة الحديث الصحيح :

التي ُتعّرفنس عمى صكحة الكحديث مف القكاعد كالقكانيف  ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أئمةلقد كضع 
كفيق كذبو كقد نقل لنس جميكر المكحدثيف ىذه القكاعد التي سنذكرىس سسئميف المكلى عز كجل الت

 كالسداد :
 الديف ال يعرؼ بالرجاؿ : -ٔ

عف  ُسئل إف مف أعظـ الطعكف عمى عمـ الرجسؿ ىك قكؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ كحيف
إف ديف هللا ال يعرؼ بالرجاؿ ، بل بآية الحق ، فاعرؼ الحق تعرؼ ﴿اختبلؼ الشيعة فقسؿ : 

  .﴾ٖٚٔ﴿﴾ق أخبرؾ فأرعني سمعؾ مجاىد وبالحأىمو ، إف الحق أحسف الحديث ، والصادع بو 
  .﴾ٗٚٔ﴿﴾الحق ال يعرؼ بالرجاؿ اعرؼ الحق تعرؼ أىمو﴿:  ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أميركقسؿ 

إف لقكؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ معسني عديدة إذ اف الرجسؿ ميمس بمغكا في العمك كالكمسؿ 
قرائف الدالة عمى صدقو كال فإنيـ غير معصكميف عف الخطأ كالسيك فإف صدؽ الكحديث يعرؼ بسل

 يعرؼ بمعرفتنس لمرجسؿ كمس فعل األصكليكف كحيف كضعكا طريقتيـ الرجسلية .

                                                 
 ٖ٘ٔص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٖٚٔ
 ٖٔص  -الفتسؿ النيسسبكرؼ  -ركضة الكاعظيف  - ٗٚٔ



إف قكؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ ككحده ينسف الطريقة الرجسلية بسلجممة كال يبقي مف اركسنيس 
منسفي لمس  شيء أبدًا فإف القكؿ بتكقف معرفتنس عمى صدؽ الكحديث عمى معرفتنس بكحسؿ الرجسؿ

ذكره أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ مف األسسس فميت شعرؼ أعممكا ىذا القكؿ أـ ال أـ غضكا 
عنو البصر كتغسفمكا عف كصسيس األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ كمس تغسفمكا عف كصسيس األئمة ﴿عمييـ 

 السبلـ﴾ بكحرمة اإلجتيسد ككحرمة متسبعة العسمة كغيرىس مف االمكر .
 : ُسنةعمى الكتاب وال ثحاديعرض األ -ٕ

إف القسعدة الثسنية في عمـ الكحديث كالتي سنيس النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ ثـ أكد عمييس األئمة ﴿عمييـ 
السبلـ﴾ في أكثر مف كحديث كخبر جسء عنيـ ىي عرض األكحسديث كاألخبسر عمى الكتسب كالُسنة 

بمنى  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾قسؿ : خطب النبي  ﴾بلـعميو الس﴿أبي عبد هللا الشريفة كحيث جسء عف 
أييا الناس ما جاء كـ عني يوافق كتاب هللا فأنا قمتو وما جاء كـ يخالف كتاب هللا ﴿فقسؿ : 
  .﴾٘ٚٔ﴿﴾فمـ أقمو

كمس جسءت األخبسر عف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ لتؤكد لزكـ عرض األكحسديث عمى الكتسب كالُسنة 
 ﴾عميو السبلـ﴿عف الكحسف بف الجيـ ، عف الرضس رؼ مس يكافقيمس فيأخذ بو فقد جسء الشريفة ليع

ما جاءؾ عنا فقس عمى كتاب هللا عز ﴿عنكـ مختمفة ، فقسؿ :  كحسديثقسؿ : قمت لو : تجيئنس األ
ف لـ يكف يشبييما فميس منافإف نا ، أحاديثوجل و    .﴾ٙٚٔ﴿...﴾ كاف يشبييما فيو منا ، وا 

مف أىـ القكاعد في معرفة صدؽ الكحديث مف عدمو كليذا قسؿ المكحقق البكحراني إف ىذه القسعدة 
بعدـ الكحسجة إلى طرؽ األصكلييف كاكتفسئو بيذه القسعدة لمعرفة صدؽ الكحديث كذلؾ في قكلو : 

قد أمرونا بعرض ما شؾ فيو  ﴾مييـ السبلـعورة تمجئ إلى اصطبلحيـ ، ألنيـ ﴿أنو ال ضر ﴿
فيؤخذ بما وافقيما ويطرح ما خالفيما ، فالواجب في تمييز  ُسنةوالعمى الكتاب  خبارمف األ

فوه ، وال ريب أف إتباع األئمة الخبر الصادؽ مف الكاذب مراعاة ذلؾ ، وفيو غنية عما تكم
  .﴾ٚٚٔ﴿﴾يـإتباعأولى مف  ﴾عمييـ السبلـ﴿

ىل الذكر الذؼ نعـ إف إتبسع األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ اكلى مف إتبسع غيرىـ َفُيـ أكلي األمر كأ 
 ُأمرنس بسؤاليـ كمعرفة الديف ال تتـ إال بيـ َفُيـ النعمة التي انعـ هللا بيس عمييس .

لقد كصف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ الفقيسء في أقكاليـ بسنيـ المتمسككف بُسنة النبي ﴿صمى هللا 
 ُسئلأنو  ﴾ـعميو السبل﴿بف تغمب ، عف أبي جعفر بأف عف أعميو كآلو كسمـ تسميمس﴾ فقد جسء 

يا ويحؾ وىل ﴿فأجسب فييس ، قسؿ : فقسؿ الرجل : إف الفقيسء ال يقكلكف ىذا ، فقسؿ :  مسألةعف 

                                                 
 ٜٙص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٘ٚٔ
  ٕٔٔص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٙٚٔ
 ٙٔص  - ٔج  -المكحقق البكحراني  -الكحدائق النسضرة  - ٚٚٔ



 ُسنةرأيت فقييا قط ؟ ! إف الفقيو حق الفقيو الزاىد في الدنيا ، الراغب في اآلخرة ، المتمسؾ ب
  .﴾ٛٚٔ﴿﴾النبي صمى هللا عميو وآلو

 تسميمس﴾ كمف الُسنة عرض األكحسديث عمى الكتسب كالُسنة فعمى الفقيسء التمسؾ بُسنة النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 الشريفة ال عرضيس عمى أكحكاؿ الرجسؿ كمس فعل العسمة .

 
 : حاديثالمحكـ والمتشابو في األ -ٖ

كمف القكاعد األخرػ التي يجب االىتمسـ بيس ىي معرفة المكحكـ مف المتشسبو كتمييزه في أقكاؿ 
الرضس يـ السبلـ﴾ كمعرفة كيفية التعسمل مع ىذه النكعية مف األخبسر كحيث جسء عف األئمة ﴿عمي

،  ﴾صراط مستقيـإلى  محكمو فقد ىديالقرآف إلى مف رد متشابو ﴿قسؿ :  أنو ﴾عميو السبلـ﴿
،  القرآف، ومتشابيا كمتشابو  القرآفكمحكـ حكمًا نا مأخبار إف في ﴿:  ﴾عميو السبلـ﴿ثـ قسؿ 

  .﴾ٜٚٔ﴿﴾محكميا وال تتبعوا متشابييا دوف محكميا فتضمواإلى  افردوا متشابيي
إف ىذه المسألة مف المسسئل الخطرة جدًا كحيث يجب عمينس تمييز المكحكـ مف المتشسبو في أقكاؿ 
األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ لكي يؤخذ المكحكـ كيعمل بو بعد اإليمسف بو أمس المتشسبو فيجب اف ال 

إف  ﴿انو قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿عف أبي عبد هللا و أيضًس فقد كرد يعمل بو طبعًس بعد اإليمسف ب
فيو محكـ ومتشابو فاما المحكـ فنؤمف بو فنعمل بو ونديف بو واما المتشابو فنؤمف بو  القرآف

وال نعمل بو وىو قوؿ هللا تبارؾ وتعالى فاما الذيف في قموبيـ زيغ فيتبعوف ما تشابو منو 
  .﴾ٓٛٔ﴿﴾و اال هللا والراسخوف في العمـتأويمو وما يعمـ يمتأو ابتغاء الفتنة وابتغاء 

إف ىذه المسألة ممس ال يمتفت إليو في عمـ الكحديث فقد ُغض البصر عنيس كمس ىك الكحسؿ في 
أغمب القكاعد فإف اىتمسـ القـك منصب عمى معرفة أكحكاؿ الرجسؿ كطبقست الركاة فإف مثل ىذه 

 لكحسؿ في كتب األصكلييف .المسسئل ال تكلى ادنى اىتمسـ كمس ىك ا
 : حاديثالناسخ والمنسوخ في األ -ٗ

كمس ذكرنس المكحكـ كالمتشسبو في أكحسديث الرسكؿ كأىل البيت ﴿عمييـ السبلـ﴾ فإف في أكحسديثيـ 
قسؿ : قمت  ﴾عميو السبلـ﴿عف دمحم بف مسمـ ، عف أبي عبد هللا نسسخ كمنسكخ أيضًس فقد جسء 

ال يتيمكف بسلكذب ،  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ف كفبلف عف رسكؿ هللا لو : مس بسؿ أقكاـ يرككف عف فبل
 ﴾ٔٛٔ﴿﴾القرآفإف الحديث ينسخ كما ينسخ ﴿فيجيئ منكـ خبلفو ؟ قسؿ : 

                                                 
 ٓٚص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٛٚٔ
 ٘ٔٔص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٜٚٔ
 ٖٕٕص  -ف الصفسر دمحم بف الكحس -بصسئر الدرجست  - ٓٛٔ
 ٘ٙ – ٗٙص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٔٛٔ



إف مسألة النسسخ كالمنسكخ مف المسسئل التي دعت إلى االختبلؼ في األكحسديث إال أف األئمة 
عف لمعرفة النسسخ مف المنسكخ في األكحسديث فقد جسء ﴿عمييـ السبلـ﴾ بينكا الطريقة السميمة 

: إذا جسء كحديث عف أكلكـ ككحديث  ﴾عميو السبلـ﴿المعمى بف خنيس قسؿ : قمت ألبي عبد هللا 
بمغكـ عف الحي فخذوا فإف خذوا بو حتى يبمغكـ عف الحي ، ﴿عف آخركـ بأييمس نأخذ ؟ فقسؿ : 

  ﴾ٕٛٔ﴿﴾خذوا باألحدث﴿كفي كحديث آخر  ...﴾ قولو 
أرأيتؾ لو حدثتؾ بحديث ﴿:  ألكحد األصكحسب قسؿ ﴾ انوعميو السبلـ﴿عف أبي عبد هللا كجسء 

العاـ ثـ جئتني مف قابل فحدثتؾ بخبلفو بأييما كنت تأخذ ؟ قاؿ : قمت : كنت آخذ باألخير ، 
  ﴾ٖٛٔ﴿﴾فقاؿ لي : رحمؾ هللا

ىي األخذ بسألكحدث مف  إذف فعمينس اف نتكحرػ األكحسديث التي يشمميس قسنكف النسخ كخير طريقة
 أقكاؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ .

 
 عدالة الراوي ليست حجة قطعية عمى صدؽ الحديث :  -٘ 

إف مسألة كحجية الخبر عند األصكلييف تتكقف بسلدرجة األسسس عمى عدالة الراكؼ إال إنيـ كحيف 
ذيف اتصفكا بصفست انصدمكا بقمة العدكؿ في ركاة اإلمسمية ذىبكا لتكثيق العديد مف الرجسؿ ال

ذميمة مثل انعداـ اإليمسف أك اعتنسؽ المذاىب الفسسدة كالمنكحرفة كل ىذا ليجعمكا شرعية لعمـ 
 الرجسؿ كحتى يندفع بذلؾ تعيير العسمة !!

إف مسألة كحجية الخبر عند األصكلييف أصبكحت ال تتكقف عمى عدالة الراكؼ بل اف خبر الثقة 
فيمس تقدـ مف ىـ الثقسة عند األصكلييف إال أف مس ييمنس  أصبح كحجة يكحتج بيس عندىـ كقد بينس

بيسنو اآلف ىك مس اعطسه األصكليكف لخبر الثقة مف الكحجية المطمقة ككأنو مف أكامر هللا ، كحيث 
السيد دمحم بسقر الصدر اعتبركا قكلو كحجة دكف اف يراعى الخطأ أك الشذكد عند الثقة ، كحيث قسؿ 

ف ك﴿: مس ىذا نصو  ولكف الشارع أمرنا بعدـ إتياـ الثقة  أحياناً يشذ أو اف قد يخطئ والثقة وا 
الشذوذ أو يا ، دوف أف نعير احتماؿ الخطأ إتباعبالخطأ والشذوذ واعتبر روايتو دليبل وأمرنا ب

  .﴾ٗٛٔ﴿﴾باال 
كلـ يقدـ السيد الصدر  يةالقرآناآليست أك  دليبًل مف األكحسديث الشريفةو يمعليس إف ىذا الكبلـ 

ينسفي كيعسرض ىذا  مس﴿عمييـ السبلـ﴾  ئمةبل اف في ركايست األ ل عمى أمر الشسرع ىذاالدلي
عف  ﴾عميو السبلـ﴿قسؿ : سألت أبس عبد هللا انو أبي يعفكر أبف فقد جسء عف  ةالكبلـ بسلجمم

                                                 
 ٜٓٔص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -/ كسسئل الشيعة  ٚٙص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٕٛٔ
 ٚٙص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٖٛٔ
 ٜص  -السيد دمحم بسقر الصدر  -المعسلـ الجديدة لؤلصكؿ  - ٗٛٔ



إذا ورد عميكـ حديث فوجدتـ ﴿ثق بو ؟ قسؿ : ناختبلؼ الكحديث يركيو مف نثق بو كمنيـ مف ال 
ال فالذي جاء كـ بو أولى أو مف كتاب هللا  لو شاىدا مف قوؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو وا 

 . ﴾٘ٛٔ﴿﴾بو
عف خبر الثقة كخبر فسقد الكثسقة فمـ  اإلمسـ ُسئلىذا الخبر ينسف القكاعد الرجسلية نسفًس كحيث إف 
دكف أف نعير  يبلً دل هبكبلـ الثقة بسعتبسر  ألخذخبر الثقة ىك الصكاب كلـ يأمرنس بسبأف  اإلمسـيقل 
كمس يقكؿ السيد الصدر بل اف اإلمسـ ﴿عميو السبلـ﴾ أمرنس بعرض  الشذكذ بسالأك كحتمسؿ الخطأ ال

خبر مف نثق بو كخبر مف ال نثق بو عمى كتسب هللا كُسنة نبيو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ فإف كجدنس شسىدًا 
ال فسلذؼ جسءنس بو لو مف كتسب هللا تعسلى أك قكؿ نبيو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  تسميمس﴾ كسف كحقًس عمينس تصديقو كا 

أكلى بو إف كسف ثقة أك ال كىذا األمر عمى العكس تمسمًس لمس ذىب إليو السيد الصدر كجميكر 
 األصكلييف .

لقد بيف لنس أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ اربعة طبقست مف الركاة ليس ليـ خسمس كىؤالء 
لذيف ينقمكف كبلمس يخسلف الكحق أك مس يسمى خبرىـ عند األصكلييف بسلضعيف ، إال االربعة ىـ ا

أف مصداقيـ ال يتكافق مع المصداؽ الذؼ فرضو األصكليكف في تقسيميـ لمكحديث كحيث فرضكا 
اف الخبر الضعيف مس كسف نسقمو مجركح بسلفسق أك مجيكؿ الكحسؿ أك كضسع لمكحديث كىذا 

يف ﴿عميو السبلـ﴾ لُسميـ بف قيس اليبللي كحيف سأؿ أمير المؤمنيف خبلؼ لمس ذكره أمير المؤمن
﴿عميو السبلـ﴾ عف السبب بسختبلؼ كحديث النسس عف كحديثو ككحديث أصكحسبو كسممسف كالمقداد 

قد سألت فافيـ الجواب . إف في أيدي  ﴿كأبي ذر فأجسب أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ قسئبًل : 
،  ومتشابياً حكمًا ، وم وخاصاً  ، وعاماً  ومنسوخاً  ، وناسخاً كذبًا و  ، وصدقاً باطبًل وحقًا الناس 
 : عمى عيده حتى قاـ خطيبا فقاؿ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾، وقد كذب عمى رسوؿ هللا  ووىماً  وحفظاً 

أييا الناس قد كثرت عمي الكذابة فمف كذب عمي متعمدا فميتبوء مقعده مف النار ، ثـ كذب 
نماعده ، و عميو مف ب ،  يماف: رجل منافق يظير اإل أتاكـ الحديث مف أربعة ليس ليـ خامس ا 
ال يتأثـ وال يتحرج أف يكذب عمى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو متعمدا ، فمو  سبلـمتصنع باإل

عمـ الناس أنو منافق كذاب ، لـ يقبموا منو ولـ يصدقوه ، ولكنيـ قالوا ىذا قد صحب رسوؿ 
 عميو وآلو ورآه وسمع منو ، وأخذوا عنو ، وىـ ال يعرفوف حالو ، وقد أخبره هللا هللا صمى هللا

ذا رأيتيـ تعجبؾ أجساميـ  عف المنافقيف بما أخبره ووصفيـ بما وصفيـ فقاؿ عز وجل : " وا 
ف يقولوا تسمع لقوليـ " ثـ بقوا بعده فتقربوا النار بالزور إلى  الضبللة والدعاة إلى أئمة وا 

نماالبيتاف فولوىـ األعماؿ ، وحمموىـ عمى رقاب الناس ، وأكموا بيـ الدنيا ، و والكذب و   ا 
  .﴾ٙٛٔ﴿﴾الناس مع المموؾ والدنيا إال مف عصـ هللا ، فيذا أحد األربعة .
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لقد بينس فيمس تقدـ صعكبة الكشف عف ىذه النكعية مف الركاة فإف مسألة النفسؽ مف المسسئل التي 
ُيعرؼ أصكحسبيـ في العمف اال نسدرًا كقد ذكرنس بأف رسكؿ هللا ﴿صمى  أخفيت عف انظسر النسس كلـ

هللا عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾ كسف ال يعمميـ بنص القرآف الكريـ فكيف بنس كنكحف دكف رسكؿ هللا 
 ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ في العمـ كالمعرفة بل ال تكجد أؼ مقسرنة بيننس كبينو مف ىذا الكجو .

سف جميع المنسفقيف معركفيف لكسف مف السيل عمى ُسميـ بف قيس معرفتيـ كتجنب كبلميـ فإف ك
كىك مف العقبلء إال إنو كبكحسب ظسىر الكحديث كسف ال يعمميـ كال يعمـ كذبيـ كاال لمسذا سأؿ 

 اإلمسـ عف اختبلؼ الكحديث ؟ كلمسذا بيف اإلمسـ لسميـ ىذه النكعية مف الركاة ؟ 
عميو ﴿المؤمنيف  أميرف الركاة الذيف ينقمكف كبلمس غير صكحيح فقد ذكرىـ أمس النكع الثسني م

لـ يحممو عمى وجيو ووىـ فيو ، ولـ  شيئاً .. ورجل سمع مف رسوؿ هللا  ﴿ في قكلو :﴾ السبلـ
﴿صمى فيو في يده ، يقوؿ بو ويعمل بو ويرويو فيقوؿ : أنا سمعتو مف رسوؿ هللا كذبًا يتعمد 

فمو عمـ المسمموف أنو وىـ لـ يقبموه ولو عمـ ىو أنو وىـ  تسميما﴾هللا عميو وآلو وسمـ 
  .﴾ٚٛٔ﴿﴾لرفضو

 ـة كلكنيسثقالنكعية مف المع ىذه النكعية الثسنية مف الركاة كالغريب اف ىذه  أخرػ كىنس لنس كقفو 
ىك قكؿ  ةعمى انو ثق كالدليل ، لمنسس كىـٌ  كافنقم ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ مف رسكؿ هللا كاكحيف سمع كاتكىم
كىذاف  ﴾لرفضو ـَ ىَ ولو عمـ ىو أنو وَ ﴿ : ﴾عميو السبلـ﴿كقكلو  ﴾ولـ يتعمد كذبا﴿ : عنو اإلمسـ

كال يعير لسيد الصدر ىذه النكعية يقبل افكيف  اف يدالف عمى ثقة ىذه النكعية مف الركاةمر األ
 لتكىميـ بساًل ؟!

: يتكجب نقكؿ  ؟ ر معرفة تكىـ الراكؼ الثقةكيف يستطيع السيد الصد: كلعل سسئل يسأؿ فيقكؿ 
القكاعد الشرعية التي ُأمرنس بيس عرض الركاية عمى عمى مف يدعي االعممية أف يككف قسدرًا عمى 

بل  ذف فيك ليس بأعمـإ ذا كسف الجكاب ال يستطيع ذلؾإفمف قبل أىل الذكر ﴿عمييـ السبلـ﴾ 
مف خبلؿ عرضيس عمى القكاعد  ةت الصكحيكحالركايس ةعمـ ىك مف يستطيع معرفيككف مصداؽ األ

 الشرعية التي ُأمرنس بإتبسعيس لكي .
عميو ﴿أمس النكعية الثسلثة مف الركاة الذيف ينقمكف كبلمًس غير صكحيح فقد بيف أمير المؤمنيف 

 شيئاً ورجل ثالث سمع مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو ﴿ ىذه النكعية في قكلو : ﴾السبلـ
ثـ أمر بو وىو ال يعمـ ، فحفظ  شيءسمعو ينيى عف أو نو وىو ال يعمـ ، أمر بو ثـ نيى ع

سمعوه منو إذ  عمـ المسمموف  ومنسوخو ولـ يحفظ الناسخ ، ولو عمـ أنو منسوخ لرفضو ، ول
  .﴾ٛٛٔ﴿﴾أنو منسوخ لرفضوه 
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ي لكككحفظو كلـ يسمع النسسخ  مف األكحسديث ثقة كلكنو سمع المنسكخ أيضسً  مف الركاة النكع اكىذ
يعمـ ببطبلف قكلو كلك عمـ اف مس في يديو منسكخ لرفضو كىذا الرفض يدؿ عمى كثسقة ىذه 

فيل لنس اف نسمع كبلـ ىذا الثقة كال نرده كمس النكعية مف الركاة كتكرعيـ مف الكذب كاالفتراء 
 يقكؿ السيد الصدر.

 
الراكؼ الرابع كاالخير إلى  في تعداد الركاة فيصل ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أميركيكمل مكالنس 

مف  خوفاً وآخر رابع لـ يكذب عمى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو ، مبغض لمكذب ﴿: فيقكؿ 
هللا وتعظيما لرسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو ، لـ ينسو ، بل حفظ ما سمع عمى وجيو فجاء بو 

لناسخ ورفض كما سمع لـ يزد فيو ولـ ينقص منو ، وعمـ الناسخ مف المنسوخ ، فعمل با
ومحكـ  ناسخ ومنسوخ وخاص وعاـ القرآفأمر النبي صمى هللا عميو وآلو مثل فإف المنسوخ 

ومتشابو قد كاف يكوف مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو الكبلـ لو وجياف : كبلـ عاـ وكبلـ 
نو وقاؿ هللا عز وجل في كتابو : " ما آتاكـ الرسوؿ فخذوه ، وما نياكـ ع القرآفخاص مثل 

فانتيوا " فيشتبو عمى مف لـ يعرؼ ولـ يدر ما عنى هللا بو ورسولو صمى هللا عميو وآلو وليس 
فيفيـ وكاف منيـ مف يسألو  شيءرسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو كاف يسألو عف ال أصحابكل 

وال يستفيمو حتى أف كانوا ليحبوف أف يجيئ األعرابي والطاري فيسأؿ رسوؿ هللا صمى هللا 
  .﴾ٜٛٔ﴿﴾و وآلو حتى يسمعوا . عمي

 كثسقتومؤكد في أنو بل  مف الركاة النكع كثسقة ىذانفيـ  قكؿ أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾كمف 
﴿صمى عمى كجيو الصكحيح فكبلـ رسكؿ هللا  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾رسكؿ هللا  كلكنو لـ يستطع فيـ كبلـ

كقد كصف األئمة ﴿عمييـ عسـ كخسص و ﴿عمييـ السبلـ﴾ كأىل بيت هللا عميو كآلو كسمـ تسميمس﴾
عف داكد بف فرقد قسؿ : سمعت أبس السبلـ﴾ مف يعرؼ كجكه كبلميـ بسنو افقو النسس فقد جسء 

أنتـ أفقو الناس إذا عرفتـ معاني كبلمنا ، إف الكممة لتنصرؼ ﴿يقكؿ :  ﴿عميو السبلـ﴾عبد هللا 
  .﴾ٜٓٔ﴿﴾كيف شاء ، وال يكذبلصرؼ كبلمو  إنسافعمى وجوه ، فمو شاء 

و لـ يستطع فيـ إف النتيجة التي نخرج بيس مف صفة الراكؼ الرابع انو ثقة بل كمؤكد الكثسقة إال إن
كبسلنتيجو اف كبلـ ىذا الثقة غير كحيث خمط بيف العسـ كالخسص  الكبلـ عمى الكجو الصكحيح

عمييـ ﴿نس دمحم كآؿ دمحم أمر كمس ك  كفق القكاعد الشرعيةكيكحتسج لمفكحص كالتدقيق  أيضسً صكحيح 
 .اف نتبعة في ديننس كعقيدتنس  ﴾سبلـال

ىـ الذيف ينقمكف ركايست  ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أميرتكحدث عنيـ  فىؤالء الركاة الذيإف 
ككاكحد منيـ كذاب ثبلثة منيـ ثقسة  ةاالربع ىؤالءك ال خسمس ليـ  ةغير صكحيكحة فيـ اربع أكحسديثك 
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جممة الركايست الغير  % مف٘ٚف ينقمكف كبلمس غير صكحيح ىي نسبة اف نسبة الثقسة الذيأؼ 
 فكيف يصح اف نأخذ بكبلـ الثقة دكف اف نعير الكحتمسؿ الخطأ كالشذكذ بساًل ؟ صكحيكحة

ف الركاة إ؟ نقكؿ :  خبرًا صكحيكحسً ف الركاة لـ يبقى فييـ راكؼ ينقل لنس إكقد يشتبو البعض كيقكؿ : 
كىـ  في كبلمو ىـ مف ينقمكف الكحديث الخطأ ﴿عميو السبلـ﴾مؤمنيف ال أميراالربعة الذيف ذكرىـ 
بداية الركاية لكجدنس اف ُسميـ بف قيس قد سأؿ إلى  كلك رجعنس الصكحيحالكحديث غير الذيف ينقمكف 

﴿عميو عف سبب االختبلؼ بيف كحديث النسس مف جو ككحديثو  ﴿عميو السبلـ﴾المؤمنيف  أمير
المؤمنيف ﴿عميو  أميرفأجسب أخرػ ذر مف جية  أبيالمقداد ك و كسممسف ك أصكحسبككحديث  السبلـ﴾

نماو ﴿ السبلـ﴾ قسئبًل :  اف مسسمعتو يس ُسميـ مف أؼ  ﴾أتاكـ الحديث مف أربعة ليس ليـ خامس ا 
قد  وأصكحسبالمؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ ك  أميركالذؼ يخسلف قكؿ  الكحديث الذؼ يتنسقمو النسس

كالكحق كمس مر ىك في قكؿ  اربعة ركاة ليس ليـ خسمس المخسلفة لمكحق مف كحسديثخرجت ىذه األ
ىـ النسس الذيف  كالركاة االربعة الذيف ليس ليـ خسمس وأصكحسبالمؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ ك  أمير

 الغير صكحيكحة . كحسديثينقمكف األ
سف يتبيف لنس كبشكل كاضح اف كثسقة الراكؼ ليست كحجة قطعية عمى صدؽ يكبعد مس تقدـ مف الب

س زعـ األصكليكف ذلؾ كعدكه مف الثكابت التي ال نقسش فييس فقد ثبت بأف الثقة يتكىـ كم الكحديث
كيجيل النسسخ مف المنسكخ كيخمط بيف العسـ كالخسص فكيف بعد كل ىذا البيسف أف نأخذ بكبلـ 

 الثقة دكف اف نعطي الخطأ كالشذكذ ادنى اىتمسـ .
 مخالفة العامة : -ٙ

س األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ عند اختبلؼ األكحسديث ىي عرض كمف القكاعد األخرػ التي كضعي
األكحسديث عمى مس ذىب إليو العسمة فسلكحديث الذؼ يكافق مذىبيـ يترؾ كالذؼ يخسلفيـ يؤخذ بو 

عف عبد الركحمف بف أبي عبد هللا كعمى ىذه القسعدة جسءت العديد مف األخبسر منيس مس ركؼ 
فاعرضوىما عمى كتاب فإف ورد عميكـ حديثاف مختم إذا ﴿ : ﴾عميو السبلـ﴿قسؿ : قسؿ الصسدؽ 

لـ تجدوىما في كتاب هللا فإف هللا ، فما وافق كتاب هللا فخذوه ، وما خالف كتاب هللا فردوه ، 
  .﴾ٜٔٔ﴿﴾فخذوه ىـأخبار ىـ فذروه ، وما خالف أخبار العامة ، فما وافق  أخبارفاعرضوىما عمى 

: يكحدث األمر ال أجد بدا مف  ﴾ميو السبلـع﴿عف عمي بف أسبسط قسؿ : قمت لمرضس كجسء 
ائت فقيو البمد ﴿معرفتو ، كليس في البمد الذؼ أنس فيو أكحد أستفتيو مف مكاليؾ ، قسؿ : فقسؿ : 

 . ﴾ٕٜٔ﴿﴾الحق فيوفإف فخذ بخبلفو  شيءفاستفتو مف أمرؾ فإذا أفتاؾ ب
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كجدنس كحديثيف مختمفيف  إف ىذه القسعدة ليست ىي القسعدة االكلى في معرفة الكحديث كحيث إننس إذا
ال يمكننس أف نعرضيمس عمى أقكاؿ العسمة مبسشرًة بل ال بد مف عرضيمس عمى كتسب هللا كُسنة نبيو 
في أكؿ األمر فإف لـ نجد بعد عممنس بسلنسسخ كالمنسكخ كالمكحكـ كالتشسبو مف األكحسديث كجب 

 ؾ بخبلفيـ .عمينس في ىذه الكحسلة اف نعرضيمس عمى أخبسر العسمة كنأخذ كحيف ذا
أمس الدليل عمى صدؽ الكحديث إذا خسلف العسمة فإف ذلؾ يرجع لمخسلفتيـ ألىل البيت ﴿عمييـ 
السبلـ﴾ كلذلؾ اطمق عمييـ تسمية المخسلفيف ألنيـ كسنكا يخسلفكف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ في كل 

﴿عمييـ  شيء كلذلؾ فإف في خبلفيـ الرشسد كعمى ىذا المعنى جسءت األخبسر عف آؿ الرسكؿ
 السبلـ﴾ .

أتدري ﴿:  ﴾عميو السبلـ﴿عف أبي إسكحسؽ األرجسني رفعو قسؿ : قسؿ أبك عبد هللا منيس مس جسء  
لـ  ﴾عميو السبلـ﴿إف عميا ﴿فقمت : ال أدرؼ فقسؿ :  ﴾بخبلؼ ما تقوؿ العامة؟ ألخذلـ أمرتـ با

 أميرأمره ، وكانوا يسألوف  غيره ، إرادة البطاؿإلى  يكف يديف هللا بديف ، إال خالفت عميو األمة
الذي ال يعممونو ، فإذا أفتاىـ ، جعموا لو ضدا مف  شيءعف ال ﴿عميو السبلـ﴾المؤمنيف 

  .﴾ٖٜٔ﴿﴾عندىـ ، ليمبسوا عمى الناس
 أبس كحنيفة عفكألفعسؿ العسمة ىذه شكاىد عديدة ال يسع المقسـ لذكرىس نختصر منيس مس كسف يقكلو 

 قاؿ عمي عميو السبلـ وأنا أقوؿ خبلفًا لقولو﴿ :  ولك ق ﴾ فيمخسلفتو لؤلئمة ﴿عمييـ السبلـ
ولـ يبقى اال حالة  و وفتاواهأقوالوحكى عنو أنو كاف يقوؿ خالفت جعفر بف دمحم في جميع 

 خبلفو وأفتي الناس بنقيضإلى  يفتحيا حتى أذىبأو فما أدري أنو يغمض عينيو  السجود
  .﴾ٜٗٔ﴿﴾فعمو

رشسد إال أف األصكلييف كمس ذكرنس في أكثر مف مقسـ أصبح األمر كليذا السبب كسف في خبلفيـ ال
عندىـ عمى العكس تمسمًس كحيث انيـ اخذكا أكثر اعتقسدات العسمة كأصكليـ الفقيية كزجكىس في 
كتبيـ زعمًس منيـ بأف العقل ىك الكحكـ في ىذه األصكؿ متنسسيف أقكاؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ 

 ؿ عف اصسبة األكحكسـ كاألصكؿ .بمخسلفة العسمة كُبعد العقك 
 تقية : حاديثخروج األ -ٚ

إف الظركؼ التي مرت عمى أىل بيت النبكة ﴿عمييـ السبلـ﴾ كسنت عمى أعمى مستكيست 
ممس جعل االنظسر كالعيكف تتمفت مف كحكليـ كعمى طكؿ كحيستيـ الشريفة كلذلؾ  االضطيسد كالظمـ

عف أبي عبيدة ، عف أبي مف التقية فقد جسء  فإنيـ كسنكا يفتكف النسس في بعض االكحيسف بشيء
مف  شيءيا زياد ما تقوؿ لو أفتينا رجبل ممف يتوالنا ب﴿قسؿ : قسؿ لي :  ﴾عميو السبلـ﴿جعفر 
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 أعظـإف أخذ بو فيو خير لو و ﴿قسؿ : قمت لو : أنت أعمـ جعمت فداؾ ، قسؿ :  ﴾التقية ؟
ف تر : ﴿ أخرػ . كفي ركاية ﴾ أجرا   .﴾ٜ٘ٔ﴿﴾كو وهللا أثـإف أخذ بو أوجر ، وا 

﴾ قسنكنًس لمعرفة األكحسديث التي خرجت كفق ظركؼ التقية كحيث عمييـ السبلـ﴿ ئمةلقد كضع األ
ما سمعتو مني يشبو قوؿ ﴿قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿عف عبيد بف زرارة ، عف أبي عبد هللا  جسء

  ﴾ٜٙٔ﴿﴾الناس فيو التقية ، وما سمعت مني ال يشبو قوؿ الناس فبل تقية فيو
المقصكد بسلنسس في الخبر ىـ مف خسلف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فمس خرج مف األكحسديث إف 

مكافق لمس عميو المخسلفكف ففيو تقية أمس كحكـ ىذه األكحسديث مف نسكحية العمل بيس فقد صرح األئمة 
عميو ﴿عف أبي عبد هللا ﴿عمييـ السبلـ﴾ بجكاز العمل بسألكحسديث التي خرجت تقية فقد جسء 

ال يسع الناس حتى يسألوا ، ويتفقيوا ويعرفوا إماميـ ، ويسعيـ أف يأخذوا ﴿قسؿ :  ﴾السبلـ
ف كاف تقية  . ﴾ٜٚٔ﴿﴾بما يقوؿ وا 

إف األكحسديث التي خرجت مف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ال يمكف أف يككف بيس معصية  تبسرؾ 
 أكحسديث التقية جسئز .كتعسلى ألنو ال يمكف أف يعصى هللا بكحجة التقية كليذا السبب كسف العمل ب

 العمل بالمشيور : -ٛ

إف مف القكاعد الشرعية لترجيح األكحسديث المتعسرضة ىي قسعدة العمل بسلمشيكر كترؾ الشسذ مف 
ما كاف مف إلى  ينظر﴿... : األكحسديث فقد جسء عف أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ انو قسؿ 

ؾ فيؤخذ بو مف حكمنا ويترؾ أصحاببو المجمع عميو مف حكمًا روايتيـ عنا في ذلؾ الذي 
  .﴾ٜٛٔ﴿﴾...المجمع عميو ال ريب فيوفإف ؾ أصحابالشاذ الذي ليس بمشيور عند 

إف المجمع عميو في األكحسديث ىي األكحسديث التي ينقميس أكثر مف شخص كحتى يصل الكحسؿ إلى 
فسر بسإلجمسع كحد الشيرة ففي ىذه الكحسلة يؤخذ بسلمشيكر كيترؾ الشسذ النسدر كىذه المسألة ال ت

الذؼ زعـ األصكليكف كحجيتو ألف اإلجمسع الذؼ جسء في الخبر بمعنى الشيرة التي يتمتع بيس 
 الخبر كليس إجمسع الفقيسء دكف دليل مف الكتسب كالُسنة فتأمل .

 السعة عند اختبلؼ الحديث وتعسر معرفة الخبر الصحيح : -ٜ

خبلؿ ىذه القكانيف عمى طريقة أىل البيت و كتعرفنس مف كقكانينالكحديث ذكرنس قكاعد بعد أف 
﴿عمييـ السبلـ﴾ التي اعطكىس ألصكحسبيـ لكي يميزكا بيس الكحديث الصكحيح عف غيره أمس إذا 
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تعسر األمر عمينس كلـ نستطع كفق كل ىذه القكاعد أف تمييز الكحديث الصكحيح ففي ىذه الكحسلة 
ذكا بأكحد الخبريف المتعسرضيف مف كّسع األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ عمى شيعتيـ كمكالييـ أف يأخ

عميو ﴿عف سمسعة ، عف أبي عبد هللا  بسب التسميـ إلى يكـ ظيكر القسئـ ﴿عميو السبلـ﴾ فقد جسء
دينو في أمر كبلىمس يركيو : أىل قسؿ : سألتو عف رجل اختمف عميو رجبلف مف  ﴾السبلـ

و حتى يمقي مف يخبره ، يرجئ﴿أكحدىمس يأمر بأخذه كاآلخر ينيسه عنو ، كيف يصنع ؟ فقسؿ : 
 . ﴾ٜٜٔ﴿﴾بأييما أخذت مف باب التسميـ وسعؾ﴿ أخرػ كفي ركاية  ﴾فيو في سعة حتى يمقاه ،

إف ىذه المسألة مف المسسئل التي جسءت لتيسير الديف عمى الرعية فإف هللا يريد بنس اليسر كال يريد 
يس النبي كاألئمة ﴿عمييـ بنس العسر فإف استطعنس تمييز األخبسر كفق القكاعد الشرعية التي سن

ذا اعيتنس المسألة فمكسع عمينس األخذ بأؼ الخبريف كلذلؾ  قسؿ أبك عبد هللا السبلـ﴾ كسف بيس كا 
 ﴾ٕٓٓ﴿﴾إنا وهللا ال ندخمكـ إال فيما يسعكـ﴿:  ﴾عميو السبلـ﴿
 

 وع :ػػػة الموضػػػػخبلص

ـ السبلـ﴾ لمعرفة إف خبلصة المكضكع ىك كجكب التمسؾ بسلقكاعد التي سنيس األئمة ﴿عميي
صكحة الخبر المركؼ عنيـ كقد بينس ىذه القكاعد كقد ثبت مف خبلؿ البكحث ضعف التقسيمست 
التي كضعيس الفقيسء لتمييز الكحديث فمـ ترد أٍؼ منيس في أخبسر األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ ليككف 

كحيف صركحكا بذلؾ قكليـ كحجة عمينس، كقد تبيف أيضًس عدـ صكحة القكؿ الذؼ تبنسه األخبسريكف 
 بصكحة جميع مس كرد في الكتب االربعة كغيرىس .

عرؼ الكحق سية الكحق فآيعرؼ بسلرجسؿ بل ب الكحق اللقد ذكر أمير المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ بأف 
و، كالكحق مس قسلو األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾، فإف معرفتنس ليذا الكحق تعصمنس مف الكقكع تعرؼ اىم

مست فبل يعد قكليـ بقكؿ المعصكـ أبدًا كال يقسرف بسلمرة ميمس بأخطسء الرجسؿ ميمس بمغكا مف مقس
ال تؤدؼ بنس في كل االكحكؿ إلى  -كمس ذكرنس–بمغ في الكثسقة فإف االعتمسد عمى كثسقة الرجسؿ 

القطع بصكحة كبلمو فإف الثقة يتكىـ كينسى كيغمط لعمة فقدانو العصمة، فسلفيصل بيننس كبيف أؼ 
 معرفة أقكاؿ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ في كحجية ىذه المقسلة . مقسلة يتبنسىس أؼ فقيو ىي

لقد ثبت لدينس مف خبلؿ مطسلعة أخبسرىـ ﴿عمييـ السبلـ﴾ بأف عمـ الرجسؿ الذؼ كضعتو العسمة 
كتسمل إلى سسكحة اإلمسمية بعد الغيبة ال كحجية لو مف األسسس بل الكحجية كميس ألقكاليـ التي 

عمى صدؽ الكحديث فإف أؼ كحديث يمر عمى ىذه القكانيف فيثبت مف  بينت القكاعد كالقكانيف الدالة
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خبلليس صكحتو فيك صكحيح كاال فيك بسطل كليس ضعيف كمس سمكه كبيذا البيسف نككف قد انتيينس 
 مف منسقشتنس لكيفية تعسمل المسمميف بشكل عسـ مع الُسنة الشريفة كاإلمسمية بشكل خسص .

 
 
 
 
 

 
 
 

 ثالثًا : اإلجماع
 عند فقياء العامة : جماعاإلأواًل : 

الفقو كحيث استأثر بعنسية خسصة مف  أصكؿمف البكحكث التي نسلت االىتمسـ في عمـ  جمسعاإل
النصكص في القكة  كحيف اعتبركه الدليل الثسلث الذؼ يمي قبل فقيسء المسمميف بشكل عسـ

إف لـ يجد تكجو إلى فإذا أراد مجتيد معرفة كحكمًس لكاقعة مس بكحث كحكميس في الكتسب ف كاالكحتجسج
الُسنة فإف اعيسه األمر نظر إلى إجمسع السسبقيف لو أك المعسصريف فإف كجد بغيتو في اإلجمسع 

 عمل بيس كمسؿ إلييس .
 : جماعتعريف اإل

 أمة مف المجتيديف اتفاؽ عرؼ الفقيسء اإلجمسع بتعسريف مختمفة إال أف اشيرىس عندىـ ىك : ﴿
 ﴾ٕٔٓ﴿﴾شرعي حكـ عمى عصر في والسبلـ الصبلة عميو دمحم

إال أف ىذا التعريف اليتكافق مع األدلة التي أكحتجكا بيس الثبست شرعية اإلجمسع كالتي سنأتي 
 عمى بيسنيس .

 : جماعاإل أدلة

                                                 
 ٚٔص – ٖج –شرح التمكيح عمى التكضيح  - ٕٔٓ



جمسع كقد قسمكا ىذه األدلة مف خبلليس الكحجة عمى شرعية اإل أدعكا دلةسسؽ الفقيسء جممة مف األ
ؼ نأتي فيمس يمي إلى بيسف األدلة التي اكحتج بيس الفقيسء الثبست إلى أدلة قرآنية كأخرػ ركائية كسك 

 شرعية اإلجمسع :
  ية :القرآن دلةاأل

اكحتج الفقيسء ببعض اآليست مدعيف بسنيس تدؿ عمى كحجية اإلجمسع كمشركعيتو كنكحف اختصسرًا 
 ُيَشاِققِ  َوَمفْ ﴿  :لمكبلـ سكؼ ننسقش اقكػ األدلة القرآنية التي اكحتجكا بيس كىي قكلو تعسلى 

ُسوؿَ  ـَ  َوُنْصِموِ  َتَولَّى َما ُنَولِّوِ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َسِبيلِ  َغْيرَ  َوَيتَِّبعْ  اْلُيَدى َلوُ  َتَبيَّفَ  َما َبْعدِ  ِمفْ  الرَّ  َجَينَّ
  ﴾ٕٕٓ﴿﴾ َمِصيًرا َوَساَءْت 

فعي بيذه فسر الفقيسء سبيل المؤمنيف في اآلية الكريمة بسنو مس أجمع عميو الفقيسء كقد تمسؾ الشس
اآلية الكريمة كأدعى كحجيتيس عمى اإلجمسع كقد فند ىذا االدعسء الغزالي كحيف نسقش اقكػ أدلة 

ومف يشاقق الرسوؿ مف بعد ما تبيف لو اليدى ويتبع ﴿وأقواىا قولو تعالى : اإلجمسع بقكلو : ﴿
بيل س إتباعذلؾ يوجب فإف  ﴾غير سبيل المؤمنيف نولو ما تولى ونصمو جينـ وساءت مصيرا

 سئمةفي توجيو األ صوؿالمؤمنيف ، وىذا ما تمسؾ بو الشافعي وقد أطنبنا في كتاب تيذيب األ
ليست نصافي الغرض ، بل الظاىر أف المراد بيا أف  اآليةودفعيا ، والذي نراه أف  اآليةعمى 

مف يقاتل الرسوؿ ويشاقو ويتبع غير سبيل المؤمنيف في مشايعتو ونصرتو ودفع األعداء عنو 
ولو ما تولى ، فكأنو لـ يكتف بترؾ المشاقة حتى تنضـ إليو متابعة سبيل المؤمنيف في ن

  ﴾ٖٕٓ﴿﴾لو فيما يأمر وينيي نقيادنصرتو والذب عنو واإل 
لقد بيف الغزالي كىك شيخ فقيسء العسمة ضعف االكحتجسج بيذه اآلية الكريمة كقد بيف أيضًس اف 

﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كمتسبعتو كقتسؿ اعداء اإلسبلـ تكحت المقصكد مف سبيل المؤمنيف ىك مشسيعة النبي 
رايتو الشريفو كىذا المعنى ال يتنسسب إطبلقًس مع القكؿ بكحجية اآلية عمى صكحة اإلجمسع كاف 
تنزلنس جداًل كقمنس بكحجية اآلية عمى صكحة اإلجمسع فإف اآلية تتكحدث عف المؤمنيف كلـ تذكر 

فإذا كسف اإلجمسع كفق اآلية كحجة فإف اآلية الكريمة قد تكحدثت عف سبيل  الفقيسء كال المجتيديف
المؤمنيف ككل كلـ تخصص اإلجمسع عمى فئة المجتيديف أمس إذا خص الفقيسء اإليمسف 

% مف المسمميف عف سسكحة اإليمسف ألف اإليمسف ٜٜبسلمجتيديف فقط كجب كحجب أكثر مف 
نو طبقية مقيتة اعتسدت عمييس األمـ السسلفة مخصكص بسلمجتيديف فقط كىذا ىراء مكحض بل ا

 كمس سيتبيف لنس طبقية المجتيديف كأستعبلئيـ في طيست ىذه البكحث فأنتظر .
 الروائية : دلةاأل

                                                 

ٔٔ٘سكرة النسسء أية  - 202 
  ٖٛٔص  -الغزالي  -المستصفى  -ٖٕٓ



الفقيسء بسلدليل الركائي كاعتبركه االقكػ مف كحيث المضمكف كقد سسؽ الفقيسء جممة مف تمسؾ 
 تسميمس﴾ كاعتبركىس العمدة في أدلة اإلجمسع منيس قكلو ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص األكحسديث الكاردة عف النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . ﴾ التجتمع أمتي عمى الضبللة ﴾ ك﴿ التجتمع امتي عمى الخطأتسميمس﴾ : ﴿ 
كغيرىس مف األكحسديث كقد اقر جممة مف الفقيسء بضعف أكثر ىذه األكحسديث عندىـ إال إنيـ قد 

ج بسلضعيف إذا كسف مؤيدًا لمس ذىبكا إليو كاسقسط القكؼ إذا عسرضيـ بكحجج اعتسدكا عمى االكحتجس
 كاىية كأعذار خسكية .

: ال تجتمع أمتي  ﴾ص﴿وىو األقوى التمسؾ بقولو ﴿: لقد ذكر الغزالي األدلة الركائية قسئبًل 
 عمى الخطأ وىذا مف حيث المفظ أقوى وأدؿ عمى المقصود ولكف ليس بالمتواتر ، كالكتاب ،

أف نقوؿ تظاىرت الرواية عف رسوؿ  والكتاب متواتر ، لكف ليس بنص ، فطريق تقرير الدليل
المعنى في عصمة ىذه األمة مف الخطأ ، واشتير عمى  اتفاؽمختمفة مع  ألفا ب ﴾ص﴿هللا 

مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بف مالؾ أبف مف الصحابة كعمر و  ةلساف المرموقيف والثقا
: ال  ﴾ص﴿ريرة وحذيفة بف اليماف وغيرىـ ممف يطوؿ ذكره مف نحو قولو عمر وأبي ىأبف و 

تجتمع أمتي عمى الضبللة ، ولـ يكف هللا ليجمع أمتي عمى الضبللة وسألت هللا تعالى أف ال 
فإف يجمع أمتي عمى الضبللة فأعطانييا ومف سره أف يسكف بحبوحة الجنة فميمـز الجماعة ، 

: يد  ﴾ص﴿ف الشيطاف مع الواحد ، وىو مف االثنيف أبعد وقولو دعوتيـ تحيط مف ورائيـ ، وا  
هللا مع الجماعة ، وال يبالي هللا بشذوذ مف شذ وال تزاؿ طائفة مف أمتي عمى الحق ظاىريف ال 
يضرىـ مف خالفيـ وروي : ال يضرىـ خبلؼ مف خالفيـ إال ما أصابيـ مف ألواء ومف خرج 

مف عنقو ، ومف فارؽ  سبلـفقد خمع ربقة اإل فارؽ الجماعة قيد شبرأو عف الجماعة 
  ﴾ٕٗٓ﴿ ﴾الجماعة ومات فميتتو جاىمية .

إف جميع األلفسظ التي كردت في أكحسديث النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ تؤكد عمى أمر كاكحد كىك استكحسلة 
 إننس نجد االمكر اجتمسع أمة النبي عمى الخطأ كىذا المعنى كحق ال ريب فيو كال ينكره أكحد أبدًا إال

التي أجمعت األمة اإلسبلمية عمييس قميمة جدًا كسالقرار بنبكة النبي ﴿صمى هللا عيو كآلو كسمـ 
تسميمس﴾ كأنو خستـ النبييف كاالقرار بكجكب الصبلة كالصـك كالكحج كغيرىس مف المسسئل التي أجمع 

يعطكف ىذا المعنى كقكؿ  المسممكف عمييس كليذا نجد الفقيسء في بداية الكبلـ كحكؿ اإلجمسع
خاصة عمى أمر مف  ﴾ص﴿أمة دمحم  اتفاؽنعني بو  إنما: ف جماعأما تفييـ لفظ اإل﴿الغزالي : 

  ﴾ٕ٘ٓ﴿﴾األمور الدينية
ىذا ىك اإلجمسع في بداية الكبلـ كىك ليذه المكحظة صكحيح كفق ألفسظ األدلة التي اعتمدىس الفقيسء 

 تفصيل في أقكاليـ لمس سيأتي مف الكبلـ فأنتظر .إال أف الفقيسء تأكلكا األكحسديث كسندع ال
                                                 

  ٜٖٔ -ٖٛٔص  -الغزالي  -المستصفى  -ٕٗٓ
 ٖٚٔص  -الغزالي  -المستصفى  -ٕ٘ٓ



 فقيسءكمس ذكر ذلؾ عندىـ  كميس ضعيفة جمسعفقيسء إلثبست كحجية اإلالالتي ذكرىس  كحسديثاأل إف
 عميو قد عمق ﴾ ى الخطأعم﴿:  كفي ركاية ﴾ضبللة ىال تجتمع أمتي عم﴿، فكحديث  الكحديث

: في إسنسده قسئبًل  لمييثمي ، ﴾ع الزكائدمجم﴿، نقبًل عف كتسب  ﴾مسجةأبف  ُسنف﴿ ق كتسبمكحق
بطرؽ في كّميس  ، كقد جسء الكحديث ، كىك ضعيف و كحسـز بف عطسأسم، ك  خمف األعمي أبك
النككؼ في  كقسؿ ﴾ٕٚٓ﴿﴾ىذا حديث غريب مف ىذا الوجو﴿:  قسؿ أبك عيسي الترمذؼك  ﴾ٕٙٓ﴿نظر

قسؿ ك .  ﴾ٕٛٓ﴿﴾َفَضِعيف"  َضبَلَلة ىَعمَ  ُأمَِّتي َتْجَتِمع اَل "  َحِديث َوَأمَّا﴿ : شرح صكحيح مسمـ
لو كاف محفوظًا حكمت بصحتو عمى شرط الصحيح، لكف اختمف فيو عمى معتمر ﴿:  الكحسكـ

 ﴾ٜٕٓ﴿﴾بف سميماف عمى سبعة فذكرىا، وذلؾ مقتضي لبلضطراب والمضطرب مف أقساـ الضعيف
.  ﴾ٕٓٔ﴿﴾جاء الحديث بطرؽ في كميا نظر﴿:  البيضسكؼ  أكحسديثكقسؿ العراقي في تخريج . 

 . ﴾ٕٔٔ﴿﴾لو طرؽ ال يخمو واحد منيا مف مقاؿ﴿كحجر: أبف كقسؿ 
 كف كالخمس ؼالكحسد يثالكحدالممقف في  أبففقد ذكره .  ﴾خطأ َعَمى أمِتي َتْجَتِمع اَل ﴿كأمس كحديث : 

:  َمْفظبِ  َمْشُيور ُىوَ  نعـ . المَّْفظ ِبَيَذا أره لـ الَحِديث َىَذا.«خطأ َعَمى أمِتي َتْجَتِمع اَل »﴿:  قسئبلً 
  ﴾ٕٕٔ﴿﴾«خطأ َعَمى» بدؿ «َضبَلَلة َعَمى»

 أجده لـ﴿:  العبلئيفقد قسؿ عنو .  ﴾ما رآه المسمموف حسنا فيو عند هللا حسف﴿:  أمس كحديث
 الكشف وكثرة البحث طوؿ بعد ضعيف بسند والأصبًل  الحديث كتب مف شيء في مرفوعا
نماو  والسؤاؿ  .  ﴾ٖٕٔ﴿﴾"  مسنده"  في أحمد أخرجو عميو موقوفا مسعودأبف  قوؿ مف ىو ا 

تبيف لنس ممس تقدـ ضعف األكحسديث التي استند إلييس الفقيسء في اكحتجسجيـ عمى صكحة اإلجمسع 
عممس بأف الضعف الذؼ اشرنس إليو نستج مف الطرؽ التي اعتمدىس الفقيسء في تصنيف األكحسديث 

قت آرائيـ كيطركحكف األكحسديث كىذا ىك شأنيـ فأنيـ دائمًس مس يكحتجكف بسألكحسديث الضعيفة إذا كاف
القكية إذا عسرضت مسذىبكا إليو في أصكليـ كبيذا يتبيف لنس بأف األكحسديث التي اتخذىس الفقيسء 
كدليل عمى صكحة اإلجمسع ضعيفة عندىـ إال إننس سنتنزؿ ليـ جدال كنقبل بكل ىذه األكحسديث 

ل لمعنى ىذه األكحسديث كسكؼ الضعيف بشرط التمسؾ بمدلكىس المغكؼ كالنقبل أؼ تأكيل أك تبدي
  يتبيف لمقسرغ فيمس يمي سبب قبكلنس ليذه األكحسديث .
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 : جماعأركاف اإل

 :  ﴾جمسعالمجمعكف كنفس اإل﴿كلو ركنسف 
كىذا مس شيدت بو األخبسر كاألكحسديث  ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص: المجمعكف : كىـ أمة دمحم ﴿وؿ الركف األ 

عمى شرعية اإلجمسع كحيث أنسسؽ المعنى في جميع األكحسديث عمى كحجية  التي اكحتج بيس الفقيسء
إجمسع أمة النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ فسلظسىر مف جميع ألفسظ األكحسديث كحجية إجمسع جميع المسمميف 
إال أف فقيسء العسمة تأكلكا ىذه األكحسديث إلى تأكيبلت مختمفة ممس بدؿ المعنى بسلكمية كأصبح 

إلجمسع ال ينسسؽ مع المعنى الذؼ كرد في أكحسديث النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ بل إلى معنى اجنبي ا
كىك إجمسع الفقيسء دكف األمة كىذه المسألة ىي بكحد ذاتيس تعسرض األدلة التي اكحتج بيس الفقيسء 

 تسميمس﴾ بكحجية إجمسع مف قبل كحيث دلت األخبسر عمى كحجية إجمسع األمة كلـ يقل النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
فقيسء األمة كلـ يقل بسنو ال يجتمع فقيسء امتي عمى ضبللة بل قسؿ ال تجتمع امتي عمى ضبللة 
كىذا مف كحيث المفع مختمف ألف لفع األمة بطبيعة الكحسؿ يكحكي عف جميع مككنست المجتمع 

كحجة في إجمسعيـ دكف النظر في إجمسع كالفقيسء مككف مف ىذه المككنست إال أف الفقيسء جعمكا ال
 بسقي مككنست المجتمع كىذه المسألة بكحد ذاتيس تككحي إلى العنصرية كاالستعبلء كمس سيأتي !

: كفي ىذا الركف يتفرع الفقيسء إلى تفريعست كثيرة جدًا  جمسع: في نفس اإل الركف الثاني
ف اإلجمسع فمف ىذه التفريعست كيتطرقكف إلى قضسيس غير متكافقة مع األكحسديث التي تكحدثت ع

ىك دراستيـ لمسألة أنقراض عصر المجمعيف فقد اختمفكا في ىذه المسألة فبعضيـ قسؿ بسنتيسء 
كحجية اإلجمسع كحيف مكت اخر فقيو أجمع مع المجمعيف كقسؿ بعضيـ بعدـ انتيسء الكحجية كقسؿ 

ت طسئفة أخرػ آخركف إذا كسف العصر ىك عصر الصكحسبة فبل تنتيي كحجية اإلجمسع كقسل
 بأنتيسء الكحجية كغيرىس مف المسسئل كلنس في ىذا الكبلـ نقسش سيأتي .

كىنسلؾ امكر أخرػ تدرس في ىذا الركف أيضًس كسلجية التي صدر عنيس اإلجمسع فيل صدر عف 
إجتيسد الفقيسء أك عف نص كىل كسف اإلجمسع سككتيًس اـ ال كالكثير مف المسسئل التي ذكرىس 

  ﴾ٕٗٔ﴿مستصفىالالغزالي في 
إف الغريب عند فقيسء العسمة ىك قكليـ بصكحة اإلجمسع الذؼ يبتنى عمى النصكص كىذه مفسرقة 

 عجيبة إذ كيف يمكف اف نمجأ إلى اإلجمسع مع تكفر النصكص!! 
لقد بيف الفقيسء اف اإلجمسع المبني عمى النصكص ىك بمعنى اإلجمسع عمى تفسير النصكص 

مف النصكص كإجمسعيـ عمى إستثنسء كل مككنست األمة مس عدا  فقد أجمعكا عمى تفسير العديد

                                                 
 ٔ٘ٔص  -الغزالي  -المستصفى  -ٕٗٔ



الفقيسء مف كحجية اإلجمسع ! فيذا تفسير لمنص أجمع عميو الفقيسء المجتيدكف كأعتبركا إجمسعيـ 
 ىذا كحجة !

لقد كضع فقيسء العسمة شركطًس في نفس اإلجمسع كقد اختمفكا فييس منيس اف اإلجمسع ال يقع إذا 
ف أك الُسنة كىذا كبلـ جميل إال إنيـ زادكا في المقسلة بشرطيـ اف ال عسرضو نص مف القرآ

يعسرض اإلجمسع إجمسع سسبق كىذه المسألة تدعكنس إلى التكقف فإف اإلجمسع إذا صح بكحيث 
تكحقق إجمسع األمة اإلسبلمية كميس فإف إجمسعيـ مرة أخرػ عمى النقيض يؤدؼ بنس إلى اضطراب 

 ىذه األمة عند إجمسعيس . القسنكف الذؼ بني عميو عصمة
إف ىذا التنسقض لـ يكحصل عمى مر التأريخ كحيث لـ يشيد التأريخ إجمسع األمة اإلسبلمية كميس 
عمى مسألة مس ثـ أجمعكا بعد ذلؾ عمى النقيض بل اف الذؼ شيدنسه قد تكحقق بسلفعل ىك إجمسع 

مسع األكؿ كىذه النقطة الفقيسء عمى بعض المسسئل ثـ تمى إجمسعيـ ىذا إجمسع عمى نقيض اإلج
في غسية األىمية إذ يتبيف مف خبلليس أستكحسلة ككف الفقيسء ىـ األمة التي كصفت في أكحسديث 
النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ بسلعصمة عند إجمسعيس فإف العصمة التتكافق مع التنسقض كىذا التنسقض قد 

جمعكا مرة أخرػ عمى النقيض فأيف العصمة في كقع فيو الفقيسء كحيف أجمعكا عمى مسألة مس ثـ أ
إجمسعيـ ككحبلؿ هللا كاكحد ككحرامو كاكحد كعمى مر السنيف إلى قيسـ يكـ الديف كبيذا يتبيف لنس اف 
العصمة تشمل األمة اإلسبلمية كميس إذا تكحقق إجمسعيس عمى أمر كاكحد دكف تمييز أك إستثنسء 

 مـ . بيف الفرؽ اإلسبلمية أك مككنست المجتمع المس
 عند فقياء العامة : جماعاإل أنواع

 نكاعشكسؿ مختمفة كلـ يتفقكا في كحجية جميع ىذه األأك  جمسع إلى أنكاعاإل العسمة قسـ فقيسء
كسنبدأ إف شسء هللا تعسلى ببيسف بعض ىذه األنكاع كقكلنس بعض ىذه األنكاع ألف الفقيسء قسمكا 

نتمكف مف عرضيس في بكحثنس ىذا بشكل مفصل اإلجمسع إلى اقسسـ عديدة كأنكاع مختمفة قد ال 
كىذا االختبلؼ كالتقسيـ ىك ممس أعتسد عميو الفقيسء فقد اعتسدكا عمى التفريعست التي تزيد 
المكاضيع كالمسسئل تعقيدًا كتبعد المكضكع عف ركح الشريعة اإلسبلمية كمس انيس تصعب الديف 

 عمى المسمميف كتنفرىـ منو .
جمسعك  إجمسع قطعيسع في البدء إلى لقد قسـ الفقيسء اإلجم التسـ  جمسعسإلب كسمسه آخركف  ظني ا 

 : النسقص جمسعكاإل
 :  التػاـ جماعاإل

دكف  جميع المجتيديف في العصر الكاكحد اتفسؽ ىك مس تكحقق فيوأؼ  ىك مس تكحقق ركنو تسمًس،
عصر ك أ جمسعمكحل اإل مسألةفي الأك في المجتيديف سكاًء  مع تكحقق سسئر شركطو إستثنسء



التسـ ىك الكسمل في ركنو كشركطو كيككف قطعيًس في داللتو كىك المراد  جمسعكعميو فسإل جمسعاإل
 .  طبلؽعند اإل

 :  الناقص جماعاإل

اختل فيو شرط أك المجتيديف كخسلف األقل.  أكثراتفق بأف ، جمسعكىك مس لـ يكتمل فيو ركف اإل
تسسىبًل أك تجسكزًا،  سً إجمسع ى ىذا اإلجمسععم يطمقعندىـ كفي ىذه الكحسلة  مف شركطو المعتبرة

الشيخيف ﴿أبي  ستفسؽالمختمف فييس، ك جمسعاإل أنكاعالداللة، كينطبق عمى سسئر  كيككف ظني
المذاىب  اتفسؽأك  المدينةأىل  إجمسعبعض التسبعيف أك  اتفسؽأك ، عمى أمر معيف  بكر كعمر﴾

 .سء كحجيتو كعسرضيـ آخركف مف االتفسؽ الذؼ زعـ بعض الفقي كغيره األربعة
مقطوع إلى  ينقسـ جماعاإل ﴿: مس ىذا نصو  ُقدامةأبف قسؿ كعف ىذيف النكعيف مف اإلجمسع 

مع الشروط التي ال تختمف فيو مع وجودىا، ونقمو  تفاؽومظنوف. فالمقطوع ما وجد فيو اال 
ختبلؼ فيو، توجد شروطو مع االبأف التواتر. والمظنوف ما اختمف فيو أحد القيديف؛ أىل 
جماعفي بعض العصر، و  تفاؽكاال  يوجد القوُؿ مف أو التابعيف عمى أحد َقْوَلي الصحابة،  ا 

  ﴾ٕ٘ٔ﴿﴾توجد شروطو ولكف ينقمو اآلحادأو البعض والسكوت مف الباقيف، 
 السككتي جمسعالصريح كاإل جمسعسإلىك مس أطمق عميو الفقيسء ب جمسعلئل خرػ كمف التقسيمست األ

 : 
 :  صريحالاإلجماع 

 اآلراءجميع  اتفسؽالمعركضة، مع  مسألةمجتيد برأيو في ال ىك اإلجمسع الذؼ يتـ بتصريح كل
 . عند جميع فقيسء العسمة  عمى كحكـ كاكحد. كىذا ال خبلؼ في كحجيتو

 :  كوتيػالساإلجماع 

كىك أف يصرح بعض المجتيديف بسلكحكـ نطقًس كينتشر ذلؾ بيف بقية المجتيديف فيسكتكا عف 
كراه ، كيككف ىذا القكؿ قد بمغيـ كليستاإل ىنسؾ قرينة تدؿ  نكسر، كال يككف سككتيـ عف خكؼ كا 

في كحجيتو فقيسء مف المذاىب االربعة الاختمف مف اإلجمسع كىذا النكع  الرفضعمى الرضس أك 
أنو كحجة  الفقيسء أغمب عند كالراجح ﴾ٕٙٔ﴿قكالً عشر  ىاثن ، بمغت األقكاؿ فيو تبلفًس شديداً اخ

                                                 
 ٕٖٔص  -عبد هللا بف أكحمد بف قدامة المقدسي  -ركضة النسظر كُجّنة الُمنسظر  -ٕ٘ٔ
 . ٕٓ٘ -ٜٗٗص  ٗج -الزركشي  -البكحر المكحيط  -ٕٙٔ



جك  كالراجح  ﴾ٕٚٔ﴿الشسفعية أكثر، كىك قكؿ جميكر الكحنفية ك أشترطكىس دكف دليل ، بشركط  مسعا 
  ﴾ٕٛٔ﴿بف كحنبل أكحمدعند 

فانتشر في  قوالً إذا قاؿ بعض الصحابة : ﴿ ة مس ىذا نصودامقُ أبف قسؿ كعف اإلجمسع السككتي 
ف كاف فعف  إجماعفي تكميف فميس ب قوالً لـ يكف فإف بقية الصحابة فسكتوا  رضي هللا  أحمدوا 
 وقاؿ بعضيـ يكوف حجة وال يكوف جماعا الشافعية أكثروبو قاؿ  إجماععنو ما يدؿ عمى أنو 

تدؿ قرائف قواًل إال أف ساكت إلى  وال ننسب اً إجماعال يكوف حجة وال  آخروف وقاؿ جماعة 
ا وقد يسكت مف غير إضمار الرض بو ألخذعمى أنيـ سكتوا مضمريف لمرضا وتجويز ا حواؿاأل

﴾... ﴿ٕٜٔ﴾  
أف الكرخي مف الحنفية واآلمدي مف الشافعية يعتبرانو حجة ظنية فيما يراه : ﴿ أيضسً كقسلكا 
  ﴾ٕٕٓ﴿﴾الحنفية والحنابمة حجة قطعية أكثر

السككتي كىذا  جمسعنبلكحع ممس تقدـ كحجـ االختبلؼ الذؼ نشب بيف الفقيسء في كحجية اإل
الظف كالظف ال يغني مف الكحق شيء عبلكة كنسقشنسه فيك ضرب مف لك تنزلنس جدال  جمسعاإل

عمى اف كبسر فقيسء المذاىب كسنكا مف أصكحسب السطكة إذ كسف ليـ شأف كبير في ببلط 
السبلطيف فكـ مف مذىب قد أزدىر بفضل سيكؼ الكحكسـ كأمكاليـ فبل يتصكر اإلنسسف اف 

ديف عف ببلط الخكؼ لـ يكف مكجكدًا عند بعض الفقيسء كخصكصًس أكلئؾ الذيف كسنكا بعي
السبلطيف فكيف يستطيع مثل ىؤالء البسطسء االعتراض عمى أصكحسب السطكة مف فقيسء الببلط 
االمكؼ أك العبسسي عممس اننس قد ذكرنس األكحداث التي كحدثت بيف فقيسء تمؾ الكحقبة الزمنية كمدػ 

 تأثر سسكحة الفقيسء بقكة السمطسف كأمكالو .
 

 اف :بالزماف والمك جماعتقييد حجية اإل

 الزماني : جماعاإل

فذىب بعضيـ إلى القكؿ بكحجية اإلجمسع  جمسعنعقسد اإلإزمسف كمكسف  مسألةأختمف الفقيسء في 
 ىذه المسألةاختمفكا في كالتسبعيف كىذا اإلجمسع زمسني كمس ىك معمكـ كقد  عصر الصكحسبةفي 
 : قكليفإلى 

                                                 
/اإلكحكسـ في أصكؿ  ٕط ٕٓٔص - ٖج -الكحسج  أبف أمير -/ التقرير كالتكحبير  ٜٚٗ-ٜ٘ٗص - ٗج -المكحيط البكحر  -ٕٚٔ

 . ٕٜٔص  – ٖج - اآلمدؼ –األكحكسـ 
 . ٖ٘ٔص  -عبد هللا بف أكحمد بف قدامة المقدسي  -ركضة النسظر كُجّنة الُمنسظر  -ٕٛٔ
 . ٔ٘ٔص-ٔج -مة المقدسي عبد هللا بف أكحمد بف قدا -ركضة النسظر كُجّنة الُمنسظر  -ٜٕٔ
 .ٓ٘ص -ٔج –شرح المعتمد  -ٕٕٓ



ستكحسلة كقكعو كمعرفتو فيمف إلخسص بعصر الصكحسبة كالتسبعيف،  جمسعاإلإف : وؿ القوؿ األ 
 الظاىرأىل ذىب داود وشيعتو مف ﴿: كقد ذكره الغزالي في قكلو  ، كىك قكؿ الظسىرية بعدىـ
بف كحنبل  أكحمدكالى ىذا القكؿ ذىب أيضًس  ﴾ٕٕٔ﴿﴾مف بعد الصحابة إجماعأنو ال حجة في إلى 

 فقط أبي بكر كعمرالشيخيف  إجمسع كذىب آخركف إلى القكؿ بكحجية . كقسؿ بو بعض الشسفعية
  ﴾ٕٕٕ﴿كحجة قطعية قكليمس إجمسعًس ذايجعمكف ك 

 .الفقيسء  كحجة في كل عصر مف العصكر، كىك قكؿ جميكرإف اإلجمسع : القوؿ الثاني
 إجماعقاؿ قـو ، ال يعتد ب﴿: ذكر الغزالي اختبلؼ الفقيسء في القكليف السسبقيف كذلؾ في قكلو 

تابعيف بعد الصحابة ، ولكف ال يعتد بخبلؼ التابعي ال إجماعوقاؿ قـو : يعتد ب غير الصحابة
الصحابة بخبلفو ، وىذا فاسد ميما بمغ التابعي رتبة  إجماعفي زماف الصحابة وال يندفع 

جميع األمة ، بل  إجماعغيره ال يكوف  إجماعو مف األمة ، فألن ، جماعقبل تماـ اإل جتياداإل
  ﴾ٖٕٕ﴿﴾الكل إجماعالبعض ، والحجة في  إجماع

 الفقيسءقد تنسزع كقعكا في االختبلؼ أيضًس ف كل عصرأىل  إجمسعالفقيسء الذيف قسلكا بكحجية  فإ
 مسألةبعد مدة البكحث كالتأمل كالنظر في ال يتكحققتنسزعًس كبيرًا في تكحديدىـ لضسبط العصر ىل 
بعد  سسئر المفعكؿ جمسعيككف اإل كىل اـ ال سإجمسعبكحيث إذا اتفقكا بعده كلك لمكحظة يككف ىذا 

 المسألة .مجتيديف الذيف نظركا في كفسة آخر ال
يقكؿ :  يـمع مبلكحظة أف جميع ه المسسئل كسنت كمس زالت مكحبل لبلختبلؼ بيف الفقيسءىذإف 
أؼ اف جميع اإلجمسعست التي كحدثت في كل  ﴾المسضي ال يعتبر ، كالمستقبل ال ينتظر﴿

معسصريف ككحصل في ىذه المسألة العصكر المسضية كاإلجمسعست المستقبمية غير ممزمة لم
ر انقراض عصمنسقشست عديدة كبكحكث متفرعة غسية التفريع كحتى أختمف الفقيسء في مسألة 

 ؟ أختمفكا إلى قكليف : اـ ال المجمعيف ىل ىك شرط في اإلجمسع
إف العصمة تشمل الفقيسء المجتيديف عند اتفسقيـ عمى مسألة مس بعد أنتيسء فترة : وؿ القوؿ األ 

نظرية العصمة تطبق فإف فإذا مس انتيى المجتيدكف مف النظر في القضية ث كالدارسة فييس البكح
ف  ىنسسى كىذا قكؿ كاف كسف لمكحظة فقط كا عمى قكؿ فيك الكحق الذؼ ال كحق سكاه أجمع، كا 

 .الفقيسء  جميكر
 يمتدكدراستيس ك  المسألةىك مف بعد النظر في  جمسعالعصر المشترط في اإلإف :  القوؿ الثاني

انقراض عصر ﴿، كىذا مس يعبر عنو بػ كفسة آخر المجتيديف الذيف نظركا في تمؾ القضيةإلى 
 . ﴾المجتيديف

                                                 
 ٓ٘ص -ٔج –شرح المعتمد  . / ٜٗٔ–ص  -الغزالي  -المستصفى  -ٕٕٔ
 ٓ٘ص -ٔج –شرح المعتمد  -ٕٕٕ
 ٙٗٔ–ص  -الغزالي  -المستصفى  -ٖٕٕ



إف ىذيف القكليف ال يتنسسبأف مع أدلة اإلجمسع مف األسسس فإف األكحسديث قد اشسرت إلى كقكع 
الفقيسء فقط فإف األمة في دائرة العصمة عند إجمسعيس كاف تنزلنس جدال كقمنس بأف األمة تعني 

العصمة الكاردة في األكحسديث لـ تقيد اإلجمسع ال بأنقراض العصر كال بستفسؽ مكحدكد بمكحظست بل 
 اف اإلجمسع ال بد مف اف يقع عمى مر العصكر كاالزمنة فمـ تشيد األكحسديث تقييد لئلجمسع أبدًا.

 
 
 
 
 
 المكاني : جماعاإل

قسده بعض الفقيسء منيـ مسلؾ بف انس إمسـ ذىب إلى القكؿ بكحجية اإلجمسع بشرط مكسف انع
المسلكية كحيث ذىب إلى كحجية إجمسع أىل المدينة فقط كذىب آخركف إلى كحجية إجمسع أىل 
الكحرميف مكة كالمدينة كغيرىس مف البمداف كىذا اإلجمسع يكحدد كحجيتو مكسف كقكعو كقد ذكر 

المدينة فقط ، وقاؿ قـو : أىل  إجماعقاؿ مالؾ : الحجة في  ﴿الغزالى ىذه األقكاؿ قسئبًل : 
 ﴾ٕٕٗ﴿﴾الحرميف مكة والمدينة والمصريف الكوفة والبصرةأىل  إجماعالمعتبر 

عمى  الشسفعي أنكركقد كقع الخبلؼ أيضًس بيف الفقيسء عمى كحجية ىذا النكع مف اإلجمسع كحيث 
النبي بكحجة اف المدينة ىي مكطف المدينة كميـ أىل  إجمسعالمسلكية قكليـ أف المعتبر ىك 

 كألزميـ بسلمخسلفست الكثيرة التي خسلفكا فييس الصكحسبة كأبي بكر كعمر كأصكحسبو ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿
  ﴾ٕٕ٘﴿إجمسع جميع الفقيسء في البمداف كميسالمعتبر ىك  جمسعأف اإلالشسفعي يرػ  كسفك 

 

ف اإلجمسع الشرعي الذؼ نقكؿ : إف ىذيف النكعيف مف اإلجمسع أؼ المكسني كالزمسني ىمس ليسس م
كرد ذكره في أكحسديث النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كحيث لـ تكحدد األكحسديث زمسنية أك مكسنية اإلجمسع بل 
اف اإلجمسع الذؼ ذكر في أقكاؿ النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ تكحدث عف إجمسع األمة كميس عمى أمر 

 مع كل التفريعست التي ذىب إلييس الفقيسء ككمس قرأنس .  كاكحد كىذا المعنى غير منطبق
يسء في بكحكثيـ كأختمفكا كالتي اثسرىس الفق جمسعسنتطرؽ فيمس يمي لبيسف بعض المسسئل المتعمقة بسإل

  فييس غسية االختبلؼ كسكؼ نقتصر عمى بعض منيس فيمس يمي :
 

                                                 
 ٛٗٔ- ٚٗٔ –ص  -الغزالي  -المستصفى  -ٕٕٗ
 ٕٛٗ - ٕٓٗص  -تسريخ الفقو اإلسبلمي  - ٕٕ٘



 : ؟ أـ الحجة ىل ىو  كثراأل  إجماع مسألة

 مسألةفي ىذه ال أألكثرية ىل ىك كحجة اـ ال ؟ انقسـ الفقيسء إجمسع مسألةي أختمف الفقيسء ف
 : عمى قكليف
 الفقيسء كاكحتجكا بأكحسديث اإلجمسع كقسلكا بأف الكحجية : ليس بكحجة كىك قكؿ جميكروؿ القوؿ األ 

مع القمة فميست  أكحيسنسً كقد يككف الصكاب  -أؼ جميع فقيسء األمة  – األمة إنمس تقع إلجمسع
 عبرة بسلكثرة كيف ال ؟ كقد ذـ الشرع الكثرة في عدد مف النصكص .ال

إف ىذا القكؿ ممتبس بيف الكحق كالبسطل كحيث اف الكثرة ليست كحجة عمى اكحقية أؼ مسألة كسنت 
كىذا أمر ال خبلؼ فيو إال أف الفقيسء بجممتيـ ىـ قمة في األمة فإجمسعيـ يعني إجمسع القمة 

بسإلجمسع المقصكد في األكحسديث الشريفة ألف األكحسديث ككمس  كىذا أيضًس اف تكحقق فيك ليس
 ذكرنسىس قد ذكرت إجمسع األمة كلـ تذكر إجمسع الفقيسء .

 
 بكر كأبك مف المسلكيةخكيز منداد أبف ك  و كحجة ، كىك قكؿ أبف جرير الطبرؼ : أن القوؿ الثاني

قد ذكر اآلمدؼ اختبلؼ كغيرىـ ك  كحنبل بف أكحمدك  المعتزلة مف الخيسط الكحسيف كأبك الرازؼ 
 فذىب ،قلاأل مخالفة مع كثراأل  إجماع انعقاد في اختمفوا﴿الفقيسء في ىذه المسألة في قكلو : 

 الخياط الحسيف وأبو الرازي  بكر وأبو الطبري  جرير بف دمحم وذىب ينعقد ال أنوإلى  وف كثر األ 
 عدد أفإلى  قـو وذىب . انعقادهإلى  عنو، الروايتيف إحدى في حنبل بف أحمدو  المعتزلة، مف
ال دونو، جماعباإل يعتد لـ التواتر بمغ إف قلاأل   ﴾ٕٕٙ﴿﴾بو معتدا كاف وا 

إف مسألة الكثرة كالقمة مف المسسئل التي كردت بكثرة في آيست الكتسب الكريـ كأكحسديث الُسنة 
 الَ  ُىـْ أكثر ﴿الشريفة كقد شيدت العديد مف اآليست الكريمة بذـ الكثرة منيس قكلو تعسلى : 

 الَ  ُىـْ أكثر ﴿تعسلى :  ولك كق ﴾ٕٕٛ﴿﴾ُيْؤِمُنوفَ  اَل  ُىـْ أكثر ﴿ كقكلو تعسلى : ﴾ٕٕٚ﴿﴾َيْعِقُموفَ 
 كاآليست بيذا المعنى كثيرة . ﴾ٖٕٓ﴿﴾َيْجَيُموفَ  ُىـْ أكثر ﴿تعسلى :  ولك كق ﴾ٜٕٕ﴿﴾َيْعَمُموفَ 

كؿ إف الذؼ يبطل قكؿ مف أدعى عصمة إجمسع األكثر ىك أف أكثر الفقيسء قد أجمعكا عمى الق
بعدـ كحجية إجمسع األكثرية فيمـز عمى مف تمسؾ بكحجية إجمسع األكثرية األخذ برأؼ أكثر الفقيسء 

 القسضي بعدـ اعتبسر إجمسع األكثرية كحجة .

                                                 
 ٖٕ٘ص – ٔج – دؼاآلم –االكحكسـ  - ٕٕٙ
 ٖٙسكرة العنكبكت آية  - ٕٕٚ
 ٓٓٔسكرة البقرة آية  - ٕٕٛ
 ٖٚسكرة االنعسـ آية  - ٜٕٕ
 ٔٔٔسكرة االنعسـ آية  - ٖٕٓ



لـ يكتِف بعض الفقيسء بأدعسء كحجية إجمسع األكثر بل قد أدعى النظسـ المعتزلي اف قكؿ الكاكحد 
 جماعأف اإلإلى  وذىب النظاـ﴿الي ذلؾ في قكلو : إذا اقيمت كحجيتو فيك إجمسع كمس نقل الغز 

ف كاف قوؿ واحد   ﴾ٖٕٔ﴿﴾عبارة عف كل قوؿ قامت حجتو ، وا 
كىذا القكؿ غسية في الشذكذ كالغرابة إذ كيف يمكف الؼ إنسسف اف يقكؿ قكاًل ثـ ينسبو إلى 

 اإلجمسع فيل اإلجمسع ىك قكؿ الكاكحد !!
 

 : مةاأل إجماعالفقياء أـ  إجماع

األكحسديث التي استدؿ بيس الفقيسء عمى كحجية إجمسع األمة فإذا تكحقق إجمسع األمة  لقد دلت
اإلسبلمية بكل مككنستيس عمى شيء مس فإف العصمة ال تغسدر ذلؾ اإلجمسع كليذا اإلجمسع شكاىد 

كجكب ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كاألمة مجمعة عمى عديدة منيس اف األمة مجمعة عمى صدؽ نبكة دمحم 
الصمكات الخمسة كالكحج كالصيسـ كالزكسة كبر الكالديف كغيرىس مف االمكر كاف كسنت المسسئل 
المجمع عمييس مف قبل األمة قميمة إال أف مس ييمنس ىك تكحقق العصمة عند تكحقق إجمسع األمة 

 كميس كمس دلت األكحسديث عمى ذلؾ .
سع كحيث اتفقت كل األكحسديث عمى لفع إف المبلكحع مف األخبسر كركد لفع األمة في مسألة اإلجم

األمة كلـ يخصص كال كحديث كاكحد لفظس خسصًس بسلفقيسء فقط كلذلؾ فإف ىذه المسألة كسنت مكحبل 
لمنزاع بيف الفقيسء كقد ذىب جميكر الفقيسء إلى القكؿ بكحجية إجمسع الفقيسء فقط ألنيـ أىل الكحل 

 أتي ذكره .كالعقد كعدك بسقي النسس كسلمجسنيف كالصبيسف كمس سي
في قبسؿ ىذا القكؿ ذىب بعض الفقيسء إلى القكؿ بأف اإلجمسع إنمس يككف كحجة عند إجمسع األمة 
كميس كبجميع مككنستيس كمف الذيف صرح بيذا القكؿ ىك اآلمدؼ في كتسبو األكحكسـ كحيث قسؿ مس 

 وف يك وبدونيـ ، قطعيا يكوف  فيو العواـ دخوؿ عند جماعباإل االحتجاج أف﴿ىذا نصو : 
 ﴾ٕٖٕ﴿﴾ظنيا

كقد أستدؿ اآلمدؼ بنفس األدلة التي استدؿ بيس جميكر الفقيسء إال أف اآلمدؼ ذىب إلى القكؿ 
بأف العكاـ مف األمة كبدكنيـ ال يككف اإلجمسع اال ظنيًس كىك ليس بكحجة إذا لـ يتكحقق إجمسع 

لؾ يعني إستثنسء أكثر األمة كميس ككمس ذكرنس ذلؾ إذ لك استثنينس العكاـ كمس يسمييـ الفقيسء فإف ذ
 % مف األمة فيل يعقل اف يتكحقق اإلجمسع مع ىذا اإلستثنسء ؟؟!!ٜٜمف 

إف قكؿ اآلمدؼ ىذا يعد خرقًس ألصل اإلجمسع القسضي بإستثنسء العكاـ مف اإلجمسع كعميو ال 
جمسع األكثر ليس  يصبح القكؿ بإجمسع الفقيسء دكف األمة كحجة ألنو قد أصبح إجمسعس لؤلكثر كا 

                                                 
 ٖٚٔص  -الغزالي  -المستصفى  - ٖٕٔ
 ٕٕٛ ص- ٔج – اآلمدؼ –االكحكسـ  - ٕٖٕ



جة عندىـ كعميو يسقط اكحتجسج الفقيسء بككف اإلجمسع مخصكصًس بيـ دكف األمة لككف ىذا بكح
 اإلجمسع أصبح إجمسعس نسقصًس بخركج اآلمدؼ منو كاإلجمسع النسقص ليس بكحجة عند الفقيسء. 

فرؽ بأكمميس مف المسمميف كمس  ستثنسءراكحكا إلجمسع مف اإل مةاستثنكا عسمة األبعد أف ف الفقيسء إ
 مف الجميع عند الجاـز العمـ ويفيد قطعًا، حجة جماعاإل أف﴿:  الركحمكت فكاتحصسكحب  قسؿ
  ﴾ٖٖٕ﴿﴾المعتزلة مف والنظاـ والشيعة، الخوارج، الحمقى مف بشرذمة يعتد وال القبمة،أىل 
 كل عمى بو العمل يجب شرعية حجة جماعاإل أف عمى المسمميف أكثر أتفق﴿:  اآلمدػ قسؿك 

  ﴾ٖٕٗ﴿﴾المعتزلة مف والنظاـ والخوارج لمشيعة خبلفا مسمـ
مع قكليـ  جمسعالمسمميف عمى كحجية اإل أكثر ستفسؽك قكؿ الفقيسء بىف مف المفسرقست العجيبة إ

عمى  الفقيسء أكثر إلجمسعليس بكحجة فكيف جسز ليـ كضع الكحجية  كثراأل بأف إجمسعكأعترافيـ 
عمى كحجيتو يجكز االكحتجسج بو  ال سعجماإلبأف عممًس بسنيـ قد ذكركا  جمسع نفسو ؟!كحجية اإل

بمعنى ال يجكز اثبست الشيء مف نفسو فكيف كىـ قد استدلكا اآلف عمى كحجية اإلجمسع بسإلجمسع 
كيسليت اف ىذا االستدالؿ تسـ إذ انيـ قد أستدلكا بإجمسع نسقص عمى كحجية اإلجمسع كقد بينس 

 مسيككف تسـ أك نسقص كالنسقص ىك مذىب الفقيسء في اإلجمسع كحيث قسلكا بأف اإلجمسع امس اف 
 عندىـ اختل فيو شرط مف شركطو المعتبرةأك كخسلف األقل عميو المجتيديف  أكثراتفق 

جمسعيـ عمى كحجية اإلجمسع نسقص بطبيعة الكحسؿ إذ اف ىنسلؾ مف مجتيديف مف فرؽ إسبلمية  كا 
إلجمسع نسقص لـ يبمغ قسلكا بعدـ كحجيتو كعميو فإف االكحتجسج بإجمسع مجتيدؼ األمة عمى كحجية ا

التمسـ كلذلؾ قسلكا بإستثنسء الفرؽ المخسلفة ليـ كىذا اإلستثنسء يعني خركج ىذه الفرؽ عف األمة 
اإلسبلمية عند الفقيسء طبعًس إذ اف الفقيسء استثنكا في بسدغ األمر األمة كميس اال المجتيديف ثـ 

 ئلجمسع !!راكحكا يستثنكف مجتيديف مف فرؽ إسبلمية لمجرد مخسلفتيـ ل
اإلجمسع الذؼ تبنسه الفقيسء كأخرجكا مف األمة مس اخرجكا في سبيل اعبلء كممتو ىل يعمـ إف 

القسرغ الكريـ بسنو مبني في أغمب اكحيسف انعقسده عمى إجتيسد المجتيديف كقيسسيـ كاستكحسسنستيـ 
  ﴾ٖٕ٘﴿﴾وقياس ويكوف حجة إجتيادعف  جماعيجوز انعقاد اإل﴿قسؿ الغزالي : 

يس تتأرجح بيف الخطأ كالصكاب فقد ألن يسأجمعبطبلف ىذه الطرؽ ب جتيسدس في مبكحث اإللقد بين
اف تككف  أيضسً يمكف امضسء الخطأ في شرع هللا تعسلى كال يمكف  الك يصيب المجتيد كقد يخطأ 

 الكسفركف الكحجة بيف العبد كربو مبنية عمى الخطأ كمف كحكـ بغير مس انزؿ هللا فأكلئؾ ىـ 
                                                 

ص  – ٕى شرح المنيسج ج/ اإلبيسج ف ٛص - ٕالرازػ ج -بتصريف بسيط / المكحصكؿ  ٖٕٔص  – ٕفكاتح الركحمكت ج - ٖٖٕ
 ٔٗٗ-ٓٗٗص  – ٗ/البكحر المكحيط لمزركشى ج ٜٕ٘ص - ٔ/ أصكؿ السرخسى ج ٖٚٔص  – ٔالغزالي ج –/ المستصفى  ٕٖ٘

رشسد الفكحكؿ ج ٕٖٓٔ، ٜٖٓٔ، ٘ٓٔٔ، ٕٓٔٔ/ الرسسلة لمشسفعى فقرات رقـ الكحسج  أبف أمير -/ التقرير كالتكحبير  ٕٜٕص  – ٔ/ كا 
  ٓٛص - ٖج -

 ٕٓٓص – ٔج – اآلمدؼ –االكحكسـ  - ٖٕٗ
 ٖ٘ٔص  -الغزالي  -المستصفى  - ٖٕ٘



ـُ اْلَكاِفُروفَ ﴿:  ؿ تعسلىقس لفسسقكف كا كالظسلمكف  ـْ َيْحُكـ ِبَما َأنَزَؿ َّللّاُ َفُأْوَلػِئَؾ ُى ...  ﴾ٖٕٙ﴿َوَمف لَّ
ـُ الظَّاِلُموفَ فَ  ـُ اْلَفاِسُقوفَ ... ﴾ٖٕٚ﴿ُأْوَلػِئَؾ ُى   .﴾ٖٕٛ﴿﴾ َفُأْوَلِئَؾ ُى

اإلجمسع في كحسؿ  الفقيسء استثنكا مف األمة أكثرىس كاعتبركا تكحقق أغمب فيمس تقدـ اف ذكرنسبعد أف 
أؼ مس  –إجمسعـ فقط امس اآلف فسنبيف مس قسلو الفقيسء في شأنيـ مف جية كشأف بسقي األمة 

 مف جية أخرػ :  -يسمكنيـ بسلعكاـ
 
 : جماعحاؿ الفقياء في اإل -ٔ

أدعى أغمب الفقيسء اف كحجية اإلجمسع ال تنعقد إال بإجمسعيـ كاف أجمعت األمة كميس فإف 
ذا أجمع الفقيسء فيكحـر عمى النسس إجمسعيـ نسقص مس دا ـ الفقيسء غير مجمعيف مع األمة كا 

إذا خسلفو مجتيد ينعقد  ال جمسعاإلمخسلفتيـ في ذلؾ بل ذىبكا إلى أقكاؿ غسية في الغرابة منيس أف 
خالف لـ  إذابالمجتيد الفاسق المبتدع  جماععدـ انعقاد اإل﴿فسسق مبتدع كمس قسؿ الغزالي : 

 ﴾ٜٖٕ﴿﴾لـ يكفر ، بل ىو كمجتيد فاسق وخبلؼ المجتيد الفاسق معتبر إذاونو د جماعينعقد اإل
  ﴾ٕٓٗ﴿﴾و ليس يدري أنو فاسقفإنوالمبتدع ثقة يقبل قولو ، كقسؿ أيضًس : ﴿

إذا تنزلنس جداًل كقمنس بصكحة إجمسع الفقيسء فقط فإف الفقيسء قد ادعكا في عمـ الرجسؿ ككمس ذكرنس 
سسق فكيف بيـ كىـ يجعمكف لكبلمة كحجة في اإلجمسع ؟ بل في ﴿مبكحث الُسنة﴾ عدـ تصديق الف

كحتى كبلـ صسكحب البدعة ؟ كيف ىذا كىـ قد اسقطكا كبلمو في عمـ الكحديث كىـ ىسىنس يجعمكف 
في كبلمو كحجة ؟ فيذا تنسقض غريب بل اف االغرب مف ذلؾ انيـ كقعكا في تنسقض آخر كىك 

عمى اف مف يخسلف اإلجمسع ىك مف أىل الزيغ مس نقمو أبف تيمية كحيث قسؿ اف الفقيسء أجمعكا 
ويعدونو  جماعالسمف كاف يشتد إنكارىـ عمى مف يخالف اإلفإف  ﴿: كالضبلؿ كذلؾ في قكلو 

  ﴾ٕٔٗ﴿﴾الزيغ والضبلؿ أىل مف 
إف مسألة ادعسء اإلجمسع مف المسسئل المضكحكة عند فقيسء العسمة فكل كاكحد منيـ يتكمـ بكبلـ 

مسع األمة ككأف األمة أصبكحت تكحت لسسنو فعميو اف يقكؿ كعمى األمة كينسب ذلؾ الكبلـ إلى إج
اف ترضى بمقسلتو كتجمع مع مس يريد فيذا الغزالي قد أدعى إجمسع األمة عمى اف المجتيد 
الفسسق المبتدع إذا خسلف إجمسع مس فإف ذلؾ اإلجمسع ال يعتد بو كقد أدعى أبف تيمية اف السمف 

                                                 
 ٗٗسكرة المسئدة آية  - ٖٕٙ
 ٘ٗسكرة المسئدة آية  - ٖٕٚ
 ٚٗسكرة المسئدة آية  - ٖٕٛ
 ٘ٗٔص  -الغزالي  -المستصفى  - ٜٖٕ
 نفس المصدر السسبق - ٕٓٗ
 ٖ٘ٗص-ٛج -تيمية أبف  –منيسج السنة  - ٕٔٗ



اإلجمسع كيعدكنو مف أىل الزيغ كالضبلؿ فكيف تستقيـ ىستيف  كسنكا ينكركف عمى مف يخسلف
المقسلتيف فإف الفسسق المبتدع ال ينعقد اإلجمسع بخبلفة عند الفقيسء كفي نفس الكقت إذا خسلف 

 أؼ فقيو اإلجمسع فيك مف أىل الزيع كالضبلؿ !!
البعض اآلخر إلى  لـ تتكقف مقسالت الفقيسء إلى ىذا الكحد بل كفر البعض منكر اإلجمسع كتنزؿ

 ﴾ٕٕٗ﴿القكؿ بضبللتو
كمف االمكر األخرػ التي تتعمق بكحسؿ الفقيسء في مسألة اإلجمسع ىك اختبلفيـ في تكحديد مف 
يعتد بخبلؼ أقكالو في اإلجمسع فيل يعتد بقكؿ الفقيو الذؼ ال يعرؼ األصكؿ كىل يعتد بقكؿ 

غسية االختبلؼ كتشعبت بيـ  األصكلي الذؼ ال يعرؼ الفقو أختمف الفقيسء في ىذه المسألة
 جمسعدخكليمس في اإل قكػ كحيث  -كىك قكؿ أغمب الفقيسء-األقكاؿ منيس قكؿ المرداكؼ الكحنبمي 

 مف﴿:  إلى القكؿ بف تيمية كذىبي فقط ، صكلاعتبسر األإلى  ككذا البسقبلني لجكينيكذىب ا
 عمى والمتكمموف  قياءالف اتفق خصمتافأو  خصمة اال لو يبق ولـ جتياداإل أدوات أكثر أحكـ
  ﴾ٖٕٗ﴿﴾الباقبلني بف بكر بيأل خبلفا بخبلفو يعتد ال أنو
بكحجة اف الفقيسء  مةاأل ف% مٜٜمف  أكثراسثنكا بعد أف ف ةسدكا عمى الطبقيتف الفقيسء اعإ

إلى إستثنسء الكثير  المرة ىذهبكا ىذ يسيعتد بخبلف ال مةالكحل كالعقد كاف بسقي األىـ أىل ككحدىـ 
لكي يخمكا الجك لبعض منيـ كىـ معدكدكف عمى عدد االصسبع ليككنكا أىبًل لئلجمسع  مف زمبلئيـ

فقط دكف األمة !! كنكحف اف تنزلنس جدال كتقبمنس ىذه النتيجة المؤلمة فإنيس تنسفي األدلة التي 
 اكحتجكا بيس عمى صكحة مسألة اإلجمسع كىي مسألة إجمسع األمة ككل .

 : جماعإلفي ا -العواـ !  – مةحاؿ األ -ٕ

اإلجمسع فقد ذىب اآلمدؼ كغيره كمس ذكرنس العكاـ مف  إستثنسء مسألةالفقيسء في  إجمسعلـ يتكحقق 
ليككف  -كمس يسمكنيـ  –إلى القكؿ بكجكب دخكؿ كل األمة في اإلجمسع بمس فييـ العكاـ 

لكحسلة يعد اإلجمسع قطعي أمس إذا لـ يعمـ إجمسع كل األمة بجميع مككنستيس فإف اإلجمسع في ىذه ا
ظنيًس كال قطع فيو كىذا عمى كحد قكؿ اآلمدؼ ككمس ذكرنسه كىك قكؿ كحق قد شيدت عمى صدقو 

 األكحسديث .
إف الفقيسء لـ يعيركا أدنى اىتمسـ ليذا القكؿ ككأنيـ لـ يسمعكه إذ ادعكا اإلجمسع عمى إستثنسء 

فما ﴿الغزالي مس ىذا نصو :  غير الفقيسء كقسلكا بأف العكاـ مجمعكف مع الفقيسء بسلتبعية كحيث قسؿ
الحل والعقد ، ال أىل أجمع عميو الخواص ، فالعواـ متفقوف عمى أف الحق فيو ما أجمع عميو 

 األمة قاطبة إجماعفيو ، ويحسف تسمية ذلؾ  أيضاً موافقوف َفُيـ  ،أصبًل يضمروف فيو خبلفا 
                                                 

 ٗٚٔ ص - ٙج  – الزركشي -البكحر المكحيط  - ٕٕٗ
 ٖٜٕ ص -تكحقيق : دمحم مكحيى الديف عبد الكحميد  –تيمية أبف آؿ  -المسكدة  - ٖٕٗ



 إجماعلعواـ وبو يتـ فإذا كل مجمع عميو مف المجتيديف ، فيو مجموع عميو مف جية ا... 
   ﴾ٕٗٗ﴿﴾األمة

إف ىذا كبلـ ال دليل عميو أصبًل فإف األدلة عمى اإلجمسع إنمس تنسسؽ لكل األمة دكف إستثنسء ثـ 
متفقكف مع الفقيسء في المسسئل التي أجمعكا عمييس كىـ لـ  -كمس يسمكنيـ-مف قسؿ اف العكاـ 

سف كأرتكسب الكحراـ إذا تجرأ أكحد منيـ يعطكف كحق الكبلـ أصبًل كقد كحكـ عمييـ مسبقًس بسلعصي
ذا تكممكا بسؼ كبلـ فإنيـ ينسبكف إلى الجيل كمس قسؿ الفقيسء في كتبيـ كحيث قسؿ  عمى الكبلـ كا 

عمـ أنو يقولو عف جيل ، وأنو ليس يدري ما  قوالً قاؿ  إذاوالف العامي ﴿الغزالي مس ىذا نصو : 
 ىذا ال يتصور صدور ىذا مف عامي عاقل ، لموفاؽ والخبلؼ فيو ، وعفأىبًل يقوؿ وأنو ليس 

، ويدؿ أصبًل مف يدري ، فيذه صورة فرضت ، وال وقوع ليا إلى  العاقل يفوض ما ال يدري  ألف
 ﴾ٕ٘ٗ﴿﴾أف العامي يعصي بمخالفتو العمماء ويحـر ذلؾ عميو جماععمى انعقاد اإل

يرىـ مف مككنست المجتمع إذا لمفقيسء ىذه المكسنة العظمى كسف كحرؼ اف ينزؿ عمييـ الديف دكف غ
األخرػ كألكتفى الرسكؿ الخستـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ بتبميغ بعض النسس ليككنكا فقيسء كيتبعيـ البسقكف 

 فريضة العمـ طمبفإف  بالصيف ولو العمـ اطمبواكلمس كسف عمى النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ اف يقكؿ : ﴿
 ﴾ٕٙٗ﴿﴾مسمـ كل عمى

كاجب عمى الفقيسء تعميـ األمة اف طمب العمـ كاجب عمييس بل ىك فريضو قد فرضت عمى الف إ
معتنقي اإلسبلـ كبسقي الفرائض األخرػ التي فرضيس اإلسبلـ عمى معتنقيو إال أف الفقيسء لـ 
يكجبكا ىذه الفريضة عمى المسمميف بل قسلكا بأف طمب العمـ كاجب كفسئي عمى بعض المسمميف 

فقيسء يتبعيـ البسقكف كىذه المسألة متنسقضة مع ثكابت اإلسبلـ فقد عممنس بأف طمب العمـ  ليككنكا
قد فرضو اإلسبلـ كفريضة كاجبة عمى جميع المسمميف كاليعذر المقصر في أداء ىذه الفريضة 

 ابدًا.
 كف مس يقكلإف األمة اإلسبلمية في تعريف الفقيسء ىـ كسلصبيسف كالمجسنيف كأنيـ ال يعممكف 

لعمة نقصسف العمـ عندىـ كلك رجعنس إلى  كل ىذالمكفسؽ كالخبلؼ أىبًل  كاليس ـكأني ككأنيـ سكسرػ 
عندمس  -أؼ الفقيسء–األصل في ىذه المسألة لكجدنس الفقيسء ىـ المسؤلكف عف ىذه الكحسلة فإنيـ 

ديف لـ يكجبكا طمب العمـ عمى النسس أصبح النسس مقمديف ليـ دكف عمـ مسبق ممس جعميـ فسق
لممعرفة إال أف الكضع اآلف مختمف بعد مركر الزمف أصبح العمـ اآلف في متنسكؿ ايدؼ النسس 
جميعًس خصكصًس بعد التطكر التكنمكجي الذؼ شيده العمـ فإف بإستطسعة أؼ إنسسف اف يممؾ 
مكتبة إلكتركنية ضخمة في كحسسكبو دكف اف تكمفو شيء أك تأخذ مف البيت كحيز كبير كمع ذلؾ 
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لتقصير مكجكد عند أغمب النسس كىذا التقصير يرجع إلى الفقيسء أنفسيـ ألنيـ قد اعتسدكا بقي ا
عمى القكؿ بأف طمب العمـ كاجب كفسئي عمى األمة يتكفل بو بعض األمة دكف الكل كىـ الفقيسء 

عمـ فريضة عمى ! كىذا القكؿ متعسرض مع قكؿ النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ الذؼ قسؿ فيو بأف طمب ال
 كل مسمـ .
 جمسعاإلبأف الفقيسء فييـ كقسلكا  أغمبالتي نكحف بصدد بيسنيس قد كحصرىس  جمسعاإل إف مسألة

ألف العكاـ ليسكا أىبًل لطمب الصكاب كانيـ  عميو الفقيسء أجمعالعكاـ مس  خسلف ينعقد كحتى كاف
أف العامي  ﴿و الغزالي : طمب الصكاب كىذا نص مس قسل آللةكسلصبيسف كالمجسنيف في نقصسنيـ 

ليس لو آلة ىذا الشأف ، فيو كالصبي والمجنوف في نقصاف إذ  لطمب الصواب ،أىبًل ليس 
مة مف يتصور منو اإلصابة مف الخطأ إال عص مةاآللة ، وال يفيـ مف عصمة األ

  ﴾ٕٚٗ﴿﴾ألىميتو
يسف ىل تقبل األمة اإلسبلمية اف تكصف بيذا الكصف المزرؼ ىل أصبكحت األمة كسلصب

ذا كسنكا كذلؾ فمف المسؤكؿ عف ىذه المأسسة التي كصمنس إلييس ؟  كالمجسنيف كا 
إف العجيب مف الفقيسء انيـ قصركا في تعميـ النسس كفي نفس الكقت يكبخكنيـ ألنيـ يجيمكف 
العمـ إف عمى األب قبل أف يكبخ أبنو عمى ارتكسبو لممعصية يجب أف يكبخ نفسو عمى التقصير 

ذا المثل منطبق مع الفقيسء فإنيـ قد قصركا في تعميـ النسس مف جية كصعبكا الديف في التربية كى
بتفريعستيـ المعقدة مف جية أخرػ كحتى أصبح الديف عسر عمى النسس ال يسر فيو كمع ىذا تراىـ 

 يكبخكف النسس ألنيـ يجيمكف الديف فيذه مفسرقة عجيبة .
بقي لدينس مكضكع  ادعسه الفقيسء في أصكليـجمسع الذؼ تبيف لنس ضعف االكحتجسج بسإلبعد أف 

الذؼ كثر أدعسئو في كتب  جمسعذلؾ اإل ؟ متكحقق بسلفعل جمسعية كىك ىل أف اإلىمفي غسية األ
 .يأتي  ىذا مس سيتبيف لنس فيمس ىل لو كاقع أـ ال ؟ الفقيسء

 الفقياء : إجماع أدعىكذب مف 

ػ كثرة االكحتجسج بسإلجمسع فأؼ مسألة تعيي عندمس يتصفح أؼ قسرغ لكتب الفقيسء االستداللية ير 
 صسكحبيس يمجأ عمى الفكر إلى االفتسء كفق إجمسع مزعـك ال يعرؼ اثره إال في كبلمو .

إف مف أصعب المسسئل ىك االكحسطة بأقكاؿ جميع المجتيديف في كل المسسئل خصكصًس في 
رقيف بيف البمداف كىنسلؾ االزمنة المسضية كحيث يصعب االتصسؿ بسلفقيسء كىـ في ذلؾ الكقت متف

مسألة أخرػ أصعب بكثير ىي اف المجتيد الكاكحد ربمس تتغير فتكاه مف كحيف إلى آخر كليذه 
المسألة شكاىد عديدة يراىس المنصف في كتب الفقيسء الفقيية كتغير الشسفعي لمعديد مف آرائو 

                                                 
 ٖٗٔص  -لغزالي ا -المستصفى  - ٕٚٗ



كاؿ المتغيرة عمى عندمس انتقل إلى مصر فكيف يستطيع مدعي اإلجمسع االكحسطة بكل ىذه األق
 مركر الزمف .

كحـز أبف !! فقد ذكر  جمسعاإل أدعىكقسلكا بكذب مف  مسألةلقد أشتكى بعض الفقيسء مف ىذه ال
ىذا  جماعسمعت أبي يقوؿ فيما يدعى فيو اإل﴿قسؿ : أنو بف كحنبل  أكحمدعبد هللا بف عف ركاية 

إليو فيقوؿ ال نعمـ الناس فيو كاذب لعل الناس اختمفوا ولـ ينو  جماعاإل أدعىالكذب مف 
  ﴾ٕٛٗ﴿﴾اختمفوا

الصحابة جميعيـ  أقواؿنحف ال ندعى اإلحاطة ب﴿كقسؿ أبف كحـز في ىذه المسألة مس ىذا نصو : 
ـ فقد يأقوالاإلحاطة ب أدعىكميـ فمف بعدىـ مف العمماء بل نقوؿ ونقطع : اف مف  والتابعيف
  ﴾ٜٕٗ﴿﴾خفاء بو ال متيقناً  كذب كذباً 

كانيـ قد كيف ال ؟ شؾ انيس مف الكذب الصريح  المجتيديف ال أقكاؿبجميع  االكحسطة مسألةف إ
في بعض متعمقستيس أك ال ككجد االختبلؼ فييس إ مسألةأختمفكا في جميع المسسئل الفقيية كلـ تبقى 

اف تنزلنس  ىذا. مس  مسألةلمجتيديف عمى كحكـ اجميع  إجمسعفكيف يمكف في ىذه الكحسلة ادعسء 
  اإلجمسع إنمس ىك مخصكص بسلفقيسء كىذا مكحسؿ . جدال كقمنس بأف

إننس نجد إف أغمب الفقيسء ينطبق عمييـ كصف القرآف ليـ ككمس بينس في بداية البسب األكؿ مف 
كتسبنس ىذا كحيث انيـ يقكلكف مسال يفعمكف فبعد أف نقمنس قكؿ أبف كحـز بأف ادعسء االكحسطة بإجمسع 

تيقف نجد اف أبف كحـز نفسو قد عرؼ اإلجمسع قسئبًل : الصكحسبة أك التسبعيف مس ىك إال كذب م
 هللا رضي الصحابة جميع أف اتفق ما فيو الشريعة في الحجة بو تقـو الذي جماعاإل وأما﴿

  ﴾ٕٓ٘﴿﴾ ىذا غير شيئاً  الديف في جماعاإل وليس ،(ص) نبييـ عف بو ودانوا قالوه عنيـ
كحـز كذب متيقف فكيف يمكف اف يعرؼ  إذا كسف أدعسء االكحسطة بجميع أقكاؿ الصكحسبة عند أبف

 اإلجمسع بيذا التعريف الذؼ ال يتكحقق اال بمعرفة أقكاؿ جميع الصكحسبة !
المسسئل التي كحكي مس صركحكا بو إذ يخسلف  ألكحمد بف كحنبل أيضسً كحـز ك بف الكاقع العممي ألإف 

ف كسنت عنيمس  جمسعفييس اإل  كثير مف المكاضعفي  ولكن !فيو مخسلف  بمعنى مس ال يعمـكثيرة كا 
  ! مف الصكحسبة كغيرىـ كحـز يشنع عمى مف يستدؿ بمس ال يعمـ فيو مخسلفأبف  كسف

إف مسألة ادعسء اإلجمسع عند الفقيسء أصبكحت منذ زمف بعيد جدًا مف المسسئل الشسئكة كالتي كثر 
س فييس القيل كالقسؿ كحتى اف الكثير مف الفقيسء راكحكا يطركحكف النصكص الصكحيكحة بكحجة اني

القيـ في إعبلـ المكقعيف أبف تخسلف اإلجمسع !! كقد شكى ىذه الكحسلة بعض الفقيسء كقد ذكرىس 
 وانفتح ، المجيوؿ جماعباإل النصوص معارضة عنيا تولد الطريقة ىذه نشأت وحيف﴿: قسئبًل 
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:  قاؿ ُسنةوال القرآفب عميو احتج إذا المقمديف مف الخبلؼ يعرؼ لـ مف وصار ، دعواه باب
  ﴾ٕٔ٘﴿﴾ جماعاإل خبلؼ ىذا
ـ أبف القيـ ىـ بعض الفقيسء الذيف يقمدكف الكبلـ كيتنسقمكنو دكف عمـ كمس المقمديف في كبلإف 

 أكثر ىؤالء في تأريخنس اإلسبلمي كىل تفتت األمة اال بمثل ىؤالء.
 وع :ػػة الموضػػخبلص

بد مف اف نختـ  المسع جالكبلـ الذؼ دار في كتب الفقيسء كحكؿ اإل أكثربينس فيمس تقدـ بعد أف 
 كحييس كميتيس ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ ميع أمة دمحمج إجمسعالكحق ىك  جمسعاإلكىي اف  المكضكع بخبلصة

جميع مككنست المجتمع المسمـ كفي جميع االزمنة منذ بدء الرسسلة الدمحمية كالى يكمنس ىذا. إذ أؼ 
لة التي سسقيس الفقيسء عمى كحجية اإلجمسع في أكؿ أف مسألة اإلجمسع الشرعي منسطة بألفسظ األد

الكبلـ كقد أقر الفقيسء في عمـ األصكؿ اف مبكحث األلفسظ مف المبسكحث الميمة التي يجب اف 
تنسسؽ األدلة عمى أؼ مسألة عميو. كبدكف معرفة معنى المفع الكارد في النصكص ال يمكف ألؼ 

فإف جميع األلفسظ التي كردت في أدلة  فقيو أف يصدر كحكمًس صكحيكحًس الؼ مسألة . كعميو
اإلجمسع إنمس تكحكي عف إجمسع األمة ككل دكف إستثنسء الؼ مككف منيس . سكاًء كسف ذلؾ 
المككف النسس اـ الفقيسء كسكاًء كسف النسس اطبسء أك ميندسيف أك غيرىـ كسكاًء كسف الفقيسء 

عًس خسصًس مف مككنست المجتمع أصكلييف أك مكحدثيف أك غيرىـ . إذ لـ تكحدد أدلة اإلجمسع نك 
اإلسبلمي بل اطمقت األدلة لفع األمة كال يمكف اف نخصص شيء قد عممو الشرع كمس ال يمكف 
العكس أيضًس فإف في الشرع مس ىك خسص كمس ىك عسـ كلكل منو أدلة تدؿ عمى اف النصكص 

فإف اإلجمسع  أرادت التعميـ أك التخصيص كىذا بطبيعة الكحسؿ مرتبط بألفسظ النصكص كعميو
الكحق ىك إجمسع كل أمة دمحم ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كفي كل االزمنة كىذا ىك المقصكد كفق ألفسظ 
األكحسديث الكثيرة التي اتفقت كميس عمى اف الكحجة في إجمسع كل األمة دكف إستثنسء ألكحد منيس 

األكحكسـ ككمس ذكرنس كقد تكحقق  كىذا المعنى قد اقر بصدقو بعض الفقيسء منيـ اآلمدؼ في كتسبو
بسلفعل ىذا اإلجمسع كاف كسف قميل إال إنو مكجكد ال ينكره أكحد كإجمسع األمة كميس كحييس كميتيس 

كالعصر اربع كالمغرب  ، ، كالظير أربع الصمكات الخمس، كأف الصبح ركعتسفعمى كجكب 
 جمسعكذلؾ اإل، ككجكب الكحج ، ك  ، ككجكب صكـ شير رمضسف خسصةثبلث كالعشسء أربع 
كغيرىس كىذا ىك ،  كالديف كأكل مسؿ اليتيـكعقكؽ الكالسرقة كالربس كالخمر عمى كحرمة الزنى 

اإلجمسع الشرعي الذؼ كرد في أكحسديث النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كاف كسنت ىذه األكحسديث قد صنفيس 
 كحد كقد بينسه . الفقيسء بسلضعيفة إال أف جميع ألفسظيس اتفقت عمى معنى كا
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 ية :اإلمامعند  جماعاإلثانيًا : 
تكحدثنس في مبكحث اإلجتيسد عند اإلمسمية كبسلتكحديد في مركحمة السيد المرتضى عف اإلجمسع الذؼ 

حجة في  جماعاإل﴿تبنسه فقيسء اإلمسمية كجعمكه كحجة في معرفة األكحكسـ كحيث قسؿ المرتضى : 
بكا إلى اف كحجية اإلجمسع إنمس ىي لدخكؿ قكؿ إال إنيـ قد ذى﴾ 252﴿﴾كل حكـ ليس لو دليل

المعصكـ في جممة األقكاؿ كقد ابطمنس ىذا االدعسء في كحينو إال إننس ىنس سكؼ نفصل الكبلـ 
بشكل اكسع كنطمع عمى أقكاؿ العديد مف الفقيسء في اإلجمسع كمس اننس سكؼ نستعرض التطكر 

شكساًل مختمفة كسكؼ نبيف أقكاليـ في ىذه الذؼ كحدث في إجمسع اإلمسمية ممس جعل لو أنكاعًس كأ
اثر في  لو لـ يكفاألنكاع كقبل أف نبدأ في الكبلـ نكحب أف نبيف بأف اإلجمسع الذؼ تبنسه اإلمسمية 

عمى اإلطبلؽ بل استنسخو القكـ مف أقكاؿ فقيسء العسمة مع  ﴾عمييـ السبلـ﴿ أىل البيت أخبسر
عقسئد اإلمسمية التي نصت عمى كجكب كجكد تغيير بسيط في معنسه ممس جعمو مقبكال كفق 

معصكـ في كل زمسف كقبل أف نبدأ بسلنقسش نكحب أف نبيف بأف اإلجمسع الذؼ كرد ذكره في 
عميو ﴿األكحسديث التي صنفيس فقيسء العسمة قد كرد أيضًس في خبر كاكحد ينقل عف اإلمسـ اليسدؼ 

اجتمعت ﴿: فييس قسؿ  كحيثىكاز األإلى أىل  ﴾عميو السبلـ﴿في رسسلتو كىك مس جسء  ﴾السبلـ
في َفُيـ  حق ال ريب فيو عند جميع فرقيا ، القرآفاألمة قاطبة ال اختبلؼ بينيـ في ذلؾ : أف 

عميو مصيبوف ، وعمى تصديق ما أنزؿ هللا ميتدوف ، ولقوؿ النبي صمى هللا  جماعحالة اإل
ف ما اجتمعت عميو األمة أ ﴾عميو السبلـ﴿فأخبر  ﴾ال تجتمع أمتي عمى ضبللة﴿عميو وآلو : 

ىو الحق ، فيذا معنى الحديث ال ما تأولو الجاىموف ، وال ما قالو  بعضاً ولـ يخالف بعضيا 
 ﴾ٖٕ٘﴿ ﴾...المعاندوف 

عف جده رسكؿ هللا ﴿صمى هللا  ﴾عميو السبلـ﴿إف معنى الكحديث الذؼ كرد عف اإلمسـ اليسدؼ 
مو في كتب فقيسء العسمة . كقد بينس فيمس ىك بنفس المعنى الذؼ كرد نق ﴾عميو كآلو كسمـ تسميمس

تقدـ بأف الكحديث يكحكي عف إجمسع األمة قسطبة عمى شيء كاكحد كىذا اإلجمسع كحق إال إنو 
متعذر اال في بعض المسسئل القميمة كالتي ذكرنسىس في كحينيس كقد أيد ىذا الكبلـ الشيخ دمحم جكاد 

يجعل الحكـ قطعيا ، وضرورة دينية  عصريف الأو عمماء عصر  إجماعأف ﴿: مغنية في قكلو 
يا ظنيا يقبل الجداؿ والنقاش ، ومف خالفو ال يكوف خارجا عف إجتيادمذىبية ، بل يكوف أو 
األمة  إجماعىو  جتيادالذي يجب العمل بو ، وال يكوف محبل لئل جماعالشرعية . واإل صوؿاأل
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العيد ، وعميو يكوف الحكـ ضرورة مف ىذا إلى  في كل عصر ومصر مف عيد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 ﴾ٕٗ٘﴿﴾ضرورات الديف

إال أف بعض مف فقيسء اإلمسمية لـ يعممكا كفق ىذا الكبلـ بل ذىبكا إلى القكؿ بأف اإلجمسع دليبًل 
في  الميرزا أبك الكحسف الشعرانيمستقبًل أعتمسدًا منيـ عمى الخبر الذؼ ذكرنسه أعبله فقد ذكر 

 جماعوىو يدؿ عمى حجية اإل﴿الكسفي لممسزندراني مس ىذا نصو : تعميقو عمى كتسب شرح أصكؿ 
مكاف العمـ بو وتصديق لصحة الحديث المشيور  مستقبلً  وكونو دليبلً  ال تجتمع امتي عمى » وا 

 ﴾ٕ٘٘﴿﴾«ضبللة 
إف ىذا الخبر فضبًل عمى ككنو خبر كاكحد لـ يؤيده خبر آخر في أؼ مصدر مف مصسدر 

لو ُيذكر إطبلقًس كىذه النكعية مف األخبسر ال يعمل بيس عند  اإلمسمية فيك خبر مرسل ال سند
األصكلييف مف فقيسء اإلمسمية كعميو فبل يمكف االكحتجسج بو لصسلكحيـ إال إنيـ مع ىذا الكضع قد 
اكحتجكا بو كزعمكا مف خبللو بككف اإلجمسع دليبًل مستقبًل في معرفة األكحكسـ كاف كسف ىذا القكؿ 

بسلفعل كىذه ىي طريقة أغمب الفقيسء كحيث اعتسدكا عمى االكحتجسج  لبعضيـ إال إنو قد ذكر
بسلضعيف إذا كسف مكافقس لمس ذىبكا إليو كحتى كاف كسف الخبر ببل سند ككمس ىك الكحسؿ في الخبر 

 اآلنف الذكر .
 

 : جماعأصل اإل

عمييـ ﴿نشأ اإلجمسع في اكحضسف مدارس العسمة كلـ يكف لو ذكر في أكحسديث أىل البيت 
إال إنو تسمل إلى كتب  -أؼ اتفسؽ جميع الفقيسء  –بسلمعنى الذؼ ذىب إليو العسمة  ﴾ـالسبل

كمس تسممت غيره مف المسسئل كقد بيف فقيسء اإلمسمية  ﴾السبلـ عميو﴿اإلمسمية بعد غيبة كلي هللا 
لفقيسء  مجسراةفي أكثر مف قكؿ بأف اإلجمسع ىك أصل مف أصكؿ العسمة كقد تبنسه اإلمسمية 

أما ﴿دمحم رضس المظفر كىك يتكحدث عف اإلجمسع مس ىذا نصو : مة ! كمس ذكر الشيخ العس
 أصوؿمجاراة لمنيج الدراسي في ...  ألدلة عمى الحكـ الشرعيأحد ا أيضاً ية فقد جعموه اإلمام

  ﴾ٕٙ٘﴿﴾السنييف الفقو عند
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اف ﴿: بأف اإلجمسع ىك أصل العسمة كىـ أصل لو كذلؾ في قكلو  ؼ نصسر الشيخ األكقد ذكر 
: ىو  -لو، وىو األصل ليـ، صلالذيف ىـ األ-في مصطمح الخاصة، بل العامة  جماعاإل

  ﴾ٕٚ٘﴿﴾جميع العمماء في عصر، كما ينادي بذلؾ تعريفات كثير مف الفريقيف اتفاؽ

في زماف  خصوصاً غير تامة وتحققو  جماعحجية اإل أدلةوال يخفى أف ﴿كقسؿ الكحر العسممي : 
عصر ال دليل عميو لدخوؿ األوليف أىل ع عميو محاؿ ، وتخصيصو بالغيبة متعذر واالطبل

الحل والعقد أعجب وأغرب . وكل ما أىل مف الجف واإلنس في األمة ، وتخصيصو باآلخريف و 
، فيو مف العامة ال دليل عميو وال وجو لو  صوؿىو مذكور في ىذا البحث في كتب األ

  ﴾ٕٛ٘﴿﴾أصبل

حتى يرد كونو لغوا  جماعا لسنا بادئيف بالحكـ بحجية اإلأن ﴿عف الشريف المرتضى أنو قسؿ: ك 
نماو    ﴾ٜٕ٘﴿﴾بدأ بذلؾ المخالفوف وعرضوه عمينا فمـ نجد بدا مف موافقتيـ عميو ا 

في  جماعية أدخموا مصطمح اإلاإلمامأفَّ الشيعة  ﴿: شمس الديف كقسؿ الشيخ دمحم ميدؼ 
، متأثريف بمنيج البحث ُسنةالأىل  أصوؿيـ التي تأخر تدوينيا ػ وربما تأسيسيا ػ عف أصول
 ، ﴾ٕٓٙ﴿﴾، وربما استجابة لمقتضيات الحوار والجدؿ الكبلمي ُسنةالأىل ي عند صولاأل

ة في مقابميا  دلةفي سمؾ األ جماعاف إنسبلؾ اإل﴿: أيضًس الخميني  كقسؿ السيد نشأ  إنماوعدَّ
  .﴾ٕٔٙ﴿﴾مف العامة

اإلجمسع ىـ العسمة كقد تدكحرج شيئًس فشيئًس كبيذا يتبيف لنس كبشكل جمي ككاضح بأف األصل في 
كحتى كصل كبسلتدريج إلى كتب اإلمسمية كحتى أصبح كبمركر الزمف أصبًل ثسبتًس كثر مدعكه 

 كالمعتمدكف عميو في معرفة أكحكسـ الشريعة .
إف ظسىرة االستنسسخ ألقكاؿ العسمة كأصكليـ كثرت كبشكل كاضح بعد غيبة كلي هللا الميدؼ 

نتيجة لمكحسجة إلى المعرفة كمس يقكؿ فقيسء اإلمسمية كقد استفسدكا غسية الفسئدة  ﴾السبلـ عميو﴿
كحيث ك ﴾ قد مركا بنفس التجربة بعد ركحيل النبي ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس -أؼ العسمة–مف العسمة كحيث انيـ 

ائمة إلى دممس جعميـ في كحسجة  لممعرفة ﴾السبلـ عميو﴿ أىل البيت إلى أئمة انيـ لـ يرجعكا
بعد ية اإلمسمفقيسء  أغمبكىذه التجربة قد استفسد منيس  بسلجيل ايتيمك  كاالبتكسر كحتى ال جتيسداإل

 كاجيدية لـ ياإلمسمفقيسء فإف الكضع مختمف بعض الشيء إال أف  ﴾السبلـ عميو﴿غيبة الميدؼ 
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 ألنيـ أصكحسب سمةفقيسء الع قكاؿفعمكه ىك االستنسسخ أل فكل مسأبدًا  األصكؿ سبتكسرأنفسيـ ب
 قد مركا بيس . تجربة سسبقة

بسالبتعسد  ﴾السبلـ عمييـ﴿إف ىذه المسألة مف المسسئل المؤلمة صركحًة فبعد أف أكصى األئمة 
كاجتنسبيس راح فقيسء اإلمسمية إلى استنسسخيس كزجيس في كتبيـ  كقكاعدىـعف أصكؿ المخسلفيف 

لنسس قد قبمكا ىذه االستنسسخست عمى انيس كا ﴾السبلـ عمييـ﴿عمى انيس مف عمكـ أىل البيت 
نس إليو راجعكف . نس  كا   فعبل مف القكاعد المشركعة كالصكحيكحة لكحسف ظنيـ بسلمؤلفيف كا 

 : جماع عند اإلماميةاإل كيفية تحقق

 جمسع إلى قسميف كاختمفكا في كحجيتيمس كسنأتي اآلف لبيسف ىذيف القسميف :اإلكقكع الفقيسء  قسـ
 ﴾ :عمييـ السبلـ﴿ ئمةفي زماف حظور األ  اعجم: اإلوؿ األ 

الكحجة في قكؿ المعصكـ دكف قكؿ غيره بأف مع قكليـ  جمسعالفقيسء عمى صكحة ىذا اإل أجمع
﴾ مف عميو السبلـ﴿ اإلمسـكاكحدة ككسف  مسألةجميع فقيسء العصر عمى  أجمعكقد ذكركا بسنو لك 
ـ كىذا كاضح في قكؿ المكحقق بل لقكؿ المعصك  جمسعالكحجة ليست لئلفإف جممة المجمعيف 

فمو  ﴾المعصـو﴿: فعندنا ىو حجة بانضماـ  جماعوأما اإل: ﴿ قسئبلً  جمسعذكر اإل فالكحمي كحي
خبل المائة مف فقيائنا عف قولو لما كاف حجة ، ولو حصل في اثنيف لكاف قوليما حجة ال 

 ﴾ٕٕٙ﴿﴾يما بل باعتبار قولو عميو السبلـاتفاقباعتبار 
قكاؿ جميع الفقيسء ألف العبرة مف الكحجية إنمس ىي لقكؿ المعصكـ كىل كبيذا يتبيف سقكط أ

يسمى ىذا إجمسع !! اـ انو يسمى قكؿ المعصكـ ؟؟ فإذا كسنت الكحجية سسقطة عف أقكاؿ الفقيسء 
فمس العبرة مف ذكر أقكاليـ كاالكحتجسج بيس إذا كسنت الكحجية فقط لقكؿ المعصكـ ؟ فسلبلـز اف 

لعدـ اعتبسر أقكاؿ غيره في الكحجية كبيذا يتبيف لنس أف الكحجية  ُيذكر قكؿ المعصكـ فقط
كاالعتبسر إنمس ىي لممعصكـ دكف غيره فإف قسؿ كُعمـ قكلو كسنت الكحجة في قكلو اف خسلفة 

لو لمجـز بأف مس يقكلو الفقيسء  مخسلفتيـالفقيسء أك كافقكه فبل عبرة كال كحجية في مكافقتيـ لقكلو أك 
طبًل ألف قكليـ مبني عمى اإلجتيسد ال مكحسلة ألف المجكء إلى اإلجمسع عند قد يككف كحقًس أك بس

الفقيسء ال يككف اال بفقداف النص كعند الفقداف يمجأ الفقيو إلى اإلجتيسد المبني عمى الخطأ 
كالصكاب كعميو فإف إجمسع الفقيسء مبني في أغمب االكحيسف عمى إجتيسدىـ الذؼ يخطئ 

مختمف كميًس كحيث انو يعطي الكحكـ بشكل قطعي بعيد عف كيصيب بينمس قكؿ المعصـك 
اإلجتيسد كل البعد كعميو فإف الكحجية لقكؿ المعصكـ لعمة القطع في قكلو دكف الظف كبيذا يتبيف 

لعممنس بأف الكحجة في قكؿ المعصـك  ﴾السبلـ عمييـ﴿سخسفة ادعسء اإلجمسع في زمسف األئمة 

                                                 
  ٘ٓٗص -/ معسلـ الديف  ٖٔص  - ٔج –المكحقق الكحمي  –المعتبر  -ٕٕٙ



قد اقركا بكجكد اإلجمسع ككحجيتو كحسؿ كحظكر األئمة ككحده دكف جميع الفقيسء إال أف الفقيسء 
كاف حجة  إنما جماعأف اإل﴿كممف ذكر ىذا األمر ىك المكحقق الكحمي :  ﴾السبلـ عمييـ﴿

فعمى ىذا ، يعمـ قوؿ المعصـو عميو  ﴾قولو﴿عميو السبلـ فيو ، فالمعتبر حينئذ  اإلماـلدخوؿ 
 ﴾ٖٕٙ﴿﴾معرفة بو والثاني النقل المتواترالسبلـ بعينو بأمريف : أحدىما : السماع منو مع ال

إننس إذا سمعنس قكؿ المعصكـ بأنفسنس أك نقل قكلو لنس نقبًل متكاترًا فيل يسمى ىذا القكؿ كالذؼ 
نقطع بصدكره مف المعصـك إجمسع !! كمس ىك كجو الصكحة في تسمية إجمسع مع عممنس كقكلنس 

 بأف الكحق في قكؿ المعصـك دكف سكاه .
 عمييـ﴿التي صدرت مف الفقيسء كالتي زعمكا بيس تكحقق اإلجمسع في زمف األئمة  إف ىذه األقكاؿ

مس ىي إال مقدمة قدميس الفقيسء اللقسء غطسء الشرعية عمى كحجية اإلجمسع فإنيـ كحيف  ﴾السبلـ
يجعميـ يتكممكف بفضسء كاسع عف  ﴾السبلـ عمييـ﴿يزعمكف تكحقق اإلجمسع في زمف األئمة 

َفقد  ﴾السبلـ عمييـ﴿س إذا انتفى كقكع اإلجمسع كتكحققو في زمف األئمة بسقي مسسئل اإلجمسع أم
في ذلؾ الكقت الغطسء الشرعي الداعي إلى صكحتو كجعمو مصدرا مف مصسدر التشريع كقد تبيف 

بل اف  ﴾السبلـ عمييـ﴿لنس كفق أقكاليـ بسنو ال عبرة كال كحجة في كقكع اإلجمسع في زمف األئمة 
إنمس ىي لقكؿ المعصكـ دكف سكاه كمف كسف فسقدًا لمعبرة كالكحجية ال يعد كل العبرة ككل الكحجية 

 مصدرا مف مصسدر التشريع فتأمل . 
كقبل أف ننيي الكبلـ في ىذا المكضكع نكحب أف نبيف بإنو إذا أجمع الفقيسء كسكت المعصـك 

منس بسنيـ عف القكؿ فبل كحجية أيضًس ألقكاؿ الفقيسء كال يعد سككت المعصكـ مكافقًس ليـ لعم
كسنكا في تقية مكثفة بل انيـ كسنكا يفتكف في بعض االكحيسف بمس يكافق العسمة  ﴾السبلـ عمييـ﴿

مكافقة كىـ في تمؾ  ﴾السبلـ عميو﴿تقية مف الظسلميف فيل يعقل اف يعتبر سككت اإلمسـ 
لظركؼ كسنكا سسكتيف لعمة ا ﴾السبلـ عمييـ﴿الظركؼ الصعبة كقد بيف التأريخ بأف أغمب األئمة 

التي مرك بيس كبيذا يتبيف لنس بأف سككت المعصكـ ال يدؿ عمى مكافقتو أبدًا كمس أنو اليدؿ عمى 
 رفضو كىذه المسألة مف الشبيست التي يمـز عندىس التكقف .

 في زمف الغيبة : جماعالثاني : اإل 
ذكر في كتب بل كحتى ادعسء اإلجمسع في زمف الكحظكر لـ يُ بشكل فعمي بعد الغيبة  جمسعاإل أنش

اإلمسمية اال بعد الغيبة كىذه المسألة بكحد ذاتيس تدعكنس إلى البكحث كالسؤاؿ عف كحجية اإلجمسع 
الذيف نصبيـ هللا ليداية االنسـ اف يبينكا  ﴾السبلـ عمييـ﴿بسلجممة فإذا كسف كحجة لـز عمى األئمة 

بكحجية إجمسع الفقيسء قكاعده لممسمميف إال أف ىذا األمر لـ يكحدث أبدًا فمـ يبمغ أؼ معصكـ 
بسنيـ إذا دخمكا بسإلجمسع صسر اإلجمسع كحجة  ﴾السبلـ عمييـ﴿عمى مسألة مس كلـ يبمغ األئمة 

                                                 
 ٕٖٔص  -المكحقق الكحمي  -معسرج األصكؿ  -ٖٕٙ



اف دخل  ﴾السبلـ عمييـ﴿فبل عبرة أسسسًس في إجمسع الفقيسء بل إننس قد بينس بأف الكحجة في قكليـ 
فإف الكحجة في قكلو دكف  في اإلجمسع اـ لـ يدخل بل كحتى كاف كسف المعصكـ متفردًا في القكؿ

ذا كسف الكحسؿ ىذا فمس ىي الكحسجة لمعرفة اإلجمسع  غيره لعمة العصمة التي انعـ هللا بيس عميو كا 
 عمييـ﴿إذا كسف فسقدًا لمشرعية مف األسسس فإف الكحسجة كل الكحسجة ىي معرفة أقكاؿ األئمة 

 ألننس مأمكريف بإتبسعيـ دكف غيرىـ . ﴾السبلـ
تضى فيمس ذكرنسه بأف اإلجمسع إنمس ىك كحجة لدخكؿ قكؿ المعصكـ في جممة لقد بيف السيد المر 

ذا أجمع  المجمعيف كقسؿ بسنو إذا أجمعت األمة كميس فإف اإلمسـ قد أجمع مع األمة ألنو منيس كا 
ذا أجمع الفقيسء فإف اإلمسـ  المؤمنكف عمى شيء فإف اإلمسـ قد أجمع معيـ ألنو سيد المؤمنيف كا 

كقد كافقو جميكر فقيسء  ﴾ٕٗٙ﴿يضًس ألنو سيد الفقيسء كقد بينس قكؿ المرتضىقد أجمع معيـ أ
جماعو ﴿: كحيث قسؿ الشيخ أبك الصبلح الكحمبي منيـ  ﴾ٕ٘ٙ﴿اإلمسمية ية اإلمامالعمماء مف  ا 

  ﴾ٕٙٙ﴿﴾يقتضي دخوؿ الحجة المعصـو في جممتيـ ، لكونو واحدا منيـ
ئفة حجة قاطعة وداللة موجبة لمعمـ ىذه الطا إجماعفي ﴿:  الشيخ قطب الديف الراكندؼكقسؿ 

  ﴾ٕٚٙ﴿﴾ بكوف المعصـو الذي ال يجوز عميو الخطأ فيو
فإنو قسؿ بأف اعتبسر اإلمسمية لدخكؿ قكؿ المعصـك في جممة تقريب المعسرؼ صسكحب  أمس

ليكـ نص الكبلـ  : المجمعيف ىك كإعتبسر العسمة لكجكب دخكؿ كل الفقيسء في جممة اإلجمسع كا 
  ﴾ٕٛٙ﴿﴾ إجماعكاعتبارىـ دخوؿ كل عالـ في كل  جماعدخوؿ المعصـو في اإل اعتبارنافإف  ﴿

إف ىذا الكبلـ ممس يؤسف اف يتمفع بو فقيو أمسمي كيف كقد جعل اإلمسـ كسسئر الفقيسء فإف 
اإلجمسع عند العسمة ال ينعقد إذا خسلفو فقيو ككمس مر بيسنو كاإلجمسع عند اإلمسمية عمى كحد قكلو 

فو اإلمسـ ألنو كسسئر الفقيسء في اإلجمسع كحيث ال بد مف دخكلو في اإلجمسع ال ينعقد إذا خسل
 كعدـ دخكؿ اإلمسـ كعدـ دخكؿ أؼ فقيو في اإلجمسع .

إف اإلمسـ ىك سيد الخمق كال يقسس بو أكحد مف النسس بل ىك في عمكا كترفع عف كل اإلجمسعست 
ة كفرقة أيضًس لـ تسمـ مف التنسقض في التي ادعسىس المسممكف كتنسقضكا فيمس بينيـ فييس كاإلمسمي

اإلجمسعست المزعكمة عندىـ ككمس سيستي كالتنسقض ليس مف الديف في شيء ككحسشس قكؿ 
 المعصـك اف يدخل في المتنسقضست .

                                                 
 المبكحث الخسمس مف الفصل الثسلث مف البسب االكؿ في كتسبنس ىذا  -راجع مركحمة السيد المرتضى  -ٕٗٙ
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لقد بيف المكحقق الكحمي فيمس تقدـ مف الكبلـ اف العمـ بدخكؿ المعصكـ في اإلجمسع يكحصل 
عنو أمس إذا فقد األمراف كالكحسؿ ىذه في زمف  قل المتكاترالنبأمريف كىمس امس السمسع منو أك 

ية عمى اإلمامفقد األمراف ، وأجمعت فإف  ﴿ الغيبة كمس ال يخفى فقد ذىب المكحقق إلى القكؿ :
و يعمـ دخوؿ فإنية اال وىو قائل بو ، اإلمامأمر مف األمور عمى وجو يعمـ أنو ال عالـ مف 

الدليل القاطع عمى حقية مذىبيـ ، واالمف عمى المعصـو المعصـو عميو السبلـ فيو ، لقياـ 
 . ﴾ٜٕٙ﴿﴾مف ارتكاب الباطل 

لكجكه قد  يةاإلمسمفقيسء  إجمسعمكافق عمى  ﴾السبلـ عميو﴿ بأف اإلمسـنعمـ عمـ اليقيف  ننس الإ
أبي  اإلمسـ عفكاف مس يؤكد فقداف العمـ بقكؿ اإلمسـ في كحسؿ غيبتو ىك مس جسء  ﴾ٕٓٚ﴿ذكرنسىس

 َغْوًرا َماُؤُكـْ  َأْصَبحَ  ِإفْ  َأَرَأْيُتـْ  ُقلْ في تأكيل قكلو تعسلى : ﴿ ﴾عمييمس السبلـ﴿ بف عمي جعفر دمحم
، فقاؿ إف أصبح إمامكـ غائبا  اإلماـنزلت في  ﴿ :قسؿ  أنو ﴾ٕٔٚ﴿﴾َمِعيف   ِبَماء   َيْأِتيُكـْ  َفَمفْ 

 ﴾ٕٕٚ﴿﴾ تعالى وحرامو السماء واألرض وبحبلؿ هللا أخباربإماـ ظاىر يأتيكـ بعنكـ فمف يأتيكـ 
. 

فكيف يستقيـ فقداننس لممسء المعيف الذؼ يأتينس بكحبلؿ هللا ككحرامو مع عممنس بدخكؿ قكؿ المعصـك 
في جممة أقكاؿ الفقيسء المجمعيف ؟؟ فإننس إذا كحصل لنس العمـ بقكؿ المعصـك  ﴾السبلـ عميو﴿

سء المعيف الذؼ يأتينس بكحبلؿ في أؼ مسألة في كحسؿ غيبتو ففي ىذه الكحسلة ال يتكحقق فقداف الم
 عميو﴿هللا ككحرامة بل العكس تمسمًس كىذه المسألة متعسرضة مع الكتسب الكريـ كقكؿ البسقر 

الكحر العسممي ﴾ ككل مس ثبت تعسرضو مع القرآف كالُسنة فيك بسطل بضركرة الديف كقد بيف السبلـ
و ال ألن ،جمسع لتسلي ال يثبت اإل، كبس بعد غيبتو لقكؿ المعصكـتعذر الكصكؿ  كغيره مف الفقيسء

يمكف تكحصيل العمـ بدخكلو فييـ كال يظف بو بعد غيبتو، فبل يدرػ في البر أـ في البكحر، في 
 .﴾ٖٕٚ﴿المغرب أـ في المشرؽ 

كقد ذكر دمحم جكاد مغنية أيضًس تعذر كشف قكؿ المعصكـ في زمسف الغيبة بسإلجمسع كقد ذكر 
ويبلحظ عمى قوؿ الشيعة أف ﴿ظكر كذلؾ في قكلو : أيضًس عدـ كحجية اإلجمسع في زمف الكح

ىو  جماعحصل في زمف المعصـو يمكف أف يكشف عف قولو ، ولكف ال يكوف اإل إذا جماعاإل
عف قوؿ  جماعالدليل ، بل الدليل قوؿ المعصـو ، وفي زمف غيابو ال يمكف أف يكشف اإل

 ﴾ٕٗٚ﴿﴾تيففي كمتا الحال دليبلً  جماعالمعصـو بحاؿ ، إذف ال يكوف اإل
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كبيذا يتبيف لنس بأف الفقيسء قد عممكا ضعف االكحتجسج بسإلجمسع سكاًء في زمف الكحظكر اـ في 
 زمف الغيبة لككنو ليس بدليل معتبر في الشريعة كلـ يبمغ بكحجيتو إمسـ معصكـ أبدًا .

﴾ السبلـ عميو﴿المكحقق الكحمي االنف الذكر كالذؼ قسؿ فيو بأف المعصكـ نرجع اآلف إلى قكؿ 
ي مأمف مف ارتكسب البسطل كىذا قكؿ كحق إال أف القكؿ بدخكؿ المعصكـ في جممة المجمعيف ف

كالظف ال يغني مف الكحق شيء عبلكة  –كمس سيستي بيسف ذلؾ  -ال يعد إال ضرب مف الظف 
عمى كجكد األدلة عمى اف اإلمسـ قد ىجر القكـ لغضب هللا عمييـ كلـ يعد قكلو في جممة أقكاؿ 

 ة .األمة بسلكمي
بعد مس تقدـ مف الكبلـ نكحب أف نبيف بأف لئلجمسع عند اإلمسمية أنكاع كأشكسؿ تعتمد كبشكل 
أسسسي عمى طريقة معرفة دخكؿ قكؿ المعصكـ في جممة المجمعيف كسكؼ نأتي اآلف لبيسف 

 ىذه األنكاع .
 

 ية :اإلمامعند  جماعاإل أنواع

 إلى نكعيف كىمس :ينقسـ اإلجمسع في بسدغ األمر عند فقيسء اإلمسمية 
 : المحصل جماعاإلأكاًل : 

كىك اإلجمسع الذؼ يكحصمو الفقيو بنفسو مف خبلؿ اطبلعو عمى أقكاؿ جميع فقيسء اإلمسمية 
" ﴿بكحيث لـ يجد مخسلف منيـ كقد ذكر ىذا النكع مف اإلجمسع الشيخ المظفر في قكلو : 

أىل  أقواؿبنفسو بتتبع الذي يحصمو الفقيو  جماعالمحصل " والمقصود بو اإل جماعاإل
 ﴾ٕ٘ٚ﴿﴾الفتوى 

 إف مسألة تكحصيل اإلجمسع مف المسسئل المستكحيمة لكجييف :
  

: إف مسألة تتبع أقكاؿ الفقيسء في مسألة مس ليي مف المسسئل الغير ممكنو قطعًس وؿ األ الوجو 
أقكاليـ ألف اعداد فقيسء اإلمسمية منذ الغيبة كالى اآلف ال تكحصى كال ُتعد فضبًل عمى اف جميع 

كفي كل المسسئل لـ تصل إلينس كحتى يتسنى لنس تتبع أقكاليـ لتكحصيل اإلجمسع عمى مسألة كاكحدة 
 مف مسسئل الفقو .

 

: إننس قد عممنس كمنذ زمف بعيد كالى اليكـ بأف فقيسء اإلمسمية مختمفكف غسية  الوجو الثاني
اختبلفيـ كتفسكت أقكاليـ كقد االختبلؼ في جميع أبكاب الفقو فبل تجد مسألة كاكحدة خسلية مف 

 -ويفتي أحدىـ  ﴿: ذكر الفقيسء ىذه المسألة في أكثر مف مقسـ منيـ الشيخ الطكسي في قكلو 
                                                 

 ٕٓٔص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  -ٕ٘ٚ



 باب الديات .إلى  اب الفقو مف الطيارةأبو بما ال يفتي صاحبو في جميع  -ية اإلمسم فقيسءأؼ 
بلفيـ في العدد والرؤية في والمعامبلت والفرائض وغير ذلؾ. مثل اخت حكاـمف العبادات واأل

ال . ومثل اختبلفيـ في أو واختبلفيـ في أف التمفظ بثبلث تطميقات اف يقع واحدة  الصـو .
ونحو  ونحو اختبلفيـ في حد الكر . باب الطيارة في مقدار الماء الذي ال ينجسو شيء.

تبار أقصى مدة واختبلفيـ في اع اختبلفيـ في استئناؼ الماء الجديد لمسح الرأس والرجميف.
اب الفقو حتى أبو وغير ذلؾ في سائر  واختبلفيـ في عدد فصوؿ األذاف واإلقامة . النفاس .

مسائل متفاوتة أو وجدت العمماء مف الطائفة مختمفة في مسائل منو  أف بابًا منو ال يسمـ إال
  .﴾ٕٙٚ﴿﴾الفتاوى 
 مسألةفي ال -ية اإلمسم قيسءفأؼ  -تراىـ يختمفوف  ﴿:  الفيض الكسشسني في كتسبو الكافيكقسؿ 
فرعية لـ  مسألة: لـ تبق  . بل لو شئت أقوؿ أزيدأو  قوالً ثبلثيف أو  قوالً عشريف إلى  الواحدة

 ﴾ٕٚٚ﴿﴾في بعض متعمقاتياأو يختمفوا فييا 
كيتبيف لنس في الكجييف استكحسلة تكحصيل إجمسع فقيسء اإلمسمية كلك عمى مسألة كاكحدة كقد بيف 

يدعي أنو استقصى أو  أدعىومف ﴿نية استكحسلة ىذا األمر أيضًس في قكلو : الشيخ دمحم جكاد مغ
يـ واحدا فواحدا ، أقوالعصر مف تقدـ عميو ، وأنو اطمع عمى أو جميع فقياء عصره  أقواؿ
قوؿ بعض العمماء  ىو ال يستند في دعواه إال عمى الحدس والتخميف ، رأفإنذلؾ  أدعىمف 

كقسؿ  ﴾ٕٛٚ﴿﴾ائب عمى الشاىد ، والمجيوؿ عمى المعمـو ، فظف أنو قوؿ الجميع قياسا لمغ
 ﴾ٜٕٚ﴿﴾جميع عمماء العصر متعذر أقواؿأف االطبلع عمى ﴿أيضًس : 

والتحقيق : أنو يندر ﴿ المكحصل مس ىذا نصو : جمسعكحقق اإلبعد أف كقسؿ الشيخ المظفر 
ات جماعاإل كثرالمحصل ندرة ال تبقى معيا قيمة أل  جماعحصوؿ القطع بقوؿ المعصـو مف اإل
 ﴾ٕٓٛ﴿﴾عصور الغيبةإلى  التي نحصميا ، بل لجميعيا بالنسبة

عف فضبًل كاكحدة  مسألةية عمى كحكـ اإلمسمفقيسء  إجمسعكحسلة تكحصيل تيتبيف لنس اس ـكممس تقد
كعميو ال ية اإلمسمفي كل صغيرة ككبيرة كمس ىك الكحسؿ في الكتب الفقيية عند  جمسعادعسء اإل

جمسع قيمة عممية أبدًا إذ انو قد تبيف لنس عند التكحقيق بسنو غير ممكف يعد لذكر ىذا النكع مف اإل
 .الكحصكؿ أبدًا كمع ىذا تمسؾ الفقيسء بو كأعطكه قيمة عممية خيسلية ال كاقع ليس إطبلقًس 

 المنقوؿ : جماعثانيًا : اإل
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رىـ كقد كىك اإلجمسع الذؼ ينقمو بعض الفقيسء الذيف قسمكا بتكحصيمو بسنفسيـ أك نقمكه عف غي
الذي لـ يحصمو  جماعالمنقوؿ " والمقصود بو اإل جماع" اإل﴿ذكر المظفر ىذا النكع قسئبًل : 

نماالفقيو بنفسو و  كاف النقل لو بواسطة أـ بوسائط سواًء ينقمو لو مف حصمو مف الفقياء ،  ا 
. ﴾﴿ٕٛٔ﴾ 

كحتى في  يةاإلمسممف فقيسء  جمسعمف يدعي اإل ةكىذا النكع قد اختمف فيو الفقيسء لكثر 
إال أف الفقيسء قد صبكا اىتمسميـ في التكحقيق بمسألة طريقة نقل  المتنسقضست مف المسسئل

اإلجمسع ىل نقل عمى نكحك التكاتر اـ عمى خبر االكحسد أمس األكؿ فقد كحكـ الفقيسء عميو بكحكـ 
 : ؿأقكاعمى  غير الدخكلي منو كقع الخبلؼ بينيـ في كحجيتواإلجمسع المكحصل كأمس الثسني فقد 

 .إنو كحجة مطمقس  - ٔ
  .إنو ليس بكحجة مطمقس  - ٕ
جميع الفقيسء في جميع العصكر الذؼ يعمـ فيو مف طريق الكحدس  إجمسعالتفصيل بيف نقل  - ٖ

ست المنقكلة الذؼ يستكشف منيس بقسعدة جمسعقكؿ المعصـك فيككف كحجة ، كبيف غيره مف اإل
 ﴾ٕٕٛ﴿نكحكىس قكؿ المعصكـ فبل يككف كحجةأك المطف 

ف ادعسء اإلجمسع كنقمو في بطكف الكتب جيبًل بعد جيل ال يعد دليبًل ككحجة أبدًا لعممنس بأف إ
الفقيسء مختمفيف غسية االختبلؼ في الفتكػ كفي جميع أبكاب الفقو كىذا االختبلؼ ال يتنسسب 
ف مع اإلجمسع أبدًا كمس اننس قد بينس في مبكحث اإلجتيسد ظسىرة االستنسسخ في كتب اإلمسمية فإ

أدعى أكحدىـ مسألة قمده البسقكف في الفتكػ كىذه مف المسسئل المعتسدة عندىـ كمس ال يخفى عمى 
المنصف المطمع . كعميو فإف مسألة ادعسء اإلجمسع يمكف اف تنقل تقميدًا ليس إال دكف تكحقيق 
ف كقد بيف الشيخ دمحم جكاد مغنية بأف اإلجمسع المنقكؿ ليس بكحجة كاف نقمو لنس شيخ األكلي

لحكـ  دليبلً المنقوؿ بمساف أحد العمماء ال يكوف  جماعأف اإل ﴿كاآلخريف كذلؾ في قكلو : 
ف كاف الناقل شيخ األوليف و  ديف هللا ال يصاب بحدس فقيو وبما  ألف ،اآلخريف شرعي ، وا 

 ﴾ٖٕٛ﴿﴾يختمج في خيالو
كحيث لـ يضع إف كحجية اإلجمسع عند اإلمسمية ال تتـ إال بدخكؿ المعصكـ في جممة المجمعيف 

أغمب فقيسء اإلمسمية كحجة لئلجمسع في ذاتو أؼ بمعنى إذا أجمع فقيسء اإلمسمية في أؼ عصر 
مف العصكر عمى كحكـ مسألة مس فبل اعتبسر لئلجمسع مس لـ يكشف فيو عف قكؿ المعصكـ كىنس 

 يتبسدر إلى االذىسف سؤاؿ ُممح كىك كيف تتـ معرفة دخكؿ قكؿ المعصكـ في اإلجمسع ؟
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زعـ فقيسء اإلمسمية بأف ىنسلؾ طرؽ يتـ مف خبلليس معرفة قكؿ المعصكـ في كحسؿ غيبتو كقد 
كقد أدعى الفقيسء بأف ىذه الطرؽ تكجب القطع بمعرفة قكؿ المعصـك مع العمـ بأف ىذه الطرؽ 
يعرؼ القسرغ مف تسميتيس كقبل أف يقرأ مكحتكاىس بسنيس تدؿ عمى الظف كالتخميف ليس اال كقد ذكر 

تؤدؼ الغرض لمعرفة قكؿ المعصكـ في  -كىي المشيكرة عندىـ  –المظفر اربع طرؽ الشيخ 
 المسألة المجمع عمييس كىي :

 طريقة الحس :  : أوالً  

تتصور إذا استقصى  إنماوىذه الطريقة ﴿يمخص ىذه الطريقة الشيخ المظفر في قكلو : 
 أقواالـ ووجد مف بينيا ياتفاقالعمماء فعرؼ  أقواؿبنفسو وتتبع  جماعالشخص المحصل لئل

مف جممة أولئؾ المتفقيف .  بأف اإلماـمتميزة معمومة ألشخاص مجيوليف حتى حصل لو العمـ 
كاف مف جممتيـ ولـ يعمـ قولو بعينو  اإلماـعصر فعمـ أف أو بمد أىل يتواتر لديو النقل عف أو 

أف ىذه الطريقة ال  المنقوؿ بالتواتر . ومف الواضح : جماعمف بينيـ ، فيكوف مف نوع اإل
العصور المتأخرة فبعيدة إلى  . أما بالنسبة اإلماـإال لمف كاف موجودا في عصر  غالباً تتحقق 

. وقد ذكروا أنو ال يضر  اإلماـالتحقق ، ال سيما في الصورة األولى وىي السماع مف نفس 
ف كثروا ممف -عمى ىذه الطريقة  - جماعفي حجية اإل يعمـ أنو غير  مخالفة معمـو النسب وا 

و في ىذه الصورة ال يتحقق العمـ فإن،  اإلماـ. بخبلؼ مجيوؿ النسب عمى وجو أنو  اإلماـ
 ﴾ٕٗٛ﴿﴾في المجمعيف اإلماـبدخوؿ 

﴾ . إذ الكحجة السبلـ ـعمييلقد بينس فيمس تقدـ بسنو ال عبرة في اإلجمسع أسسسًس في زمف األئمة ﴿
بمعرفة إجمسع الفقيسء . فقد يجمع الفقيسء عمى ىي معرفة قكؿ المعصكـ كال تتـ ىذه المعرفة 

مسألة مس كاإلمسـ عمى خبلفيـ كلـ يصمنس قكلو أك قد أضمره البعض خكفًس مف القدح بسإلجمسع 
المدعى أك قد يجمع الفقيسء كاإلمسـ يسكت تقية كلـ تصمنس ظركؼ اإلمسـ مف ذلؾ اإلجمسع . فقد 

نتخيل العكس . كفي جميع األكحكاؿ ال يعتد بإجمسع نتخيل بأف اإلمسـ لـ يكف في كحسلة تقية أك 
 الفقيسء أبدًا . ألف الكحجة إنمس ىي لقكؿ المعصكـ فقط.

أمس في كحسؿ الغيبة فإف الفقيسء زعمكا أف بإمكسنيـ االكحسسس بقكؿ اإلمسـ المعصـك ! كيتـ ىذا 
مميز عف غيره كاف االكحسسس مف خبلؿ تتبع أقكاؿ الفقيسء فإذا أكحس الفقيو بأف أكحد ىذه األقكاؿ 

قسئميس مجيكؿ النسب فعند ذلؾ يككحي ىذا االكحسسس لمفقيو بأف ىذا المجيكؿ ىك اإلمسـ المعصـك 
 !! 
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عبد  أبيكقد قسؿ أبدًا كلـ تقسـ الكحجة الكاضكحة عمييس  أخرىسإلى  ف ىذه الطريق ظنية مف أكليسإ
عممو ، إف حجة هللا ىي  ظف فأقاـ عمى أحدىما أحبط هللاأو مف شؾ ﴿هللا ﴿عميو السبلـ﴾ : 

 . ﴾ٕ٘ٛ﴿﴾الحجة الواضحة
 كألىمية ىذا المكضكع سكؼ نفصل النقسش فيو فيمس يمي :

 
 ؟  اإلماـىل المجيوؿ ىو 

إف مف عجسئب مس فعمو الفقيسء ىك اىتمسميـ بأقكاؿ المجسىيل كاعطسئيس القدر األعظـ مف األىمية 
 المعصكـ !! . عسى كلعل اف يككف أكحد ىؤالء المجسىيل ىك اإلمسـ 

كعرؼ انيـ متفقكف عمى قكؿ  يةاإلمسمفقيسء  ألقكاؿ وبتتبع جمسعف الفقيو الذؼ يقـك بتكحصيل اإلإ
 . ألفكاف يدخل فيو شسء اـ ابس  الفقيسء إجمسععمى  اإلمسـكجب في ذلؾ الكحيف اف يكافق  كاكحد

كجب عمى  جمسعكحصل اإل إذاف يـجمسعتسبع ليـ كمقمد إل اإلمسـكا !! ككأف أجمعالفقيسء قد 
 الكحق معيـ كال كحق لغيرىـ !  ألف أقراره اإلمسـ

لو لـ ﴿:  في الكحديث القدسي قسؿ هللا عز كجلكقد  أخرىسإلى  ىراء مف أكليس مسألةف ىذه الإ
 . ﴾ٕٙٛ﴿﴾واحد الستغنيت بو عف جميع خمقي يكف في األرض اال مؤمف 

كحتى بإجمسع فرقة ىـ أسسسًس في غضب  كبيذا يتبيف بأف الكحق ال يمكف أف يعرؼ بسلكثرة أبدًا كال
 هللا لمس بينس في كحينيس بأف الغيبة ىي غضب مف هللا عمى عبسده .

أمس الكحسلة الثسنية في تكحقق دخكؿ المعصكـ في جممة المجمعيف ىي عندمس يتتبع الفقيو أقكاؿ 
ف غيرىس فكجكد مف بيف ىذه األقكاؿ التي كحصميس بنفسو مس ىي متميزة عالفقيسء في مسألة مس 

بشرط اف يككف أصكحسبيس مجيكليف النسب عمـ ذالؾ الفقيو بطريق االكحسسس بأف ىذا المجيكؿ 
ىك اإلمسـ المعصكـ !! أمس إذا افترؽ الفقيسء إلى فرقتيف أك أكثر في مسألة مس فإف الفقيو سكؼ 

ف ذلؾ يتتبع أقكاؿ الفقيسء ليكتشف المجيكؿ في أؼ الفرؽ ىك ليتبع قكلو . عسى كلعل اف يكك 
المجيكؿ ىك المعصكـ !! كسكؼ نعرض فيمس يمي بعض أقكاؿ الفقيسء الذيف ذكركا اىتمسميـ 

 بقكؿ المجيكؿ :
قطعا ، واف عمـ المخالف وتعيف  جماععمـ أف ال مخالف ثبت اإلفإف  ﴿قسؿ المكحقق الكحمي : 

أف  ، لجواز جماعو ونسبو كاف الحق في خبلفو ، واف جيل نسبو ، قدح ذلؾ في اإلأسمب
ا ، إجماعيكوف ىذا المعصـو عميو السبلـ واف لـ يعمـ مخالف وجوزنا وجوده لـ يكف ذلؾ 

. كقسؿ أيضًس في مسألة اختبلؼ  ﴾ عميو السبلـ . اإلماـمكاف وقوع الجائز ، وكوف ذلؾ ىو إل
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فإف ية عمى قوليف : اإلمامإذا اختمفت ﴿: اإلمسمية إلى قكليف اييمس يعد إجمسعًس مس ىذا نصو 
 خرى أحدىـ ، كاف الحق في الطائفة األ اإلماـكانت إحدى الطائفتيف معمومة النسب ، ولـ يكف 

كاف مع إحدى الطائفتيف داللة قطعية توجب العمـ وجب فإف ، واف لـ تكف معمومة النسب : 
قاؿ الشيخ ره : : معيا قطعا واف لـ يكف مع إحداىما دليل قاطع اإلماـ ألف العمل عمى قوليا ،

مف  دليبلً نا : طرحنا القوليف ، والتمسنا أصحابرنا في العمل بأييما شئنا ، وقاؿ بعض تخي
 . ﴾ٕٚٛ﴿﴾ اإلماـغيرىما ، وضعف الشيخ ره ىذا القوؿ بأنو يمـز منو اطراح قوؿ 

مف أف يكوف قولو  بل بدالمعصـو إذا كاف مف جممة عمماء األمة ، ف﴿الطكسي : الشيخ قسؿ ك 
األمة ، ووجدنا بعض  أقواؿفإذا اعتبرنا ﴿:  أف قسؿ إلى.  ﴾لعمماء ا أقواؿموجودا في جممة 

كنا نعرفو ونعرؼ مولده ومنشأه ، لـ نعتد بقولو ، لعممنا بأنو ليس فإف العمماء يخالف فيو ، 
ف شككنا في نسبو لـ تكف ال  . ﴾ٕٛٛ﴿﴾اإجماع مسألةبإماـ ، وا 

المشتمل عمى قوؿ  جماعإف الحجة ىو اإل﴿ : الشيخ سديد الديف مكحمكد الكحمصي كقسؿ
االستدالؿ ﴿:  أف قسؿ إلى.  ﴾العمـ بتعيينوإلى  المعصـو في الجممة مف غير احتياج

ية عمى الحكـ مف غير اإلمامجميع عمماء  إجماعال يصح إال إذا عمـ قطعا  جماعباإل
 . ﴾ٜٕٛ﴿﴾، فبل يضر خروجو اإلماـالنسب وكاف غير  أحد منيـ ، إال مف كاف معمـو إستثناء

حجة عندنا ، دخوؿ قوؿ المعصـو  جماعوجو كوف اإل﴿:  الكحميأبف إدريس الشيخ دمحم  قسؿك 
عف الخطأ في الحكـ بيف القائميف بذلؾ ، فإذا عممنا في جماعة قائميف بقوؿ ، أف المعصـو 
ذا تعيف المخالف  ليس ىو في جممتيـ ، ال نقطع عمى صحة قوليـ إال بدليل غير قوليـ . وا 

وبما ﴿:  أف قسؿ إلى.  ﴾ جماعو ونسبو ، لـ يؤثر خبلفو في داللة اإلسمأنا بأصحابمف 
ف كاف فييا خبلؼ بيف مف  جماعباإل مسألةنا عمى الأصحابذكرناه يستدؿ المحصل مف  ، وا 

  . ﴾ٜٕٓ﴿﴾نا المعروفيف باألسامي واألنسابأصحاببعض 
 اتفاؽ، وىو :  جماعاإل﴿:  كقسؿ دمحم بف جمسؿ الديف العسممي الممقب بسلشييد األكؿ مس ىذا نصو

و يعمـ بو دخولو ، فإنعمماء الطائفة عمى أمر في عصر ، وجدواه ال مع تعييف المعصـو 
قوؿ جماعة فييـ أو معينة ،  مسألةية عمى اإلماممعرفة دخولو أف يعمـ إطباؽ إلى  والطريق

  ﴾291﴿﴾مف ال يعمـ نسبو بخبلؼ قوؿ مف يعمـ نسبو 
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كؿ عمى انو اإلمسـ ىي مف المسسئل التي يعجز اإلنسسف عف كصف إف مسألة إتبسع قكؿ المجي
ضعفيس كبيسف عدـ كحجيتيس ليس لصعكبتيس بل لتفسىتيس. فكيف يمكف العمـ بأف المجيكؿ ىك 

السبلـ﴾  ـ﴿عميياإلمسـ ؟ كىل اف كل مجيكؿ ىك المعصكـ ؟ كقد عممنس مف سير األنبيسء 
بصيغة المجيكؿ متمثبًل بصكرة البشر ليمقي كقصص المسضيف بأف الشيطسف كسف يأتي النسس 

بينيـ الفتنة فيل يعقل اف نكحكـ بأف كل مجيكؿ ىك اإلمسـ المعصكـ ؟ مع عممنس بأف الشيطسف 
 أيضًس يمكف اف يتمثل بصيغة المجيكؿ !

ثـ لك تكحقق بأف المجيكؿ ليس بشيطسف بل ىك إنسسف فيل يعقل اف ننسب إلى كل مجيكؿ 
ف ىذا المجيكؿ يقكؿ كحقًس كمف عمـ بأف اإلمسـ ربمس يكافق القكؿ الذؼ عمـ اإلمسمة ثـ مف عمـ بأ

نسب صسكحبو كيعسرض قكؿ المجيكؿ مف األسسس فمعل المجيكؿ يفتي عف إجتيسد كمس يفتي 
بسقي الفقيسء المجتيديف كاإلجتيسد كمس بينس يكحتمل الخطأ كالصكاب فرب مجتيد مجيكؿ يخطأ في 

س منيـ بسنة المعصكـ ! كرب مجتيد معمكـ النسب يجتيد فيصيب الكحكـ ثـ يتبعو الفقيسء ظن
الكحكـ ثـ يرفض قكلو الفقيسء ألنو معمكـ النسب ! فكيف يمكف مع ىذه الكجكه ككجكه أخرػ اف 

 يقكؿ الفقيسء بأف الجيل بنسب القسئل يعد دليبًل عمى انو المعصكـ الغسئب ؟
ىذه المسألة  ميمالكحر العستقدىس بشدة فقد ذكر كقد تعجب بعض الفقيسء مف ىذه المسألة أيضًس كأن

؟  ، وأي دليل دؿ عميو وقوليـ باشتراط دخوؿ مجيوؿ النسب فييـ أعجب وأغرب﴿:  قسئبلً 
  ﴾ٕٜٕ﴿﴾الظف بوأو وكيف يحصل مع ذلؾ العمـ بكونو ىو المعصـو 

ف قكؿ كل إف ىذه المسألة مف أعظـ الشكاىد عمى تكحقق ُسنة التيو عند اإلمسمية فأصبكحكا يتبعك 
مف جيمكا نسبو مكحتمميف بسنو المعصكـ فيل ىنسلؾ شسىد اقكػ يدؿ عمى كقكع ُسنة التيو عند 

 اإلمسمية كيذا الشسىد .
كبعد مس تقدـ مف البيسف نقكؿ : إف نقسشنس فيمس تقدـ كسف تنزاًل منس ألصل المكضكع كحيث اف 

الغير ممكف الكقكع أبدًا لسبب  مكضكع كجكد المجتيد المجيكؿ ىك ممس نسجو الفقيسء مف الخيسؿ
بسيط ىك عدـ تكفر المجتيد المجيكؿ النسب منذ الغيبة كالى يكمنس ىذا !! فمـ تػشيد سسكحة فقيسء 
اإلمسمية ظيكر مثل ىكذا مجتيد أصبًل فكل المجتيديف كالفقيسء كالمكحدثيف ىـ مف عمـ النسس 

كف عمييـ بذلؾ كىذه كتب الرجسؿ عند نسبيـ كمكلدىـ كنشأتيـ عممًس بأف أسستذتيـ كطبلبيـ يشيد
اإلمسمية كحسكية عف أكحكاؿ الفقيسء منذ الغيبة كالى يكمنس ىذا كقد صرح بيذه المسألة العديد مف 

المتكفي  الشيخ جمسؿ الديف الكحسف نجل الشييد الثسني زيف الديف العسمميفقيسء اإلمسمية منيـ 
لة أك الفقيو المجيكؿ كىذه المسألة تعد كحيث قسؿ بعدـ تكفر الطسئفة المجيك  ﴾ػى ٔٔٓٔ﴿ سنة

الحق امتناع االطبلع عادة عمى ﴿: مسنعًس مف تكحقق اإلجمسع في زمف الغيبة كذلؾ في قكلو 
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العمـ بقوؿ إلى  ال سبيلإذ  في زماننا ىذا وما ضاىاه ، مف غير جية النقل ، جماعحصوؿ اإل
ليدخل في جممتيـ ، ويكوف قولو . كيف وىو موقوؼ عمى وجود المجتيديف المجيوليف  اإلماـ

 ﴾ٖٜٕ﴿﴾يـ ؟ وىذا مما يقطع بانتفائوأقوالمستورا بيف 
وىذا في غاية القمة ، بل نعمـ جزما أنو لـ  ﴿ : نوإالكحسي ب كقسؿ الشيخ األنصسرؼ عف اإلجمسع
 ﴾ٜٕٗ﴿﴾ جماعيتفق ألحد مف ىؤالء الحاكيف لئل

مسع مف جية النقل كرفضو مف جية إف كبلـ العسممي فيو بعض المبس فإنو قد أدعى تكحقق اإلج
التكحصيل كالكحق اف كمتس الكحسلتيف ال تتكحقق إال بفرض كجكد الطسئفة المجيكلة . كقد نفى الشيخ 
نفسو تكفر ىذه الطسئفة في فقيسء اإلمسمية كعميو فإف نقل الفقيسء لئلجمسع إنمس ىك بسعتمسدىـ 

ع أصبًل لعدـ كقكعو مف األسسس أمس عمى قكؿ المجيكؿ فإذا انعدـ المجيكؿ انتفى نقل اإلجمس
فقد بينس بطبلف االعتمسد عمى اإلجمسع  ﴾السبلـ ـعميي﴿تكحقق اإلجمسع في زمسف كحظكر األئمة 

 في ذلؾ الزمف .
كبعد أف تبيف لنس انعداـ كجكد المجيكليف ضمف مجتيدؼ اإلمسمية كبعد أف تبيف ىذا لمفقيسء أيضًس 

سع عند فقدانيـ لمدليل في الكثير مف المسسئل الفقيية عممًس راح فقيسء اإلمسمية إلى أدعسء اإلجم
بأف ىذه اإلجمسعست المدعسة لـ يتكحقق فييس كجكد الفقيسء المجيكليف بل أدعكا اإلجمسع في 

:  جمسؿ الديف العسمميالمسسئل التي اتفق عمييس بعض الفقيسء كليس كميـ !! كمس يقكؿ الشيخ 
عند  جماععف ىذا األصل وتساىميـ في دعوى اإل صحابوالعجب مف غفمة جمع مف األ﴿

،  صحابالجماعة مف األ اتفاؽحتى جعموه عبارة عف مجرد  ...احتجاجيـ بو لممسائل الفقيية 
فعدلوا بو عف معناه الذي جرى عميو االصطبلح مف غير قرينة جمية ، وال دليل عمى الحجية 

 ﴾ٜٕ٘﴿﴾معتد بو
العمـ بقكؿ المعصكـ بطريقة الكحس التي زعـ الفقيسء بعد مس تقدـ مف البيسف يتضح لنس بطبلف 

منيس تمكنيـ مف العمـ بدخكؿ المعصكـ في جممة المجمعيف عف طريق مجيكلي النسب كقد 
عممنس بسنعداـ كجكد الفقيسء المجيكليف عند اإلمسمية كبيذا يسقط االكحتجسج بيذه الطريقة فضبًل 

 عف المبلبسست التي فييس كالتي قد ذكرنسىس .
 

 :  ليياإل  طريقة قاعدة المطفثانيًا : 

                                                 
 ٘ٚٔص  -الشييد الثسني أبف  -معسلـ الديف كمبلذ المجتيديف  -ٖٜٕ
 ٕٜٔص  - ٔج  -الشيخ األنصسرؼ  -فرائد األصكؿ  -ٜٕٗ
 ٗٚٔص  -الشييد الثسني أبف  -معسلـ الديف كمبلذ المجتيديف  -ٜٕ٘



 اتفاؽوىي أف يستكشف عقبل رأى المعصـو مف ﴿:  قكلوبكيمخص الشيخ المظفر ىذه الطريقة 
في العصور المتأخرة مع عدـ ظيور أو مف عداه مف العمماء الموجوديف في عصره خاصة 
بإظيار أو يوره نفسو إما بظ -ظاىرة أو ردع مف قبمو ليـ بأحد وجوه الردع الممكنة خفية 

وعصمتو تقتضي  اإلماـ" قاعدة المطف " كما اقتضت نصب فإف  - مسألةمف يبيف الحق في ال
ال لمـز  مسألةالحق في ال اإلماـأف يظير  أيضاً  التي يتفق المفتوف فييا عمى خبلؼ الحق ، وا 

وىو تبميغ  ما وجب عميو ونصب ألجمو ، أعظـب اإلماـإخبلؿ أو سقوط التكميف بذلؾ الحكـ 
المنزلة . وىذه الطريقة ىي التي اختارىا الشيخ الطوسي ومف تبعو ، بل يرى انحصار  حكاـاأل

المنقوؿ  -فييا . وربما يستظير مف كبلـ السيد المرتضى  جماعمف اإل اإلماـاستكشاؼ قوؿ 
يقة عدـ . والـز ىذه الطر  أيضاً كونيا معروفة قبل الشيخ  -في العدة عنو في رد ىذه الطريقة 

ولـ  اإلماـمجيولو مع العمـ بعدـ كونو أو النسب  كاف مف معمـوسواًء قدح المخالفة مطمقا 
إذا كاف  جماععدـ كشف اإل أيضاً يكف معو برىاف يدؿ عمى صحة فتواه . والـز ىذه الطريقة 

ف لـ يفيموا داللتيا عمى الخبلؼ ، أو ُسنةىناؾ آية  ز يجو إذ  قطعية عمى خبلؼ المجمعيف وا 
 ﴾ٜٕٙ﴿﴾قد اعتمد عمييا في تبميغ الحق اإلماـأف يكوف 

كالمتمثل بكجكب  لييعمى المطف اإل أسسسف ىذه الطريقة كمس بينيس المظفر تعتمد كبشكل إ
 وكتسبع ىىذه الطريقة السيد المرتض أية عمى شيء بسطل كقد أنشاإلمسم أجمع إذااظيسر الكحق 

قسعدة بأف ركحمة السيد المرتضى كقد بينس كحينيس عمييس ككمس ذكرنس ذلؾ في م هالفقيسء مف بعد
 تككف سسئرة في المجتمع الطسئع  الغير مشمكؿ بغضبو سبكحسنو كىذا ممتنع في إنمسالمطف 

ميف بعد مكحسؿ المسبأف كقد بينس  هىي اال غضب هللا عمى عبسد الغيبة مسبأف كحسؿ الغيبة لمس بينسه 
والذي نفسي بيده لتركبف  ﴿:  س﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميم﴿رسكؿ هللا لقكؿ في التيو  إسرائيلالغيبة ككحسؿ بني 

وف طريقيـ ، وال يخطئكـ ئمف كاف قبمكـ حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى ال تخط ُسنف
 ﴾ٜٕٚ﴿﴾بني إسرائيل ُسنة

ـ كلـ تظير قد غيبيـ هللا عف اقكامي ﴾السبلـ ـعميي﴿كقد عممنس مف قبل بأف العديد مف األنبيسء 
عميو ﴿ىذه القسعدة في تمؾ االقكاـ السسبقة فمس ىي العمة مف ظيكرىس في غيبة صسكحب الزمسف 

نعـ إننس ال ننفي المطف اإلليي بسلكمية بل نقكؿ : إف المطف اإلليي يشمل المستكحقيف لو  ﴾السبلـ
إلليي مع غيبة كال يمكف اف يشمل الكل إال إذا كسنكا مستكحقيف كال يتنسسب االستكحقسؽ لمطف ا

المتمثل بسلنعمة التي أنعـ هللا بيس عمى خمقو فكيف يكحجب هللا  ﴾عميو السبلـ﴿اإلمسـ الميدؼ 
بأف  ﴾السبلـ ـعميي﴿النعمة عف النسس كيمطف بيـ في نفس الكقت كقد عممنس مف أقكاؿ األئمة 

                                                 
 ٗٔٔص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  -ٜٕٙ
 ٓٛٔص  - ٖٔج  -العبلمة المجمسي  -بكحسر األنكار  - ٜٕٚ



هللا ككحرامو  ىك غيسب المسء المعيف الذؼ يأتينس بكحبلؿ ﴾عميو السبلـ﴿غيسب اإلمسـ الميدؼ 
كبغيسب ىذا النبع الصسفي تنقطع أخبسر السمسء عنس كىذا ممس ال يتنسسب مع مسذكره السيد 

 المرتضى كسسئر الفقيسء بل يعسرضو كينسفيو .
إف قسعدة المطف تقتضي اف ينصب هللا اإلمسـ كأف يككف معصكمًس عف الخطأ كىذا ال خبلؼ فيو 

أك قكلو في المسسئل التي يجمع عمييس  ﴾عميو السبلـ﴿إال أف الخبلؼ يكمف في ظيكر اإلمسـ 
 الفقيسء عمى خبلؼ الكحق .

إف مف أعظـ الطعكف عمى ىذه المسألة ىك كثرة اإلجمسعست التي ادعسىس السيد المرتضى كالشيخ 
الطكسي كغيرىـ كثير ثـ قدح بيس الكثير مف الفقيسء كأنكركا ىذه اإلجمسعست بسلكمية بل اف 

الطكسي أنو كسف يدعي اإلجمسع عمى مسألة مس ثـ يدعي إجمسع آخر عمى العجب مف الشيخ 
خبلفيس فأيف المطف اإلليي مف ىذه اإلجمسعست المتنسقضة كسنأتي فيمس يمي بعدد مف أقكاؿ 
فقيسء اإلمسمية كالتي تكحكي عف اختبلؼ الفقيسء في اإلجمسع الذؼ يدعكه بل اختبلؼ الفقيو 

مسع بسلمتنسقضست بل األكثر مف ىذا انيـ يدعكف اإلجمسع عمى الكاكحد مع نفسو في ادعسء اإلج
 قكؿ لـ يعرؼ قسئل بو !! كل ىذه المسسئل كمسسئل أخرػ سيجدىس القسرغ في األقكاؿ اآلتية :

مف الفقياء يسأليـ السائل عف حكـ قضية ىي  كثيراً وقد رأيت ﴿:  قسؿ الشيخ دمحم جكاد مغنية
كتاب مف كتب فروع الفقو إلى  واألعراض ، فيرجعوف  مواؿمف صميـ الحياة تتصل بالدماء واأل

دليمو ، ثـ يحكـ بقوؿ صاحب إلى  التي ذكرت الفرع مف غير أصمو " ولـ يسنده المؤلف
ذا سألتو عف الدليل اكتفى بدعوى  أو ُسنةالكتاب ، كأنو كتاب هللا المنزؿ ،  نبيو المرسل ، وا 

، فقد طعف  أيضاً ريقة مألوفة عند المتقدميف ، والذي يظير لممتتبع أف ىذه الط جماعاإل
زىرة ، والشيخ الطوسي ، وغيرىـ ، وقد جمع أبف ، و أبف إدريس ات إجماعالعمماء عمى 

، وىي مورد  جماعاإل -الطكسيأؼ  – فييا الشيخ أدعى"  مسألةالشييد الثاني أربعيف 
بلمة المجمسي في كتاب وقاؿ الع أخرى ىا في موارد أكثر الخبلؼ ، بل الشيخ نفسو خالف في 

 صوؿالفروع نسوا ما أسسوه في األإلى  الصبلة مف كتاب البحار " إف الفقياء لما رجعوا
أظير فييا الخبلؼ أـ ال ، وافق الروايات المنقولة سواًء المسائل ،  أكثرفي  جماعفادعوا اإل

" وقاؿ الميرزا  فيما يتفردوف بو جماعما يدعوف اإل كثيراً أـ ال ، حتى أف السيد وأضرابو 
مف المتقدميف عمى العبلمة  جماعحسيف النائيني في تقريرات الخراساني " إذا كاف الحاكي لئل

 ﴾ٜٕٛ﴿﴾والمحقق والشييد فبل عبرة بحكايتو " 

                                                 
 ٖٕٖص –دمحم جكاد مغنية  –الشيعة في الميزاف  -ٜٕٛ



حتى إنو ﴿:  جمسع ىك مس نقمو البسبمي في قكلوتنسقضست الشيخ الطكسي في ادعسئو لئلكمف 
فييا ، وىو كثير ، ومف  -عمى خبلفو  -ا آخر اعإجم، ويدعي  مسألةفي  جماعليدعي اإل

 ﴾ٜٜٕ﴿﴾؛ كيف يتـ االعتماد عميو ، والوثوؽ بنقمو؟! جماعىذا طريقو في دعوى اإل
كقد بيف الشيخ الطكسي بأف اإلجمسع ال يجكز نسخو ألنو دليل ثسبت ال يتغير فكيف تنسقض 

ليكـ نص كبلمو :  و دليل ال يتغير بل ىو ألن خوفعندنا ال يجوز نس جماعواما اإل﴿اإلجمسع ؟ كا 
وما ىذا حكمو ال يجوز  جماعالعقل عندنا يدؿ عمى صحة اإل ألف ثابت في جميع األوقات

  ﴾ٖٓٓ﴿﴾تغييره فيطرؽ عميو النسخ
ذاك  الكجو كقد ذكر التبريزؼ عند الشيخ !!  جمسعكذلؾ فمس ىك الكجو مف تنسقض اإل مركسف األ ا 

ثبت عند  إذاقكؿ المعصكـ ف دخكؿىك  جمسعكحجية اإل يف معيسرال ىك افك عند الفقيسء  في ذلؾ
كقف عمى نص  إذا، كصح دعكاه ثـ إف الفقيو  جمسعتكحقق معيسر كحجية اإل اإلمسـالفقيو قكؿ 
، لككنو مخصصس لو كؿ لـ يقف عميو سسبقس ، كاستنبط رجكحسنو عمى النص األ مسألةآخر في ال

  ﴾ٖٔٓ﴿طبقس لو جمسعمعيسر كحجية اإل تكحقق أدعىعمى طبقو ،  اإلمسـثبت لو قكؿ  مثبلً 
إف ىذا الكبلـ الذؼ أدعسه التبريزؼ ال أسسس لو أبدًا كحيث اف رككف الفقيسء إلى القكؿ بسإلجمسع 

 ﴾ٕٖٓ﴿﴾حجة في كل حكـ ليس لو دليل جماعاإل﴿المرتضى : ال يككف اال بفقداف النص كمس قسؿ 
ف فإذا أجمعكا عمى قكؿ إجتيسدؼ صح كعميو فإف مسألة القكؿ بإجمسع ترجع إلى إجتيسد المجتيدي

اإلجمسع كاإلجتيسد في أغمب اكحيسنو بل كميس ال يرجع إلى نصكص كاضكحة كمس صرح الفقيسء 
 بذلؾ ككمس ذكرنسه في بكحث اإلجتيسد عند اإلمسمية كبسلتكحديد في مركحمة المكحقق الكحمي .

 عند المجتيديف : نرجع اآلف لبيسف بسقي أقكاؿ الفقيسء في مسألة تنسقض ادعسء اإلجمسع
حتى  جماعكثر مدعوه والمتشبثوف بو مثل اإل شيئاً لـ أَر  ﴿يقكؿ الشيخ دمحم جكاد مغنية : 

بل قد  جماعاإلإلى  شبييًا بالفوضى فكل مف أعوزه الدليل يمتجئأو أصبح التمسؾ بو فوضى 
ت عميو ما اطمعاخر و  جماعثـ يعدؿ ويفتي بضده ويستدؿ باإل جماعيفتي بشيء ويستدؿ باإل

لصاحب الحدائق اف بعض معاصريو أفتى بتحريـ كل  ٕٕٛص ﴾الدرر النجفية﴿ما جاء في 
شيء مف أو دمعة مف عينيو أو  نسافمشروب سقطت فيو نقطة مف عرؽ اإل أو مأكوؿ 
 جماعليذا اإل أساسالمتقدميف والمتأخريف مع العمـ بأنو ال  إجماعمخاطو مدعيًا أو بصاقو 

  ﴾ٖٖٓ﴿﴾في عدـ التحريـ مف الصحة وأنو ال شؾ

                                                 
 ٕٕٙص – ٕج–أبك الفضل كحسفظيسف البسبمي  –رسسئل في دراية الكحديث  -ٜٜٕ
 ٗٗص  - ٖج  -الشيخ الطكسي  -عدة األصكؿ ﴿ط.ؽ(  -ٖٓٓ
 ٕٚٚص -ٔج -أبك طسلب التجميل التبريزؼ  -يعة اإلثني عشرية عف الشبيست الكاىية تنزيو الش -ٖٔٓ
 ٙٔص  - ٔج  -الشريف المرتضى  -رسسئل المرتضى  -ٕٖٓ
  ٖٚص –الشيخ دمحم جكاد مغنية  –مع عممسء النجف االشرؼ  -ٖٖٓ



عمى أمر لـ يقل بو أكحد كنكحب أف نبيف ـ أدعسء إجمسع أكحد الفقيسء لقد ذكر الشيخ فيمس تقد
لمقسرغ الكريـ بأف ىذه المسألة لـ يتفرد بيس ىذا الفقيو أبدًا فقد ذكر الطبرسي بأف السيد المرتضى 

في المسسئل التي لـ كالشيخ الطكسي قد كحصل معيـ نفس ىذا الشيء كحيث ادعكا اإلجمسع 
ية عمى اإلمام إجماعربما يدعي الشيخ والسيد  ﴿الطبرسي : يظير ليس قسئل كاليؾ نص كبلـ 
ف لـ يظير بو قائل !!!   ﴾ٖٗٓ﴿﴾ أمر وا 

إف ىذه المسألة مف أعظـ الميسزؿ في تأريخنس اإلسبلمي كحيث يدعى اإلجمسع كلـ يدخل في 
 سو !!اإلجمسع أكحد مف اإلمسمية كال كحتى القسئل نف

عف رسالة شيخنا الشييد الثاني مف  ﴿كعف ىذه المسألة قسؿ المكحقق البكحراني مس ىذا نصو : 
عمى  جماعاإل أدعىعمى حكـ و  جماعالشيخ فييا اإل أدعىات التي جماعضبط جممة مف اإل

و ال وثوؽ حينئذ فإنعمى ما يتفرد بو ونحوه غيره ،  جماعخبلفو وىكذا دعاوى المرتضى اإل
  ﴾ٖ٘ٓ﴿﴾جماعيذا اإلبنقميـ ل

وأضرابيـ قد كفونا مؤنة أبف إدريس كالشيخ والمرتضى و  جماعف أساطيف اإلإ ﴿: كقسؿ أيضًس 
في دعواه ، بل مناقضة الواحد منيـ نفسو في  بعضاً القدح فيو وابطالو بمناقضاتيـ بعضيـ 
 ﴾ٖٙٓ﴿﴾ذلؾ كما ال يخفى عمى المتتبع البصير
إلليي مف ىذا التنسقض كالتيو الذؼ بست عميو فقيسء كبعد ىذه األقكاؿ نقكؿ : أيف المطف ا

اإلمسمية كمنذ الغيبة كالى يكمنس ىذا فإذا كسنكا تكحت عنسية المطف اإلليي كجب أنتفسء التنسقض 
في أقكاليـ كاجتمسعيـ عمى أمر كاكحد ال تنسقض فيو كىذا ممس ال أثر لو البتو بل اف المؤكد عندنس 

اإلسبلمية في تيو تسـ اال مف ركحـ ربي كشممو المطف كليس كل  ككفق الُسنف اإلليية اف األمة
النسس مستكحقيف ليذا المطف فإنو خسص لمف كحبسىـ هللا بركحمتو كبرأىـ مف االثسـ التي غيبت 

ثـ اف قمنس بكجكد ىذه القسعدة في زمسف الغيبة لكجب عمى اإلمسـ  ﴾عميو السبلـ﴿اإلمسـ المظمكـ 
االختبلؼ الكحسصل بيف الفقيسء في المسسئل الخبلفية كحتى ال يقع  أيضًس اف يزيل ﴾عميو السبلـ﴿

البعض بإتبسع البسطل فإف االختبلؼ إلى قكليف أك أكثر يؤكد كفق العقل كالمنطق بأف الكحق مع 
كاكحد كىك المصيب كالبسقكف إنمس ىـ مخسلفيف لمكحق كمتبعيف لمبسطل ىـ كمف يقمدىـ مف النسس 

التي -في ىذه الكحسلة كفق قسعدة المطف اإلليي  ﴾ميو السبلـع﴿فكجب عمى اإلمسـ المعصكـ 
اف يزيل المبس الكحسصل عند بعض الفقيسء كيرشدىـ إلى إتبسع الكحق في  -فرضيس الفقيسء

المسسئل الخبلفية مف خبلؿ اظيسر الكحق بسؼ طريقة كسنت فإف ىذه المسألة ال تقل أىمية عف 
 منيـ عمى خبلؼ الكحق . إجمسع الفقيسء عمى قكؿ بسطل أك إجمسع فرقة
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لـ يكحصل كعمى طكؿ الغيبة كالى يكمنس  -كمس يكحب اف يسميو الفقيسء-إف ىذا المطف اإلليي 
كحسشسه مف ذلؾ بل اف الغضب اإلليي الزاؿ مكجكدًا  ﴾عميو السبلـ﴿ىذا ال لتقصير مف اإلمسـ 

ب كأمف كعمل صسلكحس إلى يكمنس ىذا كمف يشممو الغضب يبقى في التيو مس بقيت الكحيسة اال مف تس
 َفُيـ في مأمف مف الغضب اإلليي كال ريب في اف يشمميـ المطف اإلليي بجميع أنكاعو .

كبعد ىذا البيسف نككف قد أنتيينس مف ىذه الطريقة التي زعـ الفقيسء بسنيس كفيمة لمعرفة دخكؿ 
  في إجمسع الفقيسء . ﴾عميو السبلـ﴿المعصكـ 

 
 : طريقة الحدس ثالثًا : 

وىي أف يقطع بكوف ما اتفق عميو الفقياء  ﴿:  الشيخ المظفر ىذه الطريقة بقكلولخص 
ماميـ اإلمام  أكثريـ مع كثرة اختبلفيـ في فإف اتفاقبيد ،  يداً ية وصل إلييـ مف رئيسيـ وا 

 رأي إماميـ ، ال عف اختراع لمرأي مف تمقاءإلى  كاف مستندا تفاؽالمسائل يعمـ منو أف اال 
أتباع سائر ذوي اآلراء  اتفاؽاستقبلال بالفيـ . كما يكوف ذلؾ في أو  ىواءلؤلا أنفسيـ إتباع
و ال نشؾ فييا أنيا مأخوذة مف متبوعيـ ورئيسيـ الذي يرجعوف إليو . والذي فإنوالمذاىب ، 

ينبغي أف يقع في  تفاؽ. والزميا أف اال  المتأخريف أكثرىذه الطريقة إلى  يظير أنو قد ذىب
عصر واحد مع أىل  اتفاؽ ألف العصر الذي نحف فيو ،ئمة إلى عصر األ جميع العصور مف 

مخالفة مف تقدـ يقدح في حصوؿ القطع ، بل يقدح فيو مخالفة معمـو النسب ممف يعتد بقولو 
 ﴾ٖٚٓ﴿﴾عف مجيوؿ النسبفضبًل ، 

يو لـ لقد بينس فيمس تقدـ بسنو لـ تبقى مسألة مف مسسئل الفقو لـ يختمف فييس فقيسء اإلمسمية كعم
يتكحقق إجمسعيـ عمى كحكـ مسألة كاكحدة في عصر الغيبة أبدًا كلك تنزلنس جدال كقبمنس ىذه الطريقة 
عمى كحسب الفرض فإف الذؼ يردعنس ىنس ىك اف ىذه الطريقة لـ تتكحقق لفقيسء اإلمسمية عمى مر 

يكـ مف األيسـ  في ﴾عميو السبلـ﴿التأريخ فمـ يركؼ لنس بأف فقيسء اإلمسمية قد استممكا مف اإلمسـ 
 كحكمًس لمسألة مس يدًا بيد كمس يقكؿ الشيخ المظفر .

كال يخفى لمف تمعف كبلـ الشيخ المظفر اف يفيـ بأف معنى ىذا اإلجمسع ىك نفس المعنى الذؼ 
ذىب إليو فقيسء العسمة كحيث كجب فقيسء العسمة دخكؿ كل الفقيسء في جممة اإلجمسع كقد كجب 

فقيسء اإلمسمية في جممة اإلجمسع الكحدسي كلـ يفرقكا بيف معمـك فقيسء اإلمسمية دخكؿ كل ال
كال يخفى اف ىذه الطريقة ىي طريقة المتأخريف  ﴾اف كجد أصبل﴿النسب كبيف مجيكؿ النسب 

فإننس قد ذكرنس بأف فقيسء اإلمسمية كممس مر بيـ الزمسف كممس اقتربت أصكليـ مف أصكؿ المخسلفيف 
ذا اإلجمسع ىك نفس إجمسع العسمة قد تبنسه متأخرؼ اإلمسمية كحتى فإف ى ﴾السبلـ ـعميي﴿لؤلئمة 
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صسر عندىـ األصل إال إنيـ قد أختمفكا فيو فقد ذكر المظفر أف ىذا النكع مف اإلجمسع ال بد أف 
كالى عصرنس ىذا  ﴾السبلـ ـعميي﴿يتكحقق فيو إجمسع جميع فقيسء اإلمسمية مف عصر األئمة 

ىك اختبلؼ الفقيسء في جميع مسسئل الفقو منذ الغيبة كالى يكمنس كىذا األمر ممتنع لسبب بسيط ك 
ىذا كمس ذكرنس كليذا السبب بدؿ الفقيسء ىذه المسألة أؼ إجمسع جميع الفقيسء إلى القكؿ بأف 

بل الذؼ يكفي  يـ في عصر كاكحداتفسقاإلجمسع الكحدسي ال يشترط تكحققو اتفسؽ كل الفقيسء كال 
ؿ آقس رضس ك قكمس ي الفقيسءكـ بطريق الكحدس مف فتكػ المعص قكؿاستكشسؼ الغرض ىك 

عمى ما قررناه في محمو واستقر عميو رأى  جماعإف المدار في حجية اإل﴿:  اليمداني
يـ في عصر واحد بل عمى استكشاؼ رأى اتفاقالكل بل وال  اتفاؽالمتأخريف ليس عمى 

 ﴾308﴿﴾المعصـو بطريق الحدس مف فتوى عمماء الشيعة
التوىـ في معاني الكبلـ واألمور ، بمغني عف فبلف أمر وأنا أحدس ﴿:  المغة ىكالكحدس في إف 
 ﴾309﴿﴾أقوؿ بالظف والتوىـ . وحدس عميو ظنو يحدسو ويحدسو حدسا : لـ يحققوأي  فيو

كعميو فإف الفقيسء يظنكف كيتكىمكف دخكؿ المعصكـ في إجمسعيـ كاف كسف المجمعكف ىـ البعض 
ذا كسف كذلؾ فعمى اإلسبلـ السبلـ .كليس الكل فيل أصبح الديف   يأخذ بسلتكىـ كالظنكف !! كا 

بأكحسسسو ثـ  أخرػ يكحصل تسرة بكحدس الفقيو ك  جمسعاإلبأف ف العجيب عند الفقيسء ىك قكليـ إ
كمس يقكؿ  يكشف عف قكؿ المعصكـ عمى نكحك القطع !! ال بد أف جمسعاإلبأف يقكلكف بعد ذلؾ 
لـ يكشف  ية مااإلمامقيمة عممية لو عند  ال إجماعىو بما  جماعإف اإل ﴿:  الشيخ المظفر

كشف عمى نحو القطع عف قولو فالحجة في الحقيقة ىو  إذاف ...عف قوؿ المعصـو 
 ﴾310﴿﴾المنكشف ال الكاشف

 ﴾311﴿﴾كشف كشفا قطعيا عف قوؿ المعصـو  إذايكوف حجة  إنما جماعاإل ﴿كقسؿ أيضًس : 

أـ إلى التكىـ كالظف ؟ إف ىذه المسألة مف التنسقضست فيل الكحدس كالكحس يؤديسف بنس إلى القطع 
التي اعتسد الفقيسء عمييس كيف كىـ قد أجمعكا عمى مسألة ثـ أجمعكا عمى نقيضيس ككمس تقدـ ذكره 

. 
كبيذا نككف قد انتيينس مف منسقشة ثسلث الطرؽ التي أدعى الفقيسء مف خبلليس التمكف مف معرفة 

بينس بطبلنيس كعدـ قدرتيس عمى الكشف القطعي لقكؿ المعصـك دخكؿ المعصكـ في اإلجمسع كقد 
 في كحسؿ غيبتو .
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 :  طريقة التقريررابعًا : 

بمرأى ومسمع مف  جماعوىي أف يتحقق اإل﴿لخص الشيخ المظفر ىذه الطريقة بقكلو : 
الفقياء  فإف اتفاؽالمعصـو مع إمكاف ردعيـ ببياف الحق ليـ ولو بإلقاء الخبلؼ بينيـ ، 

يكشف عف إقرار المعصـو ليـ فيما رأوه وتقريرىـ عمى ما ذىبوا  -والحاؿ ىذه  -حكـ  عمى
عمى أف ما اتفقوا عميو ىو حكـ هللا واقعا . وىذه الطريقة ال تتـ إال  دليبلً إليو ، فيكوف ذلؾ 

 ﴾ٕٖٔ﴿﴾مع إحراز جميع شروط التقرير 
لمقصود مف " تقرير المعصـو " ا﴿كقد ذكر الشيخ المظفر شركط التقرير في مكحل آخر قسئبًل : 

أف يفعل شخص بمشيد المعصـو وحضوره فعبل ، فيسكت المعصـو عنو مع توجيو إليو 
وعممو بفعمو ، وكاف المعصـو بحالة يسعو تنبيو الفاعل لو كاف مخطئا . والسعة تكوف مف 

يأس جية عدـ ضيق الوقت عف البياف ، ومف جية عدـ المانع ، منو ، كالخوؼ والتقية وال
عف بياف أو سكوت المعصـو عف ردع الفاعل فإف مف تأثير اإلرشاد والتنبيو ونحو ذلؾ . 

إمضاء لو ، ما شئت أو إقرارا عميو ، أو حوؿ الموضوع لتصحيحو يسمى تقريرا لمفعل ،  شيء
 .﴾ٖٖٔ﴿﴾فعبر

ألف الكحجة إطبلقًس  ﴾السبلـ ـعميي﴿ذكرنس فيمس تقدـ بأف اإلجمسع ال قيمة لو في زمسف األئمة  لقد
ككحده ألنو الكحسكي الفعمي لشريعة رب العسلميف بل ىك  ﴾عميو السبلـ﴿إنمس ىي لقكؿ المعصـك 

لسسنيس النسطق بسلصدؽ عنيس دكف غيره كمف زعـ انو مثمو أك شبيو بو فيك كسذب بل متمسدؼ في 
اال لغكًا ال يعد  ﴾السبلـ ـعميي﴿الكذب كاالفتراء كعميو فإف تكحصيل اإلجمسع في زمسف األئمة 

عميو ﴿في الكبلـ بل ىك استنزاؼ لمعقكؿ فإف الكاجب عمينس فيمو كتكحصيمو ىك قكؿ المعصكـ 
 دكف مف سكاه . ﴾السبلـ

إف طريقة التقرير ىذه إذا تنزلنس جداًل كقبمنسىس فإنيس غير قسبمة لمتطبيق في زمسف الغيبة لعممنس 
عيس إظيسر نفسو لكثرة أعدائو مف في غيبة ال يصح م ﴾عميو السبلـ﴿جميعًس بأف المعصكـ 

الخسصة كالعسمة كأف كحصل كاظير مف يمثمو ليبمغ قكلو لبسلغ الفقيسء في تكذيبو بل كحتى قتمو 
كقسلكا لو بأف مف أدعى المشسىدة فيك كذاب مفترؼ اعتمسدا منيـ عمى خبر مرسل لـ يعمل بو 

  ﴾ٖٗٔ﴿نسقمو
                                                 

 ٚٔٔ-ٙٔٔص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  -ٕٖٔ
 ٓٚص  - المصدر السسبق -ٖٖٔ
جسء فيو :  ينسبو لئلمسـ الميدؼ ﴿عميو السبلـ﴾ نقل الشيخ الطكسي في كتسب الغيبة تكقيع ينسب لمسفير الرابع ﴿السمرؼ﴾ -ٖٗٔ

فيك كذاب مفترؼ . كال كحكؿ كالقكة أالبس  كج السفيسني كالصيكحةاإلمف أدعى المشسىدة قبل خر  ﴿...كسيأتي لشيعتي مف يدعي المشسىدة
 اإلمسـ. أف الغريب عند المعتقديف بصكحة ىذا التكقيع أنيـ ينقمكف ىذا التكقيع ثـ يقكلكف أيضًس بتشرؼ فبلف بمشسىدة  العمي العظيـ ﴾

 يدكف عمى الكبلـ المنسكب لئلمسـ ﴿عميو السبلـ﴾كعندمس أنصدمكا بيذا التنسقض الفضيع راكحكا يز  وكخدمت الميدؼ ﴿عميو السبلـ﴾



 لفقيسء بسنيس كفيمة لمعرفة دخكؿ المعصـكا أدعىكبيذا نككف قد أنتيينس مف بيسف الطرؽ التي 
في جممة اإلجمسع كقد بينس ضعفيس كعدـ قدرتيس عمى اعطسء القطع الجسـز  ﴾عميو السبلـ﴿

في اإلجمسعست التي ادعسىس الفقيسء كخصكصًس تمؾ التي  ﴾عميو السبلـ﴿بدخكؿ المعصكـ 
 نشأت بعد الغيبة .

أختمف مكقف الفقيسء مف  ﴾عميو السبلـ﴿لمظمـك بعد مركر السنيف الطكيمة عمى غيبة اإلمسـ ا
اإلجمسع فقد شيدت كتب المتقدميف مف فقيسء اإلمسمية كثرة ادعسء اإلجمسع بينمس قمت ىذه 
النسبة كبشكل ممكحكظ في كتب المتأخريف بل اف متأخرؼ اإلمسمية عندمس يذكركف مسألة مس ال 

مًس إلى دليل آخر ىك في أغمب االكحيسف يعتمدكف عمى اإلجمسع فييس إال إذا كسف اإلجمسع منظ
أف ثمة تباينًا بيف موقف ﴿: في قكلو  دمحم جكاد مغنية الشيخدليل العقل كقد ذكر ىذه المسألة 

مف ﴿، حيث اتفق المتقدموف جماعاإل مسألةمتقدمي الشيعة وبيف موقف متأخرييـ مف 
، والعقل، وغالوا في جماع، واإلُسنةالعمى أف مصادر التشريع أربعة: الكتاب، و  ﴾الشيعة

عمى كل أصل وكل فرع، وعد المتأخروف لفظ  دليبلً حتى كادوا يجعمونو  جماعاالعتماد عمى اإل
مع ىذه المصادر ولكنيـ أىمموه، بل لـ يعتمدوا عميو إال منضمًا مع دليل آخر في  جماعاإل

  ﴾ٖ٘ٔ﴿﴾أصل معتبر
ل اإلجمسع إنمس ىك لعدـ تمكنيـ مف اكحراز القطع إف اعراض أغمب الفقيسء كليس كميـ عف دلي

في إجمسعستيـ كىذه المسألة كاضكحة غسية الكضكح في قكؿ  ﴾عميو السبلـ﴿بدخكؿ المعصكـ 
عمى  اإلماـفي استفادة قوؿ  اإلماـفيما بعد عصر  جماعلـ تبق لنا ثقة باإل﴿الشيخ المظفر : 

 ﴾ٖٙٔ﴿﴾سبيل القطع واليقيف

                                                                                                                                            

بأف أذا عرفنس  خصكصسً كيقكلكف أف مدعي المشسىدة بمعنى مدعي النيسبة كال أدرؼ مسىك الربط بيف مدعي المشسىدة كمدعي النيسبة 
اف يقكؿ كسيأتي لشيعتي أراد  الميدؼ ﴿عميو السبلـ﴾ اإلمسـفيل أف  ﴾ٜٖٕص  ٖالمشسىدة في المغة تعني المعسينة ﴿لسسف العرب ج

أبف يجيد المغة العربية كىك  ال اإلمسـاـ ىل  بيف االثنيف لـ يستطع التعبير عف النيسبة فقسؿ المشسىدة كشتسف مس ومف يدعي النيسبة كلكن
لـ يعمل بو نسقمو أسيسد المتكمميف ككارث عمكميـ سبلـ هللا عمييـ أجمعيف. لقد تطرؽ العبلمة المجمسي ليذا التكقيع كقسؿ بسنو مرسل 

كىك الشيخ الطكسي كذلؾ في قكلو : ﴿ أنو خبر كاكحد مرسل غير مكجب عممس فبل يعسرض تمؾ الكقسئع كالقصص التي يكحصل القطع 
فكيف يجكز اإلعراض عنيس  عف مجمكعيس بل ك مف بعضيس المتضمف لكرامست ك مفسخر ال يمكف صدكرىس مف غيره ﴿عميو السبلـ﴾

عمل بو نسقمو كىك الشيخ في الكتسب المذككر كمس يأتي كبلمو فيو فكيف بغيره كالعممسء األعبلـ تمقكىس بسلقبكؿ لكجكد خبر ضعيف لـ ي
كلعل الشيخ المجمسي قد أصسب كبد .  ﴾ٜٖٔص :  ٖ٘﴿بكحسراألنكار ج :  كذكركىس في زبرىـ كتصسنيفيـ معكليف عمييس معتنيف بيس﴾

الميدؼ ﴿عميو  اإلمسـمف تشرؼ بمشسىدة  أخبسرلشيخ الطكسي أف ينقل ىذا الخبر ثـ ينقل ىك الداعي مف ا الكحقيقة بيذه الكممست فمس
 االلبسب . يأكل كىـ مف الثقسة كالمعكؿ عمييـ أليس ىذا دليل عمى عدـ عمل الشيخ بيذا الخبر يس السبلـ﴾

 ٕٙٛ-ٕٗٛة الثسنية، العدد الثسلث: ص ية بيف القديـ كالكحديث/ بكحث بمجمة رسسلة اإلسبلـ، السناإلمسمأصكؿ الفقو لمشيعة  -ٖ٘ٔ
 ٕٓٔص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  -ٖٙٔ



الكاشف عف قوؿ المعصـو عميو السبلـ : فيو  جماعوأما اإل﴿ئي : ككذلؾ في قكؿ السيد الخك 
و غير خارج ألن نادر الوجود . وأما غير الكاشف عف قولو عميو السبلـ ، فيو ال يكوف حجة

 ﴾ٖٚٔ﴿﴾عف حدود الظف غير المعتبر .
 

 كبيذا يتبيف تبسيف المكاقف بيف متقدمي اإلمسمية كمتأخرييـ كىذا التبسيف نتج عنو معسرضة
المتأخريف لمكثير مف اإلجمسعست التي ادعسىس متقدمي اإلمسمية كسكؼ نذكر فيمس يمي بعض 

 األمثمة التي تكحكي لنس ىذا التبسيف .
 

 : جماعية لئلاإلمامبعض مخالفات 
كحيث ذكر بعض مخسلفست نكتفي بذكر بعض ىذه المخسلفست التي ذكرىس الشيخ دمحم جكاد مغنية 

عميو ﴿رىـ بل لمس ىك مكجكد في النصكص الكاردة عف أىل البيت الفقيسء لمس أجمع عميو غي
السيد كاظـ صاحب العروة الوثقى ، قاؿ في كتاب الممحقات باب الوقف  ﴿كحيث قسؿ :  ﴾السبلـ

 ية عمى أف الوقف ال يتـ إال مع الصيغة المفظية الدالة عميو صراحة ،اإلمام إجماع: إف ظاىر 
، ومع اعتراؼ السيد بصحة النص ،  أىل البيتحديث لفظ وقفت ، وتصدقت ورد في  ألف

سيرة الناس وعاداتيـ ، إلى  أفتى بعدـ وجوب الصيغة في الوقف ، استنادا جماعووجود اإل
يـ يوقفوف ببل صيغة ، بل بالمعاطاة ، ويكوف ذلؾ وقفا عندىـ ، فيكوف وقفا في الشرع فإن

المتقدميف  إجماعمماء المتأخريف خالفوا . ومنيـ المرزا حسيف النائيني وغيره مف الع أيضاً 
: أنت  ألنساف قمت إذا، فالوكالة باطمة ،  ءعمى أف العقود ال يجوز أف تكوف معمقة عمى شي

 جماعوكيمي يـو الجمعة في بيع داري ، قاؿ النائيني في تقريرات الخونساري " ليس ىذا اإل
أو ه العقود لتوىـ اعتبار التنجيز العمماء أبطموا ىذ ألف -ال يجب العمل بو أي  -تعبديا 

قاؿ أحد  إذاالحسف ، حيث قاؿ في الوسيمة الكبرى "  أبومانعية التعميق " . ومنيـ السيد 
العمماء عمى أف صيغة الزواج  إجماعأىالي السواد جوزت بدؿ زوجت صح " مخالفا في ذلؾ 

المتقدميف عمى  جماعإيجب أف تكوف عمى العربية الفصحى ، وكذلؾ خالف عمماء ىذا العصر 
عمى منزوحات البئر . وممف  جماعاشتراط العربية في صيغ البيع ، كما خالف مف قبميـ اإل

طمقت اليائس ، والصبية المدخوؿ بيا التي  إذازىرة قاال : أبف السيد المرتضى و  جماعخالف اإل
نجيب الديف بف لـ تبمغ التاسعة فعمييما العدة ، ومنيـ الصدوؽ والشيخ الطوسي والعبلمة و 

مات الزوج ، ولـ يكف ىناؾ وارث إال الزوجة ترث الربع بالفرض ويرد الباقي  إذاسعيد قالوا : 
، ومنيـ الشيخ دمحم رضا آؿ يس قاؿ في كتاب بمغة الراغبيف " باب  اإلماـعمييا مع غيبة 

                                                 
 ٕٓص  - ٔج  -السيد الخكئي  -معجـ رجسؿ الكحديث  -ٖٚٔ



و ، ولـ جرى العقد في مرضو الذي مات في إذاالمتوفى عنيا زوجيا  اإلرث " : ال عدة عمى
.  الكتابأىل الجنيد والصدوؽ قالوا : تحل ذبيحة أبف عقيل و  أبيأبف يدخل ، ومنيـ 
أو عصريف ال يجعل الحكـ قطعيا ، وضرورة دينية أو عمماء عصر  إجماعوالخبلصة أف 

 ﴾ٖٛٔ﴿﴾يا ظنيا يقبل الجداؿ والنقاشإجتيادمذىبية ، بل يكوف 
 ألنو مبني في أغمب اكحيسنو اف لـ نقل كميس عمى كبيذا يتبيف لنس اف اإلجمسع ال قيمة لو أصبلً 

اإلجتيسد الظني أؼ بمعنى اف المسسئل التي أدعى بعض الفقيسء اإلجمسع عمييس مس ىي في 
الكحقيقة إال مسألة قد افتى بيس فقيو كفق إجتيسده الظني كتسبعو بعد ذلؾ جممة مف الفقيسء مقمديف 

لى إجمسع اإلمسمية عمييس كمف كسنت ىذه طريقتو فبل لو كبعد فترة ترػ ىذه الفتكػ قد تكحكلت إ
كال أستكشسؼ  ﴾عميو السبلـ﴿أعتمسد عميو أسسسًس ألف المسألة ال تستند بسلفعل إلى قكؿ المعصكـ 

قكلو أبدًا بل ىي إجتيسدات ظنية غير معتبرة مف األسسس عمل بيس البعض ثـ قمدىـ اآلخركف 
س إمس لتعسرض أدلتيس أك لكجكد نص يخسلفيس أك ألسبسب كبعد مدة مف الزمف اكتشف الفقيسء ضعفي

يراىس المجتيد كفق نظرتو اإلجتيسدية كقد بينس في مبكحث اإلجتيسد عند اإلمسمية اف اإلجتيسد 
تبسع الظف مف المسسئل المكحظكرة في الشريعة كعميو فإف ىذا المسمؾ ىك في الكحقيقة مف  كا 

 ـعميي﴿ف اصسبة الكحق كقد بينس مكقف األئمة المسسلؾ التي نيسنس الشرع عنيس لقصكرىس ع
 مف ىذه المسسئل في مبكحث اإلجتيسد فراجع . ﴾السبلـ

كبعد مس تقدـ مف البيسف نكتفي بيذا القدر كنقكؿ : إف اإلجمسع ال يعد دليبًل عمى أؼ مسألة مف 
س بأف مثل مسسئل الديف إال إذا ثبت إجمسع األمة كميس كبكل مككنستيس فإف إجمسعيـ كحق كقد ذكرن

ىذا اإلجمسع قميل الكحدكث عند المسمميف إال إنو متكحقق كىك يكفي الثبست صدؽ الكحديث المركؼ 
 . ﴾صمى هللا عمو كآلو كسمـ تسميمس﴿عف النبي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ٕٖٙ - ٕٖ٘ص  -دمحم جكاد مغنية  -الشيعة في الميزاف  -ٖٛٔ



 
 
 
 
 
 

 رابعًا : دليل العقل
 فضل العقل :

 صمى﴿سلعقل يتبع النبي العقل ىك نعمة هللا التي انعـ بيس عمى بني ادـ فبسلعقل يعبد هللا تعسلى كب
 كآلو عميو هللا صمى﴿تعرؼ اصكاؿ الديف كقد كرد عف النبي كبسلعقل  ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا

الكثير مف األكحسديث التي تشير كبشكل كاضح إلى دكر العقل عند اإلنسسف فبل  ﴾تسميمس كسمـ
مر عمى األخبسر التي ركاىس يسعنس اال التمسؾ بمس كرد في الُسنة الشريفة كسنقتصر في بسدغ األ

في دكر العقل عف  ﴾عمييـ السبلـ﴿فقيسء العسمة كمكحدثييـ ثـ نبيف مس جسء مف أقكاؿ أىل البيت 
 اإلنسسف .

ركػ أغمب المكحدثيف مف فقيسء العسمة الكثير مف األكحسديث التي تبيف دكر العقل عند المؤمف 
 للاّ  رسكؿ عمى دخمكا كعب بف كأبي ىريرة كأبس عمر أف المسيب بف سعيد عفمنيس مس جسء 

  ؟ الناس أعمـ مف ، َّللّا  رسوؿ يا﴿: فقسلكا ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿
 .  العاقل:  قاؿ
  ؟ الناس أعبد فمف:  قالوا
 .  العاقل:  قاؿ
  الناس؟ أفضل فمف: قالوا
 .  العاقل: قاؿ

  منزلتو؟ وعظمت فصاحتو يرتوظ مروءتو تمت مف العاقل أليس َّللّا، رسوؿ يا: فقالوا
ف: " ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿ َّللّا  رسوؿ فقاؿ  الدنيا الحياة متاع لما ذلؾ كل وا 

ف واالخرة عند ربؾ لممتقيف " ف المتقي العاقل وا    ﴾ٜٖٔ﴿﴾ دنياً  قصياً  خسيساً  الدنيا في كاف وا 
يككف أعمـ النسس كأعبد النسس  كبيذا الكحديث الشريف يتبيف لنس اف العسقل ىك المتقي كبتقكاه

 بف عمرك عفكأفضل النسس كاف كسف في نظر النسس في الدنيس دنيًس كنفس ىذا المعنى قد جسء 
                                                 

 ٕٕٔ٘الكحديث رقـ  -ٙج –سمسعيل البكصيرؼ أكحمد بف أبي بكر بف إ- اتكحسؼ الخيرة الميرة بزكائد المسسنيد العشرة - ٜٖٔ



 إف﴿: ﴾ تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿ للاّ  رسكؿ قسؿ:  قسؿ جده عف أبيو، عف شعيب،
 فعند عقمو، يتـ حتى خمق حسف لرجل يتـ وال القانت، الصائـ درجة خمقو بحسف ليدرؾ الرجل
يمانو  أمانتو تتـ ذلؾ  ﴾ٕٖٓ﴿﴾إبميس: يعني -عدوه وعصى ربو وأطاع و،ا 
العسقل ىك الطسئع  تعسلى كقد ينغر النسس ببعض االشخسص الذيف يظيركف بسنيـ العقبلء إف 

 ووقار بياف لو فكاف تاجر، جرشأىل  مف نصراني رجل قدـ﴿:  قسؿ عمرأبف  عففقد جسء 
 عمل مف العاقل إف ، مو:  فقاؿ القائل فزجر.  النصراني ىذا أعقل ما ، َّللّا  ؿرسو يا:  فقيل

 ﴾ٕٖٔ﴿﴾َّللّا  بطاعة
كمف ىذه الكاقعة يتبيف لنس اف النسس قد تػنغر بسلظسىر فتعطي صفة العقل الشخسص لمس تراه مف 

بطسعة  ظسىر أمرىـ فتصفيـ بسنيـ العقبلء إال أف الكحق عند هللا كرسكلو ىك اف العسقل مف عمل
 هللا صمى﴿ النبي عف ، ىريرة أبي عفهللا كأجتػنب معصيتو كممس يؤكد ىذا المعنى ىك مس جسء 

 أمرتـ بما بالعقل وتواضعوا ربكـ، عف اعقموا الناس، أييا يا﴿:  قسؿ أنو ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو
ف َّللّا  أطاع مف العاقل أف واعمموا ربكـ، عند محذركـ أنو واعمموا عنو، نييتـ وما بو  كاف وا 

ف الييئة، رث المنزلة، دني الخطر، حقير المنظر، دميـ ف هللا، عصى مفالجاىل  وا   كاف وا 
 والخنازير والقردة نطوقًا، فصيحاً  الييئة، حسف المنزلة، شريف الخطر، عظيـ المنظر، جميل
 ﴾ٕٕٖ﴿﴾خاسريفال مف غداً  يـفإن إياكـ؟ الدنياأىل  بتعظيـ تغتروا وال عصاه، ممف َّللّا  عند أعقل

 ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿ النبي اف عمرأبف  عفكممس يؤكد ىذا المعنى أيضًس مس جسء 
 مف وكـ غدا ينجو المنظر ذميـ الناس عند حقير وىو هأمر  هللا عف عقل عاقل مف كـ﴿:  قسؿ

  ﴾ٖٕٖ﴿﴾ القيامة في غدا ييمؾ الناس عند المنظر جميل المساف طريف
ديثيف المتقدميف يكفي البيسف كسرد الكبلـ فإف العسقل عند هللا ىك المطيع مس جسء في الكحإف 

أنو  أيضسً ﴾ تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿ النبيألكامر هللا المتقي لسخط هللا كقد جسء عف 
 ﴾ٕٖٗ﴿﴾جاىبلً  فتسمى ربؾ تعص وال عاقبًل، تسمى ربؾ أطع آدـ،أبف  يا... ﴿: قسؿ 

ىك طسعة هللا كاجتنسب معصيتو كمف اطسع هللا كأجتنب معصيتو ىك  كبيذا نفيـ اف كمسؿ العقل
 العسقل عند هللا كرسكلو .

 هللا قسـ﴿:  يقكؿ ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿ النبي سمعت:  قسؿ ، سعيد أبي عفكجسء 
 المعرفة حسف لو عقل فبل فيو يكف لـ ومف عقمو كمل فيو كف فمف أجزاء ثبلثة عمى العقل

                                                 
 ٖٕٕ٘الكحديث رقـ  -المصدر السسبق  - ٕٖٓ
 ٕٕٙ٘الكحديث رقـ  -المصدر السسبق  - ٕٖٔ
 ٖٕٓ٘الكحديث رقـ  -المصدر السسبق  - ٕٕٖ
 ٕٔٛكحديث رقـ  - ٕج -زكائد الييثمي -مسند الكحسرث  - ٖٕٖ
 ٕٓٗ٘الكحديث رقـ  -ٙج –بكر بف إسمسعيل البكصيرؼ  أكحمد بف أبي- اتكحسؼ الخيرة الميرة بزكائد المسسنيد العشرة - ٕٖٗ



 هللا صمى﴿ النبي أف عمر عف كجسء ﴾ٕٖ٘﴿﴾أمره عمى الصبر وحسف لو الطاعة وحسف با
إلى  صاحبو ييدي عقل فضل مثل اكتسب ما رجل اكتسب ما﴿:  قسؿ ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو
 ﴾ٕٖٙ﴿﴾ عقمو يكمل حتى دينو استقاـ وال ، عبد إيماف تـ وما ردى عف ويرده ىدى

لعسقل ىك مف أطسع هللا كاجتنب معصيتو كمف أعظـ صكر اإف بعد مس تقدـ مف األكحسديث نقكؿ : 
الطسعة ىك اإلنقيسد لشريعة رب العسلميف دكف االبتداع كالتصدؼ لمتشريع فبل يمكننس القكؿ بأف 
العقل ككحده يكفينس لنعمـ مف خبللو أكامر الشرع أك اف نجعمو مصدرًا لمتشريع بكحسب استكحسسنستنس 

سد العقل إلى الشريعة كاف يككف تسبعس ليس ال قسئدًا عمييس إال إننس مع أك استقبسكحستنس بل ال بد أف ينق
شديد االسف نجد أغمب الفقيسء قد استخدمكا العقل في مكارد قد نيى الشرع عنيس كاقبح مس 
استخدـ بو العقل ىك التشريع أؼ جعمو مصدرا مف مصسدر التشريع في اإلسبلـ دكف دليل ُيذكر 

لـ يستخدمكا العقل في معرفة الشرع  ﴾﴿عمييـ السبلـتيسد اف األنبيسء كقد عممنس في مبكحث اإلج
مف  ﴾تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿كخير مثسؿ مس كحصل مع سيد األنبيسء كالمرسميف دمحم 

السككت في بعض المكارد كحتى يعمـ الككحي كقد اتفق كل المسمميف عمى كمسؿ عقل النبي 
 كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿فممسذا لـ يجز لرسكؿ هللا  ﴾ستسميم كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿

 التشريع كىك سيد العقبلء ؟ -مع كمسؿ عقمو- ﴾تسميمس
العقل قسصر عف إدراؾ العمل اإلليية لمتشريع كقد يفيـ العقل مف خبلؿ الشرع إف كالكحق يقسؿ 

ىس مف االمكر التي طبعًس بعض العمل ال كميس إال إنو ال يمكنو القيسس كال االستكحسسف كال غير 
 سنذكرىس بسلتفصيل إف شسء هللا تعسلى .

 كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿رسكؿ هللا  خبسر عفكاأل كحسديثاأل أيضسً ية فقد نقمكا اإلمسممس أ
ية نفس المعسني التي كردت في اإلمسم أكحسديث﴾ كقد أعطت ﴿عمييـ السبلـ أىل البيتك  ﴾تسميمس
عميو ﴿أبي عبد هللا  عفمس جسء  كحسديثقميل كمف ىذه األالعسمة كالتي ذكرنسىس قبل  أكحسديث
: ما عبد بو الرحمف واكتسب بو ﴾ عميو السبلـ﴿ما العقل ؟ قاؿ ﴿:  ُسئل﴾ أنو السبلـ
مف كاف عاقبل " كاف لو ديف ، ومف ﴿ انو قسؿ : أيضسً ﴾ عميو السبلـكعنو ﴿ ﴾ٕٖٚ﴿﴾...الجناف

  ﴾ٕٖٛ﴿﴾كاف لو ديف دخل الجنة

أف عقمو ككحده يكفي لكي يعبد بو الركحمف كيكتسب بو الجنسف كال يتصكر كال يتصكر اإلنسسف ب
أيضًس بأف العقل بمفرده يستطيع اف يكسب صسكحبو الديف كيدخمو الجنة بل ال بد مف اف يككف مع 

عميو ﴿فقد ُسئل أبي عبد هللا  ﴾السبلـ ـعميي﴿العقل عمـ يكتسبو مف أبكاب هللا أؼ أنبيسئو كأكليسئو 

                                                 
 ٓٔٛكحديث رقـ  –بسب مس جسء في العقل  - ٕج –نكر الديف الييثمي  -بغية البسكحث عف زكائد مسند الكحسرث بف أبي أسسمة  - ٕٖ٘
 ٖٔٛكحديث رقـ  -نفس المصدر السسبق  - ٕٖٙ
 ٔٔص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٕٖٚ
 المصدر السسبق - ٕٖٛ



عميو ﴿ قسؿف ﴾ العباد بالعقل دوف غيره ؟ يكتفيفيل ﴿:  قسئبلً  كحد األصكحسبأمف  ﴾السبلـ
إف العاقل لداللة عقمو الذي جعمو هللا قوامو وزينتو وىدايتو ، عمـ أف هللا ىو ﴿:  ﴾السبلـ

الحق ، وأنو ىو ربو ، وعمـ أف لخالقو محبة ، وأف لو كراىية ، وأف لو طاعة ، وأف لو 
وأنو ال ينتفع  يدلو عمى ذلؾ وعمـ أنو ال يوصل إليو إال بالعمـ وطمبو ،معصية ، فمـ يجد عقمو 

ـ واألدب الذي ال قواـ لو إال بعقمو ، إف لـ يصب ذلؾ بعممو ، فوجب عمى العاقل طمب العم
 ﴾ٜٕٖ﴿﴾بو

 

يا ىشاـ إف العقل مع العمـ فقاؿ  ﴿ليشسـ أبف الكحكـ :  ﴾عميو السبلـ﴿كقسؿ أبي الكحسف مكسى 
  ﴾ٖٖٓ﴿﴾يعقميا إال العالموف"مثاؿ نضربيا لمناس وما : " وتمؾ األ

كسف يجيل  إذابمعنى اف العقل أؼ  يستطيع اف يعمل شيء العقل بمفرده البأف كممس تقدـ نفيـ 
ممئ العقل بسلعمـ كليس كل عمـ أمس إذا  اف يسمؾ السبيل الصكحيح ويستطيع مع جيم االمكر ال

فعند ذلؾ يستطيع العقل  ﴾ٖٖٔ﴿﴾السبلـ ـعمييكأكليسئو ﴿ هللا أنبيسءبل العمـ الصكحيح الذؼ جسء بو 
مع العمـ الذؼ فيو اف يككف دليل المؤمف كىك خير دليل كاف يككف ىك الكحجة بيف العبسد كبيف هللا 

هللا فيكذبو كىذه معسني كميس قد  مىكمف يكذب ع وهللا فيصدق مىيصدؽ ع فكاف يككف عسلـ بم
أنو  ﴾عميو السبلـ﴿عف أبي عبد هللا جسء  ﴾ منيس مسبلـالس ـعمييبيت النبكة ﴿أىل عف  جسءت
حجة هللا عمى العباد ﴿قسؿ :  أنو أيضسً  ﴾عميو السبلـ﴿و عنك  ﴾ٕٖٖ﴿﴾العقل دليل المؤمف﴿قسؿ : 

قسؿ :  أنو أيضسً  ﴾عميو السبلـ﴿و عنك  ﴾ٖٖٖ﴿﴾النبي ، والحجة فيما بيف العباد وبيف هللا العقل
  ﴾ٖٖٗ﴿﴾يصدقو والكاذب عمى هللا فيكذبوالعقل ، يعرؼ بو الصادؽ عمى هللا ف﴿
 ال بد أفتكحصى كقد اتفقت كميس عمى اف العقل  أف مف أكثرالشريفة بيذا المعنى  كحسديثف األإ

ىس كنكاىييس ال اف يككف قسئدًا عمييس كقد بينس في كامر ية منقسدًا ألسبلميككف طسئعًس لمشريعة اإل
 هف يككف مصدرا مف مصسدر التشريع لعجز أ يمكف العقل البأف ية اإلمسمعند  جتيسدمبكحث اإل

مف مقسـ  أكثرية كقد صرح الفقيسء بيذا المكضكع في سبلمعف تبيسف الكثير مف عمل التشريع اإل
التعبدية كالمقصكد مف التعبد ىك عدـ  كحكسـكجكد الكثير مف األ مركلعل خير شسىدًا عمى ىذا األ

الفقو  ألفسظمعجـ في  فتح هللا أكحمدالدكتكر كقد ذكر تعبدًا  كامرالكحكـ فيككف تنفيذ األ ةالعمـ بعم
 ما ال تدرؾ عمتو مف األمور العبادية ، ولكف يؤتى بو ﴾التعبدي  ﴿ ﴿التعبد قسئبًل :  الجعفرؼ 

                                                 
 ٜٕص  - المصدر السسبق - ٜٕٖ
 ٗٔص  -المصدر السسبق - ٖٖٓ
 الفصل الثسلث مبكحث ﴿كجكب معرفة مصدر العمـ﴾ -راجع البسب االكؿ  - ٖٖٔ
 ٕ٘ص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٕٖٖ
 المصدر السسبق - ٖٖٖ
 المصدر السسبق - ٖٖٗ



 ﴾ٖٖ٘﴿﴾الطواؼ سبعة أشواط ، وغيرىاأو عدد الركعات ، أو و تكميف ، مثل عدد الصموات ، ألن
ة بكثرة في التشريع اإلسبلمي كعميو فإذا كسف العقل عسجز مسألة التعبد مف المسسئل المكجكد . إف

عف إدراؾ الكثير مف عمل الشريعة اإلسبلمية كينفذ األكحكسـ تعبدًا ال عممًس بعمتيس فكيف يمكف مع 
 ىذا العجز أف يككف مصدرًا لمتشريع في اإلسبلـ ؟! 

سسنًس منو مع عدـ تصريح بل األكثر مف ىذا كيف يمكف اف يستنبط العقل العمة أك يفترضيس أستكح
الشريعة اإلسبلمية بيس كمس ىك الكحسؿ في تنقيح المنسط أك االستكحسسف كغيرىس مف االمكر التي 

 سكؼ نأتي عمى بيسنيس بسلتفصيل فيمس يأتي إف شسء هللا تعسلى . 
 شبو ال بد مف أزاحتيا :

لـ إذ  عف التشريع شكل صريح الدليل العقمي بسنو مصدر كسشفبفقيسء العسمة  أغمب لـ يسـِ 
ية كبعض لئلمسمخبلفًس عند االعـ األغمب مف فقيسء العسمة الفقو  أصكؿبسبًس في  لويفصل 
 كقكلنس األعـ األغمب ألف منيـ مف صرح بو إال إنيـ نسبة قميمة كمس سيأتي في مكحمو .المعتزلة 

 الكتسبرة منيس إف مصسدر التشريع أك مس يسمى عند الفقيسء بأدلة الشرع تنكحصر بأبكاب كثي
 البراءة األصميةك اإلستصكحسب ك المرسمة  سلحالمصك القيسس، ُسنة النبكية كاإلجمسع ك الك  الكريـ

كقد  ﴾ٖٖٙ﴿كغيرىس بسألخف ألخذاك  اإلستكحسسفك  سد الذرائعك اإلستقراء ك  -العسداتأؼ -العكائد ك 
صمكا بسبًس بعنكاف أختمف الفقيسء في كحجية ىذه األدلة غسية االختبلؼ إال أف الغريب انيـ لـ يف

 الدليل العقمي كمس فعل اإلمسمية كغيرىـ .
كاالستكحسسف عند فقيسء العسمة كسالستصكحسب كالبراءة  دلةف الدليل العقمي قد كرد ضمف أنكاع األإ

 -إف لـ نقل أغمبيس  -مف مصدر مف مصسدر التشريع  أكثرـ الدليل العقمي ضكغيرىس كقد ي
العقمي عند فقيسء العسمة ىك عبسرة عف مجمكعة مف مصسدر ف الدليل إ بمعنى ادؽأؼ  عندىـ
الفقو اال مف شذ منيـ كلذلؾ قد يجد القسرغ الكريـ  أصكؿلـ يفصمكا لو بسبًس مستقبًل في إذ  التشريع

أك عنكاف الدليل العقمي كىذا يعني عندىـ إمس استصكحسب  تتكح اًل لفقيو مف فقيسء العسمةالستدإ
أك استكحسسف أك غيرىس مف المصسدر التي تندرج تكحت عنكاف  عقمي تقبيحأك تكحسيف أك براءة 

 . الدليل العقمي
إف الكحق يقسؿ بأف فقيسء العسمة قد أستخدمكا الدليل العقمي أكثر مف غيرىـ بسضعسؼ كلكف دكف 
اف يعطكه في أغمب االكحيسف ىذا العنكاف بل أعطكه عنسكيف أخرػ لمتمكيو كىذه ىي الشبة التي 

                                                 
 ٘ٔٔص  -الدكتكر أكحمد فتح هللا  -معجـ ألفسظ الفقو الجعفرؼ  - ٖٖ٘
 -ضمف كتسب مصسدر التشريع اإلسبلمي في مس ال نص فيو لعبد الكىسب  -نجـ الديف الطكفي  -رسسلة في رعسية المصمكحة   - ٖٖٙ
 ٓٔٔػٜٓٔص

http://www.fahmaldin.com/index.php?id=2096#_ftn1#_ftn1
http://www.fahmaldin.com/index.php?id=2096#_ftn1#_ftn1


يس كقد تمسؾ بيس أغمب الُكتسب كسيعمـ القسرغ الكريـ فيمس يمي المقدار الكبير الستخداـ أردنس ازاكحت
 العقل عف فقيسء العسمة .  

 مف صرح بتحكيـ العقل :أوؿ 

ال يسع البسكحث أف يكحدد كبشكل صريح أكؿ مف أستعمل الدليل العقمي في التشريع بشكل مستقل 
نذكر اقدـ ىذه التصريكحست كىك مس ينسب لكاصل بف عف النصكص كاألخبسر . إال إننس يمكف اف 

الحق يعرؼ مف ﴿ىػ مؤسس مذىب المعتزلة كحيث قسؿ مس ىذا نصو :  ٖٔٔعطسء المتكفي سنة
جماعوجوه أربعة؛ كتاب ناطق، وخبر مجمع عميو، وحجة عقل، و   . ﴾ٖٖٚ﴿﴾مةمف األ ا 

ف مصسدر التشريع كحيث أيضًس العقل كأصل م ىػ ٕٓٗالمتكفي سنة  البسقبلنيأبك بكر كقد ذكر 
 ﴾ٖٖٛ﴿العقلك  جتيسدالقيسس كاإلك  جمسعكاإل ُسنةالكتسب كالكحصر مصسدر التشريع بخمسة كىي 

المسمى بسلمكحصكؿ كحيث  صكليفي كتسبو األ ىػ ٘ٓ٘المتكفى سنة  كقد ذكر الرازؼ قكؿ الغزالي
  .﴾ٜٖٖ﴿﴾والعقل  جماعواإل ُسنةأربعة الكتاب وال حكاـقاؿ الغزالي رحمو هللا مدارؾ األ﴿قسؿ : 

 فمـ وسعو بمغ قد أنو نسافاإل  عمـ ميما﴿  : هـ620كقسؿ أبف قدامة المقدسي المتكفي سنة 
  ﴾ٖٓٗ﴿﴾ العقل دليلإلى  الرجوع فمو يجد

مف أراد أف يعرؼ المتناسبات والمصالح ﴿:  ﴾ىػٓٙٙالمتكفى سنة ﴿العز بف عبد السبلـ كقسؿ 
قمو، بتقدير اف الشرع لـ يرد بو ثـ يبني والمفاسد راجحيا ومرجوحيا فميعرض ذلؾ عمى ع

، فبل يكاد حكـ منيا يخرج عف ذلؾ اال ما تعبد هللا بو عباده ولـ يقفيـ عمى حكاـعميو األ
  ﴾ٖٔٗ﴿﴾مفسدتوأو مصمحتو 

فيو تنسقض كبير كحيث انو قد أرجع كل األكحكسـ إلى العقل مع  العز بف عبد السبلـإف قكؿ 
ة عمة األكحكسـ التي لـ يخبر هللا بيس عبسده فكيف يستقيـ اعترافو بأف العقل عسجز عف معرف

المعنييف ؟ فإذا كسف العقل قسدر عمى تعييف المصمكحة كالمفسدة في جميع األكحكسـ كسف مف 
كمس ىك  -عسجز بعقمو  العز بف عبد السبلـالطبيعي اف يعرؼ العمة مف األكحكسـ التعبدية إال أف 

 عمة مف ىذه األكحكسـ كىذا تنسقض كاضح .اف يعرؼ ال -الكحسؿ عند كل الفقيسء 

                                                 
 ٜٖ٘ص -ٔج -عمي سسمي النشسر -نشأة الفكر الفمسفي في اإلسبلـ   - ٖٖٚ
  ٕٓػٜٔص -ابك بكر البسقبلني  -االنصسؼ في مس يجب اعتقسده كال يجكز الجيل بو  - ٖٖٛ
 ٖٕص  - ٙج  -الرازؼ  -المكحصكؿ  - ٜٖٖ
 ٙ٘ٔص  –بف قدامة المقدسي  -ركضة النسضر كجنة المنسظر  - ٖٓٗ
فصل في بيسف جمب مصسلح الداريف كدرء مفسسدىمس عمى الظنكف  -العز بف عبد السبلـ  -قكاعد األكحكسـ في مصسلح األنسـ   - ٖٔٗ

قكؿ العز بف عبد السبلـ دكف ذكر اسمو، كعّمق عميو عبد هللا دراز معتبرًا رأيو اشبو بمذىب المعتزلة ﴿المكافقست، كقد نقل الشسطبي 
  ﴾ٛٗ، صٕج
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اعتسد ىك كغيره عمى التنسقض في القكؿ كىذا ىك سبيل مف يتخذ العقل  العز بف عبد السبلـإف 
القسصر ككحجة دكف عمـ مسبق فقد قرأنس مس صرح بو قبل قميل إال أف ىذا القكؿ قد نسقضو بقكؿ 

فكيف  ﴾ٕٖٗ﴿﴾دىا فبل تعرؼ اال بالشرعيا ومفاسأسبابأما مصالح الداريف و ﴿: ثسني كىك قكلو 
 يستقيـ القكليف ؟؟

مصسدر التشريع عند فقيسء العسمة تندرج بشكل عسـ تكحت عنكاف ﴿الكتسب كالُسنة كاإلجمسع إف 
القدرية كالعقل﴾ أمس التفريع فإف أغمب المصسدر األخرػ بل كميس يندرج تكحت دليل العقل كمس أف 

كعكلكا عمى دليل  غسية االنكسر اآلكحسد أخبسرأنكركا  كغيرىـ مف فرؽ العسمة قدكالمعتزلة 
كحتى قدمكا الدليل العقمي عمى أخبسر الُسنة الشريفة إذا كسنت مف جية االكحسد كقد بينس  ﴾ٖٖٗ﴿العقل

تسبو ﴿األـ﴾ في كبأف جل أخبسر الُسنة ىي أخبسر آكحسد كقد أنكر عمييـ الشسفعي ىذا االتجسه 
 ﴾ٖٗٗ﴿كرسسلة ﴿جمسع العمـ﴾

 : قواؿتناقض األ

بعد أف بينس بشكل مكجز إعتمسد أغمب الفقيسء عمى الدليل العقمي نكحب أف نبيف أقكاؿ أخرػ 
تنسقضت مع مس قرأنس قبل قميل كقبل أف ندخل بتفسصيل الدليل العقمي عند الفقيسء نكحب أف نبيف 

 ىذه األقكاؿ لكي يكتشف القسرػ زيفيس بعد أف يقرأ البكحث كسمبًل .
عمـ إلى  ختصر صفكة البيسف في شرح منيسج الكصكؿفي كتسبو ﴿مقسؿ يس سكيمـ طو 

صكؿ﴾ بأف العقل ال يمكنو إدراؾ أدلة األكحكسـ بذاتو كاف الفقيسء يكحصركف التشريع في األ
لـ يكف لمعقل البشرؼ صبلكحية االستقبلؿ بسنو  سبلـ مدككركقسؿ دمحم  ﴾ٖ٘ٗ﴿النصكص دكف العقل

لـ يثبت عنيـ اعتبسر العقل كحسكمًس في إذ  المعتزلة بسلكحكـ عند جميع المسمميف بمس في ذلؾ
 . ﴾ٖٙٗ﴿المقسـ

ال تتنسسب مع الكاقع الذؼ عميو كتب  تركنسىس مراعسة لبلختصسر أخرػ  أقكاؿك  قكاؿف ىذه األإ
األصكؿ عند فقيسء العسمة إطبلقًس كعميو امس اف يككف ىؤالء الُكتسب جسىميف بأصكؿ أئمتيـ أك 

بأف أئمة الفقو كاألصكؿ عندىـ ال يقكلكف اال بسلكتسب كالُسنة كىذا  انيـ يريدكف تضميل النسس
خبلؼ الكاقع عند فقيسء العسمة عمى كجو الخصكص كمس سيتبيف لمقسرغ الكريـ إف شسء هللا تعسلى 

. 
  

                                                 
 نفس المصدر السسبق - ٕٖٗ
  ٜٗٔص- جبلؿ الديف السيكطي - صكف المنطق كالكبلـ عف فف المنطق كالكبلـ - ٖٖٗ
 الشسفعي -/ جمسع العمـ  ٚج –الشسفعي  –األـ  - ٖٗٗ
 ٜٕص -ٔج -يس سكيمـ طو  -عمـ األصكؿ إلى  مختصر صفكة البيسف في شرح منيسج الكصكؿ - ٖ٘ٗ
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بعد مس تقدـ مف البيسف نقكؿ : سكؼ نطرح اآلف أختصسرًا لمبيسف ثبلثة مصسدر فقط كىي 
لتقبيح العقمييف القيسس﴾ ىذه المصسدر أعتمدىس الفقيسء األصكليكف كالتي ﴿االستكحسسف التكحسيف كا

تعتمد كبشكل كبير عمى عقل الفقيو بسلدرجة األسسس كسنبيف اآلراء في كل أصل اعتمدكه مع 
مراعسة مس ذىب إليو فقيسء اإلمسمية أيضًس مف مكافقتيـ آلراء فقيسء العسمة في ىذه المصسدر التي 

رستيـ لمس يسمكنو بعممية االستنبسط كلكي يككف األمر كاضح عند القسرغ الكريـ اعتمدكىس في ممس
 سنفصل الكبلـ بمس يستكعبو المقسـ مع االختصسر إف شسء هللا تعسلى .

 

 أواًل : االستحساف :

كىي دليل عقمي بل إنو إتبسع لميكػ فقيسء العسمة  أغمبية اعتمد عمييس أصكلة داالستكحسسف قسع
االستكحسسف في النفس كمس سيتبيف فيمس يمي كقبل أف نبدأ بسلكبلـ نكحب أف نبيف بأف كلمس تشتييو 

 أكاف حسيًا، كاستحساف الثوب، أـ معنوياً سواًء  عدُّ الشيء، واعتقػاده حسناً ﴿: المغة ىك
 ﴾ٖٚٗ﴿﴾اعتقدتو حسناً أي  : : استحسنُت كذا ، فيقػاؿالرأيكاستحسػاف 

شديد في كحجية االستكحسسف مف جية اصطبلكحيـ كقبل أف  كقع بيف الفقيسء تنسزع كبير كاختبلؼ
 نسرد أقكاؿ المتنسزعيف يجب عمينس أكال معرفة مسىية االستكحسسف عند فقيسء العسمة .

إف االستكحسسف عند األصكلييف مف فقيسء العسمة لو اشكسؿ عديدة كأنكاع مختمفة إال أف أغمب ىذه 
 األنكاع اف لـ نقل كميس تصب في قسميف ىمس :

 دليل :إلى  : االستحساف بالعقل دوف االستنادوؿ األ 

ذكر الفقيسء فيمس يخص االستكحسسف بسلعقل العديد مف األقكاؿ التي تكسد تككف متشسبية منيس مس 
 الرأيوغالب  جتيادالعمل باإل﴿ذكره السرخسي في تعريفو لبلستكحسسف كحيث قسؿ مس ىذا نصو : 

 .﴾ٖٛٗ﴿﴾ئناآراإلى  في تقدير ما جعمو الشرع موكوال

بأف الشرع لـ يترؾ شيء  في مبكحث اإلجتيسد كىذا التعريف غريب غسية الغرابة كحيث اننس قد بينس
ىك  لنس مس يجكزفكيف  لـ يكحكـ برأيو﴾ تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿آلرائنس بل اف النبي 
ريف االنف كىذا يكفي لبطبلف التع﴾ تسميمس كسمـ كآلو عميو هللا صمى﴿ مكحـر عمى رسكؿ هللا

 .زيسدة عمى األدلة التي ذكرنسىس سسبقًس الذكر 

                                                 
 ٚٔٔص - ٖٔج -لساف العرب  - ٖٚٗ
 ٕٓٓص  - ٕج  -أبك بكر السرخسي  -أصكؿ السرخسي  - ٖٛٗ



االستحساف طمب السيولة في كذكر السرخسي أيضًس االستكحسسف في كتسب آخر قسئبًل : ﴿
بالسماحة  ألخذبالسعة وابتغاء الدعة وقيل ا ألخذفيما يبتمى فيو الخاص والعاـ وقيل ا حكاـاأل

  ﴾ٜٖٗ﴿﴾وابتغاء ما فيو الراحة
:  أيضسً كقسلكا  ﴾ٖٓ٘﴿﴾الفيـ ما يستحسنو المجتيد بعقموإلى  وىو الذي يسبق﴿لي : قسؿ الغزاك 
ترؾ القياس بما يستحسنو بعض الناس مف غير ﴿بأنو :  اكقسلك  ﴾ٖٔ٘﴿﴾مذىب ال دليل عميو﴿

كقسؿ  ﴾ٖٖ٘﴿﴾دليل ينقدح في نفس المجتيد، ال يقدر عمى التعبير عنو﴿كقسلكا بأنو :  ﴾ٕٖ٘﴿﴾دليل
، وييواه، مف الصور،  نسافستحساف قد ُيطمق عمى ما يميل إليو اإل ال شؾ أف اال﴿: اآلمدؼ

ف كاف مستقبحًا عند غيره   ﴾ٖٗ٘﴿﴾والمعاني، وا 
إف المبلكحع عند الفقيسء في قضية االستكحسسف انيـ يذىبكف إلى اف الشريعة مكككلة إلينس 

ذا كسف األمر كذلؾ  األنبيسء فإف بعث  –كىك مكحسؿ  –نتصرؼ بيس كيفمس نشتيي كبمس نكحب كا 
كالمرسميف يككف عبث ليس إال ألننس بأستكحسسننس نستطيع أف ندرؾ مس تريده الشريعة منس فمس ىك 
الداعي بعد ىذا اف يرسل هللا تعسلى إلينس األنبيسء كالمرسميف ليدايتنس إذا كنس قسدريف بسستكحسسننس اف 

 ندرؾ مس يريده الشرع منس ؟؟
كالمؤلمة في تأريخنس اإلسبلمي إذ أنيس بجممتيس ىراء  قضية االستكحسسف مف القضسيس المضكحكةإف 

مكحض فكيف يرضى عسقل اف يتبلعب بشريعة هللا بمس يستكحسنو كيعد الذؼ أستكحسنو كشرع هللا 
المنزؿ عمى نبينس كبسلمقسبل يستقبح غيره نفس المسألة كيعد مس أستقبكحو كشرع هللا أيضًس كىكذا 

نسبكف مس قسلتو أنفسيـ كذىب إليو ىكاىـ إلى شريعة هللا تراىـ يستقبكحكف كيستكحسنكف المسسئل كي
 تعسلى فيل يفعل ىذا عسقل كسندع بسقي الكبلـ إلى كحيف االنتيسء مف القسـ الثسني . 

 الثاني : القوؿ بأقوى الدليميف وىو قسماف :

ترؾ مثبًل أك  قيسس أقكػ منوكمس ىك أكلى منو إلى  : االستكحسسف بمعنى ترؾ القيسسالقسـ األوؿ
 .القيسس كاألخذ بمس ىك أسيل كاكفق لمنسس 

                                                 
 ٘ٗٔص  - ٓٔج  -السرخسي  -المبسكط  - ٜٖٗ
 -صفي الديف الحنبمي  -/ قواعد األصوؿ  ٕٖ٘ص  – ٕج  - روضة الناظر/ ككذلؾ : ٔٚٔص  -الغزالي  -المستصفى  - ٖٓ٘
 ٖٜص - ٙج  –/ البحر المحيط  ٖٜص
 ٚٚٗص -المنخوؿ  - ٖٔ٘
 ٜٙص  – ٗج -ألبي الخطاب  -التمييد  / ٗ٘ٗص - المسودة - ٕٖ٘
  ٖٜص - ٙج  –/ البحر المحيط  ٖ٘٘ص - ٕج -بف قدامة المقدسي  -ركضة النسضر كجنة المنسظر  - ٖٖ٘
 ٜٖٔص  – ٗج  – اآلمدي –االحكاـ  - ٖٗ٘



األوىاـ قبل  إليوىو الدليل الذي يكوف معارضا لمقياس الظاىر الذي تسبق قسؿ السرخسي : ﴿ 
بما ىو أوفق لمناس  ألخذاالستحساف ترؾ القياس وا﴿:  أيضسً كقسؿ  ﴾ٖ٘٘﴿﴾إنعاـ التأمل فيو

،  أو ُسنةليل أقوى منو؛ مف كتاب ، ترؾ القياس لد﴿ككحكي عف بعض الكحنسبمة بسنو :  ﴾ٖٙ٘﴿﴾
  ﴾ٖٚ٘﴿﴾ أو إجماع

أمس إذا  مسييكاه النسس بأكىسميـإلى  فبل يجكز ترؾ الكحجة -كىك مكحسؿ–كسف كحجة  إذاف القيسس إ
تكحقق اف الدليل يعسرض القيسس فإف في ىذه الكحسلة أمس اف يككف الخمل في الدليل أك الخمل في 

الدليل كترككا القيسس فإف فعميـ ىذا يؤكد عدـ مصداقية  القيسس كبمس أف الفقيسء قد أستكحسنكا
القيسس في كل الكحسالت كعميو فإف إتبسع القيسس ال يؤدؼ بنس إلى العصمة في معرفة األكحكسـ كمس 
ذا كسف إتبسع  أف فعميـ ىذا يبطل العمل بسلقيسس أيضًس ألنيـ ترككه لعمة الخطأ في إتبسعو كا 

ئة فإف إتبسع ىذا السبيل بسطل عقبًل فكيف يصح لعسقل اف يسمؾ القيسس يؤدؼ بنس إلى نتسئج خسط
سبيل يؤدؼ بو إلى الخطأ كىذا الخطأ يؤدؼ بو إلى عصيسف الشريعة كأرتكسب المعسصي بمخسلفة 
أكحكسميس فإف المؤمف العسقل ال يمكنو اف يسمؾ ىذا السبيل إطبلقًس كىذا ىك العقل الذؼ كرد ذكره 

قدـ فإف العسقل مف أطسع هللا كترؾ السبل التي تؤدؼ إلى عصيسف في األخبسر الشريفة كمس ت
الخسلق كالقيسس مف السبل التي تؤدؼ بنس إلى العصيسف كمخسلفة الشرع كىذا مس أقره الفقيسء في 
ىذا القسـ مف االستكحسسف كحيث أنيـ أستكحسنكا ترؾ القيسس الظسىر إلى مس ىك أقكػ منو كدليل 

رىس أك انيـ استكحسنكا ترؾ القيسس لمس ىك أكفق عمى النسس كفي كل مف الكتسب أك الُسنة أك غي
الكحسالت قد أثبتكا ضعف االستدالؿ بسلقيسس كأعترفكا بكجكد دليل اقكػ منو فتبعكه كيبقى السؤاؿ 
إذا كسف ىذا الدليل مف الكتسب كالُسنة فبل إشكسؿ في المسألة إطبلقًس بل انو يثبت بطبلف القيسس 

ع الكتسب كالُسنة أمس إذا كسف الدليل ىك االستكحسسف كىذا ىك مرادىـ مف القسـ لتعسرض القيسس م
األكؿ فإف ترؾ السبيل البسطل إلى مثمو ليس مف سمست العسقل أيضًس ألف العسقل ىك مف خسلف 

 ىكاه كأتبع أكامر هللا كليس العسقل ىك مف خسلف القيسس كأتبع ىكاه .
عبر فقيسء العسمة  . نكحكىمسأك لمصمكحة أك الدليل لعرؼ  : االستكحسسف بمعنى ترؾالقسـ الثاني 

بتعبيرات متشسبية المعنى منيس مس قسلو القسضي أبي يعمى مف الكحنسبمة كحيث قسؿ  عف القسـ الثسني
ترؾ كذىب االسمندؼ مف الكحنفية إلى القكؿ : ﴿ .﴾ٖٛ٘﴿﴾حكـ أولى منوإلى  ترؾ الحكـ﴿ : بسنو

كقسؿ بيذه المقسلة  ﴾ٜٖ٘﴿﴾لوجو ىو أقوى منو لفا ؿ األ غير شامل شمو جتيادوجو مف وجوه اإل

                                                 
 ٕٓٓص  - ٕج  -رخسي أبك بكر الس -أصكؿ السرخسي  - ٖ٘٘
 ٘ٗٔص  - ٓٔج  -السرخسي  -المبسكط  - ٖٙ٘
دة  - ٖٚ٘  ٗ٘ٗص -المسوَّ
 ٖٔ٘ص- ٕج -/روضة الناظر  ٚٓٙٔص - ٘ج -العدة  - ٖٛ٘
 المصدر السابق نفس - ٜٖ٘



مف المعتزلة كغيرىـ كذىب الكرخي مف  ﴾ٖٔٙ﴿كأبك الكحسيف البصرؼ  ﴾ٖٓٙ﴿كبل مف اآلمدؼ الشسفعي
 بمثل ما حكـ بو في نظائرىا مسألةعف أف يحكـ في ال نسافأف يعدؿ اإل الكحنفية إلى القكؿ : ﴿

 ﴾ٕٖٙ﴿﴾خبلفوإلى 
مكف اف يترؾ لعرؼ أك إلجتيسد أمس األكؿ فمككننس مسمميف ال بد أف إف الدليل إذا كسف كحقًس ال ي

 نتبع دليل الشرع كحتى كاف خسلف اعرافنس ككـ مف عرؼ في المجتمعست اإلسبلمية يخسلف الشرع .
كأمس الثسني لعممنس بأف نتسئج اإلجتيسد تختمف مف مجتيد آلخر كعميو فإف كل مجتيد كحيف يكحكـ 

نظره اف كحكمو ىك الصكاب كليذا فإنو يستكحسف مس كحكـ بو كالكحسؿ  في مسألة مس يرػ مف كجية
ف كسف مخسلفًس لغيرىـ مف  ىذه في غيره مف المجتيديف فإنيـ أيضًس يستكحسنكف مس كحكمكا بو كا 
المجتيديف كبيذه النتيجة فإف األكحكسـ ستككف مستكحسنة مف قبل البعض كمستقبكحة مف اآلخريف 

 لميكػ كلمس تشتيي النفس البشرية كىذا يكفي لبطبلف قكليـ .كىل ىذا شرع هللا أـ انو إتبسع 
إف الفقيسء ميمس أختمفكا في تكحديدىـ لبلستكحسسف ال يعد اختبلفيـ ىذا إال في التسمية أمس المعنى 

ف اخُتمف  فإنيـ متفقكف عميو كمس صرح بيذه المسألة أبف قدامة في قكلو : ﴿ ىذا مما ال ُينكر؛ وا 
كقسؿ  ﴾ٖٖٙ﴿﴾في المعنى تفاؽدة في االختبلؼ في االصطبلحات مع اال في تسميتو ؛ فبل فائ

ف نوزع في تمقيبو باالستحساف، فحاصل ﴿: اآلمدؼ أيضًس  ال نزاع في صحة االحتجاج بو، وا 
  ﴾ٖٗٙ﴿﴾اإلطبلقات المفظية، وال حاصل لػوإلى  النزاع راجع فيو

د في المسسئل التي يعجز عف كعميو فإف االستكحسسف في أغمب كحسالتو يرجع إلى مس ييكاه المجتي
إتيسف الدليل عمييس سكاًء مف الكتسب أك الُسنة أك كحتى أدعسء اإلجمسع كعميو فإف االستكحسسف ال 
يرجع أصبًل إلى قسعدة عقمية بل أنو يرجع إلى إتبسع اليكػ كالقكؿ بمس تشتييو النفس كىذه ىي 

نس نسقشنسه تنزال منس كاال فيك دليل كحقيقة االستكحسسف كاف صنف تكحت عنكاف الدليل العقمي إال إن
 يرتبط بسليكػ المجرد كليس بسلعقل . 

 الفقياء في حجية االستحساف : اختبلؼ

أختمف فقيسء العسمة في كحجية االستكحسسف فمنيـ مف أعطى أىمية لبلستكحسسف لـ تعطى كحتى 
سعة أعشار االستحساف ت﴿:  أبف أنس كحيف قسؿ كسلتي أعطسىس لو مسلؾلمكتسب كالُسنة أصبًل 

كقكؿ مسلؾ ىذا يكحصر تسعة اعشسر العمـ فيمس يستكحسنو الفقيو بيكاه ! كعشر كاكحد  ﴾ٖ٘ٙ﴿﴾العمـ
                                                 

 ٖٜٖ -ٕٜٖص - ٗج - اآلمدي –اإلحكاـ  - ٖٓٙ
 ٜٕٙص - ٕج -المعتمد  - ٖٔٙ
 ٛ-ٚص - ٗج -كشف األسرار لمبخاري  - ٕٖٙ
 ٕٖ٘ص - ٕج -بف قدامة المقدسي  -سضر كجنة المنسظر ركضة الن - ٖٖٙ
 ٖٜٖص - ٗج - اآلمدي –اإلحكاـ  - ٖٗٙ
 ٕٚ٘ص –الفقو االسبلمي إلى  المدخل - ٖ٘ٙ



لبسقي مصسدر الشرع ! أؼ الكتسب كالُسنة كاإلجمسع كغيرىس !! كالذؼ يبطل قكلو ىك أف 
بأف نس الكتسب الكريـ مر كألكعمل بو ﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿االستكحسسف لك كسف بيذه األىمية لذكره النبي 

الكتسب الكريـ لـ يجز لنس القكؿ دكف عمـ كاالستكحسسف ىك  نس نجد أفبل اننعمل بمس نستكحسنو 
بيكاه كقد أمرنس الشرع اجتنسب إتبسع اليكػ كأمرنس  نسسفاإل إليوبمس يميل بل ىك القكؿ  قكؿ ببل عمـ

 ي مبكحث اإلجتيسد فراجع .بسلتكقف في المكارد التي ال عمـ لنس بيس ككمس ذكرنس ف
 إذا﴿أمس ُنفسة االستكحسسف فمنيـ الشسفعي الذؼ أنكر االستكحسسف غسية االنكسر كذلؾ في قكلو : 

يزعـ أف  بل بد أفقاؿ الحاكـ والمفتي في النازلة ليس فييا نص خبر وال قياس : استحسف ، ف
ستحسف ، فيقاؿ في يستحسف خبلفو ، فيقوؿ كل حاكـ في بمد ومفت بما ي جائزا لغيره أف

، أنفسيـ  كاف ىذا جائزا عندىـ فقد أىمموافإف الواحد بضروب مف الحكـ والفتيا ،  شيءال
ف كاف ضيقا فبل يجوز أف يدخموا فيو   ﴾ٖٙٙ﴿ ﴾ فحكموا حيث شاؤوا ، وا 

إف كبلـ الشسفعي ىذا كغيره لك تأممو المنصف لكجده ينطبق عمى كل معسني اإلجتيسد فإف نتسئج 
تعطي االختبلؼ في الكحكـ ككذلؾ اإلجتيسد فإنو يعطي االختبلؼ أيضًس بل أف كل  االستكحسسف

مصسدر التشريع عند الفقيسء مس خبل الكتسب كالُسنة ىي مكضع اختبلؼ بينيـ بل ىي آلة 
االختبلؼ كمصدره كاالصح اف تسمى ىذه المصسدر مصسدر االختبلؼ ال مصسدر التشريع بل 

سني الكتسب كالُسنة أيضًس كاختبلفيـ ىذا يرجع إلى أدكاتيـ التي انيـ قد أختمفكا في أغمب مع
تعسممكا بيس مع الكتسب كالُسنة كعميو إذا كسف االستكحسسف مكحرمًس عند البعض لعمة صدكر 
االختبلؼ عند أصكحسبو فإف اإلجتيسد كغيره مف مصسدر التشريع مسعدا الكتسب كالُسنة يجب اف 

 صكحسبيس العسمميف عمييس.تكحـر ألنيس تنتج االختبلؼ عند أ
:  كحيث قسؿ عف االستكحسسف مس ىذا نصوالغزالي كىك مف الشسفعية كممف انكر االستكحسسف أيضًس 

ظياره ، وىذا  ﴿ دليل ينقدح في نفس المجتيد ال تساعده العبارة عنو ، وال يقدر عمى إبرازه وا 
تحقيق ، وال بد مف أو ما ال يقدر عمى التعبير عنو ال يدري أنو وىـ وخياؿ  ألف ، ىوس

تزيفو ، أما الحكـ بما ال يدري ما ىو فمف أيف أو  دلةالشريعة لتصححو األ أدلةظيوره ليعتبر ب
مف ذلؾ  شيءآحاد ، وال وجو لدعوى أو بسمع متواتر أو نظره أو يعمـ جوازه ، أبضرورة العقل 

حد منيـ زاوية مف شيد أربعة عمى زنا شخص لكف عيف كل وا إذاحنيفة :  أبو، كيف وقد قاؿ 
زوايا البيت وقاؿ : زنى فييا ، فالقياس أف ال حد عميو ، لكنا نستحسف حده ، فيقوؿ لو ، لـ 

لـ تجتمع شيادة األربعة عمى زنا واحد ، وغايتو أف إذ  يستحسف سفؾ دـ مسمـ مف غير حجة
و في يقوؿ : تكذيب المسمميف قبيح ، وتصديقيـ وىـ عدوؿ حسف ، فنصدقيـ ونقدر دوران

                                                 
 كتسب االستكحسسف  - ٖٔٓص  - ٚج -الشسفعي  –كتسب األـ  - ٖٙٙ



تقدير التزاحف بعيد فإف زنية واحدة عمى جميع الزوايا ، بخبلؼ ما لو شيدوا في أربعة بيوت ، 
   ﴾ٖٚٙ﴿﴾، وىذا ىوس

كممف أنكر االستكحسسف أيضًس ىك أبف كحـز الظسىرؼ كلو أقكاؿ كثيرة في نفي االستكحسسف منيس 
الذيف يستمعوف  ﴿ل : * دمحم : واحتج القائموف باالستحساف بقوؿ هللا عز وج أبوقاؿ ﴿قكلو : 

دمحم :  أبو* . قاؿ  ﴾القوؿ فيتبعوف أحسنو أولئؾ الذيف ىداىـ هللا وأولئؾ ىـ أولو األلباب 
نماهللا تعالى لـ يقل فيتبعوف ما استحسنوا و  ألف وىذا االحتجاج عمييـ ال ليـ ، قاؿ عز وجل  ا 

 جماعرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، ىذا ىو اإلوكبلـ ال القرآفما وافق  قواؿ* وأحسف األ ﴾فيتبعوف أحسنو﴿: * 
يقوؿ : إذ  المتيقف مف كل مسمـ ، ومف قاؿ غير ىذا فميس مسمما ، وىو الذي بينو عز وجل

* ولـ  ﴾هللا والرسوؿ إف كنتـ تؤمنوف با واليـو اآلخر إلى  فردوه شيءتنازعتـ في فإف  ﴿* 
 .  ما تستحسنوف إلى  يقل تعالى فردوه
و لو كاف ذلؾ لكاف هللا تعالى ألن أف يكوف الحق فيما استحسنا دوف برىاف ،ومف المحاؿ 

يكمفنا ما ال نطيق ، ولبطمت الحقائق ولتضادت الدالئل ، وتعارضت البراىيف ، ولكاف تعالى 
أف يتفق استحساف أصبًل و ال يجوز ألن يأمرنا باالختبلؼ الذي قد نيانا عنو ، وىذا محاؿ

واحد ، عمى اختبلؼ ىمميـ وطبائعيـ وأغراضيـ ، فطائفة طبعيا  العمماء كميـ عمى قوؿ
 الشدة ، وطائفة طبعيا الميف ، وطائفة طبعيا التصميـ ، وطائفة طبعيا االحتياط ، وال سبيل

واحد مع ىذه الدواعي والخواطر المييجة ، واختبلفيا  شيءعمى استحساف  تفاؽاال إلى 
الحنفييف قد استحسنوا ما استقبحو المالكيوف ،  واختبلؼ نتائجيا وموجباتيا ، ونحف نجد

قد استقبحو الحنفيوف ، فبطل أف يكوف الحق في ديف هللا  قوالً ونجد المالكييف قد استحسنوا 
نمااستحساف بعض الناس ، و إلى  عز وجل مردودا لو كاف  -وأعوذ با  -كاف يكوف ىذا  ا 

عمى ألسنتيـ وىو : ما رآه المسمموف  واحتجوا في االستحساف بقوؿ يجري ...  الديف ناقصا
   ﴾ٖٛٙ﴿﴾أصبًل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مف وجو إلى  حسنا فيو عند هللا حسف ، وىذا ال نعممو ينسند

قاؿ باالستحساف : ما الفرؽ بيف ما استحسنت أنت واستقبحو ف ونحف نقوؿ لم: ﴿ أيضسً كقسؿ 
؟ وما الذي جعل أحد السبيميف أولى بالحق غيرؾ ، وبيف ما استحسنو غيرؾ واستقبحتو أنت 

  ﴾ٜٖٙ﴿﴾مف اآلخر ؟ وىذا ما ال انفكاؾ منو
أف ذكر االستحساف في بحث مستقل ﴿في االستكحسسف :  راءذكر اآلبعد أف  ﴾ٖٓٚ﴿كقسؿ الشككسني
ف كاف خارجا عنيا  دلةاألإلى  و إف كاف راجعاألن ،أصبًل ال فائدة فيو  المتقدمة فيو تكرار ، وا 

                                                 
 ٖٚٔص  -الغزالي  -المستصفى  - ٖٚٙ
 ٜ٘ٚ - ٛ٘ٚص  - ٙج  -كحـز أبف  -االكحكسـ  - ٖٛٙ
 ٕٙٚص  - ٙج  -كحـز أبف  -ـ االكحكس - ٜٖٙ



، بل ىو مف التقوؿ عمى ىذه الشريعة بما لـ يكف فييا تارة ، وبما  شيءالشرع في فميس مف 
   ﴾ٖٔٚ﴿﴾ أخرى يضادىا 

الفقيسء لـ يقدمكا أؼ دليل نسىض إلقسمة الكحجة عمى المسمميف بككف االستكحسسف كحجة شرعية إف 
الكحديث الذؼ فإف ادعكا االكحتجسج بسلكتسب فقط بطل أكحتجسجيـ فيمس تقدـ كاف أكحتجكا بسلُسنة فإف 

يككف كحجة عمى قبل أف ككف كحجة عندىـ يلأصبًل ﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿اكحتجكا بو ال ينسب لرسكؿ هللا 
عمى شرعية االستكحسسف بسطمة لكجكد  جمسعاإل ػ دعك فإف  جمسعالمسمميف كأف اكحتجكا بسإل

الكريمة كاألكحسديث الشريفة مسألة كىذا كمو فضبًل عف كركد العديد مف اآليست المعترضيف عمى ال
كممس تقدـ يتبيف كبشكل كاضح بطبلف االكحتجسج  النسىية عف إتبسع اليكػ في شريعة رب العسلميف

 بسالستكحسسف . 

 

 ية :اإلماماالستحساف عند 

لـ يصرح اإلمسمية بكحجية االستكحسسف بشكل معمف كمس فعل فقيسء العسمة كلعميـ قد استفسدكا مف 
كا مس قيل عمى الخصكـ مف التشنيع في إتبسع األىكاء في أكحكسـ الشريعة تجسرب الغير ليتجنب

كليذا نجد فقيسء اإلمسمية غيركا مس أستطسعكا تغييره مف األلفسظ التي استخدميس فقيسء العسمة في 
االستكحسسف ليتنسسب مع الجك اإلمسمي العسـ إال أف ىذا التغيير لـ يغير معنى االستكحسسف بل ىك 

األسـ دكف المعنى فقد ذكرنس مس قسلو السرخسي في تعريفو لبلستكحسسف كحيث قسؿ مس مجرد تغيير 
 .﴾ٕٖٚ﴿﴾آرائناإلى  في تقدير ما جعمو الشرع موكوال الرأيوغالب  جتيادالعمل باإل﴿ىذا نصو : 

كىذا القكؿ يزعـ بو أف الشرع قد جعل بعض االمكر مكككلو إلى آرائنس كقد نسقشنس بطبلف ىذه 
أف مس يؤلمنس ىك تشسبو أقكاؿ اإلمسمية مع ىذه المقسلة كحيث طرح السيد دمحم بسقر المسألة إال 

الصدر نظرية منطقة الفراغ التشريعي كخبلصة ىذه النظرية أف اإلسبلـ ترؾ في نظسمو التشريعي 

                                                                                                                                            
الشككسني : كسف في أكؿ كحيستو عمى مذىب الزيدية كحتى خمع ربقة التقميد ، كسمؾ طريق اإلجتيسد ، فألف كتسبو : " السيل الجرار  - ٖٓٚ

مسىس : " القكؿ كحتى ألف رسسلة س مذىبو كنشب النزاع بينيـأىل المتدفق عمى كحدائق األزىسر " فمـ يقيد نفسو بمذىب الزيدية فثسر عميو 
ذـ التقميد كتكحريمو ، فزاد ىذا في تعصب الزيدية عميو كحتى قسلكا عنو بأنو يريد ىدـ إلى  االجتيسد كالتقميد " ذىب فيو أدلةالمفيد في 

لمذاىب مذىب آؿ البيت ، فقسمت ػ بسبب ىذا ػ فتنة في " صنعسء " بيف خصكمو كأنصسره ، فرد عمييـ بأنو يقف مكقفًس كاكحدًا مف جميع ا
( كىكذا اختسر " الشككسني " لنفسو مذىبًس ال يتقيد فيو برأؼ معيف مف  ٜٗٗػ  ٙٗٗ، إرشسد الفكحكؿ ص  ٕٙ،  ٕ٘)القكؿ المفيد ص 

آراء الفقيسء السسبقيف ، بل عمى كحسب مس يؤديو إليو اجتيسده ، كىذا مس يمكحظو القسرػء لكتسبو " نيل األكطسر " كحيث ينقل آراء كمذاىب 
ألمصسر ، كآراء الصكحسبة كالتسبعيف ، ككحجة كل كاكحد منيـ ، ثـ يختـ ذلؾ ببيسف رأيو االجتيسدؼ الخسص كليذا اليمكف نسب فقيسء ا

 مذىب الزيدية بشكل خسص كمس فعل البعض .إلى  الشككسني
 ٖٛ٘ص -الشككسني  –إرشسد الفكحكؿ  - ٖٔٚ
 ٕٓٓص  - ٕج  -أبك بكر السرخسي  -أصكؿ السرخسي  - ٕٖٚ



ثـ قسؿ اف  ﴾ٖٖٚ﴿منطقة خسلية مف أؼ كحكـ إلزامي مف كجكب أك كحرمو تسمى منطقة الفراغ
الفراغ الخسلية مف الكحكـ تكحت تصرؼ كلي األمر ليمؤلىس عمى أسسس اإلسبلـ كضع منطقة 

كذىب العبلمة الطبسطبسئي إلى قكؿ مشسبو ليذه النظرية كحيث  ﴾ٖٗٚ﴿متطمبست الزمسف كالمصمكحة
كالقسئميف  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾قسؿ بأف ىذه األكحكسـ مف آثسر الكالية العسمة منكطة بنبي اإلسبلـ دمحم 

َأِطيُعوْا َّللّاَ  ﴿: كطبقس لمصسلح الزمسف كالمكسف قسؿ تعسلى  ﴾ٖ٘ٚ﴿و كالمنصكبيف مف قبمومقسم
ـْ  ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُك  . ﴾ٖٙٚ﴿﴾َوَأِطيُعوْا الرَّ

نقكؿ : إف اإلسبلـ قد ترؾ بسلفعل ىذه المنطقة الخسلية كلكف أمرنس بذات الكقت أف ال نقتكحميس 
إف هللا افترض عميكـ الفرائض ﴿:  ﴾عميو السبلـ﴿مير المؤمنيف كالذؼ يدؿ عمى ذلؾ ىك قكؿ أ

فبل تضيعوىا ، وحد لكـ حدودا فبل تعتدوىا ، ونياكـ عف أشياء فبل تنتيكوىا وسكت لكـ عف 
 . ﴾ٖٚٚ﴿﴾أشياء ولـ يدعيا نسيانا فبل تتكمفوىا

قة كنضع ليس إف اإلسبلـ أمرنس أف ال نتكمف مس سكت هللا عنو فكيف يمكف أف نقتكحـ ىذه المنط
أكحكسمًس بمس يراه كلي األمر !! أؼ كلي أمر ؟ ىل ىك المعصكـ ؟ أـ ىك الفقيو ؟ بسلكحقيقة ىك 
الفقيو عمى كحد زعميـ فقد رأينس انيـ يفسركف القرآف برأييـ كيف ال ؟ كقد أستشيد السيد 

 جسء عفقد ف ﴾عميو السبلـ﴿الطبسطبسئي بآية مف القرآف عمى طسعة الفقيو كىي مختصو بآؿ دمحم 
ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر  ﴿ هللا عزكجل : عف قكؿ ﴾عميو السبلـ﴿أبس جعفر  َأِطيُعوْا َّللّاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ

ـْ  يـو إلى  إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنيف﴿:  ﴾عميو السبلـ﴿قسؿ البسقر  ﴾ٖٛٚ﴿﴾ِمنُك
 . ﴾ٜٖٚ﴿﴾... القيامة بطاعتنا

إلى يكـ القيسمة فكيف جسز لنس  ﴾عميو السبلـ﴿صكصة بآؿ دمحم فإذا كسنت ىذه اآلية الكريمة مخ
 تكحريف تفسيرىس عمس ىك عميو ؟

ال يتـ اال  منطقة الفراغ التشريعيأقتكحسـ ىذه المنطقة المكحظكرة كالتي سمسىس السيد الصدر بإف 
ف بسلقكاعد العقمية التي أدرجيس فقيسء اإلمسمية في جممة مصسدر التشريع كبسالخص االستكحسس

 كسكؼ نأتي اآلف لبيسف األسمسء الجديدة لبلستكحسسف عند اإلمسمية :
 

 الشيرة الفتوائية :
                                                 

 ٕٔٚص  –دمحم بسقر الصدر  –نس اقتصسد - ٖٖٚ
 ٕٙٚص  – نفس المصدر السسبق - ٖٗٚ
 ٖٚص –دمحم كحسيف الطبسطبسئي  –مبلمح مف االسبلـ  - ٖ٘ٚ
 ٜ٘سكرة النسسء آية  - ٖٙٚ
 ٕٗص  - ٗج  -عمي )ع(  اإلمسـخطب  -نيج الببلغة  - ٖٚٚ
 ٜ٘سكرة النسسء آية  - ٖٛٚ
 ٕٙٚص  - ٔج  -الشيخ الكميني  - الكسفي - ٜٖٚ



الشيرة الفتكائية ىي كجو مف كجكه االستكحسسف الفقيي عند فقيسء اإلمسمية كحيث أف الكثير مف 
 الفتسكػ عندىـ تستند إلى مس يسمى بسلشيرة الفتكائية كقد بينس في مبكحث الُسنة القميل عنيس .

إف الشيرة الفتكائية كبمعنى مبسط ىي شيرة لفتكػ معينة التسند عمى أؼ دليل أك مستند شرعي 
كال كحتى إجمسع كحيث أنيس شيرة لـ  ﴾عمييـ السبلـ﴿سكاًء مف الكتسب أك الُسنة أك أقكاؿ األئمة 
 تصل كحد اإلجمسع لكجكد المخسلفيف ليس .

اإلمسمية عندمس يعجزكف عف إتيسف الدليل عمى  عند فقيسء المعتمدة دلةالشيرة الفتكائية مف األ
 بعض المسسئل الفقيية فيفتكف معتمديف عمى الشيرة الفتكائية !!

ذكر فقيسء اإلمسمية الشيرة الفتكائية في أكثر الكتب األصكلية اف لـ نقل كميس كعكلكا عمييس كثيرًا 
 يس أيضًس .في كتبيـ الفقيية في ممسرسة عممية االفتسء كمس أختمفكا في كحجيت

الشيرة الفتكائية أمس اف تككف فتكػ دكف أؼ دليل تستند عميو ككمس قمنس أك اف تككف فتكػ مع إف 
كجكد األدلة سكاًء كسنت األدلة عمى خبلؼ الفتكػ أك عمى كفقيس كفي كمتس الكحسلتيف ال ينظر 

 لفقيسء !!الفقيو إلى الدليل الركائي أبدًا بل كل مس ييمو في المقسـ ىك شيرة أقكاؿ ا
:  كغيرىـ كثير الشيرة الفتكائية قسئميف الشيخ دمحم الخراسسنيك  آقس ضيسء العراقيك لبركجردؼ ذكر ا

مف دوف  صحابمف األ مسألة واما الشيرة الفتوائية فيي عبارة عف مجرد اشتيار الفتوى في﴿
عمى أو توى أـ كانت عمى خبلؼ الفأصبًل لـ يكف ىناؾ رواية إلى رواية سواًء  استناد منيـ

  ﴾ٖٓٛ﴿﴾اإلييوفقيا ولكنو لـ يكف استناد الفتوى 

 مسألةالشيرة الفتوائية وىي عبارة عف اشتيار الفتوى بحكـ في ﴿:  الشيخ عمي المشكينيكقسؿ 
  ﴾ٖٔٛ﴿﴾العراضيـ عنياأو رواية اما لعدـ وجودىا إلى  مف المسائل مع عدـ استناد المفتيف بيا

انتشار الفتوى بيف الفقياء انتشارا يكاد يكوف  ﴿ضًس : كفي المعسجـ الفقيية الجعفرية أي
  ﴾ٕٖٛ﴿﴾ مستندأي  مستوعبا دوف أف يعمـ ليا

يتبيف لنس ممس تقدـ أف الشيرة الفتكائية ىي الكجو اآلخر لبلستكحسسف كحيث اف االستكحسسف ال يستند 
 تستند عمى أؼ إلى أؼ دليل غير مس يذىب إليو الفقيو كالشيرة الفتكائية كذلؾ أيضًس كحيث انيس ال

دليل غير استكحسسف الفقيسء بل اف الشيرة الفتكائية قد تفكقت عمى االستكحسسف في عصيسف 
الشريعة كحيث انيس تسرؼ عند الفقيو كحتى كاف كسنت ىنسلؾ ركاية أك كحديث ينفييس كاف كسف 
صكحيح السند كفق طريقة األصكلييف طبعًس كحيث أف الشيرة الفتكائية تككف كسسرة لصكحة 

                                                 
 - ٖج  -آقس ضيسء العراقي  -/ نيسية األفكسر  ٓٓٔ – ٜٜص  - ٖج  -تقرير بكحث آقس ضيسء ، لمبركجردؼ  -األفكسر نيسية  - ٖٓٛ
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 ٙ٘ٔص  -الشيخ عمي المشكيني  -اصطبلكحست األصكؿ  - ٖٔٛ
 - ٕٛٗص  -الدكتكر أكحمد فتح هللا  -/ معجـ ألفسظ الفقو الجعفرؼ ٘ٓ٘ٔص  -عجـ الفقيي إعداد مركز الم -المصطمكحست  - ٕٖٛ

ٕٜٗ 



!! فبل يعمل الفقيو بسلركاية الصكحيكحة عنده بل يمتجأ إلى الشيرة الفتكائية كيعمل بيس  ﴾ٖٖٛ﴿كايةالر 
كأف كسنت ىذه الركاية الصكحيكحة تخسلف فتكاه كمس ىك مشيكر عند الفقيسء !! أف الشيرة الفتكائية 

كمف مس ىي اال استكحسسف لبعض الفقيسء ثـ قمدىـ اآلخركف فيمس يقكلكنو دكف فكحص أك تكحقيق 
العجيب اف الشيرة الفتكائية ال تصل إلى مستكػ اإلجمسع أؼ انيس أقل مف اإلجمسع رتبو كحيث 
يشتير عند البعض فتكػ دكف دليل فيعممكف بيس ككذلؾ يمكف أف تشتير فتكػ أخرػ عمى خبلؼ 
تمؾ الفتكػ عند أخريف فيعممكف بيس ككل ىذا طبعًس بغض النظر عف الدليل بل ال ُيتعب نفسو 

قيو كحتى في البكحث عف الدليل بل يكتفي بسلقكؿ اف ىذه المسألة مشيكرة عند الفقيسء ! كممس الف
 تقدـ يتبيف لنس الكجو األكؿ لبلستكحسسف عند اإلمسمية .

 ي :ػػػذوؽ الفقيػػػال

عند الذكؽ الفقيي ىك الكجو الثسني مف كجكه االستكحسسف عند اإلمسمية كحيث أف الفقيو اإلمسمي 
 يوالفقيي لد مس يسمى بسلذكؽ أك تنشأ الممكة الفقيية عنده  يةصكلية كاألجتيسداإل دلةانعداـ األ

مف  الفقيو لنفسو الذؼ يخطو كالذائقة الفقيية ىي المنيج التي تميزه عف غيره مف الفقيسء كىي
كمس يقكؿ  آخر قكة كضعفسً إلى  مف فقيو الذائقة الفقيية عند فقيسء اإلمسمية تتبسيفك  عقموخبلؿ 

 قيسء .الف
 يممؾ الفقيو ذوقًا فقييًا سميمًا خاليًا مف التعقيد ال بد أف﴿يقكؿ الشيخ دمحم ميدؼ االصفي : 

الذوؽ الشخصي والنظرة العامة التي فإف  مسترسبًل في فيـ الحكـ الشرعي بعيدًا عف التكمف
 . والقواعد دلةفي فيمو لؤل كثيراً تؤثر  تتكوف لدى الفقيو عف الفقو

أو وال يستغني الفقيو عف ىذا الشـّ الفقيي  ذا الذوؽ الفقيي بالشـّ الفقييويسمى عادة ى
  ﴾ٖٗٛ﴿﴾والقواعد صوؿالذوؽ الفقيي في االستنباط ميما بمغ عممو باأل

وىناؾ طائفة ﴿كقسؿ الشيخ دمحم ميدؼ االصفي في مقدمة كتسب أصكؿ الفقو لمشيخ المظفر : 
الوظيفة الشرعية ، وليس الحكـ الشرعي  إلى والحجج يتوصل بيا الفقيو دلةمف األ أخرى 

الشرعية الواقعية ، وعندما يفقد الفقيو األمارات  حكاـالواقعي ، وذلؾ في ظرؼ الجيل باأل
الواقعية . . . في ىذه الحالة يوظف  حكاـاألإلى  ية التي يتوصل بياجتياداإل دلةوالحجج واأل

الوظيفة إلى  الفقاىتية " ليتوصل بيا دلةوالحجج ، وىي " األ دلةالفقيو النوع الثاني مف األ
لممكمف مف موقف عممي في  بل بدالعقمية في ظرؼ الجيل بالحكـ الواقعي . . . فأو الشرعية 

غيره . . . وىذا الموقف العممي أو احتياط أو ظرؼ الجيل بالحكـ الشرعي الواقعي مف براءة 
الشرعية الظاىرية "  حكاـ" األ  ة بىو الوظيفة الشرعية ، ويصطمح عمييا فقياء ىذه المدرس

                                                 
 الفصل الرابع مف البسب االكؿية مع السنة الشريفة( في مبكحث السنة في اإلمسمراجع مكضكع )تعسمل  - ٖٖٛ
 (/http://alasefi.net/asefiبكحث لمشيخ دمحم ميدؼ االصفي بعنكاف التقميد مف مكقعة الخسص ) - ٖٗٛ



التي يتوصل بيا الفقيو إلييا  دلةالشرعية الواقعية " ، ويصطمحوف عمى األ حكاـفي مقابل " األ
 " األمارات " التي يتوصل بيا الفقيوأو ية " جتياداإل دلة، الفقاىتية " في مقابل " األ دلة" األ  ب

 ﴾ٖ٘ٛ﴿﴾الشرعية الواقعية حكاـاألإلى 
الذكؽ الفقيي﴾ في معرض كحديثو عف ﴿المبمغي مس يسمى عند الفقيسء بسلػ  أكحمدلشيخ كذكر ا

﴿تركيز بعض الفقياء عمى روح الشريعة الشيخ زيف الديف العسممي مس ىذا نصو : كؿ الشييد األ
الذوؽ الفقيي، أو تركيزىـ عمى قضية المناطات وسيما اىتماميـ بقضية مذاؽ الشريعة أو ، 

وال صمة ليذا  حتى بالدليل العقميأو ال يرتبط بالدليل المفظي ت وراءىا شيء ىذه كميا أدبيا
روح الشريعة وحتى أو الذوؽ الفقيي أو الذي كامف تحت ىذه األدبيات مثل مذاؽ الشريعة 

أف  أردنالو  أدلةالعقمية بل ىي  دلةاألأو المفظية  دلةالمناطات، ليس ىذا أمر يرتبط بقضية األ
وجدانية وسيما أف كممة الوجداف قد  أدلةا، يمكننا أف نقوؿ أسمأف نعطي ليا نسمييا، فيمكف 

حد إلى  دخمت جل البحوث العممية الفقيية لعممائنا، وقد بمغ ذكر وطرح أدبيات الوجداف
ية، الوجداف الفقيي تغطية عامة لما يندرج صولاألأو نمحظيا في الكثير مف البحوث الفقيية 

أو محاولة الحصوؿ عمى المناسبات القائمة بيف الموضوع والحكـ أو تحتو مف الذوؽ الفقيي 
  ﴾ٖٙٛ﴿﴾روح الشريعة، فكميا تحت ىذه التغطية ؛الوجداف الفقييأو مذاؽ الشريعة 
" كمس يسمكنيس الترتبط  الفقاىتية دلةاأل" أك "  الشـ الفقيي" أك "  الذوؽ الفقييإف مسألة " 

عمييـ ﴿ا الذؼ يعتبر دليبًل شرعيًس ىل أكصسنس أئمتنس بسؼ دليل غير الكجداف ! أؼ كجداف ىذ
 بدليل الكجداف اـ قسلكا لنس اتبعكا الشـ أك الذكؽ ؟  ﴾السبلـ

﴿صمى هللا عميو رسكؿ هللا  ؟ كقد قسؿ الفقسىتيةأؼ تشريع ىذا كأؼ شريعة تتبع بسلشـ كالذكؽ ك 
 ﴿عميوالمؤمنيف  أميرعف ك  .﴾ٖٚٛ﴿﴾الديف مف الرب أمره ونييو إنما﴿...:  كآلو كسمـ تسميمس﴾

: إف المؤمف أخذ دينو  أف قسؿإلى  ...ىو التسميـ  سبلـاإل﴿أنو قسؿ في كبلـ لو :  ﴾السبلـ
  .﴾ٖٛٛ﴿﴾عف ربو ولـ يأخذه عف رأيو

 الفقسىتيةفإذا كسنت أكامر الديف ال تأخذ اال مف الرب ككحده فمس ىك الداعي إلتبسع الشـ كالذكؽ ك 
ذا كسف  تكصمنس لمعرفة أكامر الديف كسف كحرؼ  الفقسىتيةىذا الشـ كالذكؽ ك لمعرفة الديف ؟؟ كا 

أف يعرفكننس بيذه المصسدر ! كالكحق يقسؿ أف الشـ الفقيي أك مس يسمى  ﴾عمييـ السبلـ﴿بسألئمة 

                                                 
 ٜٔص  - ٔج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  - ٖ٘ٛ
كحكار مع الشيخ أكحمد المبمغي كالشيخ مكحسف  -.. فقيو كمنيجو االجتيسدؼ  الشيخ زيف الديف العسممي(الثسني ) الشييد الندكة - ٖٙٛ
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 ٔٙص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٖٚٛ
 ٘ٗص  - نفس المصدر السسبق - ٖٛٛ



مس ىي اال كجكه لبلستكحسسف الفقيي إال أف الفقيسء بدلكا لفع  الفقسىتيةبسلذكؽ الفقيي أك األدلة 
 أخرػ مع القميل مف االستكحيسء .االستكحسسف بألفسظ 

 
إف مسألة الذكؽ الفقيي أصبكحت ىي الفيصل في معرفة المسمؾ الصكحيح عند اختبلؼ الفركع 

إلى  ال ريب في اختبلؼ الفروع الفقيية في االحتياج﴿:  السيد دمحم سعيد الكحكيـالفقيية كمس قسؿ 
ستظيارات الخفية وااللتفات ، البتناء بعضيا عمى بعض اال الذوؽ الفقييدقة النظر واعماؿ 

  ﴾ٜٖٛ﴿﴾المحتاجة لحسف السميقةبعض وجوه الجمع العرفي أو لمنكات الدقيقة 
ية ركيزة فقيية يرتكز عمييس الفقيو في االفتسء كالتكحميل اإلمسمعند فقيسء  أصبحف الذكؽ الفقيي إ

رككحسني لمكحكيـ الفقيي كليذه الركيزة تطبيقست في مختمف مسسئل الفقو منيس مس ذكر في بكحث ال
 الحكـ الذي تقدـ قريب بحسب الذوؽ الفقيي﴿:  اعقب كبلمو قسئبلً فقيية  مسألةنسقش بعد أف 

ف كاف اثباتو بحسب القواعد مشكبل﴾   ﴾ٜٖٓ﴿وا 
 بكحث تقريركمف المسسئل الفقيية األخرػ التي اعتمد عمييس الفقيسء كفقًس لمذكؽ الفقيي مس كرد في 

 المشقة تحمل مف صبلة ببطبلف االلتزاـ أف إال﴿: ىذا نصو كحيث ذكر مس  لمكسظمي النسئيني
  ﴾ٜٖٔ﴿﴾الفقيى الذوؽ  يأباه مشكل، الجموس موضع في وقاـ
مف قسؿ بخصكصية عدـ  عمى الشيخ دمحم آؿ عيثسف كىك مف مجتيدؼ اإلمسمية اعترضكمس 

رؼ الكحكـ الكاجب كأنو ال يس جكاز تعمد البقسء عمى الجنسبة كأنو مف المبطبلت لمصكـ بسلصكـ
وىو بعيد عف مذاؽ ﴿:  االعتراضية دلةعمى الصكـ المندكب كنكحكه فقسؿ في سيسؽ األ

  ﴾ٕٜٖ﴿﴾الفقاىة
 مسألةبسالستكحسسف كمس قسؿ الشيخ الجكاىرؼ في  الفقيو قد يزيد عمى مس تقدـ كيصرح مراألإف بل 

 ﴾ظير المنع األ ﴿لكف * ﴿:  كحيث قسؿ مس ىذا نصو أك اقتنسئيس استعمسؿ اكاني الذىب كالفضة
نقبل وتحصيبل ، بل ال أجد فيو خبلفا إال مف مختمف الفاضل  صحاب* وفاقا لممشيور بيف األ

كنسقش السيد عمي الطبطبسئي مسألة كشف عكرة  ﴾ٖٜٖ﴿، واستحسنو بعض متأخري المتأخريف ﴾
كؿ الرجل في الصبلة كىك ال يعمـ ىل عميو االعسدة أك ال كقد ذكر أقكاؿ عديدة إلى اف ذكر ق

ف استحسنو في المدارؾ بعد اختياره ﴿الشييد قسئبًل :  ولمشييد قوؿ آخر ، ال أعرؼ وجيو وا 
كذكر السيد الطبسطبسئي كذلؾ في إكحدػ المسسئل الفقيية بعد أف طرح أقكاؿ  ﴾ٜٖٗ﴿﴾ ...المختار 

                                                 
 ٜٕٛص  - ٙج  -السيد دمحم سعيد الكحكيـ  -المكحكـ في أصكؿ الفقو  - ٜٖٛ
 ٗٙٗص  - ٘ج  -تقرير بكحث الرككحسني ، لمكحكيـ  -منتقى األصكؿ  - ٜٖٓ
 ٛٚص – ٕج –يني لمكسظمي تقرير بكحث النسئ -كتسب الصبلة  - ٜٖٔ
 . ٕٚص -آية هللا الشيخ دمحم آؿ عيثسف  - الرسسلة الصكمية - ٕٜٖ
 ٖٗٗ - ٕٖٗص  - ٙج  -الشيخ الجكاىرؼ  -جكاىر الكبلـ  - ٖٜٖ
 ٖٕٓ - ٜٕٕص  - ٖج  -السيد عمي الطبسطبسئي  -ريسض المسسئل  - ٜٖٗ



ىو مع شذوذه غير واضح  مسألةحمزة قوؿ آخر في البف وأل﴿مجمكعة مف الفقيسء فقسؿ : 
ف كاف الفاضل في المختمف استحسنوالدليل و   ﴾ٜٖ٘﴿﴾الحجة وا 

إف األمثمة عمى استكحسسف الفقيسء كثيرة جدًا يمكف اف يراجعيس المنصف في كتبيـ الفقيية كعميو 
ال يمكف اف يقكؿ أكحدىـ بأف فقيسء اإلمسمية ال يستخدمكف االستكحسسف إال أف يككف قكلو عف 

 د بقكلو . جيل أك عف إنكحيسز كفي كمتس الكحسلتيف ال يعت
القيسس كاالستكحسسف في  إتبسعالفقيسء مف  كثرية مس كقع ألاإلمسملقد ذكر العديد مف فقيسء 

وأما : ﴿ يذكر الشيخ الطكسي قسئبلً  الشيخ يكسف البكحراني في لؤلؤة البكحريففيذا المسسئل الفقيية 
يسمؾ ربما ي بحت ، بل أصول، ففي المبسوط والخبلؼ مجتيد صرؼ و  ...الشيخ الطوسي 

مف ارخى عناف  في كثير مف مسائميا ، كما ال يخفى عمى مسمؾ العمل بالقياس واالستحساف
 . ﴾ٜٖٙ﴿﴾النظر في مجاليما 

أىل قد تبعوا جماعة مف مخالفينا مف  صحاباأل أكثراف  ﴿:  السيد نعمة هللا الجزائرؼ كقسؿ 
 إليوقمية والقوؿ بما أدت واما مسائل الفروع فمدارىا عمى طرح الدالئل الن... والقياس  الرأي

ذاو  االستحسانات العقمية عمموا بالدالئل النقمية يذكروف اوال الدالئل العقمية ثـ يجعموف دليل  ا 
 .﴾ٜٖٚ﴿﴾ىو العقل  إنما صلالنقل مؤيدًا ليا وعاضدًا اياىا فيكوف المدار واأل

 صوؿمباحث األمف قاؿ في  -يةاإلمسمأؼ فقيسء – اف منيـ ﴿:  الشيخ دمحم جكاد مغنيةكقسؿ 
 عرؼ سببو ال إذا جماعالوصف ال مفيـو لو وأف الشيرة في الفتوى ليست بحجة وأف اإلبأف 

 حكاـلؤل دليبلً ال تصمح محكـو بالدليل وأف االستعبادات واالستحسانات  صليعتمد عميو وأف األ
تحسنوا استبعدوا واسالفقو إلى  ولما وصموا صوؿىذا في األ –البعض أي  –الشرعية وأسسوا 

أو مع العمـ بالسبب  جماعا الشيرة في الفتوى واإلتوقفوا واعتبرو أو وقالوا بمفيـو الوصف 
 .﴾ٜٖٛ﴿﴾...  صلأحتاطوا وعارضوا الدليل باأل

 
إف العيب كل العيب عمى مف يسمؾ سبيل المخسلفيف كال يعترؼ بمس يفعمو بل يقكؿ اف المخسلفيف 

سبب إتبسعيـ لبلستكحسسف كىك يكتـ إتبسعو لسبيل يتبعكف االستكحسسف كيعيرىـ كيشنع عمييـ ب
المخسلفيف بل أنو مطبق عمى القكؿ بسالستكحسسف كالقيسس كقد أشكل الشيخ جعفر السبكحسني عمى 

فما استحسنو الذوؽ الفقيي يجعمو مناطًا  ﴿فقيسء العسمة في مسألة إتبسعيـ لبلستكحسسف قسئبًل : 

                                                 
 ٕٖٗص  - ٜج  - المصدر السسبق - ٜٖ٘
 ٜٕٛ - ٖٜٕص  -لؤلؤة البكحريف  - ٜٖٙ
  ٜٕٔص  ٖج –السيد نعمة هللا الجزائرؼ  –االنكار النعمسنية  - ٜٖٚ
 ٕٛٔص –دمحم جكاد مغنية  –مع عممسء النجف االشرؼ  - ٜٖٛ



قطعيًا بل ظّنيًا وىذا شيء أطبق عميو  دليبلً كوف ، وما يستبعده يطرحو، فمثل ىذا ال يلمحكـ
  ﴾ٜٜٖ﴿﴾مثبتو القياس

نقكؿ : إف إتبسع مس يستكحسنو الذكؽ الفقيي بست مف مصسدر فقيسء اإلمسمية كذلؾ فإذا كسف 
العيب عمى فقيسء العسمة بسنيـ اتبعكا مس يستكحسنو الذكؽ الفقيي فإف العيب سسرؼ المفعكؿ أيضًس 

يضًس لمس بينسه في اعتمسدىـ عمى الذكؽ الفقيي كمصطمح بديل عف عمى فقيسء اإلمسمية أ
 االستكحسسف أك تصريكحيـ بإتبسع االستكحسسف تسرة أخرػ ككمس مر بيسنو فيمس تقدـ .

 أقوى الدليميف :

ذكرنس في بداية المكضكع إف االستكحسسف عند فقيسء العسمة لو قسميف : األكؿ كىك االستكحسسف 
مسد عمى أؼ دليل آخر كالثسني ىك استكحسسف أقكػ الدليميف كمس لك كسف بسلعقل المجرد دكف االعت

 في المسألة مثبًل قيسسيف فيستكحسف الفقيو أكحد القيسسيف كيقكيو عمى اآلخر .
كحيث قسؿ السيد دمحم أيضًس ية اإلمسمف استكحسسف اقكػ الدليميف مف المصسدر المعتبرة عند فقيسء إ

اف وأقوى الدليميف : ونريد بو ما أخذ في بعض التعاريف االستحستقي الكحكيـ مس ىذا نصو : ﴿
بأقوى الدليميف ، وىذا التعريف بعمومو شامل لما كاف فيو الدليبلف لفظييف  ألخذاأو مف العمل 

  ﴾ٓٓٗ﴿﴾أحدىما لفظيا واآلخر غير لفظيأو غير لفظييف ، أو 
سف أكحدىمس مس كأك لفظييف مس كسنس فيو غير أك مس كسف الدليبلف فيو لفظييف ثـ فصل الكبلـ في 

 . لفظيس كاآلخر غير لفظي
االختبلؼ بيف الدليميف المفظييف عند األصكلييف لو منسشئ أىميس التزاكحـ كالتعسرض كقد ذكر إف 

تقديـ ما ﴿كذكر في النقطة الخسمسة تكحديدًا مس ىذا نصو :  مرجكحست بسب التزاكحـالكحكيـ أىـ 
أحد الدليميف أىـ في نظر بأف مية احساس المجتيد كاف أىـ منيما عمى غيره ، ومقياس األى

  ﴾ٔٓٗ﴿﴾الشارع مف غيره 
" كالتي قسؿ بيس فقيسء العسمة إلى كممة أخرػ  استحساف المجتيدفقيسء اإلمسمية بدلكا كممة " إف 

" كال ندرؼ مس ىك الداعي مف ىذا التمكف المفظي إذ انو ال يؤثر بسلمعنى  احساس المجتيدكىي " 
كبًل مف االستكحسسف كاالكحسسس يرجع معنسه إلى إتبسع العقل أك اليكػ المجرد ألف في  إطبلقًس ألف

ال يرجع الفقيو إلى دليل نصي بل يرجع إلى مس تقكلو  –اف صح التفريق بينيمس  –كمتس الكحسلتيف 
نفسو كالرجكع إلى قكؿ النفس ىك ممس اطبق عميو فقيسء العسمة في قضية االستكحسسف ككمس بينس 

 تقدـ . فيمس 

                                                 
 ٕٔٔص  –ٕج -جعفر السبكحسني  –األنصسؼ في مسسئل داـ فييس الخبلؼ  - ٜٜٖ
  ٖٗٙص  -السيد دمحم تقي الكحكيـ  -األصكؿ العسمة لمفقو المقسرف  - ٓٓٗ
 ٖٙٙص - السسبق المصدر - ٔٓٗ



: أمس إذا كسف االختبلؼ في األدلة غير المفظية فإف الفقيو يستكحسف الدليل االقكػ كمس قسؿ الكحكيـ 
كاف الدليبلف في رتبتيف كما ىو الشأف في االستصحاب وأصل البراءة قدـ السابق رتبة فإف  ﴿

حدىما أقوى واف كانا في رتبة واحدة وكاف أ -اف صح ىذا التعبير  -واعتبر أقوى مف الحقو 
كانت مستنبطة قدـ القياس  إذافي القياس  حكاـكما ىو الشأف في التماس عمل األمف اآلخر 

وقد قصر تعريف االستحساف في بعض  ، ذو العمة األقوى بناء عمى حجية أصل القياس
  ﴾ٕٓٗ﴿﴾األلسنة عمى تقديـ قياس أقوى عمى قياس 

ى أصل براءة أك قيسس عمى قيسس إف مسألة أستكحسسف استصكحسب عمى استصكحسب آخر أك عم
آخر ىي مف المسسئل التي ذكرىس فقيسء العسمة في بكحكثيـ االستكحسسنية كأطبقكا عمى اإلتيسف بيذه 
األمثمة في بسب استكحسسف أكحد الدليميف كىذه المسألة مف المسسئل الكثيرة التي اخذىس فقيسء 

 اإلمسمية مف العسمة .
أبدًا تغير مف المعنى شيء  ال أخرػ  ألفسظب لفسظتبديل األ مسألة بأفية ربمس غفمكا اإلمسمفقيسء إف 

ال يعني : ﴿ كحيف قسؿ كسلشيخ دمحم ميدؼ شمس الديف مسألةبل أف مف الفقيسء مف تعرض ليذه ال
االستنباطية، ففي بعض الموارد يكوف  دواتأنو يوجد تبايف كامل بيف ىذه المذاىب في ىذه األ

ختبلؼ يكوف في التسمية فقط، وبعض الموارد التي تعتبر قياسًا أف االأي  االختبلؼ لفظيًا،
، ما يسمى مثبلً ية قياسًا، كذلؾ في باب االستحساف اإلمامالقياس ال يسمييا فقياء أىل عند 

  ﴾ٖٓٗ﴿﴾استحسافأو ي قسـ كبير منو يمكف تصنيفو بسّد ذريعة اإلمامباب التزاحـ في الفقو 
يث بسلقكؿ بأف االستكحسسف تسمل إلى سسكحة اإلمسمية كمس تسمل كبعد مس تقدـ مف الكبلـ نختـ الكحد

إال إننس يجب اف  ﴾عمييـ السبلـ﴿غيره مف األدكات المكحظكرة في الشريعة عمى لسسف الصسدقيف 
ننتبو إلى مسألة تغيير األلفسظ كتبديل األسمسء كحتى ال ننقسد إلى كحبسئل إبميس المعيف ميمس تبدلت 

 س فإنيس تبقى مف اختراع إبميس .ألكانيس أك تغيرت أسمسءى

 

 عند فقياء العامة ثانيًا : التحسيف والتقبيح العقمييف
شغمت مسألة التكحسيف كالتقبيح العقمي مسسكحة كاسعة عند الفبلسفة كالمتكمميف ثـ بدأت ىذه 
المسألة تدخل في ابكحسث األصكلييف فيمس بعد كحتى اكحتمت مسسكحة كاسعة مف الكتب األصكلية 

 في الدليل العقمي الرتبسط ىستيف المسألتيف بسلعقل اإلنسسني .تكحديدًا 
بعد أف دخمت مسألة التكحسيف كالتقبيح في الكتب األصكلية ثـ الفقيية بدأ النزاع بيف الفقيسء في 
كحجيتيمس كحتى أختمف الفقيسء فييمس إلى أقكاؿ كثيرة كآراء متبسينة فذىب قدمسء المعتزلة إلى القكؿ 

                                                 
 ٖٔٚص  -السيد دمحم تقي الكحكيـ  -األصكؿ العسمة لمفقو المقسرف  - ٕٓٗ
 ٖٕص  -كحكار كاعداد دمحم الكحسيني –االجتيسد كالكحيسة كحكار عمى الكرؽ  - ٖٓٗ



ليس القبح والحسف لذاتو ﴿ : كالمتأخركف منيـ قسلكا ﴾لذاتيا حسنيا، وقبحيا: فعاؿأف األ﴿: 
  ﴾ٗٓٗ﴿﴾بل لصفة موجبة ألحدىما

الحقيقي لمفعل  نفي الوصف﴿ :إلى  مف المعتزلة جميعسً كذىب الجبسئي، كابنو كالقسضي، كىـ 
تبارية لوجوه اع ، وحسنيا لصفات حقيقية بل فعاؿ: ليس قبح األ ، وقالوا ، والقبح بالحسف

،  ، فيو حسف تأديباً  كاف إذاو فإن،  ومثل ذلؾ لطـ اليتيـ ، وأوصاؼ إضافية بحسب االعتبار
ذاو    ﴾٘ٓٗ﴿﴾قبيح و، في كاف ظمماً  ا 

، ولـ يثبت ذلؾ في  ثبت صفة في القبيح تقتضي قبحة إذا﴿:  الكحسيف البصرؼ  أبك كقسؿ
  ﴾ٙٓٗ﴿﴾صورة القبح عنو ، وقاؿ يكفي لحسنو انتفاء الحسف

 

،  ، لجاز الكذب عمى هللا عقمييف إّف الحسف، والقبح لو لـ يكونا﴿:  بسلقكؿ ودؿ عمى مذىبكاست
نماالكذب ليس قبيحًا في ذاتو و  ألف ئوأنبياو  ، وىذا باطل ويترتب  القبح ثبتت لو بالشرع صفة ا 

  ﴾ٚٓٗ﴿﴾حكاـعميو فساد الرساالت واأل
،  بو ، فكمما أمر الشرع تفاداف مف الشرعإّف الحسف والقبح إّنما يس﴿فقد قسلكا : األشسعرة  أمس

هللا  ، ولو أمر ، وال قبيح ، ولوال الشرع لـ يكف حسف ، فيو قبيح ، وكمما نيى عنو فيو حسف
  ﴾ٛٓٗ﴿﴾الحسفإلى  قمب القبيحألن تعالى بما نيى عنو

ىذه  إف االشسعرة لـ يجكزكا الكحكـ بسلكحسف كالقبح عمى أؼ مف األفعسؿ اإلنسسنية قبل أف يرد كحكـ
ذا نيى الشرع عف أؼ فعل  ﴾ٜٓٗ﴿األفعسؿ مف الشرع فإذا أمر الشرع بفعل كسف ذلؾ الفعل كحسف كا 

كسف ذلؾ الفعل قبيح فميس لمفعل كحسف كال قبح ذاتيسف إنمس الكحسف مس كرد بو الشرع كالقبيح كذلؾ 
ذا قسؿ الشرع اف الفعل  فإذا قسؿ الشرع اف الفعل كذا كاجب أك مندكب أك مبسح عممنس بسنو كحسف كا 

كذا مكحـر أك مكركه عممنس بأنو قبيح كعميو فإف كصف األفعسؿ ال يتـ بسلعقل بل بسلشرع كىذا عمى 
 كحد مزاعـ االشسعرة .

مس يشبو قكؿ االشسعرة في الكحسف كالقبح بل زاد في قكلو كحتى إلى  كحسمد الغزالي أبككقد ذىب  
ف معرفة هللا سبحانو إ﴿و : خمط كتعسرض كبلمو مع الكتسب الكريـ كحيث قسؿ مس ىذا نص

إلى  العقل ال يرشد أف... خبلفًا لممعتزلة -وشرعو، ال بالعقل  وطاعتو واجبة بإيجاب هللا تعالى،
إلى  اآلخرة، وال يدعوإلى  بالنسبة ، واألخبلؽ، والعقائدقواؿالنافع، والضار مف األعماؿ، واأل

                                                 
 .ٜٖٗص  -نظرية التكميف  - ٗٓٗ
 نفس المصدر السسبق - ٘ٓٗ
 نفس المصدر السسبق - ٙٓٗ
 ٜٕ٘ص  -عف كتسب األصكؿ العسمة  نقبلً  - ٖٚٔص  - ٔج  -مبسكحث الكحكـ  - ٚٓٗ
 ٕٖٚص  -المراد في شرح تجريد االعتقسد  كشف - ٛٓٗ
 ٖٚٗص  -نظرية التكميف  - ٜٓٗ



سعد كما ال يستقل بدرؾ خواص المشقى والم الوجوب، وال يفرؽ بيف شيء منيا عمى سبيل
  ﴾ٓٔٗ﴿﴾العقاقير، واألدوية

 

الحسف، والقبح، والخير، والشر، فميس الخير، والشر قيمًا عقمية  هللا وراء﴿كقسؿ أيضًس : 
ّنما إرادة هللا المتمثمة بالشرع ىي  مطمقة كما يرى  المعتزلة يضطر حّتى هللا أف يتقيد بيا، وا 

أف  عز وجل ﴿كقسؿ أيضًس :  ﴾ٔٔٗ﴿﴾التقيد بيا نسافاإل ، وتوجب عمى طبلؽتعطييا اإل التي
 وانو" ."الخمق، وتعذبييـ مف غير جـر سابق، ومف غير ثواب الحق خبلفا لممعتزلة أيبلـ

كمس أف االشسعرة قسلكا  ﴾ٕٔٗ﴿﴾تعالى يفعل بعباده، ما يشاء، فبل يجب عميو رعاية االصمح لعباده
 كالشرؾ كالجكر كالعدكاف كرضي بيس كأكحبيس الظمـ أنكاعف هللا تعسلى قد فعل القبسيح بأسرىس مبأف 

﴿ٖٗٔ﴾ 

معرفة هللا إف الكبلـ المتقدـ فيو تجسسر كبير عمى هللا تعسلى كحيث اف قكلو األكؿ كالذؼ فيو اف 
ِإفَّ  ﴿كالذؼ يبطل قكلو ىك قكلو تعسلى :  ، ال بسلعقل كشرعو ، سبكحسنو كاجبة بإيجسب هللا تعسلى

مَ  اَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالنََّياِر َواْلُفْمِؾ الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس ِفي َخْمِق السَّ
َماِء ِمف مَّاء َفَأْحَيا ِبِو األْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َوَبثَّ ِفيَيا ِمف ُكلِّ َدآبَّة  َوتَ  ْصِريِف َوَما َأنَزَؿ َّللّاُ ِمَف السَّ

ـ  َيْعِقُموَف الرِّ  َماء َواأَلْرِض آلَيات  لَِّقْو ِر َبْيَف السَّ َحاِب اْلُمَسخِّ  ﴾ٗٔٗ﴿﴾َياِح َوالسَّ
 

أك أكسنت  عز كجل سكاًء أصل العبسدة إف ىذه اآليست عقميس الكثير مف النسس كقد ذكرنس بأف 
و نسشئ مف إدراؾ كىذا كممجبكؿ عمى العبكدية  نسسفيس لكجدنس إف اإلأنكاععمى اختبلؼ  صنسـلؤل

العقل بأف كراء ىذا الخمق العظيـ خسلق عظيـ كاال مس تمسؾ البشر بسلعبسدة مف األسسس سكاًء 
ذا كسف العقل ال يدرؾ  كسنت لؤلصنسـ اـ  كعميو اف العقل اإلنسسني يدرؾ بأف لمككف خسلق كا 

بل أف الذؼ يؤكد بأف  ذلؾ فممسذا قدـ هللا اآليست التي تدؿ عمى كجكده مخسطبس الذيف يعقمكف ؟
َر  ﴿العقل يدرؾ كجكد هللا ىك قكلو تعسلى :  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخَّ َوَلِئف َسَأْلَتُيـ مَّْف َخَمَق السَّ
ْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلفَّ َّللاَُّ َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَف   ﴾٘ٔٗ﴿﴾الشَّ

مف اآليست الكريمة التي تدؿ عمى اف  فسلذؼ يبطل قكلو العديد كالشر كالقبحأمس قكلو بأف هللا كراء 
 َوَما َّللّاُ ُيِريُد ُظْممًا لِّْمَعاَلِميفَ  ﴿الخير مف هللا كالشر كالقبح مف نفكس العبسد كقكلو تعسلى : 

                                                 
 ٜٙٔنقبل عف منيج البكحث عف المعرفة عند الغزالي ص  ٜٚٔاالعتقسد: ص  االقتصسد في - ٓٔٗ
 ٜ٘ٔص  -البكحث عف المعرفة عند الغزالي  منيج - ٔٔٗ
 ٖٖٔص  – ٔج –أكحيسء عمـك الديف  - ٕٔٗ
 ٖٖٚص  -القكشجي  –شرح التجريد  - ٖٔٗ
 ٗٙٔسكرة البقرة آية  - ٗٔٗ
 ٔٙسكرة العنكبكت آية  - ٘ٔٗ



َذا َفَعُموْا َفاِحَشًة َقاُلو  ﴿كقكلو تعسلى :  ﴾ٚٔٗ﴿﴾َوَما َّللاَُّ ُيِريُد ُظْممًا لِّْمِعَبادِ  ﴿كقكلو تعسلى :  ﴾ٙٔٗ﴿﴾ ْا َواِ 
َما اَل َتْعَمُموَف َوَجْدَنا َعَمْيَيا آَباءَنا َوَّللّاُ َأَمَرَنا ِبَيا ُقْل ِإفَّ َّللّاَ اَل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَف َعَمى َّللّاِ 

ـْ َأنَّى َىػَذا قُ  ﴿كقكلو تعسلى :  ﴾ٛٔٗ﴿﴾ ْثَمْيَيا ُقْمُت ْل ُىَو ِمْف ِعنِد َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكـ مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتـ مِّ
َئة  َفِمف نَّْفِسَؾ  ﴿كقكلو تعسلى :  ﴾ٜٔٗ﴿﴾َأْنُفِسُكـْ  مَّا َأَصاَبَؾ ِمْف َحَسَنة  َفِمَف َّللّاِ َوَما َأَصاَبَؾ ِمف َسيِّ

 ﴾ٕٓٗ﴿﴾ َناَؾ ِلمنَّاِس َرُسواًل َوَكَفى ِبالّلِ َشِييداً أرسموَ 
ما أي  خطاب لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص والمراد أمتو .وال﴿قسؿ القرطبي في تفسير اآلية االخيرة مس ىذا نصو : 

ؽ فمف تفضل هللا عميكـ ، وما أصابكـ مف رزأصابكـ يا معشر الناس مف خصب واتساع 
 ﴾ٕٔٗ﴿﴾مف أجل ذنوبكـ وقع ذلؾ بكـأي  جدب وضيق رزؽ فمف أنفسكـ ،

ْعَمة   ﴿كمس أف النعـ كميس مف هللا كمس قسؿ تعسلى :  رُّ َوَما ِبُكـ مِّف نِّ ـُ الضُّ ُك َـّ ِإَذا َمسَّ َفِمَف َّللّاِ ُث
كالسكء كالشر ال ينسب إليو تعسلى عف ذلؾ  تفزعكف كترجعكف إليو أؼ  ﴾ٕٕٗ﴿﴾ َفِإَلْيِو َتْجَأُروفَ 

َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُيـ َبْعَض  ﴿كالشسىد قكلو تعسلى : 
ـْ َيْرِجُعوَف الَّ    ﴾ٖٕٗ﴿﴾ِذي َعِمُموا َلَعمَُّي

إف اآليست الكريمة بيذا المعنى كثيرة جدًا زيسدة عمى األكحسديث الشريفة التي تنص عمى اف الخير 
 مف هللا كالشر مف العبسد كتعسلى هللا عف صدكر الشر كالقبيح منو .

فسلمعتزلة  مييفقالتكحسيف كالتقبيح الع مسألةفقيسء العسمة أختمفكا فيمس بينيـ في بأف كممس تقدـ نفيـ 
كمف سسر في ركبيـ مف الفرؽ األخرػ قد أقركا بأف العقل يمكنو اف يدرؾ الكحسف كالقبح مف 
األفعسؿ إمس االشسعرة كمف سسر في ركبيـ أيضًس فقد أنكركا قدرة العقل عمى إدراؾ الكحسف كالقبح 

 أف نعرؼ آراء اإلمسمية في ىذه المسألة .في األفعسؿ كسندع أكثر النقسش في ىذه المسألة بعد 
 

 ية :اإلمامالتحسيف والتقبيح عند 

                                                 
 ٛٓٔسكرة آؿ عمراف آية  - ٙٔٗ
 ٖٔسكرة غسفر آية  - ٚٔٗ
 ٕٛسكرة األعراؼ آية  - ٛٔٗ
 ٘ٙٔسكرة آؿ عمراف آية  - ٜٔٗ
 ٜٚسكرةالنسسء آية  - ٕٓٗ
 ٕ٘ٛص  - ٘ج  -القرطبي  -تفسير القرطبي  - ٕٔٗ
 ٖ٘رة النكحل آية سك  - ٕٕٗ
 ٔٗسكرة الركـ آية  - ٖٕٗ



ذىب اإلمسمية في ىذه المسألة إلى مس يشبو قكؿ المعتزلة كحيث قسؿ العبلمة الكحمي مس ىذا نصو 
ما ىو معمـو الحسف ،  فعاؿأف مف األإلى  ية ، ومف تابعيـ مف المعتزلة ،اإلمامذىبت ﴿: 

 ﴾ٕٗٗ﴿﴾عقلوالقبح بضرورة ال
فالحسف ما ال يتعمق بفعمو ذـ  ﴿كقد فصل العبلمة الكحمي الكبلـ في الكحسف كالقبح قسئبًل : 

القبيح بخبلفو ، والحسف إما أف ال يكوف لو وصف زائد عمى حسنو وىو المباح ويرسـ بأنو ما 
ما أف يكوف لو وصف زائد عمى حسنو فإما أف يستحق  ال مدح فيو عمى الفعل والترؾ ، وا 

يستحق المدح بفعمو وال يتعمق بتركو ذـ وىو أو مدح بفعمو والذـ بتركو وىو الواجب ، ال
إلى  يستحق المدح بتركو وال يتعمق بفعمو ذـ وىو المكروه ، فقد انقسـ الحسفأو المندوب ، 

الحسنة  حكاـاألربعة : الواجب والمندوب والمباح والمكروه ومع القبيح تبقى األ حكاـاأل
 ﴾ٕ٘ٗ﴿﴾سةوالقبيحة خم

إف العبلمة الكحمي كغيره مف اإلمسمية بل كحتى المعتزلة قد أقركا بأف مف األفعسؿ مس ىك معمـك 
الكحسف كالقبح أؼ ليس كل األفعسؿ فإف بعض األفعسؿ يدرؾ العقل كحسنيس أك قبكحيس كبعض آخر 

مكقف يعجز العقل اإلنسسني عف إدراؾ كحسنيس أك قبكحيس فيقف العقل عند ىذا النكع مف األفعسؿ 
المتفرج كىذا كبلـ جميل كمس يؤكده مس ذكره السبكحسني في كحدكد اإلدراؾ العقمي لمكحسف كالقبح 

إف النزاع بيف القائميف بالتحسيف والتقبيح العقمييف والمنكريف ليما  ﴿كحيث قسؿ مس ىذا نصو : 
ية درؾ حسف ، نزاع بيف اإليجاب الجزئي والسمب الكمي ، فالمثبتوف ليما اختاروا أف لمعقل قابم

الفعل وقبحو عمى نحو الموجبة الجزئية ، كما أف النافيف ينكروف ذلؾ عمى نحو السالبة الكمية 
﴾﴿ٕٗٙ﴾ 

المثبتيف إلدراؾ العقل لمكحسف كالقبح قسلكا بأف اإلدراؾ إنمس يككف لبعض إف كيثبت ممس تقدـ 
كحسف األفعسؿ أك قبكحيس  األفعسؿ كليس كميس إمس النسفيف فقد قسلكا بأف العقل ال يستطيع اف يدرؾ

 كعجز العقل ىنس بشكل مطمق ال إستثنسء فيو .
كقبل أف ننسقش مس ذىب إليو المثبتكف كالنسفكف نكحب اف ننسقش تفصيل الكبلـ في الكحسف كالقبح 
عند العبلمة الكحمي كغيره مف اإلمسمية أف التفصيل الذؼ ذكره العبلمة كمف قبمو الشيخ الطكسي 

ف العقل يكحسف أك يقبح بل يدؿ عمى اف الشرع ىك مف يكحسف أك يقبح كغيرىـ ال يدؿ عمى ا
األفعسؿ فقد قسـ العبلمة الكحمي األفعسؿ الكحسنة إلى أربعة اقسسـ كىي الكاجب كالمندكب كالمبسح 
كالمكركه كىذه اربعة مع القبيح كالذؼ ىك الكحراـ تصير االقسسـ خمسة كالسؤاؿ الذؼ يتبسدر إلى 

                                                 
 ٕٛص  -العبلمة الكحمي  -نيج الكحق ككشف الصدؽ  - ٕٗٗ
 ٛٔٗص  -العبلمة الكحمي  -كشف المراد في شرح تجريد االعتقسد )تكحقيق اآلممي(  - ٕ٘ٗ
 ٕٔص  -الشيخ جعفر السبكحسني  -رسسلة في التكحسيف كالتقبيح  - ٕٙٗ



العقل كحسف الكاجب كالمندكب كالمبسح كالمكركه بسستقبللو ؟ أؼ اف العقل  االذىسف كىك ىل أدرؾ
 عمـ كحسف ىذه األفعسؿ أك قبكحيس بمفرده اـ عمـ ذلؾ مف خبلؿ الشرع ؟ ثـ ىل المكركه كحسف ؟

إذا قسؿ أكحد بأف العقل استكحسف الكاجب فعممو كاستقبح المكحـر فتركو فيذا يعني اف النسس 
كمس كسف الداعي اف يبعث هللا األنبيسء أسسسًس إلدراؾ العقل اإلنسسني  مسممكف قبل بعث األنبيسء

 لمس ىك كاجب كمس ىك مكحـر !!
إف كبلـ العبلمة ليك خمط بيف مس ذىب إليو المعتزلة كمس قسلو االشسعرة كحيث اف المعتزلة اقركا 

يككف إال مف بأف العقل يدرؾ كحسف األفعسؿ كقبكحيس بينمس ذىب االشسعرة إلى اف إدراؾ ذلؾ ال 
 خبلؿ الشرع فمس كحسنو الشرع فيك كحسف كمس قبكحو فيك قبيح .

إف فقيسء اإلمسمية معذكركف في ىذا الخمط كلعل الخمل ليس منيـ بل آللة االستنسسخ التي 
اعتسدكا عمى استعمسليس فخمطت بيف قكؿ المعتزلة كمس ذىب إليو االشسعرة فظير مس كتبكه بيذا 

 الشكل .
سني عسجز عف إدراؾ كحسف أك قبح جميع األكامر اإلليية أؼ بمعنى اف العقل ال إف العقل اإلنس

يستطيع اف يدرؾ كحسف جميع الكاجبست كقبح جميع المكحرمست كممس يؤكد ذلؾ ىك كجكد العديد 
مف األكحكسـ التعبدية ككمس ذكرنس فإف العقل اليدرؾ العمة مف ىذه األكحكسـ فيقف عندىس عسجز 

 ذليل .
 كقد نقل الشيخ جعفر السبكحسني مس ذكرهقبيكحة أك تككف امس كحسنة  ال بد أف عسؿفف جميع األإ

ف  فعاؿف جميع األإ ﴿:  قكلوفي المكحقق الخراسسني  غير خارجة عف إطار الحسف والقبح ، وا 
 ﴾ٕٚٗ﴿﴾كاف العقل قاصرا عف اإلحاطة بكافة المحاسف والقبائح
دراؾ مع القكؿ ىذا اإلض األفعسؿ إال أف كىذا كبلـ جميل إذ اف العقل قد يدرؾ كحسف أك قبح بع

يمكف اف يقطع في  ف العقل الأؼ أ ركرة اف يككف ىك الصكابضليس بسل بقصكر العقل اإلنسسني
فعسؿ المطسبقة لصفتيس عند المشرع سبكحسنو كلذلؾ تسسءؿ المكحقق بصفة األ كحكاؿجميع األ

القبح في جميع أو ل بالحسف قمت : عميو ال بد مف استقبلؿ العقفإف ﴿الخراسسني قسئبًل : 
العقوؿ القاصرة الناقصة إلى  ىذا بالنسبة ﴿ : ثـ أجسب كقسؿ ﴾مع بداىة فساد ذلؾ فعاؿاأل

، فبل  فعاؿلعدـ إحاطتيا بجيات الخير والشر دوف العقوؿ الكاممة المحيطة بجميع جيات األ
بعد أف اتيا ، وال ييكاد أف يشذ فعل عف تحت حكومتيا بالحسف والقبح ، لكماؿ إحاطتيا بجي

إماـ ، كناية عف عقل إلى  الموروثة مف إماـ حكاـتكوف الصحيفة المكتوبة فييا جميع األ
 ﴾ٕٛٗ﴿﴾المنعكس فيو جميع الكائنات عمى ما ىي عمييا لتماـ صفائو اإلماـ

                                                 
 ٕٗص  -خ جعفر السبكحسني الشي -رسسلة في التكحسيف كالتقبيح  - ٕٚٗ
 ٕٗص  -الشيخ جعفر السبكحسني  -رسسلة في التكحسيف كالتقبيح  - ٕٛٗ



إف ىذا التسسءؿ مف المكحقق كالجكاب عميو فيو بعض المبس كحيث اف الكحق في قكلو ىك اف 
 ﴾عمييـ السبلـ﴿نية قسصرة عف االكحسطة بجيست الخير كالشر إال أف المعصكميف العقكؿ اإلنسس

كأف كسنكا ىـ خير خمق هللا تعسلى بل ىـ العقبلء كحق العقبلء إال أف هللا تعسلى لـ يككل التشريع 
عف أبي لـ يككل بيس كحتى الرسل كالمبلئكة المقربيف فقد جسء  إلى أكحد مف خمقو فإف ىذه المسألة

ف هللا لـ يجعل العمـ جيبل ولـ  ﴿ :فيو في كحديث قسؿ  ﴾عميو السبلـ﴿عف أبي جعفر  كحمزة ، وا 
رسوال مف مبلئكتو  أرسلممؾ مقرب وال نبي مرسل ، ولكنو إلى  أحد مف خمقو الإلى  هأمر يكل 

 ﴾ٜٕٗ﴿﴾... فقاؿ لو : قل كذا وكذا ! فأمرىـ بما يحب ونياىـ عما يكره
و إال أف عقمو ال يكصمو دائمًس إلى مس يريده هللا منو كذلؾ أرسل إف النبي أك اإلمسـ مع كمسؿ عقم

هللا مبلئكتو ليـ فأمرىـ بمس يكحب كنيسىـ عمس يكره كممس يؤكد بأف عقل النبي ىك أكمل العقكؿ 
وما بعث هللا نبيا وال رسوال حتى يستكمل ... ﴿: قكؿ و ان ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿الرسكؿ ىك مس جسء عف 

 ﴾ٖٓٗ﴿﴾...مف عقل جميع أمتو  أفضلالعقل ، وكاف عقمو 
 كحسديثاأل توكدأدكف الككحي كىذا مس  كحكسـمعرفة األإلى  اليكصل أك اإلمسـف كمسؿ عقل النبي إ

 إدراؾقسدرة عمى  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاألأك  نبيسءعقكؿ األبأف يمكف القكؿ  كلذلؾ ال ةالشريف
الشيخ  هذكر  ة كممس يؤكد ىذا المعنى ىك مسقبيكحأك  ةكحسن سؿفعككف األإلى  ة الداعيةلييالعمل اإل

اف موسى عميو السبلـ مع  ﴿كحيث قسؿ :  ﴾السبلـ سعمييم﴿الصدكؽ في قصة مكسى كالخضر 
 أفعاؿكماؿ عقمو وفضمو ومحمو مف هللا تعالى ذكره ، لـ يستدرؾ باستنباطو واستداللو معنى 

وسخط جميع ما كاف يشاىده حتى أخبر بتأويمو  فيو مرالخضر " ع " حتى اشتبو عميو وجو األ
  ﴾ٖٔٗ﴿﴾فرضى ، ولو لـ يخبر بتأويمو لما أدركو ولو فنى في الكفر عمره 

 عميو﴿الخضر  أكحكسـ إدراؾ كحسفمع تمسـ عقمو لـ يستطع  ﴾السبلـ عميو﴿ف نبي هللا مكسى إ
كقسؿ لو :  ﴾سبلـال عميو﴿أستقبح مس فعمو سيدنس الخضر  ﴾السبلـ عميو﴿بل أف مكسى  ﴾السبلـ

َأَقَتْمَت َنْفسًا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفس   ﴿كقسؿ أيضًس :  ﴾ٕٖٗ﴿﴾َأَخَرْقَتَيا ِلُتْغِرَؽ َأْىَمَيا َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ِإْمراً  ﴿
 ﴾ٖٖٗ﴿﴾لََّقْد ِجْئَت َشْيئًا نُّْكرًا 

إال إنو مف أكلي العـز كصسكحب كتسب سمسكؼ نبي كرسكؿ ك مع ككنو  ﴾السبلـ عميو﴿إف مكسى 
أستقبح بعقمو المستقل مس ىك كحسف عند هللا تعسلى فكيف بنس كنكحف أصكحسب العقكؿ القسصرة 

 المتدنية . 

                                                 
 ٕٔص  - ٛٔج  -الكحر العسممي  –كسسئل الشيعة  - ٜٕٗ
 ٓٗٗص  -عمي الطبرسي  -مشكسة األنكار  - ٖٓٗ
 ٕٙص  - ٔج  -الشيخ الصدكؽ  -عمل الشرائع  - ٖٔٗ
 ٔٚسكرة الكيف آية  - ٕٖٗ
 ٗٚسكرة الكيف آية  - ٖٖٗ



إف لؤلفعسؿ تكحسيف كتقبيح كلكف العقل اإلنسسني بأستقبللو ال يستطيع اف يميز األفعسؿ الكحسنة 
 عمييـ﴿ألنبيسء كالرسل كميس كمس أنو ال يستطيع اف يميز جميع األفعسؿ القبيكحة كلذلؾ بعث هللا ا

لكي يبينكا لمنسس مف خبلؿ ككحي هللا ال مف خبلؿ عقكليـ قبح مس أستكحسنو الخمق  ﴾السبلـ
العقل المستقل استطسع اف يدرؾ طبيعة بعض ىذه األفعسؿ كاننس ال إف ككحسف مس استقبكحكه . نعـ 

إطبلقًس بل اف العقل نقكؿ اف العقل اإلنسسني المستقل ال يستطيع تمييز جميع األفعسؿ الكحسنة 
بعثت ألتمـ مكاـر  إنما ﴿:  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿استطسع اف يميز قسـ منيس ال كميس كلذلؾ قسؿ النبي 

اف اإلنسسف استطسع اف يدرؾ بعقمو بعض مكسـر االخبلؽ كاالخبلؽ إنمس ىي أي  ﴾ٖٗٗ﴿﴾ األخبلؽ
العقل اإلنسسني المستقل عف الشرع لـ يستطع  عمل األفعسؿ الكحسنة كترؾ األفعسؿ القبيكحة إال أف

إدراؾ جميع مكسـر االخبلؽ كليذا السبب فإف العقل اإلنسسني ال يستطيع تمييز الكحسف كالقبيح 
مف كل األفعسؿ فإف بعض األفعسؿ الكحسنة عند هللا يراىس العقل اإلنسسني قبيكحة كالعكس صكحيح 

 . ﴾السبلـ عميو﴿كمس كحدث مع نبي هللا مكسى 
الكحق يقسؿ اف العقل اإلنسسني مع تفسكتو في الفيـ كاإلدراؾ يستطيع اف يكحسف أك يقبح بعض  إف

األفعسؿ إال إننس نقكؿ : ليس بسلضركرة اف تككف ىذه التكحسينست أك التقبيكحست مطسبقة لمشرع فمعل 
ض بع لنس ذكر هللا تعسلى كلذلؾالعقل يكحسف بعض االمكر ىي قبيكحة في الشريعة كالعكس أيضًس 

الَِّذيَف َضلَّ  ﴿: اصنسؼ النسس الذيف ضمكا في الدنيس كىـ يكحسبكف انيـ يكحسنكف صنعس قسؿ تعسلى 
ـْ ُيْحِسُنوَف ُصْنعًا  ـْ َيْحَسُبوَف َأنَُّي ْنَيا َوُى ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ َذا ِقيَل  ﴿كقسؿ تعسلى :  ﴾ٖ٘ٗ﴿﴾َسْعُيُي َواِ 

ـْ اَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َقاُلواْ  ـُ اْلُمْفِسُدوَف َوَلػِكف الَّ َيْشُعُروفَ *  ِإنََّما َنْحُف ُمْصِمُحوفَ  َلُي ـْ ُى  َأال ِإنَُّي
ـْ َوَعَسى َأف ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُىَو َشرٌّ ﴿كقسؿ تعسلى :  ﴾ٖٙٗ﴿﴾ َوَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيئًا َوُىَو َخْيٌر لَُّك

ـْ اَل َتْعمَ  ـُ َوَأنُت ـْ َوَّللّاُ َيْعَم َقاَؿ َأَتْسَتْبِدُلوَف الَِّذي ُىَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُىَو  ﴿كقسؿ تعسلى :  ﴾ٖٚٗ﴿﴾ُموَف لَُّك
 ﴾ٖٛٗ﴿﴾َخْيٌر 

ىذا إال أف  يكحسب انو يكحسف الصنع الكريمة خير شسىد عمى اف العقل قد ستياآل إف ىذه
 مف كمس أف العقل قد يشعر بسنو مف المصمكحيف إال إنو عند هللا عند هللا ضبللة ككفربأف الكحس

المفسديف كقد يكحب شيء كىك شر لو كقد يستبدؿ االدنى بسلذؼ ىك خير ككل ىذا يدؿ عمى 
 .قصكر العقل اإلنسسني عف التمييز الكسمل بيف مس ىك كحسف عند هللا ممس ىك قبيح 
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ىك عند  اً أمر فقد يكحسف  وهللا كيقبكح واف يكحسف كيقبح مس يكحسن هيمكنو بمفرد العقل الفإف كعميو 
 الكريمة . اآليةىك عند هللا كحسف كالكحسؿ ىذه كمس في  اً أمر ح كقد يقبح هللا قبي
 قبيح كالظمـ قبيحالكفر  كحسف كالعدؿ كحسف كيدرؾ أيضًس اف يمسفاف اإل يدرؾالعقل إف نعـ 

بسلديف  وىك الرتبسط إنمسكغيرىس مف ىذا القبيل كلكف الكحق يقسؿ اف استكحسسف العقل ليذه المسسئل 
كقبح الكفر كالظمـ بعد أف جسء بيسف الشرع عف طريق  يمسف كالعدؿاإل فادرؾ كحسالعقل فإف 

 مف خبلؿ ككحي هللا تبسرؾ كتعسلى . ﴾السبلـ عمييـ﴿األنبيسء 
لكحقسئق ىذه االمكر كلـ  إنمس جسء بعد بيسف الشريعةاستكحسسف العقل ليذه االمكر إف الكحقيقة ي ف

كلك كسف عكس ىذا الستطسع العقل  يمسفإلتبيف الشريعة معنى اقبل أف  يمسفيستكحسف العقل اإل
فسلكحق يقسؿ  ﴾السبلـ عمييـ﴿ نبيسءلبعث األأصبًل كلمس كسف داعي  هكالكفر بمفرد يمسفاف يدرؾ اإل

 .كمس ىك الكحسؿ في الجسىمية  يمسفكيقبح اإل أك الشرؾ اف العقل قد يستكحسف الكفر
لتكحسيف كالتقبيح تسبع لمظركؼ إف األفعسؿ بكحد ذاتيس تكحمل صفست الكحسف كالقبح كلكف ىذا ا

كلممجتمعست فكـ مف عسدة تستكحسف عند بعض المجتمعست كتستقبح عند مجتمعست أخرػ كعميو 
فإف العقل اإلنسسني ميسؿ الستكحسسف األفعسؿ كاستقبسكحيس بتبعيتو لممجتمع الذؼ نشأ فيو فإف تأثير 

المكر كقد ذـ أمير المؤمنيف المجتمع في العقل اإلنسسني يجعمو يستكحسف كيستقبح الكثير مف ا
فيا عجبا! ﴿: الذيف يصنفكف المعركؼ كالمنكر بكحسب عقكليـ كذلؾ في قكلو  ﴾عميو السبلـ﴿

وما لي ال أعجب مف خطأ ىذه الفرؽ عمى اختبلؼ حججيا في دينيا ! ال يقتفوف أثر نبي ، 
وؼ فييـ ما وال يقتدوف بعمل وصي ، يعمموف في الشبيات ، ويسيروف في الشيوات ، المعر 

، وتعويميـ في إلى أنفسيـ  عرفوا ، والمنكر عندىـ ما أنكروا ، مفزعيـ في المعضبلت
يرى بعرى وثيقات ، نفسو ، قد أخذ منيا فيما إماـ  المبيمات عمى آرائيـ ، كأف كل امرئ منيـ

  ﴾ٜٖٗ﴿﴾وأسباب محكمات
سكرنسه بكحسب آرائنس فبل بد في إف ىذا الكحديث الشريف يدلنس عمى ردع الشريعة لمس تعسرفنسه كمس تن

امكر الديف أف نعرؼ قكؿ المشرع فيمس ىك منكر قبيح كمس ىك معركؼ كحسف فميس بسلضركرة أف 
 معركفنس ىك معركؼ عند هللا أك أف يككف مس ننكره ىك منكر عند هللا . 

قكليـ  إف الفقيسء كحينمس عجزكا عف إدراؾ كحسف بعض األفعسؿ أك قبكحيس قسلكا بمقسلة عجيبة كىي
بأف ىنسلؾ بعض األفعسؿ ال ىي كحسنة كال ىي قبيكحة كأستدلكا عمى ذلؾ بمس يسمكنو بسلمبسح قسؿ 

في نفس األمر فاقدا ألحد الوصفيف ، أعني : ال  فعاؿيمكف أف يكوف بعض األ﴿السبكحسني : 
  ﴾ٓٗٗ﴿﴾الفعل عمى حد سواءإلى  يكوف حسنا وال قبيحا وتكوف نسبتيما
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سح في الشريعة ليس عميو دليل رصيف بل كل األدلة مخسلفة لمقرآف كمس إف القكؿ بأف ىنسلؾ مب
بأف كل األكامر اإلليية تنكحصر في الكحبلؿ  كسنثبت كحينيسسيأتي في نيسية مبكحث دليل العقل 
 كالكحراـ بمس فييس المستكحب كالمكركه . 

 ىنسلؾ مسألة أخرػ قد طركحت كىي صكحيكحة كىي تغير صفة الفعل مف القبح إلى الكحسف
كبسلعكس مع تغير الزمسف كحيث اف مف األفعسؿ مس تككف قبيكحة أك كحسنة عمى اعتبسر الزمسف 
كنسخ الشرائع أك كتعمد االجيسر بسالكل كالشرب فإف ىذه الكحسلة تككف قبيكحة لك كسف األمر في 
نيسر شير رمضسف كقد يككف كحسف في غير الشير الكريـ كغيرىس مف االمكر األخرػ كفي بعض 

سئل ال يدرؾ العقل اإلنسسني قبح ىذه األفعسؿ أك كحسنيس كخير شسىد عمى ىذه المسألة ىذه المس
ىك كقكع النسخ في الشرائع السمسكية فمف األفعسؿ مس نيى الشرع عنيس ثـ أمر بيس أك العكس كفي 
ىذه الكحسلة ال يدرؾ العقل المستقل العمة مف ذلؾ اال ببيسف الشرع كيستنتج مف ذلؾ اف صفة 

كالقبح التككف مبلزمة لجميع األفعسؿ فإف مف األفعسؿ مس تمبس لبسس الكحسف في كقت الكحسف 
معيف ثـ تخمعو كترتدؼ لبسس القبح كىذا التغير في صفست األفعسؿ ال يدرؾ بسلعقل دائمًس إال مف 

 .خبلؿ الشرع كىذا مس يؤكد قصكر العقكؿ عف إدراؾ جميع صفست األفعسؿ 
األفعسؿ ال بد أف تككف أمس كحسنة أك قبيكحة كال شيء غير ىذا ف إكالخبلصة ممس تقدـ نقكؿ : 

عممس اف العقل اإلنسسني يدرؾ كحسف بعض األفعسؿ كقبح بعضيس اآلخر إال أف ىذا اإلدراؾ ليس 
بسلضركرة اف يكافق الشرع فميس كل مس أستكحسنو العقل يستكحسنو الشرع كليس كل مس أستقبكحو 

تعسرض فيمس بيف العقل كالشرع فقد سيتكحسف العقل فعل قد العقل يستقبكحو الشرع بل قد يقع ال
 أستقبكحو الشرع كالعكس كذلؾ . 

 

 المبلزمة بيف حكـ العقل وحكـ الشرع :

إف الفقيسء قد بينكا بأف المثبتيف لمكحسف كالقبح ال يقكلكف بأف العقل اإلنسسني قسدر عمى إدراؾ 
إال إنيـ مع أقرارىـ بيذا العجز قسلكا جميع األفعسؿ الكحسنة كالقبيكحة بل أنو عسجز عف ذلؾ 

 بسلمبلزمة بيف كحكـ العقل ككحكـ الشرع !!
إف معنى المبلزمة ىك كل مس يكحكـ بو العقل يكحكـ بو الشرع كالعكس صكحيح أيضًس كىذه القسعدة 
مع شذكذىس كتعسرضيس مع كبلـ الفقيسء أنفسيـ كاألىـ مف ذلؾ تعسرضيس مع الكتسب الكريـ ككبلـ 

إال إنو مع ىذا التعسرض كالشذكذ القت قسعدة المبلزمة منتيى االعجسب  ﴾مييـ السبلـع﴿األئمة 
 عند أغمب الفقيسء فعكلكا عمييس في االفتسء كالكحكـ .



إف أغمب فقيسء العسمة قسلكا بأف العقل يدرؾ الكحسف كالقبيح مف األفعسؿ كلكف ىذا اإلدراؾ ال 
ًس الستكحقسؽ األمر كالنيي بمعنى اف الفعل الكحسف يستمـز مكافقة الشرع بل أف الفعل يككف صسلكح

يستكحق مكافقة الشرع عميو كالقبيح عمى العكس كىذا االستكحقسؽ راجح كليس بكاجب كأف الداعي 
ليكـ نص مس قسلو   إبراىيـإلى ىذا االستكحقسؽ ىك أف هللا ال يأمر بنقيض مس يدرؾ العقل كحسنو كا 

 يدركاف والقبح الحسف أف﴿ : ﴾ىػٜٓٚ:  كفىالمت﴿ بسلشسطبي الشيير الغرنسطي مكسى بف
 األمر الستحقاؽ صالحا الفعل يكوف  بل العبد، فعل فيحكمًا  يستمـز ال ذلؾ ولكف بالعقل،
 ينيىأو  ، حسنو العقل أدرؾ ما بنقيض يأمر ال الذي الحكيـ مف والعقاب والثواب ، والنيي
 ، مرجوح ونقيضو راجح قبحوأو  حسنو العقل أدرؾ ما ألف ؛ قبحو العقل أدرؾ ما نقيض عف

 ، القبيح بنقيضو األمر جانب عمى بو األمر جانب ترجح الفعل في الحسف صفة أف بمعنى
 عمبل ، الحسف نقيضو عف النيي جانب عمى عنو النيي جانب ترجح الفعل في القبح وصفة
 طابالخ مف إال حكـ فبل ؛ سبحانو هللا صفات مف صفة ىي التي الحكمة بمقتضى ذلؾ في

 ﴾ٔٗٗ﴿﴾الحكيـ الشارع قبل مف إال نيي وال أمر وال ، الشرعي
الذؼ يفيـ ممس تقدـ بأف العقل يدرؾ الكحسف كالقبح في األفعسؿ كىك مع ىذا اإلدراؾ يرجح ككف 
مس أدرؾ كحسنو ىك كحسف عند هللا كمس أدرؾ قبكحو ىك قبيح عند هللا كىذا الترجيح مس ىك إال ظف 

ظف في أكثر مف آية كريمة كعميو فإف المبلزمة بيف مس يدركو العقل كالشرع قد أمرنس بسجتنسب ال
ككحكـ الشرع مبلزمة ظنية كليست قطعية فبل ترتقي ىذه المبلزمة إلى القطعية اال بعد كركد 

 الكحكيـ الشسرع قبل مف إال نيي كال أمر الالكحكـ مف الشرع الكحكيـ ككمس قسؿ الشسطبي نفسو بسنو 
  ي في الشرع فمس ىك الداعي الستخداـ العقل القسصر ؟؟فإذا أنكحصر األمر كالني

أمس فقيسء اإلمسمية فقد كقع بينيـ نزاع كبير في ىذه المسألة كحيث ذىب األصكلييف إلى جكاز 
المبلزمة كذىب األخبسريكف إلى النقيض كحيث ينقل الشيخ الخراسسني مس قسلو األخبسريكف في قكلو 

دـ اعتبار القطع الحاصل مف المقدمات العقمية ، وقد ع األخبارييفجممة مف إلى  ينسب﴿: 
إنما ينكروف المبلزمة بيف حكـ العقل  األخبارييفأف  أدعىأنكر بعض األعاظـ ىذه النسبة و 
عدـ حصوؿ القطع مف المقدمات العقمية وأنيا ال تفيد إلى  وحكـ الشرع . وذىب آخروف منيـ

 ﴾ٕٗٗ﴿﴾إال الظف
العقل في التشريع كاضح النكراف كقد ذكرنس مكقفيـ ىذا في  إف مكقف األخبسرييف مف أستخداـ

أكثر مف مقسـ إال أف مس ييمنس ىنس ىك بيسف مكقف األصكلييف مف أستخداـ العقل كالقكؿ 
بسلمبلزمة العقمية كحيث أنيـ قد أطنبكا في ادعسء المبلزمست العقمية كالكحكـ طبقس لمس يقكلو العقل 
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عمينس بيسف أقكاليـ ثـ عرض مس ذىبكا إليو عمى الكتسب كالُسنة  كقبل أف ننسقش ىذه المسألة يجب
ليؾ نص مس قسلكه :  لتبيسف بطبلف طريقتيـ العقمية لمقسرغ الكريـ كا 

المبلزمة بيف حكـ العقل وحكـ الشرع ، بمعنى أنو في المورد الذي  ﴿قسؿ الشيخ الخراسسني : 
حرمتو ، وىو المراد أو ع بوجوبو قبحو فعمى طبقو يحكـ الشر أو  شيءاستقل العقل بحسف 

 ﴾ٖٗٗ﴿﴾"مف قوليـ " كمما حكـ بو العقل حكـ بو الشرع

كقسؿ  ﴾ٗٗٗ﴿﴾ كل ما حكـ بو العقل حكـ بو الشرع عمى طبقو ﴿: الشيخ دمحم رضس المظفركقسؿ 
أنو أي  -قبحو أو  شيءالعقل إذا حكـ بحسف فإف ،  والحق أف المبلزمة ثابتة عقبل ﴿: أيضًس 

لما فيو مف حفظ النظاـ وبقاء  شيء بما ىـ عقبلء عمى حسف جميعاً العقبلء  راءآإذا تطابقت 
بل ، ف الحكـ ىذا يكوف بادي رأي الجميعفإف  -اإلخبلؿ بذلؾ  عمى قبحو لما فيو مفأو النوع، 
 ﴾٘ٗٗ﴿﴾الشارع بحكميـ، يحكـ بد أف

يدركيما العقل . الحسف والقبح أمراف واقعياف ﴿كقسؿ السيد دمحم بسقر الصدر مس ىذا نصو : 
أنو مما ال ينبغي صدوره . إلى  أف الفعل مما ينبغي صدوره . ومرجع الثانيوؿ إلى ومرجع األ 

دور  إليووىذا االنبغاء إثباتا وسمبا أمر تكويني واقعي وليس مجعوال . ودور العقل بالنسبة 
جماعة  أدعى. وقد بالحكـ العقمي توسعا  دراؾى ىذا اإلمالمدرؾ ال دور المنشئ والحاكـ ، ويس

، وبيف قبح الفعل عقبل شرعًا بو  مرييف المبلزمة بيف حسف الفعل عقبل ، واألصولمف األ
  ﴾ٙٗٗ﴿﴾والنيي عنو شرعا

نا ثبوت المبلزمة المذكورة، ولذا تكرر أصحابالمعروؼ بيف  ﴿كقسؿ السيد دمحم سعيد الكحكيـ : 
، البتناء االستدالؿ بو عمى  ل العقلبدليشرعًا في كمماتيـ االستدالؿ عمى حرمة بعض األمور 

 ﴾ٚٗٗ﴿﴾، وىو إنما يقتضي حكـ الشارع بحرمتيا بضميمة المبلزمة المذكورة قبحو إدراؾ
أو العقل إذا حكـ بحسف شيء  ﴿كنقل السيد دمحم سعيد الكحكيـ عف بعض معسصريو أنو قسؿ : 

و منيـ، ألن ع بحكميـ،يحكـ الشار  بل بد أفالحكـ ىذا يكوف بادي رأي الجميع، ففإف قبحو... 
يحكـ بما  ال بد أفكسائر العقبلء  -بل خالق العقل  -بل رئيسيـ، فيو بما ىو عاقل 

 ﴾ٛٗٗ﴿﴾يحكموف 
قبل أف ننسقش مس تقدـ مف كبلـ الفقيسء نكحب اف ننكه إلى مسألة قد ذكرنسىس كىي أف المثبتيف 

ع األفعسؿ إال إنيـ مع قكليـ لممبلزمة العقمية قسلكا بأف العقل قسصر عف إدراؾ كحسف أك قبح جمي
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بقصكر العقل ذىبكا إلى القكؿ بسلمبلزمة بيف كحكـ العقل كالشرع بل أنيـ قد جعمكا الشرع تسبع 
 لمعقل كليس العكس .

إف العقل اإلنسسني قد يدرؾ جية المفسدة أك المصمكحة في فعل مف األفعسؿ فيقبح كيستكحسف مس 
 ىنسلؾ فربمس تككف كف مطسبقًس لمشرع كقد ال يككف يدركو إال أف كحكـ عقل في مس يدركو قد يك

:  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿رسكؿ هللا  قكؿككلـ يكف عمى طبقيس كحكـ شرعي ،  في فعل مف األفعسؿ مصمكحة
اف السكاؾ فيو مصمكحة قد يدركيس العقل إال أف ىذه  ﴾لوال أف أشق عمى أمتي ألمرتيـ بالسواؾ﴿

المشقة عمى األمة فترؾ الشرع األمر بسلكجكب لمصمكحة أخرػ قد قد تعسرضت مع  المصمكحة
كىي تجنب المشقة عمى األمة كممس تقدـ نفيـ بشكل اكضح مس  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿بينيس رسكؿ هللا 

بينسه في بداية الكبلـ ىك اف العقل قد يدرؾ جسنب مف المصمكحة كيغفل عف جسنب آخر كىك 
رع المقدس كقد فسر البعض الكحقيقة بأنيس عبسرة عف ىـر لو جكانب مختمفة األىـ في نظر الش

كاإلنسسف ينظر إلى الجسنب أك الضمع الذؼ أمسمو فيكحكـ بمس يراه إال أف الكحق ىك اف اإلنسسف قد 
خفيت عميو اضبلع اليـر األخرػ كلـ ينظر إلييس ككذلؾ األفعسؿ فإف لؤلفعسؿ كجكه لممصمكحة 

قل مصمكحة صغرػ تتعسرض مع مصمكحة كبرػ قد غفل عنيس كبسلنتيجة قد كلعل مس يدركو الع
يكحكـ العقل كفق مس يراه مف مصمكحة في نظره إال أف كحكمو ىذا مخسلف لكحكـ الشرع فيكحـر مس 

 ىك كحبلؿ عند الشرع كيكحمل مس ىك كحراـ .
يح مف األفعسؿ بل إننس إذا تنزلنس جداًل كقمنس اف اإلدراؾ الجزئي لمعقل يكفي في أثبست الكحسف كالقب

إذا زدنس في القكؿ كقمنس بأف العقل يدرؾ كحسف كقبح جميع األفعسؿ دكف إستثنسء كىذا مكحسؿ إال أف 
فرض المكحسؿ ليس بمكحسؿ كمس يعبركف كمع ىذا الفرض الممتنع إذا جسء الكحكـ اإلليي بسلمنع مف 

ذا أراد هللا  تعسلى بأف ال نسبقو بسلقكؿ إتبسع العقكؿ في التشريع ىل سنمتنع مف إستخداـ العقل ؟ كا 
 كال نعقب عمى كحكمو ىل سنستجيب لؤلمر اإلليي أـ سنقكؿ ىذا خبلؼ سيرة العقبلء ؟؟!! 

و يبقى مس ىك إال إنمف الكبلـ  بشأنيسف غض البصر عف مس تقدـ اف قسعدة المبلزمة كحتى ك إ
 ُسنةالثقميف الكتسب كالإلى  مف كبلمنس ككبلـ الفقيسء بل ىك العمدة عند المتشرع كىك الرجكع ىـاأل

كال  ونسبق البأف نس هللا تعسلى أمر الفقيسء كحيث  إليومنيمس قسمت عمى خبلؼ مس ذىب  دلةاألفإف 
َئاِت َأف َيْسِبُقوَنا َساء َما  ﴿قسؿ تعسلى : أكحكسمو  عمىنعقب  يِّ ـْ َحِسَب الَِّذيَف َيْعَمُموَف السَّ َأ

ـُ اَل ُمَعقَِّب ِلُحْكِمِو َوُىَو َسِريُع اْلِحَساِب َوَّللّاُ  ﴿كقسؿ تعسلى :  ﴾ٜٗٗ﴿﴾َيْحُكُموَف    ﴾ٓ٘ٗ﴿﴾ َيْحُك
قسصرة عف الال نسبقو بسلقكؿ كال نعقب عمى كحكمو كذلؾ لعجز عقكلنس بأف لقد أمرنس هللا تعسلى 

 بأف أىل البيتالشرعية بل أننس عممنس ممس تقدـ  كحكسـالمصسلح كالمفسسد الداعية لككف األ إدراؾ
﴿عميو جعفر بف دمحم اإلمسـ الكحسيف أنو سأؿ عف قد جسء ك ىـ أكلي العقل كالعمـ  لسبلـ﴾﴿عمييـ ا

                                                 
  ٗسكرة العنكبكت آية  - ٜٗٗ
 ٔٗسكرة الرعد آية  - ٓ٘ٗ



ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكـْ ﴿عف قكلو تعسلى :  السبلـ﴾ العقل  أولي﴿ : قسؿ ﴾َأِطيُعوْا َّللّاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ
  ﴾ٔ٘ٗ﴿﴾عاـ ؟ قاؿ : خاص لناأو والعمـ ، قمنا : أخاص ؟ 

ىـ العقبلء بل أنيـ سسدة العقبلء كخير خمق هللا كمع ىذه المكسنو  ﴿عمييـ السبلـ﴾ إف أىل البيت
عف جسبر الجعفي قسؿ : جسء فقد  بسلقكؿ كىـ بأمره يعممكف  هللا ال يسبقكف المرمكقة إال إنيـ 

﴿وقالوا اتخذ الرحمف ولدا سبحانو بل عباد مكرموف يقكؿ : ﴿ سمعت أبس جعفر ﴿عميو السبلـ﴾
﴿وىـ مف خشيتو *قولو : إلى  *﴿ ال يسبقونو بالقوؿ﴾*صدره وقاؿ : إلى  يده﴾ وأومأ ب
 ﴾ٕ٘ٗ﴿﴾*مشفقوف﴾

ونحف عباد هللا ... ﴿:  ﴾رضي هللا عنيمس﴿لسممسف كأبي ذر ﴿عميو السبلـ﴾كقسؿ أمير المؤمنيف 
 ﴾ٖ٘ٗ﴿﴾المكرموف الذيف ال يسبقونو بالقوؿ وىـ بأمره يعمموف 

كىـ أكمل النسس عقبًل ال يسبقكف هللا بسلقكؿ كال يعقبكف  ﴿عمييـ السبلـ﴾فإذا كسف أىل البيت 
عمى كحكـ هللا فكيف بنس كنكحف أصكحسب العقكؿ القسصرة أف ندرؾ مكحسسف األفعسؿ كقبسئكحيس قبل 
أف نعرؼ قكؿ الشرع في ىذه األفعسؿ كيسليتنس ندعي ذلؾ فكحسب بل نجبر الشرع عمى أف يكافق 

نس بقصكر عقكلنس عف إدراؾ كحسف جميع األفعسؿ كقبكحيس مس أستكحسنسه كمس أستقبكحنسه كمع اعتراف
عمي بف  كاألخبسر الشريفة تدؿ عمى أف ديف هللا ال يصسب بسلعقكؿ النسقصة فقد جسء عف اإلمسـ

 راءإف ديف هللا عز وجل ال يصاب بالعقوؿ الناقصة واآل﴿: أنو قسؿ  ﴿عمييمس السبلـ﴾ الكحسيف
إال بالتسميـ ، فمف سمـ لنا سمـ ، ومف اقتدى بنا ىدى  الباطمة والمقائيس الفاسدة ، وال يصاب

نقضي بو أو مما نقولو  شيئاً ىمؾ ، ومف وجد في نفسو  الرأي، ومف كاف يعمل بالقياس و 
  ﴾ٗ٘ٗ﴿﴾العظيـ وىو ال يعمـ القرآفكفر بالذي أنزؿ السبع المثاني و  حرجاً 

ذا المنيج اإلليي فقد كفر كمف كجد في نفسو كحرج مف ى ﴿عمييـ السبلـ﴾ىذا منيج أىل البيت 
 بسلذؼ أنزؿ القرآف كىك غسفل عف كفره .

﴿ اعمموا عباد هللا ، أف المؤمف يستحل : أنو قسؿ  المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ أميركجسء عف 
ف ما أحدث الناس ال يحل لكـ أوؿ ، ويحـر العاـ ما حـر عاما أوؿ العاـ ما استحل عاما  ، وا 

الحبلؿ ما أحل هللا ، والحراـ ما حـر هللا ، فقد جربتـ األمور  مما حـر عميكـ ، ولكف شيئاً 
الواضح ،  مراألإلى  تموىا ، ووعظتـ بمف كاف قبمكـ ، وضربت األمثاؿ لكـ ، ودعيتـسوضر 

فبل يصـ عف ذلؾ إال أصـ ، وال يعمى عف ذلؾ إال أعمى ، ومف لـ ينفعو هللا بالببلء والتجارب 
وأتاه التقصير مف امامو ، حتى يعرؼ ما أنكر وينكر ما عرؼ ، مف العظة ،  شيء، لـ ينتفع ب

                                                 
 ٖٙٔص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٔ٘ٗ
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نما الناس رجبلف : متبع شرعة ، ومتبع بدعة ، ليس معو مف هللا برىاف  ، وال ضياء  ُسنةوا 
  . ﴾٘٘ٗ﴿﴾ حجة

كسلشمس الطسلعة في رابعة النيسر فإننس ال شأف لنس بمس  ﴿عميو السبلـ﴾إف كبلـ أمير المؤمنيف 
ي الكحبلؿ كالكحراـ كال شأف لنس بمس تقكلو عقكؿ النسس مف استكحسسنست ذىب إليو النسس ف

كأستقبسكحست فسلكحبلؿ مس أكحمو هللا كالكحراـ مس كحرمو هللا كضرب هللا لنس األمثسؿ بمف سبقنس مف األمـ 
ككيف أنيـ اتبعكا أىكائيـ كعقكليـ في أمر هللا تعسلى فضمكا عف الطريق كأمس التضريس فقد ذكره 

يتخيل أنو عرفو ولـ أي  والتضريس : اإلحكاـ . حتى يعرؼ ما أنكر ﴿: مجمسي قسئبًل العبلمة ال
  ﴾ٙ٘ٗ﴿﴾يعرفو بدليل وبرىاف وال ضياء حجة 

كىذا دليل كاضح عمى أف العقل يتخيل انو أستكحسف مس ىك كحسف عند هللا كىذا التخيل ميمس يكف 
النسس  ﴿عميو السبلـ﴾المؤمنيف  فإنو ال يرجع إلى دليل كبرىسف قكؼ يعتمد عميو كقد قسـ أمير

ىك  ﴿عميو السبلـ﴾إلى رجميف أمس متبع شرعة أك متبع بدعة فسإلسبلـ في كبلـ أمير المؤمنيف 
نسبة لـ ينسبيا أحد قبمي  سبلـسبف اإلألف ﴿التسميـ كمس جسء في كحديثو الشريف أنو قسؿ : 

التصديق ىو االقرار واالقرار ىو ىو التسميـ والتسميـ ىو اليقيف واليقيف ىو التصديق و  سبلـاإل
قولوا ما ﴿:  أنو قسؿ في كبلـ لو ﴿عميو السبلـ﴾ وعنك  ﴾ٚ٘ٗ﴿﴾األداء واألداء ىو العمل الصالح

قيل لكـ ، وسمموا لما روي لكـ ، وال تكمفوا ما لـ تكمفوا فإنما تبعتو عميكـ ، واحذروا الشبية 
قسؿ : سمعتو يقكؿ :  ﴿عميو السبلـ﴾عف عميرة ، عف أبي عبد هللا ك  ﴾ٛ٘ٗ﴿﴾فإنيا وضعت لمفتنة

ف صاموا وصموا وشيدوا أف ال إلو  إليناأمر الناس بمعرفتنا والرد ﴿ والتسميـ لنا ، ثـ قاؿ : وا 
  ﴾ٜ٘ٗ﴿﴾كانوا بذلؾ مشركيف إليناأف ال يردوا أنفسيـ  إال هللا وجعموا في

ىك  السبلـ﴾ ـ﴿عمييت منتيى اإلسبلـ عند أمير المؤمنيف كأىل البيإف ككمس يرػ القسرغ الكريـ 
التسميـ كالتسميـ بمعنى الخضكع التسـ لشريعة رب العسلميف كىذا المعنى يمغي االنس اإلنسسنية 
المتمثمة بكحكـ العقل كبجميع مسميستو عند الفقيسء سكاًء كسنت مستقبلت أك مقدمست أك مس شسكميس 

إتبسع ىذه االمكر ال يتنسسب مع مف األسمسء المخترعة بل أف إتبسع ىذه المسميست يعد شركًس ألف 
 كمس ىك كاضح . السبلـ﴾ ـ﴿عمييالتسميـ كالرد إلى أىل البيت 

 السبلـ﴾ ـ﴿عميي أىل البيتالتمنطق ممنكع عند أك في البكحث سكاًء تدخل العقل في الشريعة إف 
بيذا المعنى  كحسديثأعمـ الخمق بشريعة هللا تعسلى كاألَفُيـ  الشريفة تأمرنس بسلتسميـ ليـ كحسديثفسأل
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أما إنو شر عميكـ أف تقولوا ... ﴿أنو قسؿ :  ﴿عميو السبلـ﴾كثيرة منيس مس جسء عف الصسدؽ 
فبل تقولوا  ...﴿أنو قسؿ :  ﴿عميو السبلـ﴾المؤمنيف  أميركعف  ﴾ٓٙٗ﴿﴾ما لـ تسمعوه منا شيءب

مس لـ نسمعو بسلمبلزمة العقمية أخذ ب ألخذكا ﴾ٔٙٗ﴿﴾الحق فيما تنكروف  فإف أكثربما ال تعرفوف . 
إف المبلزمة بيف حكمي العقل  ﴿منيـ كممس يؤكد ىذا ىك مس قسلو الشيخ جعفر السبكحسني : 

مف المشاكل التي لـ يرد فييا  كثيراً ترفع  ﴾إنو كمما حكـ بو العقل حكـ بو الشرع  ﴿والشرع 
 ﴾ٕٙٗ﴿﴾نص

ذا الطرح مع ككيف يتنسسب ى السبلـ﴾ ـ﴿عمييفكيف لنس أف نأخذ بمس لـ نسمعو مف الصسدقيف 
﴿عميو  عف عمي بف جعفر عف أخيو مكسى بف جعفرالتسميـ الذؼ ُأمرنس بو مف قبل فقد جسء 

هللا عز  ألف ليس لؾ أف تتكمـ بما شئت ﴿ في كحديث قسؿ : السبلـ﴾ ـ﴿عمييعف آبسئو  السبلـ﴾
بو كىـ كقد ُأمرنس أيضًس بأف نأخذ العمـ مف أبكا ﴾ٖٙٗ﴿﴾وجل يقوؿ : وال تقف ما ليس لؾ بو عمـ 

ككل عمـ لـ يخرج منيـ فيك بسطل بضركرة الديف الذؼ  السبلـ﴾ ـ﴿عميياألئمة المعصكمكف 
 أمرنس بإتبسعيـ كاإلنقيسد ليـ .

كجكد لمرجعية العقل  ال يبقىالتسميـ  ىذا مع كجكدالمؤمف ىك المسمـ كالخسضع لشريعة هللا ك  فذإ
يبقى  المعرفي في الكمسؿميمس بمغ  ينسسنعقل اإلأؼ مسألة شرعية كذلؾ ألف ال نفيأك في إثبست 

ذاك في قصكر كمس صرح بذلؾ الفقيسء أنفسيـ ككمس مر بيسنو   ةقسصر  كالتكحقيق البكحثت آلة كسن ا 
فمك كسنت لديؾ معسدلة  ردىس أك انكسرىسكىذه كحتمية عممية ال مجسؿ مف  مضطربة فستككف النتيجة
فإننس كحيث أطمقنس عنسف  كحتمسً  ة خسطئةفستككف النتيج ئمف بدايتيس بكحل خسط ريسضية كأتيت

البكحث كالتنقيب عف أكامر الشريعة انطمقنس مف منطمق خسطئ كىك منطمق تكحكيـ العقل فنتج 
االختبلؼ في القكاعد األصكلية كالفتسكػ الفقيية كغيرىس مف االختبلفست بيف الفقيسء كاالختبلؼ 

يل االختبلؼ المتمثل بتكحكيـ العقل ليس مف هللا في شيء بل ىك يرجع إلينس ألننس سمكنس سب
 فسلعقكؿ متفسكتو فضبًل عمى انيس قسصرة كعسجزة عف إدراؾ الكحكـ القطعي لؤلكحكسـ اإلليية .

ي نسسنالدالة عمى قصكر العقل اإل مثمةالعديد مف األ السبلـ﴾ ـ﴿عميي أىل البيتلقد ضرب لنس 
كحكسـ اإلليية عمى طبقيس بل األ ضعتإدراؾ المصسلح كالمفسسد التي ك يؤكد ُبعد العقل عف فممس 

عمى سبيل المثسؿ أف العقل يستكحسف ك  الكثير مف األكحكسـ عملأف العقل قسصر أيضًس عف إدراؾ 
 أمرمف ظسىرىس كلكف الشرع  أكثرف في الكضكء لككنيس معرضو لمنجسسة ميمسح بسطف القد

﴿عميو المؤمنيف  يرأمعف عبد خير عف بمسح ظسىر القدميف فقد جسء مس يؤكد ىذا المعنى 

                                                 
 ٕٓٗص  - ٕج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٓٙٗ
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 ٚٔص  - ٛٔج  -الكحر العسممي  –كسسئل الشيعة  - ٖٙٗ



فعمو  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴿لوال أني رأيت رسوؿ هللا نو تكضأ فمسح عمى ظير القدـ كقسؿ : ﴿االسبلـ﴾ 
بيف بأف العقل  ﴿عميو السبلـ﴾. إف أمير المؤمنيف  ﴾ٗٙٗ﴿﴾لكاف باطف القدـ أحق مف ظاىره 

أيف جسء بعكس مس كحسنو العقل ف يدرؾ كحسف مسح بسطف القدـ أكثر مف ظسىرىس إال أف الشرع
  قسعدة المبلزمة مف ىذا الكحكـ ؟

كالعقل  في القتل بشسىديف كلـ يرض في الزنس إال بأربعة ف هللا قد رضسأ األمثمة األخرػ ىي كمف
إال أف الشرع أمر بخبلؼ مس قبكحو العقل  مف الزنس أقبحالقتل عقبل  ألف يقكؿ بكجكب العكس

يذىب إلى خبلؼ ىذا سء صكميس كلـ تؤمر بقضسء صبلتيس كالعقل الكحسئض قد أمرت بقضككذلؾ 
كأثبتكا مف عمى المخسلفيف  السبلـ﴾ ـ﴿عميي ئمةقد أكحتج بيس األ كاألمثمة مف ىذا النكع كثيرة جداً 

 خبلليس عجز العقل عف إدراؾ كحقيقة األكحكسـ اإلليية .
الشرعية كذلؾ لعدـ  كحكسـست األطريق لو الثب العقل البأف ف العجيب عند الفقيسء أنيـ اقركا إ

كىذا ىك العجب العجسب !! يـ أقركا قسعدة المبلزمة فإنكمع ذلؾ  كحكسـإكحسطتو بعمل تشريع األ
 ال ريب في أف العقل ال طريق لو ﴿كمنيـ السيد الخكئي في معجـ رجسؿ الكحديث كحيث قسؿ : 

 حكاـجعل األإلى  ةالشرعية لعدـ إحاطتو بالجيات الواقعية الداعي حكاـإثبات األإلى 
ثـ بعد ذلؾ جسء فأقر قسعدة المبلزمة اف مثل ىذه التنسقضست كغيرىس كثير قد  ﴾٘ٙٗ﴿﴾الشرعية

ككحسكلكا اقراره  كحكسـصدـ بيس الفقيسء كحيف اتبعكا سبيل العقل فأرادكا اف يجعمكه دليبًل في أثبست األ
فكحسب بل كحتى  السبلـ﴾ ـ﴿عميي ئمةفمـ يستطيعكا اف يأتكا بدليل شرعي عمى ذلؾ ليس مف األ

 كذلؾ كاضح مف كبلـ الشيخية لـ يكف ليـ القكؿ بيذا الدليل اإلمسم مف المتقدميف مف الفقيسء

لـ  ﴿:  مس ىذا نصو قسؿ كحيثالفقو مبكحث الدليل العقمي  أصكؿدمحم رضس المظفر في كتسبو 
ى أف الكثير منيـ بالضبط ما كاف يقصد المتقدموف مف عممائنا بالدليل العقمي ، حت يظير لي

  ﴾ٙٙٗ﴿﴾لـ يفسرهأو ،  دلةيذكره مف األ لـ
لـ يذكركا دليل العقل فكيف  السبلـ﴾ ـ﴿عمييفإذا كسف المتقدميف كىـ االقرب إلى زمسف األئمة 

جسز لممتأخريف اف يذكركه ؟ فمف أيف أخذه المتأخركف ؟ ىل مف المتقدميف أـ مف فقيسء العسمة 
 ؟! 

ستنسخكا دليل العقل مف كتب العسمة كزادكا فيو كأنقصكا منو كحتى أخذ الكحق يقسؿ أف المتأخريف أ
 مسسكحة كاسعة مف كتب الفقيسء األصكلية بكحثًس كتكحقيقًس كالى يكمنس ىذا .

 

                                                 
 ٗٛص  - اآلمدؼدمحم الكحسف  -المسح في كضكء الرسكؿ )ص(  - ٗٙٗ
 ٜٔص  - ٔج  -السيد الخكئي  -معجـ رجسؿ الكحديث - ٘ٙٗ
 129 ص - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  - ٙٙٗ



 السبلـ﴾ ـ﴿عميي ئمةأخبرنس األإف مف المسسئل األخرػ التي تؤكد عجز العقكؿ كقصكرىس ىي مس 
أصل بكتسب  إال كلوفمس مف أمر يختمف فيو أثنسف المسسئل كميس  أصكؿالكتسب كحسكؼ عمى بأف 

فقد جسء عف المعمى بف خنيس قسؿ  صكؿىذه األإلى  يمكنو الكصكؿ العقل الفإف هللا كمع ذلؾ 
ما مف أمر يختمف فيو اثناف إال ولو أصل في كتاب هللا عز ﴿ : ﴿عميو السبلـ﴾عبد هللا  أبكقسؿ 

﴿عميو سألت أبس جعفر عف جسبر بف يزيد قسؿ :  كجسء ﴾ٚٙٗ﴿﴾وجل ولكف ال تبمغو عقوؿ الرجاؿ 
فقمت : كنت آخر مف التفسير فأجسبني ثـ سألتو عنو ثسنية فأجسبني بجكاب  شيءعف  السبلـ﴾

يا جابر ! إف لمقرآف بطنا ولمبطف بطنا ولو ﴿:  بجكاب غير ىذا فقسؿ مسألةأجبتني في ىذه ال
ف  القرآفالرجاؿ مف تفسير  أبعد مف عقوؿ شيءظير ولمظير ظير يا جابر ! وليس   اآليةوا 

  ﴾ٛٙٗ﴿﴾وىو كبلـ متصل متصرؼ عمى وجوه  شيءوآخرىا في  شيءيكوف أوليا في 
التي  هللا تعسلى أكحكسـ إلى جميع كالكصكؿ دراؾف اإلععد العقل ف لنس بُ يتيف الركايتيف يتبسكمف ى

﴿عميو كقكلو  ﴾لرجاؿال تبمغو عقوؿ ا﴿:  ﴿عميو السبلـ﴾ اإلمسـكذلؾ بقكؿ  نزلت في القرآف
كلذلؾ أمرنس هللا بسلتمسؾ  ﴾القرآفأبعد مف عقوؿ الرجاؿ مف تفسير  شيءوليس ﴿:  السبلـ﴾
ألنيـ خزاف عمـ هللا العسلميف بأكحكسمو كأكامره ال بسلعقل بل بأكحسديث  السبلـ﴾ ـ﴿عمييبسألئمة 

 نز النسس كنكزىـ .كمس يك ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿يكنزكنيس عف جدىـ رسكؿ هللا 
 كسف العقل ال إذاف كحكسـ اال بعد بيسف الشرععمة التشريع في األ إدراؾعف  اإلنسسني بعيد العقلإف 

﴿عميو الكحسف مكسى  يأب كمس جسء في قكؿ يكحق لو السؤاؿ عف العمة يدرؾ عمل التشريع كال
ىذا القكؿ أف  يمكف معفكيف .  ﴾ٜٙٗ﴿﴾إف هللا ال يسأؿ كيف أحل وكيف حـر... ﴿:  السبلـ﴾

 نقكؿ بأف مس استكحسنو العقل فيك كحسف عند هللا كمس أستقبكحو فيك قبيح عند هللا ؟!
صمى هللا ﴿إف فقيسء اإلمسمية كثيرًا مس أعسبكا عمى المخسلفيف بأنيـ يرككف كحديثًس ينسب إلى النبي 

إال أف فقيسء  ﴾ما رآه المسمموف حسنا فيو عند هللا حسف﴿كالذؼ فيو  ﴾عميو كآلو كسمـ تسميمس
لو  ﴿:  قكلوفي السيد دمحم تقي الكحكيـ اإلمسمية رجكحكا ىذا الكحديث مف بسب المبلزمة ! كمس قسؿ 

فإنما ىي لتأكيد قاعدة المبلزمة بيف حكـ  - ﴾صمى هللا عميو وآلو  ﴿صح ورودىا عف النبي 
﴾ٓٚٗ﴿﴾ما أطبق العقبلء عمى حسنو فيو عند هللا حسفأي  العقل وحكـ الشرع ،

 

د عمى ىذا القكؿ مس تقدـ مف الكبلـ كيزيد عميو بسنو ىل يستطيع العقل اف يدرؾ كحسف كير 
األكحكسـ التعبدية التي كقف العقل عسجزا عف إدراؾ عمتيس ؟ فإذا كسنت ىنسلؾ مبلزمة بيف العقل 

ذا تنزلنس جدال كقمنس بأف هللا قد أمرنس بإتب سع كالشرع فيجب اف تككف ىذه المبلزمة تسمة كدائمة كا 
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المبلزمة فيجب أف يككف ىذا الطريق معصكمًس عف الخطأ كاف ال يككف قسصرًا أك عسجزًا كمس ىك 
الكحسؿ في عقكؿ الرجسؿ ثـ إذا كسف ىذا الطريق يكفينس فمس ىك الداعي مف كجكد الكحجة في كل 

يبيف لنس زمسف كاألمر بإتبسعو كاإلنقيسد إليو ؟ فيكفي اف يأتي هللا بكحجة كاكحد في زمسف كاكحد لكي 
بعض االمكر ثـ يدلنس عمى المبلزمة كغيرىس مف المسسئل فنثبت مس نكحتسجو مف أمكر ديننس كمع 
ىذه المبلزمة ال يبقى داعي لكجكد كحجة في كل زمسف كاف االرض ال تخمكا مف كحجة كأف خمت 
ر سسخت بأىميس فإذا كسنت كظيفة الكحجة ىك تثبيت االرض كمس فيـ بعض السذج . فإف هللا قسد

عمى أف يثبت االرض دكف االستعسنو بسلكحجة إال أف المعنى الكحقيقي أكبر ممس فيمكه كىك أف 
العبسد في كحسجة دائمة لمكحجة لكي يبيف ليـ مس أختمفكا فيو كأف كحجب عنيـ الكحجة يؤدؼ ليبلكيـ 
ـ ال مكحسلة . كحيث تتشعب بيـ اآلراء كتختمف عندىـ السبل كيصبح المرء يكحـر الشيء ثـ يكحممو ث

يرجع فيكحرمو كىذا ىك الضبلؿ فمك اف الكحجة مكجكد بيننس معركؼ عندنس لمس كحصل ىذا أبدًا إال 
أف النسس ابعدكه كغيبكه بأفعسليـ ثـ سمككا سببل شتى كحتى أصبح المرء أف لـ يجد مخسلفًس لو 

 . ﴾عميو السبلـ﴿يخسلف نفسو كيفتي ثـ يعدؿ كىذا مس كحصل بسلضبط بعد غيبة كلي هللا 
أمس أف نقكؿ بسلمبلزمة كغيرىس مف المسسئل التي أستكحدثيس القـك أك نتبع الشرع الذؼ أمرنس بأف  إننس

ال نتقدـ عميو كال نعقب لكحكمو كأف نككف خسضعيف ألكامره سسكتيف عمس سكت عنو كىذا ىك 
 التسميـ الذؼ ُأمرنس بو كمع ىذا التسميـ كالخضكع ال يبقى مجسؿ لتكحكيـ العقل .

 السبلـ﴾ ـ﴿عمييكحكسـ التي تنتج مف قسعدة المبلزمة صكحيكحة كجب عمى أىل البيت إذا كسنت األ
أف يبينكا لنس ىذه القسعدة كيفصمكىس ال أف يترككىس دكف بيسف فضبًل عمى اف يعسرضكىس بأقكاليـ 

ذا كسنت قسعدة المبلزمة في دائرة اإلمكسف شرعًس   كأكليسئولرسل هللا أيضًس  ةممكن تلكسنالشريفة كا 
ككف يك  السبلـ﴾ ـ﴿عميي كلؤلئمة وئأنبيسفيل يعقل أف يمتنع التشريع لرسل هللا ك  أيضسً لمقربيف ا

 !؟لمفقيسء سً ممكن
تبسعاليكػ ك  إتبسعكىمس  خبسرىنسلؾ لفظيف كثر ذكرىمس في األفي الكحقيقة إف  كىمس  الرأؼ ا 

ل كىك االستكحسسف دكف دلي نسسفاإل إليومس يميل  إتبسعاليكػ ىك  إتبسعمختمفيف بعض الشيء ف
مس  اليدػ كأعبلـ  إلى أئمة لمدليل المخترع دكف الرجكع إتبسعفيك  الرأؼ إتبسعالذؼ مر بيسنو كا 

 إنسسفقسمة الدليل عمى المسسئل ليست بسلمعضمة فكل بأف إنس ذكرنس فإن السبلـ﴾ ـ﴿عمييالديف 
 السبلـ﴾ ـ﴿عميي ىل البيتأ الكريـ كحمسؿ ذك كجكه كمس أف كبلـ  القرآفيستطيع أف يتكمـ بمس شسء ك 

 أصغى إذاف ةصرؼ عمى كجكه عديدمكف أف يي أؼ إنسسف بل أف كبلـ أيضسً ينصرؼ عمى كجكه 
يستطيع اف يتصرؼ  نسسفاإلفإف و قد يفيـ منو مس غفل السسمعيف عنو كعميو فإن ولمثم أؼ إنسسف

مسف كحيف أستدؿ عمى كمس فعل أبك كحنيفة النع مثبلً عمى القيسس  أدلةكيأتي ب القرآففي تفسير 
تدؿ عمى اف هللا  مثمةىذه األبأف كقسؿ  القرآفالتي ضربيس هللا تعسلى لنس في  مثمةصكحة القيسس بسأل

و ثبت انو مف فعل هللا كمس أف مثبتي القيسس أستدلكا عمى القيسس ألن يقيس فسلقيسس ممكف شرعسً 



. فقسلكا أف المبلئكة قسسكا ﴾ٔٚٗ﴿﴾ءأتجعل فييا مف يفسد فييا ويسفؾ الدما﴿ : بمس قسلتو المبلئكو
التي  دلةستعممكا القيسس كغيرىس مف األافي االرض كىـ بذلؾ  ﴿عميو السبلـ﴾بفعل مف سبق أدـ 

 أىل البيتمس ييمنس ىك مسذا كسف رد ُسنة إال أف كال القرآفيس مف فإف أغمبقدميس مثبتكا القيسس 
مس أستنتجو مف دليل ؟ اـ كقفكا ضده  اكغيره ؟ ىل كافقك  عمى دليل النعمسف السبلـ﴾ ـ﴿عميي

الكحق ىك الثسني كحيث أف كتب الكحديث كالسيرة تشيد بو  كتكرارًا بطبلف القيسس ؟ كبينكا مراراً 
 كاألمثمة عميو أكثر مف أف تكحصى أك تعد .

إف المقدمة كسنت طكيمة بعض الشيء إال إنيس ميمة لكي يفيـ القسرغ الكريـ بأف الرأؼ ىك ليس 
ف ىنسلؾ فرؽ بيف االثنيف فإف العقل اإلنسسني قد يأتي بشيء يعتبره دليبًل أك يخترع اليكػ كأ

قسنكف كيعتبره دليبًل كمس فعل النعمسف كغيره إال أف المسألة ليست مقتصرة عمى اإلتيسف بسلدليل بل 
 يصمح أف يككف دليبًل ؟ أـ ال ؟ ﴾الدليل﴿أف الميـ ىك ىل أف ىذا الذؼ يسمى 

كمس أنو يصعب هللا تعسلى ك  ؿ قسصرة عف إدراؾ األدلة النسىضة في جميع أكحكسـإف عقكؿ الرجس
متثساًل ألمر هللا تعسلى . ريفسعميو ت  العديد مف األكحكسـ أك إتيسف األدلة عمييس فيعمميس تعبدًا كا 

فإنيـ ال يتبعكف اليكػ كال يتبعكف  السبلـ﴾ ـ﴿عمييإف مسألة الرأؼ ممنكعة كحتى عمى األئمة 
َراَط  ﴿: قكؿ هللا عز كجل أنو فسر  ﴿عميو السبلـ﴾عف الصسدؽ كمس جسء الرأؼ  اىِدَنػػػػا الصِّ

ـَ  رضوانؾ وجنتؾ ، إلى  محبتؾ والمبمغإلى  أرشدنا لمزـو الطريق المؤدي﴿: قسئبًل  ﴾الُمسَتِقي
عف جسبر ، قسؿ : قسؿ . ك  ﴾ٕٚٗ﴿﴾نأخذ بآرائنا فنيمؾأو نا فنعطب ، أىواءوالمانع مف أف نتبع 

يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا وىوانا لكنا مف اليالكيف ،  ﴿:  ﴿عميو السبلـ﴾أبك جعفر 
عمـ عندنا ، نتوارثيا كابرا عف  أصوؿولكنا نفتييـ بآثار مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو و 

﴿عميو ف الفضيل ، عف أبي جعفر . كع ﴾ٖٚٗ﴿﴾كابر ، نكنزىا كما يكنز ىؤالء ذىبيـ وفضتيـ
لو أنا حدثنا برأينا ضممنا كما ضل مف كاف قبمنا ، ولكنا حدثنا ببينة مف ربنا  ﴿: قسؿ  ـ﴾السبل

 . ﴾ٗٚٗ﴿﴾بينيا لنبيو صمى هللا عميو وآلو فبينو لنا
، فالصحيح عندنا أنو  الرأيفأما  ﴿كمع ىذا البيسف الكاضح قسؿ السيد المرتضى مس ىذا نصو : 

ف استند  ﴾٘ٚٗ﴿﴾ ، دوف االمارات والظنوف  دلةاأللى إ عبارة عف المذىب واالعتقاد وا 

                                                 
 ٖٓسكرة البقرة آية  - ٔٚٗ
 ٜٗص  - ٕٚج  -العسممي  الكحر -كسسئل الشيعة  - ٕٚٗ
 ٕٚٔص  - ٕج  -العبلمة المجمسي  -بكحسر األنكار  - ٖٚٗ
 المصدر السسبق - ٗٚٗ
 ٖٚٙص  - ٕج  -السيد المرتضى  -أصكؿ فقو  -الذريعة  - ٘ٚٗ



ال بد أف يككف خسضع ألكامر الشرع كىذا  السبلـ﴾ ـ﴿عمييإننس قد بينس بأف المكالي ألىل البيت 
الخضكع ىك المتمثل بسلتسميـ المطمق  فبل يتقدـ كال يتأخر كال يبدؼ رأيو في أؼ مسألة فمعمو 

 يسس كأتبع مس كحسبو بأنو دليل .يتكىـ دليميس كمس تكىـ النعمسف في أمر الق
بعد مس تقدـ مف الكبلـ نقكؿ : إف مس ينتج مف قسعدة المبلزمة بسلكحقيقة ىك رأؼ كأف أستند إلى 

. كبيذا يثبت لدينس  السبلـ﴾ ـ﴿عمييدليل كأف الرأؼ ممنكع في شريعة هللا كعمى لسسف أىل البيت 
 فضبًل عف مس تقدـ بطبلف المبلزمة .

زمة يؤدؼ إلى ظيكر أكحكسـ عقمية كمس ىك الكحسؿ كىذه األكحكسـ إنمس ىي مف آرائنس إف القكؿ بسلمبل
أؼ انيس مف قكلنس كليست مف قكؿ هللا تعسلى كىذه مقدمة أكلى امس النتيجة فبعد ظيكر ىذه 

عف غسلب النكحكؼ األكحكسـ العقمية تتخذ دينًس يتعبد بو النسس كالذؼ يبطل ىذا المسمؾ ىك مس جسء 
َوَمْف َأَضلُّ ِممَِّف اتََّبَع َىَواُه ِبَغْيِر  ﴿، في قكؿ هللا تعسلى : *  ﴿عميو السبلـ﴾بد هللا ، عف أبي ع
َف َّللاَِّ    ﴾ٙٚٗ﴿﴾تخذ رأيو ديناا ﴿:  ﴿عميو السبلـ﴾* قسؿ  ﴾ ُىًدى مِّ

لـ يكحدد مس يخرج منس بل اطمق المفع بسلرأؼ كالرأؼ قد يككف  ﴿عميو السبلـ﴾إف كبلـ اإلمسـ 
لمس يكحسبو النسس دليبًل أك قد ال يككف كفي كل الكحسالت ينسب القكؿ إلى قسئمو ثـ يتخذ مستندًا 

 دينًس يتعبد بو الخمق كىذا ىك الضبلؿ المبيف .
إف العقل اإلنسسني إذا كسف قسدرًا عمى إدراؾ المبلزمة بينو كبيف الشرع كمس يقكؿ أغمب الفقيسء 

أصكليس أؼ بمعنى ىل يستطيع أف ينسب جميع فيل يستطيع العقل أف يرجع كل األكحكسـ إلى 
األكحكسـ إلى المصسلح كالمفسسد التي عمى أسسسيس كضعت دكف أف يرجع إلى مس بينو الشرع ؟ 
فإذا أدعى ذلؾ فقد كذب عمى هللا ألف كثيرًا مف األكحكسـ عجز العقل عف بيسف عمتيس أؼ بيسف 

بد أف تككف أمس لمصمكحة أك لتجنب السبب مف فرضيس عمى العسبد كالعمة مف كجكد الكحكـ ال 
مفسدة كالعقل لـ يدرؾ مس ىي المصمكحة كمس ىي المفسدة التي أرادنس هللا أف نتجنبيس في كثير مف 
أكحكسـ هللا تعسلى فإذا كسنت ىنسلؾ عبلقة مبلزمة بيف العقل كالشرع كجب اف يفيـ العقل بإستقبللو 

اَل ُيْسَأُؿ َعمَّا  ﴿كيف أكحل ككيف كحـر كأف هللا  عمل الشرع كىذا ممتنع فضبًل عف أف هللا ال يسأؿ
ـْ ُيْسَأُلوفَ    . ﴾ٚٚٗ﴿﴾ َيْفَعُل َوُى

إف اإلنسسف ميسؿ إلى إتبسع الشر كأجتنسب الخير أؼ اف اإلنسسف كثيرًا مس يستكحسف القبيح ظنًس 
﴿عميو عف أبي الكحسف مكسى منو انو كحسف كيستقبح الكحسف ظنًس منو أنو القبيح فقد جسء 

أييا الناس إنما ىما  ﴿ : ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمسرسكؿ هللا ﴿ قسؿ : قسؿفي كحديث إلى أف  ـ﴾السبل
  ﴾ٛٚٗ﴿﴾ نجداف : نجد خير ، ونجد شر ، فما باؿ نجد الشر أحب إليكـ مف نجد الخير

                                                 
 ٕٓٙص  - ٚٔج  -الميرزا النكرؼ  -مستدرؾ الكسسئل  - ٙٚٗ
 ٖٕآية  نبيسءسكرة األ - ٚٚٗ
 ٕٔص  - ٕج  -العبلمة المجمسي  -بكحسر األنكار  - ٛٚٗ



ة فإذا كسنت ىذه ىي الطبيعة اإلنسسنية فكيف يتـ االعتمسد عمى مس تقكلو العقكؿ القسصرة الميسل
 إلى إتبسع الشر كأجتنسب الخير ؟ 

إف الفقيسء المثبتيف لقسعدة المبلزمة أكحتجكا بدليل عمى قسعدتيـ كىك قكليـ بأف هللا تعسلى أمرنس 
كالذؼ  ﴾ٜٚٗ﴿﴾الَِّذيَف َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ َفَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو  ﴿: بإتبسع أكحسف القكؿ في قكلو تعسلى 

ليذه اآلية الكريمة كالذؼ جسء في أكثر  السبلـ﴾ ـ﴿عميير أىل البيت يبطل دليميـ ىذا ىك تفسي
عف قكؿ هللا عز  ﴿عميو السبلـ﴾عف أبي بصير قسؿ : سألت أبس عبد هللا مف خبر منيس مس جسء 

ىـ المسمموف آلؿ دمحم ، الذيف ﴿قسؿ :  *﴾الذيف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو﴿*كجل : 
عف أبي بصير ك  ﴾ٓٛٗ﴿﴾يو ولـ ينقصوا منو جاؤوا بو كما سمعوهإذا سمعوا الحديث لـ يزيدوا ف

الذيف يستمعوف القوؿ فيتبعوف ﴿*قكؿ هللا جل ثنسؤه :  ﴿عميو السبلـ﴾قسؿ : قمت ألبي عبد هللا 
ىو الرجل يسمع الحديث فيحدث بو كما سمعو ال يزيد فيو وال ينقص ﴿؟ قسؿ :  *﴾أحسنو
  ﴾ٔٛٗ﴿﴾منو

 ـ﴿عمييليذه اآلية الكريمة يؤكد قسنكف التسميـ آلؿ دمحم  سبلـ﴾ال ـ﴿عمييإف تفسير أىل البيت 
الذيف يسمعكف  ﴾ىـ المسمموف آلؿ دمحم﴿:  ﴿عميو السبلـ﴾كمس ىك كاضح في قكلو  السبلـ﴾

إنمس ىك كبلـ  السبلـ﴾ ـ﴿عمييكحديثـ فبل يزيدكف فيو كال ينقصكف منو فبسلكحقيقة اف كبلـ األئمة 
كقد أمرنس هللا بأف ال نسبقو بسلقكؿ  ﴾مى هللا عميو كألو كسمـ تسميمسص﴿هللا تعسلى أخذكه عف جدىـ 

كال نعقب كأف نككف متبعيف لشرعة ال مبتدعيف كىذه األكامر ال تتنسسب مع القكؿ بسلمبلزمة كمس 
 . السبلـ﴾ ـ﴿عمييبينس فإف المبلزمة قكؿ منس دكف سمسع مف الصسدقيف 

لمرأؼ المستند إلى دليل إال إنو  إتبسعبقسنكف المبلزمة ىك  القكؿبأف كممس تقدـ يفيـ القسرغ الكريـ 
دليميـ ليس بنسىض كأنو دليل ىزيل أتبعكه كمس اتبع بأف ثبت مف كبلـ األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ 

 النعمسف مس أعتقد بأنيس أدلة شرعية .

 بلـ :ػػة الكػػخبلص

بيف الطريق الصكحيح كالطريق  ف هللا قد كضع العقل لمتمييزإذكرنس في بداية مبكحث العقل لقد 
التصديق بصسكحب الدعكة كذلؾ دينيـ ك  أصكؿكاف العقل يككف كحجة عمى العبسد في  ئطسالخ

 مرة ككجكب كحق الطسعة  كرسكلو كأكلي األاإلمسمككذلؾ في معرفة  ةالكحقة مف الدعكة البسطم
 تعسلى  ةيس مكككلإنف وخبل التشريع في فركع الديف مس أصكؿككل مس يتعمق ب السبلـ﴾ ـ﴿عميي

                                                 
 ٛٔسكرة الزمر آية  - ٜٚٗ
 ٕٜٖ - ٜٖٔص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٓٛٗ
 ٔ٘ص  -المصدر السسبق  - ٔٛٗ



 ـ﴿عمييئو أنبيسرسكال مف مبلئكتو فأمر  أرسلكلكنو  وأكحدًا مف خمقإلى  التشريع أمرفمـ يككل 
 فإنو السبلـ﴾ ـ﴿عميي ئمةكاأل نبيسءأف يبمغكا النسس كحبللو ككحرامو فسلعسقل مف أتبع األ السبلـ﴾
 كتعبدًا إمتثسالً ـ العقل بطسعتيـ فيكحككجل  طسعة هللا عزإلى  يـ كالتسميـ ليـ يصل المرءبإتبسع

ـْ ﴿: لقكؿ المعبكد  ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُك   ﴾ٕٛٗ﴿﴾ ...َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا َأِطيُعوْا َّللّاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ

يقكلو الُمشرع ليس بسلضركرة اف  ال التعبد بقكؿ الُمشرع كليس لو التشريع فمسإيسع العقل  كال
يقكلو العقل ليس بسلضركرة اف يكافق الشرع كلذلؾ أمرنس الُمشرع بسلطسعة مف  عقل كمسيكافق ال

كالمجنكف مف اتخذ عقمو كدخكاًل تكحت ظمو يكـ ال ظل إال ظمو لمعصيتو  أمرنس بطسعتيـ تجنبسً 
صمى هللا ﴿لمنبي فقد قيل  السبلـ﴾ ـ﴿عميياليدػ  أئمةمشرعًس لدينو كاتبع رأيو دكف ىدػ مف 

ف العماؿ بطاعة هللا ىـ ﴿:  مس العقل ؟ قسؿ ﴾لو كسمـ تسميمسعميو كأ العمل بطاعة هللا ، وا 
 .﴾ٖٛٗ﴿﴾العقبلء

هللا أمرنس أف نتبع النبي كآلو إف بعد مس تقدـ مف الكبلـ ننيي بكحث المبلزمة العقمية قسئميف : 
تبسعيـ ليس بسلقكؿ بل ال بد أف يككف فعبًل أيضًس فمف أتبعيـ  السبلـ﴾ ـ﴿عميي عميو أف يسمـ كا 

ليـ كأف ال يتقدـ عمييـ كال يتأخر بل ال بد أف يبلزميـ كمف الزميـ فيك النسجي فقد جسء عف 
الميـ صل  ...﴿بيذا الدعسء : يدعك أنو كسف  السبلـ﴾ مس﴿عمييعمي بف الكحسيف اإلمسـ السجسد 

ف تركيا ، عمى دمحم وآؿ دمحم الفمؾ الجارية في المجج الغامرة ، يأمف مف ركبيا ويغرؽ م
 ﴾ٗٛٗ﴿﴾حقلمتأخر عنيـ زاىق والبلـز ليـ الالمتقدـ ليـ مارؽ وا

كيف ال ؟ كىي تنتج أكحكسمًس دكف  السبلـ﴾ ـ﴿عمييإف القكؿ بسلمبلزمة ىك تقدـ عمى أىل البيت 
فقد تقدـ عمييـ كمف يتقدـ  السبلـ﴾ ـ﴿عمييسمسع منيـ كمف يتبع مس لـ يسمعو مف الصسدقيف 

عف جسبر ، عف أبي كمس جسء  السبلـ﴾ ـ﴿عمييكؿ اني اكحب عميًس كآلو عمييـ ال ينفعو أف يق
أىل يا جابر أيكتفي مف ينتحل التشيع أف يقوؿ بحبنا ﴿قسؿ : قسؿ لي :  ﴿عميو السبلـ﴾جعفر 
يا جابر ال ﴿:  ﴿عميو السبلـ﴾أف قسؿ إلى  ﴾، فوهللا ما شيعتنا إال مف اتقى هللا وأطاعو البيت

الرجل أف يقوؿ : أحب عميا وأتواله ثـ ال يكوف مع ذلؾ فعاال ؟ فمو تذىبف بؾ المذاىب حسب 
خير مف عمي  ﴾صمى هللا عميو وألو وسمـ تسميما﴿قاؿ : إني أحب رسوؿ هللا فرسوؿ هللا 

، فاتقوا هللا واعمموا  شيئاً ثـ ال يتبع سيرتو وال يعمل بسنتو ما نفعو حبو إياه  ﴿عميو السبلـ﴾
هللا عز وجل وأكرميـ عميو إلى  هللا وبيف أحد قرابة ، أحب العبادلما عند هللا ، ليس بيف 

                                                 
 ٜ٘سكرة النسسء آية  - ٕٛٗ
 ٖٛٗص  -عمي الطبرسي  -مشكسة األنكار  - ٖٛٗ
 ٖٓٓص  - ٖج  -طسككس أبف السيد  -إقبسؿ األعمسؿ  - ٗٛٗ



هللا تبارؾ وتعالى إال بالطاعة وما معنا إلى  أتقاىـ وأعمميـ بطاعتو ، يا جابر وهللا ما يتقرب
مف حجة ، مف كاف  مطيعا فيو لنا ولي ومف كاف   حدبراءة مف النار وال عمى هللا أل

 ﴾٘ٛٗ﴿﴾ما تناؿ واليتنا إال بالعمل والورععاصيا فيو لنا عدو ، و 

فينس كتغير  السبلـ﴾ ـ﴿عمييكبيذا الخبر الشريف نختـ كبلمنس كعسى أف تنفع مكعظة أىل البيت 
كأف هللا ال  ﴿عميو السبلـ﴾كحسلنس بكحسف كحسؿ كنكحضى بزكاؿ الغضب اإلليي بظيكر الكحجة القسئـ 

 رب العسلميف .ُيغير مس بقكـٍ كحتى ُيغير مس بأنفسيـ كالكحمد  

 
 

 اسػػػثالثًا : القيػػ
 : ةبقالسا األمـالقياس في أواًل : 

بنبي هللا ادـ  ومف أبتدعو كحيف قسس نفسأكؿ فكسف  ﴾عميو المعنة﴿ إبميسنشأ القيسس بيف شفتي 
قسده فقسس نسريتو بطينية أدـ ف ﴾ٙٛٗ﴿﴾َخَمْقَتِني ِمف نَّار  َوَخَمْقَتُو ِمف ِطيف   ﴿ قسئبًل : ﴾عميو السبلـ﴿

 كالعصيسف فصسر رجيـ . العمىإلى  التكبر
نظر نظرة خسرجية فأستخرج عمة كجعميس دليبًل عمى قكلو كىي عمة  ﴾عميو المعنة﴿إف إبميس 
عميو ﴿إال إنو قد غفل عمس قد أخفسه هللا عف النسظريف كىك نكر أدـ  ﴾عميو السبلـ﴿طينية أدـ 

إف  ﴿:  ﴾عميو السبلـ﴿الصسدؽ  اإلمسـؿ الذؼ كسف يتفكؽ عمى نكر إبميس ككمس قس ﴾السبلـ
إبميس قاس نفسو بآدـ فقاؿ : خمقتني مف نار وخمقتو مف طيف ، ولو قاس الجوىر الذي خمق 

  ﴾ٚٛٗ﴿﴾نورا وضياء مف النار  أكثرهللا منو آدـ بالنار ، كاف ذلؾ 
: نعـ  يا أبا حنيفة ! بمغني أنؾ تقيس ؟ قاؿ ﴿:  ألبي كحنيفةقسؿ أنو  ﴾عميو السبلـكعنو ﴿

مف قاس إبميس حيف قاؿ : خمقتني مف نار وخمقتو مف طيف ، فقاس فإف أوؿ قاؿ : ال تقس 
ما بيف النار والطيف ، ولو قاس نورية آدـ بنورية النار عرؼ فضل ما بيف النوريف ، وصفاء 

  ﴾ٛٛٗ﴿﴾أحدىما عمى اآلخر 
ليس كمس يعتقدىس  سـكحكعمة األبأف  ﴾عميو السبلـ﴿كالمبلكحع مف قكؿ أبي عبد هللا الصسدؽ 

نظرة خسرجية كقسس النسر بسلطيف كلكف  ﴾عميو المعنة﴿ إبميسكمس نظر أؼ  النسظر ليس مف الخسرج

                                                 
 ٘ٚ - ٗٚص  - ٕج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٘ٛٗ
 ٕٔسكرة األعراؼ آية  - ٙٛٗ
 ٛ٘ص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٚٛٗ
 ٛ٘ص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٛٛٗ



 ﴾عميو المعنة﴿ إبميسالعمة قد تككف غير ظسىرة كقد تككف بخبلؼ الظسىر ككحسدثة بأف الكحقيقة 
رؼ فضل مس عَ ل مق منيسالتي خُ  قسس نكرية آدـ بنكرية النسر﴾ عميو المعنة﴿ إبميسىذه كلك أف 

يمكف  ىذا القيسس غير ظسىرؼ كالفإف كبطبيعة الكحسؿ بيف النكريف كصفسء أكحدىمس عمى اآلخر 
يخفى اف العمة  اف يتعرؼ عميو أكحد بنظرة خسرجية اال المعصكـ لعممو الذؼ تمقسه مف ربو فبل

كر فعيس كلك أفنى في القيسسو غير الكحقيقة التي خفيت عنو كلـ ي إبميسالظسىرية التي بنى عمييس 
 عمره .

 *َقاَؿ َفاْخُرْج ِمْنَيا َفِإنََّؾ َرِجيـٌ  ﴿ىذا كسف سببًس لخركجو مف جنة ربو قسؿ تعسلى  إبميسف مكقف إ
فَّ َعَمْيَؾ المَّْعَنةَ  يِف إلى  َواِ  ـِ الدِّ َقاَؿ  ﴿ قسئبًل :بني ادـ  مف جنو ربو تكعد فمنذ خركجو ﴾ٜٛٗ﴿﴾َيْو

ـَ َفِبَما َأْغَوْيَتنِ  ـْ ِصَراَطَؾ اْلُمْسَتِقي ـْ َوَعْف * ي أَلْقُعَدفَّ َلُي ـْ َوِمْف َخْمِفِي ف َبْيِف َأْيِديِي َـّ آلِتَينَُّيـ مِّ ُث
ـْ َواَل َتِجُد  ـْ َوَعف َشَمآِئِمِي ـْ َشاِكِريَف أكثر َأْيَماِنِي الغكاء بني ادـ  مف القسعديف إبميسفكسف  ﴾ٜٓٗ﴿﴾ُى

االغكاء المعينة التي استخدميس  أدكاتكمف جممة . يكمنس ىذا عمى مر االزمسف كالعصكر كالى 
القيسس المذمكـ عمى لسسف  ذلؾ كخركجو مف ركحمة ربو التي كسنت سببس في تسسفموتمؾ ىي 
يف فيمكت اقكاـ كمسخت اقكاـ كعذبت اقكاـ جراء االنجرار كراء ىذا الكحبل أجمعسء هللا أكلي

إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ ﴿قسؿ :  أنو لسبلـ﴾﴿عميو االممعكف فقد جسء عف أبي الكحسف 
إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ ﴿أنو قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿عنو  أيضسً كجسء  ﴾ٜٔٗ﴿﴾بالقياس . . . 

  ﴾ٕٜٗ﴿﴾حيف قاسوا
كسنت مف جراء االنجرار كراء  إسرائيلاف ضبللة بني  ﴾ أيضسً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿بيف رسكؿ هللا ككمس 

ف بعد أف كسنكا بسببو ضسليف مضمي إسرائيلبني  أصبحكىك القيسس ف الأطسني ىذا الكحبل الشي
لـ يزؿ بنو  ﴿ : سئبلً ق إسرائيلكحسؿ بني  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿كحيث ذكر رسكؿ هللا عمى طريق مستقيـ 

 عمى طريقة مستقيمة حتى كثر فييـ أوالد السبايا ، فقاسوا ما لـ يكف بما قد كاف إسرائيل
  ﴾ٖٜٗ﴿﴾ فضموا وأضموا

القيسس سببس ليبلؾ  أصبحفكحسب بل تعداه بكثير كحتى  إسرائيلفي بني  مركلـ ينكحصر ىذا األ
ما ىمكت ﴿:  أنو قسؿ ﴾رضي هللا عنو﴿الدمحمؼ ركؼ عف سممسف فقد  العسصية لرب االربسب األمـ

 . ﴾ٜٗٗ﴿﴾أمة حتى قاست في دينيا

                                                 
 ٖ٘-ٖٗسكرة الكحجر آية  - ٜٛٗ
 ٚٔاألعراؼ آية سكرة  - ٜٓٗ
 ٖٗص  - ٕٙج  -العبلمة المجمسي  -بكحسر األنكار  - ٜٔٗ
 ٜٕ٘ص  - ٚٔج  -الميرزا النكرؼ  -مستدرؾ الكسسئل  - ٕٜٗ
 ٕٓٔص  - ٕج  -أصكؿ السرخسي  - ٖٜٗ
 ٕٚ٘ص  - ٚٔج  -الميرزا النكرؼ  -مستدرؾ الكسسئل  - ٜٗٗ



كأغكائو لعبسد رب االربسب كعمى مر  ة﴾عميو المعن﴿ إبميسيتبيف لنس فعسؿ  خبسركممس تقدـ مف األ
تمؾ التي كسنت سببس  خصكصسً ك  الممعكنةتبسعو طرقو أفكسف دأبو تعميـ  األمـالعصكر كفي جميع 

معرضيف عف  لو نقيسدظيسر الطسعة كاإلإكسف في النعيـ فمـ يقصر أتبسعو في بعد أف في تسسفمو 
ـْ  ﴿ذكرىـ هللا في كتسبو الكريـ بقكلو عز مف قسؿ :  بعد أفالعيد الذؼ اعطكه لرب العسلميف  َأَل

ـْ َعُدوٌّ ُمِبيفٌ  ْيَطاَف ِإنَُّو َلُك ـَ َأْف اَل َتْعُبُدوا الشَّ ـْ َيا َبِني َآَد   ﴾ٜ٘ٗ﴿﴾َأْعَيْد ِإَلْيُك
بمأمف مف طسعة الشيطسف  مةفمـ تكف ىذه األ األمـلـ تقتصر عبسدة الشيطسف عمى مف سبقنس مف 

تبسعك  تعمل ىذه األمة برىة ﴿:  عف كحسؿ أمتو قسئبلً  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿لكو فقد تكحدث رسكؿ هللا مسس ا 
  ﴾ٜٙٗ﴿﴾لقياس ، فإذا فعموا ذلؾ فقد ضمواوبرىة با ُسنةبالكتاب وبرىة بال

المسضيف  ُسنفىك لسيرىس عمى  إنمسية بسلقيسس الشيطسني سبلماإل مةعمل األفإف  أية كحسؿكعمى 
مف سبقيس  ُسنف مةالمركية برككب ىذه األ خبسرالييكد كالنصسرػ فقد تكاترت األ ُسنف خصكصسً 

 ككمس بينس في بداية الكتسب .السسلفة  األمـمف 

تبسعو بيف النسس كزينكىس ليـ كألبسكىس أالشيطسنية كالتي ثبتيس  ُسنفالقيسس مف البأف يخفى  كال
عدة أصكلية مكحترمة في كتب األصكؿ كقد قس كبمركر الزمفكحتى أصبح ثكب الشرع كالديف 

  أعتمدكا عمييس كثيرًا في االفتسء .
الدنيس جنكدا لو ألبسيـ ثيسب الصسلكحيف فأغكػ بيـ عبسد  مؤلبعد أف في رخسء اآلف  إبميس أصبح

 جينـ كجنكده جسرا لمف تبعيـ كالعسقبة لممتقيف .إلى  هللا كجعميـ عمى صراطو المؤدؼ
و أنكاعمف القيسس الشيطسني بكل  كصيسءكاأل نبيسءالدمحمؼ لسسلكي طريق األ كمف ىنس جسء التكحذير
 ككمس سيأتينس فأنتظر . تبسعوأل إبميسكاصنسفو التي صنفيس 

 
 

 يةسبلمفي العصور اإل القياسثانيًا : 

نيـ جيركا بو ﴾ إال إملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمسبدأ بعض األصكحسب بسلسير كراء القيسس المعيف في زمف النبي ﴿
 الشريفة الركايست بينتوكخير دليل عمى ذلؾ ىك مس ﴾ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿بعد كفسة الرسكؿ األعظـ 

فقد جسء في الخبر عف  الشريعةفي ذـ القيسس في  ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿المركية عف رسكؿ هللا  خبسركاأل
قاؿ هللا عز وجل : ما  ﴿ : ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿سؿ قسؿ رسكؿ هللا ق انو ﴿عميو السبلـ﴾المؤمنيف  أمير

آمف بي مف فسر برأيو كبلمي ، وما عرفني مف شبيني بخمقي ، وما عمى ديني مف استعمل 

                                                 
 ٓٙسكرة يس أية  - ٜ٘ٗ
 ٖٛٓص  - ٕج  -العبلمة المجمسي  -بكحسر األنكار  - ٜٙٗ
 



د الخميفة الثسني قإال أف  مقيسسل ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿كبسلرغـ مف ذـ الرسكؿ  ﴾ٜٚٗ﴿﴾القياس في ديني
اعرؼ األشباه ﴿أبي مكسى األشعرؼ قسئبل : إلى  كحيف اكعز في كتسبو وستعمسلإأجير في 

  ﴾ٜٛٗ﴿﴾أقربيا عند هللا تعالى وأشبييا بالحقإلى  واألمثاؿ وقس األمور عند ذلؾ بنظائرىا واعمد
 أيضسً كمف ىذا الكتسب يتضح لنس التكحريض عمى أستعمسؿ القيسس في القضسء كاالفتسء كىذا يدلنس 

كمس - ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿قد فتح في عصر الخبلفة بعد كفسة الرسكؿ االكـر  جتيسدمى أف بسب اإلع
 في قبسؿ النصأك الشرعية بغيسب النص  كحكسـاأل لكضعمع القيسس كأداة  وستعمسلا  ك  -بينس سسبقس
 عة منذ ذلؾ الكقتلمتصدؼ ليذه البد ﴾عميو السبلـ﴿ طسلب أبيبف  عمي المؤمنيف أميرممس دفع 

لـ يزؿ دىره  الرأيمف نصب نفسو لمقياس لـ يزؿ دىره في التباس ، ومف داف هللا ب﴿: قسئبًل 
  ﴾ٜٜٗ﴿﴾في ارتماس

مف يستخدـ فإف  ةمكحسل ىك االختبلؼ ال اآلراءكأبداء  القيسسستعمسؿ إف النتيجة المتكقعة مف إ
 ةيقيس مف جية معين فإف القسئسالقيسس سيقع في خبلؼ مع اقرانو الذيف يستخدمكف القيسس 

يفيمو ليس بسلضركرة أف يفيمو المرء  كاف فيـ النسس ليس بمتسسكؼ فمس وانكحسز ليس فيمو كعقم
كمف ىنس نجد القسئسيف في الديف في خبلؼ دائـ فكبل يقيس مف جية كمف ىنس جسء  دائمسً اخيو 

 ... ﴿:  قسئبلً لمقيسس  ﴾السبلـ عميو﴿عبد هللا الصسدؽ  أبيمف  البلئقالبيسف الصسدؽ كالتعريف 
 . ﴾ٓٓ٘﴿﴾يكسره والقياس إال ، القياس يعدلو شيء مف فميس

يخسلف بيس بعضيـ  آراءالصكحسبة  غمبأل أصبحبسلضبط فقد كىذه ىي النتيجة التي كحصمت 
كقد بينس بأف الرأؼ قد يستند إلى دليل كلكف ليس بسلضركرة أف يككف ىذا الدليل نسىض مع  بعضسً 

كالذؼ ىك في كجية نظره  وقد قدـ دليم﴾ عميو المعنة﴿ إبميسليية لمتشريع فقد شيدنس بأف العمل اإل
كأف عرضت كاقعة  عز كجليعة الكحسؿ كسف غير شرعي في كحكـ هللا بكلكنو بط سشرعي كفيمو
بشرط انو لـ يسمع  القيسسية يةجتيسدفي المدرسة اإل أصكلوك  الفقوعمى رجل قد درس  إبميس
يككف لو طسبع نفسي في أصدار الكحكـ عميو كاف كسف ىذا مف المكحسؿ كلكف  ال لكي إبميسبقصة 

ستنبط اأجتيد فأخطأ ك  إبميسأف القيسس لقسؿ كفق قسعدة  كف فرض المكحسؿ ليس بمكحسؿ كمس يقكل
اجتيد فأصسب كىذا ىك الكاقع لذلؾ عبر عنو  إبميسكحقيقة الكحكـ اف لـ يقل اف إلى  فمـ يصل

ولو قاس نورية آدـ بنورية النار عرؼ فضل ما بيف  ﴿قسئبًل  ﴾لسبلـميو اع﴿الصسدؽ  اإلمسـ
ؼ يككف مع ذلؾ أنسطق بر أك قيسس لمفكل مستعمل  إبميسليس منكحصر ب مركاأل . ﴾النوريف

                                                 
 ٙ٘ – ٘٘ص  -الشيخ الصدكؽ  -األمسلي  - ٜٚٗ
 ٜص  - ٚ ج -أبك بكر الكسشسني  -بدائع الصنسئع  ٜٗٔص  ٓٔصبح األعشى ح  - ٜٛٗ
 ٛ٘ – ٚ٘ص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٜٜٗ
 ٓٙص - ٕٚج -الكحر العسممي  –كسسئل الشيعة  - ٓٓ٘



ستيـ الكثيرة فكل يدعي اختبلفمسلؾ لدليل شرعي كعقمي في نظره كىذا كاضح في المجتيديف مع 
 .تمفًس أؼ كبل يدعي دليبًل مخ كصبل بميمى

 

ي كالرسسلي القرآنفييس سبلح الدليل  اأشيرك ربًس كح ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةكعمى العمكـ فقد شف األ
صنسفو التي صنفيس أك  أنكاعوستعمل القيسس الشيطسني بكل االخسلد بكجو مف تعدػ كحدكد هللا ك 

ير مف اف كمخسلفييـ أش ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةفكسنت الخطب كالمنسظرات بيف األ تبسعوأل إبميس
كلعل مف المنسسب ذكر جممة تخفى فأقرىس المخسلف قبل المكالى كسمع بيس االصـ قبل الصكحيح 

 فمنيس مسات جتيسدكاإل الرأؼالقيسس ك  أصكحسبمع  ﴾ميو السبلـع﴿ الصسدؽ اإلمسـمف منسظرات 
ميو أنو قسؿ ألبي كحنيفة كقد دخل ع ﴾صمكات هللا عميو ﴿الصسدؽ  جعفر بف دمحم اإلمسـعف ركؼ 

عف خبرًا يا نعماف ، ما الذي تعتمد عميو فيما لـ تجد فيو نصا مف كتاب هللا وال  ﴿، قسؿ لو : 
مف قاس أوؿ ؟ قاؿ : أقيسو عمى ما وجدت مف ذلؾ ، قاؿ لو : إف  ﴾ تسميماملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿الرسوؿ 
، خمقتني مف نار  أمره هللا عز وجل بالسجود آلدـ ، فقاؿ : أنا خير منوإذ  فأخطأ إبميس

 وخمقتو مف طيف ، فرأى أف النار أشرؼ عنصرا مف الطيف ، فخمده ذلؾ في العذاب المييف ،
نعماف ، أييما أطير المنى أـ البوؿ ؟ قاؿ المنى ، قاؿ : فقد جعل هللا عز وجل في البوؿ أي 

 أعظـأييما الوضوء وفى المنى الغسل ، ولو كاف يحمل عمى القياس لكاف الغسل في البوؿ ، و 
عند هللا ، الزنا أـ قتل النفس ؟ قاؿ : قتل النفس ، قاؿ : فقد جعل هللا عز وجل في قتل النفس 

 أعظـو ألن شاىديف وفى الزنا أربعة ، ولو كاف عمى القياس لكاف األربعة الشيداء في القتل ،
مى ص﴿ر رسوؿ هللا عند هللا ، الصبلة أـ الصـو ؟ قاؿ : الصبلة ، قاؿ : فقد أم أعظـ، وأييما 

الحائض أف تقضى الصـو ، وال تقضى الصبلة ، ولو كاف عمى  ﴾هللا عميو وآلو وسمـ تسميما
القياس لكاف الواجب أف تقضى الصبلة ، فاتق هللا يا نعماف ، وال تقس ، فإنا نقف غدا ، نحف 

نقوؿ : قمنا : وأنت ومف خالفنا ، بيف يدي هللا ، فيسألنا عف قولنا ، ويسألكـ عف قولكـ ، ف
ؾ : رأينا وقسنا ، فيفعل هللا بنا وبكـ ما أصحابقاؿ هللا وقاؿ رسوؿ هللا ، وتقوؿ أنت و 

  ﴾ٔٓ٘﴿﴾يشاء

أقائل  ﴿ ألبي كحنيفة النعمسف :أنو قسؿ  ﴾عميو السبلـ﴿عف أبي عبد هللا الصسدؽ  أيضسً كجسء 
كنت مصيبا لـ جعمت والقياس يا نعماف ؟ . بمغني أنؾ تعمل بالقياس ، فأخبرني إف  الرأيب

العيف مالحة والمنخراف رطبيف واالذف مرة والمساف عذبا ؟ قاؿ : ال أدرى ، فأخبرني جعمت فداؾ 
يا شحمة وال تصمحيا إال المموحة وجعل ألن : العيف مالحة ﴾ميو السبلـع﴿، قاؿ الصادؽ 

ا ، وجعل المساف و مجرى الدماغ والنفس ، واالذف مرة لتقتل الدواب متى دخمتيألن االنف رطبا
عذبا لتعرؼ بو طعـو األشياء ، يا نعماف إذا لـ تعرؼ ما جعل هللا في بنيتؾ وأحكمو في 

                                                 
 ٜٔص  - ٔج  -القسضي النعمسف المغربي  -دعسئـ اإلسبلـ  - ٔٓ٘



صورتؾ لتماـ منافعؾ فكيف تقيس عمى ديف هللا عز وجل فقاؿ أخبرني ، جعمت فداؾ لـ تقضى 
، لـ  الصبلة تتكرر . قاؿ : أخبرني ألف : ﴾ميو السبلـع﴿الحائض الصـو دوف الصبلة ؟ فقاؿ 

الجنابة تخرج مف سائر الجسد  ألف وجب الغسل مف الجنابة والوضوء مف الغائط ؟ قاؿ :
والغائط مف مكاف واحد ، قاؿ : فأخبرني لـ فضل الرجل في الفرائض عمى المرأة مع ضعفيا 

هللا سبحانو جعل الرجاؿ قواميف عمى النساء ينفقوف عمييف ، فقاؿ أبو  ألف وقوتو ؟ قاؿ :
 . ﴾ٕٓ٘﴿﴾ هللا أعمـ حيث يجعل رسالتوحنيفة : 

يفي بسلغرض لتبيسف معنى االعتراض  ت بيذا المعنى كثيرة أخذنس منيس مسءالركايست التي جسإف 
كممس تقدـ مف الكبلـ يتضح لمقسرػء الكريـ مبدأ رسكؿ هللا المعصكمي لمف سمؾ مسمؾ القيسس 

الذؼ كحدث س كلكف م في الشريعة كالرأؼ القيسس أنكاعلكل كآلو االطيسر الرافض  ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿
ىذا مس سنتعرؼ  ﴾ميو السبلـع﴿ كلي هللا الميدؼبعد غيبة  ﴾مييـ السبلـع﴿البيت أىل تبسع أل

 إف شسء هللا تعسلى . التسلية  المبسكحثعميو في 
يخفي العمـ كمو بل إف الغيبة كسنت كال زالت غضبًس مف هللا تعسلى عمى النسس إال إنو جل ثنسئو ال 
قسؿ  ﴾عميو السبلـيبقي مس ينفع التسئبيف الراجيف لركحمتو فقد جسء في خطبو ألمير المؤمنيف ﴿

فيمف ىذا ؟ وليذا يأزر العمـ إذا لـ يوجد لو حممة يحفظونو ويروونو ، كما سمعوه  ﴿ : فييس
و وال ينقطع مواده مف العمماء ويصدقوف عمييـ فيو ، الميـ فإني العمـ أف العمـ ال يأزر كم
نؾ ال تخمي أرضؾ مف حجة لؾ عمى خمقؾ ، ظاىر ليس بالمطاع ،  خائف مغمور كيبل أو وا 

ىديتيـ بل أيف ىـ ؟ وكـ ىـ ؟ أولئؾ األقموف عددا ، إذ  تبطل حجتؾ وال يضل أولياؤؾ بعد
 .  ﴾ٖٓ٘﴿﴾ وف عند هللا قدراعظماأل

لـ يجد لو كحممة  إذاختفسء العمـ سه الخطبة بقد أخبر النسس بيذ ﴾ميو السبلـع﴿المؤمنيف  أميرإف 
ليـ مكاصفست اكال انيـ كحسفظكف لمكحديث كمس سمعكه صسدقيف غير كسذبيف كثسنيًس  ةكىؤالء الكحمم

كىذا ىك التسميـ الذؼ ذكرنسه في أكثر مف مقسـ فبسلتسميـ يصبح العبد انيـ يركنو كال يكتمكنو 
كأف ال يكتـ الكحديث  ﴾السبلـ ـمييع﴿مع مف األئمة طسئعًس كالطسعة إنمس ىي بكحفع الكحديث كمس سُ 

 كيأتى بأصكؿ المخسلفيف عكضًس عنو كبديبًل عف اإلمسـ الذؼ غيبو القكـ بفعسليـ . 
العمـ المركؼ قد يتعرض لمخفسء بأف قد أخبر في ىذا المقسـ  ﴾ميو السبلـع﴿المؤمنيف  أميرف إ

كلكف  كصيسءقتفى أثر األا  مف أراد الكحق ك  يضل تنقطع لكي ال ال هكلكف ليس كمو كمس أف مكاد
 اإلمسـنتيجة غيبة  ﴾مييـ السبلـع﴿الذؼ كحدث بعد الصدمة التي صدـ بيس أتبسع آؿ البيت 

 ىك غير المتكقع منيـ فقد عممكا بسلقيسس صراكحةً  عنيـالتسـ  وكانقطسع ﴾ميو السبلـع﴿ الميدؼ
فتضسربت  سلرأؼكحر كسفكس لمدمسء كقسلكا بكتنس اختبلؼفزادىـ  جتيسدفزادىـ رىقس كفتكحكا بسب اإل
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نفسو في  بو كحتى لكل كاكحد منيـ رأيس يخسلف أصبحكحتى  كذاؾالقكـ بيف ىذا  أصبحك  اآلراء
 ككمس ذكرنس .مكاطف عديدة 

 
 : فقياء العامةثالثًا : القياس عند 

في  سيجدىس القسرغ  إلى مسألة ف ننكهأنكحب  فقيسء العسمةقبل البدء بمكضكع القيسس عند 
ننتيي مف بيسف نبذة مختصرة بعد أف الصفكحست التسلية كىك أننس سندع النقسش في كحجية القيسس 

معرفة القيسس بكل  مرفقيسء كحيث سيتـ في بسدغ األال وي الذؼ كضعصكلعف ىذا الفرع األ
 كحسديث الشريفةمف كحيث الركايست كاأل أكمف ثـ منسقشة ىذا المبد فقيسء العسمة أصكؿتفسصيمو في 
 عمى بركة هللا . أكحجة عمييـ كالنبد العسمةالتي اعتبرىس 

 :القياس في لغة 

قدرتيا أي  ومنو قست األرض بالخشبة القياس في المغة التقدير﴿قسؿ السبكي في االبيسج : 
  ﴾ٗٓ٘﴿﴾ال يساويوأي  وفبلٌف ال يقاس بفبلف حاذاهأي  ومنو قاس النعل بالنعل بيا. والتسوية

يقاؿ: قست أقيس  قدرتو عمى مثالوأي  قست الشيء بالشيء ﴿سح : كقسؿ الجكىرؼ في الصكح
والمصدر قيًسا وقوًسا بالياء والواو  ونظائره في المغة كثيرة وأقوس فيو مف ذوات الياء والواو
  ﴾٘ٓ٘﴿﴾مف بناء أقيس قياًسا وأقوس قوًسا

 القياس في االصطبلح الفقيي عند فقياء العامة :

ـ  معموـ  في معمـو آخر ﴿قسؿ البيضسكؼ : أمس في االصطبلح الفقيي فقد  ىو إثبات حك
حمُل فرع  ﴿:  قدامة في ركضة النسظرأبف كقسؿ  ﴾ٙٓ٘﴿﴾الشتراكيما في عمة الحكـ عند المثبت

ـ  بجامع  بينيما   ﴾ٚٓ٘﴿﴾عمى أصل  في حك

 :فقياء العامة عند  والقياس وأقسام أنواع
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ختمفكا في أختمفكا فييس كمس أيـ الفقيية ك أصكل في العسمةمذاىب  فقيسءكأقسسـ َعرفيس  أنكاعلمقيسس 
صنف فقيسء المذاىب القيسس  أية كحسؿكعمى  ككحديثسً  قديمسً  ةيصكلغيرىس مف المبسني كالقكاعد األ

بكر بف  أبكتفق عميو كمنيس مسىك مكحل خبلفيـ قسؿ القسضي أ بسصنسؼ عدة كاقسسـ شتى منيس مس
 قياس داللة وقياس شبيةو القياس ثبلثة قياس عمة قاؿ عمماؤنا أقساـ ﴿العربي في المكحصكؿ : 

﴾﴿٘ٓٛ﴾  
َمُو أبف َقاَؿ  ﴿اقسسمس لمقيسس :  المكحيط البكحركجسء في  ْمَعاِنيِّ : َوَقْد َقسَّ إلى  ُسَرْيج  أبف السَّ

ـ  ، َوِمْف َأْصَحاِبَنا َمْف زَاَد َعَمى َذِلَؾ .   ﴾ٜٓ٘﴿ ﴾َثَماِنَيِة َأْقَسا
في قيسس الداللة القيسس قيسس العكس  قيسس العمة قيسس الشبو ﴿ ىي : ثـ ذكر منيس ستة أنكاع

  ﴾الفسرؽ قيسس مس ىك أكلى مف المنصكص 
 : نكاع كسكؼ نختصر كبلمو فيمس ينسسب المقسـفصل الكبلـ في ىذه األ ثـ

 :  قياس العمةوؿ النوع األ 

مييس في بسلعمة التي عمق الكحكـ ع صلاف يكحمل الفرع عمى األيمخص عمل ىذا القيسس ىك 
عمتو مف غير معسنسة  تممعُ  كىك القيسس الجمي كىك مسكؿ قسميف األإلى  كينقسـ ىذا النكع الشرع

عندمس تككف العمة بينة في الظسىر بيف المقيس كالمقيس عميو كامس القسـ أؼ  كال اعمسؿ فكر كنظر
يو مف استعمسؿ نظر كحتى تتبيف عمتو ليتمكف الفقإلى  مس اكحتسج فيك القيسس الخفي كىكالثسني 

 . كقبميس رأيو والقيسس عمى كحسب العمة التي استنبطيس عقم
لمقيسس أقسسمس متعددة بأف  –كالجمسعة  ُسنةالأىل الفقو عند  أصكؿمعسلـ  -في  الجيزانيكقسؿ 

قيسس جمي إلى  كحيث ينقسـ ﴾عمى اعتبار قوتو وضعفو﴿كؿ كحيث صنف األ بعدة اعتبسرات
 كقيسس خفي . 
مجمًعس أك كسنت العمة فيو منصكًصس أك ىك مس ُقطع فيو بنفي الفسرؽ المؤثر،  :القياس الجمي

 عمييس، فيذه ثبلث صكر. 
التعرض لبيسف العمة الجسمعة، لذلؾ ُسمي إلى  ىذا النكع مف القيسس ال يكحتسج فيوبأف كقسؿ 

 سً لككنو مقطكعك أقكػ أنكاع القيسس ىذا النكع مف القيسس متفق عميو ، كىبأف  أيضسً بسلجمي، كقسؿ 
 . بو

عمييس فيذا  سً أك مجمع سً بنفي الفسرؽ كلـ تكف عمتو منصكص : كىك مس لـ ُيقطع فيو القياس الخفي
 :  مقدمتيفإلى  ، فيكحتسج النكع ال بد فيو مف التعرض لبيسف العمة كبيسف كجكدىس في الفرع
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  .الشرع  أدلةتثبت ب إنمسة عمة التكحريـ في الخمر فيذه المقدم مثبلً ف السكر إ:  المقدمة األولى
ف السكر مكجكد في النبيذ، فيذه المقدمة يجكز أف تثبت بسلكحس كالعقل إ:  المقدمة الثانية

  ﴾ٓٔ٘﴿سً كىذا النكع متفق عمى تسميتو قيسسالشرع .  أدلةكالعرؼ ك 
 أصكؿية بقيسس منصكص العمة كحيث سنجد في اإلمسميسمى عند  ف القيسس الخفي ىك مسإ

 يشبو ىذا القيسس كحتى في مثسؿ الشراب المسكر كمس سيأتي . ية مساإلمسم
 

 :  النوع الثاني قياس الشبية

فأخذ مف كل أصل شبيس ، كسمسه  صكؿىك مس تجسذبو األك كىك مس أخذ كحكـ فرعو مف شبو أصمو 
يكحمل الفرع عمى األصل بضرب مف الشبو بأف كفسره  ﴾قياس الداللة﴿إسكحسؽ كغيره  أبكالشيخ 

وىذا الضرب ال تعرؼ صحتو إال باستدالؿ ﴿التي عمق الكحكـ عمييس في الشرع قسؿ : عمى العمة 
 ﴾صوؿاأل
ىك إلكحسؽ الفرِع أؼ  ىمس شبًيسأكثر قيسس الشبو ىك قيسس الفرع المتردد بيف أصميف فيمكحق بك 

 ىمس شبيًس بو. أكثر المتردِد بيف أصميف ب
بسلرجل الكحر أك راكيمس في اْلِممؾ، ، فيل ُيمكحق بسلجمل الشت ﴾العبد﴿يكف لو بػصكلكمثل األ

 ؟  يةنسسنالشتراكيمس في اإل
 شبيًس ُيمكحق بو. أكثر، فبأييمس كسف  ية كككنو مممككسً نسسنفسلعبد لو كصفسف: اإل

كمس يتصرؼ في المممككست فيك مف نسكحية التصرؼ مممكؾ، ُيمكحق بسلمممككست، فُيتصرؼ فيو 
 . األخرػ 

مف العقل كالتكميف كالبمكغ ككحصكؿ  نسسف، لو أكصسؼ اإل بسلغ : مكمف يةنسسنكىك مف نسكحية اإل
 . ىمس شبيًس بوأكثر . فُيمكحق ب األجر عمى الطسعة، ككحصكؿ اإلثـ عمى المعصية

  .﴾ٔٔ٘﴿قيسس العمةأك قيسس الشبو مع إمكسف أستعمسؿ قيسس الداللة، إلى  بأنو ال ُيمجأ قسؿ الفقيسء
 

 النوع الثالث قياس العكس :

 ، الكحكـ عمة في الفتراقيمس غيره في الكحكـ نقيض إثبست كىكي ىذا النكع كقسؿ فيو ذكر الزركش
 . كغيرىمس"  كحكسـكاأل" "  المعتمد"  صسكحب عرفو كذا

                                                 
 ٗٚٔص - ٔج -الجيزاني  –السنة كالجمسعة أىل معسلـ أصكؿ الفقو عند  - ٓٔ٘
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 الخسمس



 ﴾ :، وقياس عكس قياس طرد﴿إلى  ىذا النكع مف القيسس الفقيسء كصنف
 : مس اقتضى إثبست الكحكـ في الفرع لثبكت عمة األصل فيو قياس الطرد

  ﴾ٕٔ٘﴿: مس اقتضى نفي الكحكـ عف الفرع لنفي عمة الكحكـ فيو لعكسقياس ا

وما أمر هللا بو مف االعتبار في ﴿:  ليذيف القسميف مف القيسس بقكلو تيمية مثسالً أبف كضرب 
كتابو يتناوؿ قياس الطرد وقياس العكس؛ فإنو لما أىمؾ المكذبيف لمرسل بتكذيبيـ، كاف مف 

ثل ما فعموا، أصابو مثل ما أصابيـ، فيتقي تكذيب الرسل حذًرا االعتبار أف ُيعمـ أف مف فعل م
مف العقوبة، وىذا قياس الطرد، ويعمـ أف مف لـ يكذب الرسل ال يصيبو ذلؾ، وىذا قياس 

 . ﴾ٖٔ٘﴿﴾العكس
 

 النوع الرابع قياس الداللة :

أك  ، العمة لكاـز مف الزمس كصفس الجسمع يككف  أف كىكمف القيسس قسئبًل  ذكر الزركشي ىذا النكع
 نفس ال العمة دليل الجميع في المذككر لككف  بذلؾ سمي ، يسأكحكسم مفأك كحكمًس  ، آثسرىس مف أثرا

 . المبلزمة الرائكحة بجسمع الخمر عمى النبيذ كقيسس:  فسألكؿ العمة
 القصسص فيو فكجب ، قتبل ككنو كحيث مف صسكحبو بو أثـ قتل بسلمثقل القتل في كقكلنس:  كالثسني
 .آثسرىس مف أثر بل بعمة ىك ليس إثمس فككنو ، كسلجسرح
 فيككف  عمييـ الدية لكجكب مكجب قطع إنو الكاكحدة بسليد األيدؼ قطع مسألة في كقكلنس:  كالثسلث
 ليس الجمسعة عمى الدية فكجكب كاكحدا جمسعة قتل لك كمس ، عمييـ القصسص لكجكب مكجبس
 اطرادىس بدليل ، لمقصسص المكجبة العمة أكحكسـ مف كحكـ بل لمقصسص المكجبة العمة نفس

 . العمد كشبو كالخطأ العدكاف العمد القتل في كمس ، كانعكسسيس
 : الفارؽ  فيالقياس  الخامس النوع

 قكؿ كاألكؿ ، استدالالأك  قيسسس تسميتو في اختمف كقدذكر الزركشي ىذا النكع مف القيسس قسئبًل 
نمسك  ، التسكية بو يقصد قيسسال ألف ، الغزالي قكؿ كالثسني ، الكحرميف إمسـ  بيف الفسرؽ  نفي قصد ا 

 . العمة في االستكاء ذلؾ ضمف في جسء كقد ، المكحميف
 

 : المنصوص مف أولى ىو ما السادس النوع
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كحيث  التأفيف عمى الضربأكلكية ك أيضسً بقيسس االكلكية  أيضسً كىذا النكع مف القيسس يسمى 
 أستدؿ الفقيسء عميو بآية التأفيف .

  قسميف ىمس :إلى  منيس تقسيـ القيسس عمى اعتبسر مكحمو كينقسـ أخرػ يسس تقسيمست كلمق
 : القياس في التوحيد والعقائدوؿ األ 

، كتشبيو  البدعة كاإللكحسدإلى  عمى أف القيسس ال يجرؼ في التككحيد إف أدػ فقيسء العسمةاتفق 
 و.أفعسلسء هللا كصفستو ك أسم، كتعطيل  الخسلق بسلمخمكؽ 

نمسك  صح القيسس في بسب التككحيد إذا استدؿ بو عمى معرفة الصسنع كتككحيده، كيستخدـ في ذلؾ ي ا 
كفسسد ىذه لئبل يدخل الخسلق كالمخمكؽ تكحت قضية كمية تستكؼ أفرادىس  ﴾االولويةقياس ﴿

 في شيء مف األشيسء أيضسً ، كلئبل يتمسثبلف  ﴾ٗٔ٘﴿﴾َوللَِّ اْلَمَثُل األْعَمى﴿التسكية قكلو تعسلى : 
 . ﴾٘ٔ٘﴿﴾َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيءٌ ﴿هللا يقكؿ : ك

، ككل  ثبت لممخمكؽ فسلخسلق أكلى بو – ال نقص فيو بكجو –بل الكاجب أف ُيعمـ أف كل كمسٍؿ 
 نقص كجب نفيو عف المخمكؽ فسلخسلق أكلى بنفيو عنو.

 
 : الشرعية حكاـالقياس في األالثاني 

مس ال يعقل  كحكسـفي األ ألف الشرعية، كحكسـاأل ستخداـ القيسس في جميعإمنع بعض فقيسء العسمة 
 . ﴾ٙٔ٘﴿ معنسه فيتعذر إجراء القيسس في مثمو

كل مس جسز إثبستو بسلنص جسز إثبستو بسلقيسس، فقد أدعكا بأنو ليس بأف قسئميف  آخركف كعسرضيـ 
ومف كاف متبحًرا في ﴿:  قسئبلً تيمية أبف صرح بو فقد  في ىذه الشريعة شيء يخسلف القيسس

القيـ أبف كقسؿ  ﴾ٚٔ٘﴿﴾بالنصوص وباألقيسة حكاـالشرعية أمكنو أف يستدؿ عمى غالب األ دلةاأل
ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، وال في المنقوؿ عف الصحابة الذي ال ....﴿:  أيضسً 

  ﴾ٛٔ٘﴿﴾ىا ونواىييا وجوًدا وعدًماأوامر يعمـ ليـ فيو مخالف، وأف القياس الصحيح دائر مع 
 

 كىك مسكؿ األأقسسـ  ثبلثةإلى  كحيث ينقسـ ﴾باعتبار الصحة والبطبلف﴿ـ آخر كىك كلمقيسس تقسي
 . القيسس الصكحيح كالثسني القيسس الفسسد كالثسلث مسىك متردد بينيمسطمقكا عميو أ
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، كىك الجمع  العسمةعمى كحد تعبير فقيسء  ُسنةكىك مس جسءت بو الشريعة في الكتسب كالكؿ أمس األ
مثل أف تككف العمة مكجكدة في الفرع مف غير معسرض يمنع كحكميس، كمثل ،  بيف المتمسثميف

  ﴾ٜٔ٘﴿القيسس بإلغسء الفسرؽ. كالفسسد مس يضسده
وكل قياس دؿ النص عمى فساده فيو فاسد،  ﴿تيمية في بيسف صكحة القيسس كفسسده : أبف قسؿ 

أو ئيف وكل مف ألحق منصوًصا بمنصوص يخالف حكمو فقياسو فاسد، وكل مف سوى بيف شي
 . ﴾ٕٓ٘﴿﴾فرؽ بيف شيئيف بغير األوصاؼ المعتبرة في حكـ هللا ورسولو فقياسو فاسد

فبل يقطع بصكحتو كال بفسسده، فيذا  ﴾المتردد بيف الصحة والفساد﴿ىك القيسس  القسـ الثسلث أمس
فمفع القيسس إذف لفع  ﴾ٕٔ٘﴿الفسسدأك يتكقف فيو كحتى يتبيف الكحسؿ فيقكـ الدليل عمى الصكحة 

 . تيميةأبف كىذا عمى كحد تعبير  ﴾ٕٕ٘﴿خل فيو الصكحيح كالفسسدمجمل يد
لـ يجئ في  أيضاً وليذا  ﴿في بيسف العمة مف عدـ ذكر القيسس في كتسب هللا :  القيـأبف كقسؿ 
صحيح إلى  الكريـ مدحو وال ذمو، وال األمر بو وال النيي عنو، فإنو مورد تقسيـ القرآف
  ﴾ٖٕ٘﴿﴾وفاسد

بلـ أغمب فقيسء الكحنفية الذيف أستدلكا عمى القيسس بسألمثمة التي كىذا الكبلـ متعسرض مع ك
 ضربيس هللا في كتسبو الكريـ كقسلكا بأنيس تدؿ عمى التكحريض عمى القيسس .

في كحجية القيسس فمنيـ مف أعطى لمقيسس كحجية ككحجية  اختمفك اقد  العسمةفقيسء أف كمف ىنس نجد 
ف ككسط يطرفإلى  قيسء المذاىب في القيسسكأختمف ف جمسعالنص كمنيـ مف صنفو دكف اإل

  ﴾ٕٗ٘﴿، كطرؼ أسرؼ في استعمسلو كحتى رد بو النصكص الصكحيكحةأصبلفطرؼ أنكر القيسس 

ُيذكر الفقيية فقد جعل لو ضكابط كقكانيف كضعيس دكف دليل  أصكلوأمس الذؼ أستخدـ القيسس في 
 نص مسألةال يكجد في الأىك  كؿسلضسبط األالذؼ يخطئ كيصيب ف الرأؼال إفمس كسف دليميـ فيو 

ثـ القياس، وىو أضعف  جماعونحكـ باإل ﴿:  قسؿ الشسفعي ﴾ٕ٘٘﴿كجكد النص يسقط القيسس ألف
و ال يحل القياس والخبر موجود، كما يكوف التيمـ طيارة في ألن مف ىذا، ولكنيا منزلة ضرورة؛

يكوف طيارة في  إنماالسفر عند اإلعواز مف الماء، وال يكوف طيارة إذا وجد الماء، 
  ﴾ٕٙ٘﴿﴾اإلعواز
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الفقيسء لمقيسس ىك أف يصدر القيسس مف فقيو مؤىل ، قد استجمع  وكالضسبط الثسني الذؼ كضع
 .﴾ٕٚ٘﴿جتيسدشركط اإل

، قد استكمل شركط القيسس كالضسبط الثسلث ىك أف يككف القيسس في نفسو صكحيكحًس 
 . ﴾ٕٛ٘﴿الصكحيح

 العسمةعند فقيسء  وكضكابط أنكاعوالقيسس ك قسسـ نتيينس مف بيسف مجمل ألاالى ىنس نككف قد 
قد نكىنس قبل البدء ننس إختمفكا فيو عمى ا قسلكه كمس صنفكه كمس منسقشة مساآلف إلى كسنأتي  عمكمسً 

التي اعتمدىس فقيسء المذاىب االربعة  صكؿبيذا المبكحث بسننس سكؼ نعرض مسىية القيسس كفق األ
بأننس سكؼ نترؾ النقسش  أنبدقبل أف  أيضسً كنكىنس  ونينكمس أعتمدكا عميو في قكاعد القيسس كقكا

التي كردت في كتب  كحسديثكفق األ العسمةبمنسقشة فقيسء  أسنبدك  وعمى اف يكحيف كقتو كمكحم
 الكحديث التي اعتمدكىس كنسأؿ هللا اف يسدد خطسنس .

 
 : الدالة عمى بطبلف القياس حاديثالروايات واأل

القيسس التي اخترعيس الفقيسء كحيث تقدـ في كبلـ  ضكابطى كحب في بداية الكبلـ أف نرد عمن
الشسفعي أنو يقدـ اإلجمسع ثـ يمجأ إلى القيسس في كحسلة فقداف النص الشرعي كالذؼ يدفع قكلو أنو 

رسكؿ هللا فقد ركؼ عف  نس رسكؿ هللا بسلتكقف في الشبيستأمر لمس لك كسف صكحيكحًس مس ذىب إليو 
حبلؿ بيف وحراـ بيف وشبيات بيف ذلؾ مف ترؾ الشبيات فيو  ﴿أنو قسؿ :  ﴾ميمستس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿

﴾ٜٕ٘﴿﴾أترؾ ومحاـر هللا حمى فمف أرتع حوؿ الحمى كاف قمنا أف يرتع فيو لمحراـ
  

بسلقيسس ككضح لنس  ﴾تسميمس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿ ألمرنس رسكؿ هللا سسسفمك كسنت ىذه الضسبطة صكحيكحة مف األ
القيسس بخير في ُيذكر كىك القسئل بسكمسؿ الديف كاتمسـ النعمة عمينس فممسذا لـ  هكحدكدك  وضكابط
 ؟أذف فمف ايف جئتـ بو  كمس قسؿ الفقيسء ذكر القيسس في كستب هللايأِت  بل لـالشريفة  أكحسديثو

فسلذؼ  جتيسدمس الضسبط الثسني ىك أف يصدر القيسس مف فقيو مؤىل ، قد استجمع شركط اإلأ
الفقيسء المؤىميف في قيسسيـ فمنيـ مف قسس عمى كجو كمنيـ مف  اختبلؼىذه الضسبطة ىك يدفع 

يـ أقكالت أصبكحختمفكا في قيسسيـ كبسلتسلي اختمفكا في كحكميـ الصسدر فأفآخر  قسس عمى كجيسً 
قد ضجت بيس كتبيـ الفقيية كىذا مس ال يرضسه هللا لممسمميف  جداً عمى ذلؾ كثيرة  مثمةكاأل ةمختمف

 ةكريم آيةمف  أكثرفقد ذـ هللا االختبلؼ في كتسبو الكريـ كذـ المختمفيف في دينيـ في  ميعسً ج
يفِ  ِمفَ  َلُكـْ  َشَرعَ ﴿منيس قكلو تعسلى :  ى َما الدِّ ْيَنا َوَما ِإَلْيؾَ  َأْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبوِ  َوصَّ  ِبوِ  َوصَّ
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يفَ  َأِقيُموا َأفْ  َوِعيَسى َوُموَسى ِإْبَراِىيـَ  ُقوا َواَل  الدِّ  َّللاَُّ  ِإَلْيوِ  َتْدُعوُىـْ  َما اْلُمْشِرِكيفَ  َعَمى َكُبرَ  ِفيوِ  َتَتَفرَّ
ُقوا َكالَِّذيفَ  َتُكوُنوا َواَل ﴿ كقكلو عز كجل : ﴾ٖٓ٘﴿﴾ُيِنيبُ  َمفْ  ِإَلْيوِ  َوَيْيِدي َيَشاءُ  َمفْ  ِإَلْيوِ  َيْجَتِبي  َتَفرَّ
َناتُ  ـُ َجاَءىُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  َواْخَتَمُفوا  الَِّذيفَ  ِإفَّ كقكلو تعسلى : ﴿ ﴾ٖٔ٘﴿﴾َعِظيـٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ  َوُأوَلِئؾَ  اْلَبيِّ
ُقوا َـّ  َّللاَِّ إلى  َأْمُرُىـْ  ِإنََّما َشْيء   ِفي ِمْنُيـْ  َلْستَ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيـْ  َفرَّ  َيْفَعُموفَ  َكاُنوا ِبَما ُيَنبُِّئُيـْ  ُث
بَلَة َواَل َتُكوُنوا ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ ُمنِ  كقكلو تعسلى : ﴿ ﴾ٕٖ٘﴿﴾  ِمفَ  * يِبيَف ِإَلْيِو َواتَُّقوُه َوَأِقيُموا الصَّ

ُقوا الَِّذيفَ  َوَأفَّ َىػَذا : ﴿  تعسلى كقسؿ ﴾ٖٖ٘﴿﴾َفِرُحوفَ  َلَدْيِيـْ  ِبَما ِحْزب   ُكلُّ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيـْ  َفرَّ
ـْ َتتَُّقوَف  ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوالَ  اُكـ ِبِو َلَعمَُّك ـْ َوصَّ ـْ َعف َسِبيِمِو َذِلُك َؽ ِبُك ُبَل َفَتَفرَّ َتتَِّبُعوْا السُّ

﴾﴿ٖ٘ٗ﴾  
مف  ومف خمق فإ تعسلى هللا أعممنس كقد ، البيسف ىذا مف أشفىأك  البرىسف ىذا مف أكضح بقي فيل
 ركحمتوأىل  كاستثنى ، منيـ نككف  أف ككحذرنس ، كالتكحزب مفرقةكقكدا لك  لبلختبلؼأىبًل ىـ 
َوَلْو َشاء َربَُّؾ َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة  ﴿ : تعسلى فقسؿ منيـهللا  يجعمنس أف مسألةال عمى بضلنكا

ـْ َوَتمَّْت َكِمَمُة َربَِّؾ أَلْمؤلفَّ جَ * َواَل َيزَاُلوَف ُمْخَتِمِفيَف  ـَ َربَُّؾ َوِلَذِلَؾ َخَمَقُي ِح ـَ ِمَف اْلِجنَِّة ِإالَّ َمف رَّ َينَّ
  ﴾ٖ٘٘﴿﴾َوالنَّاِس َأْجَمِعيَف 

 االختبلؼ عف ونياىـ ، بالجماعة المؤمنيف تعالى هللا أمر ﴿ : انو قسؿ عبسسأبف  كجسء عف
 مرة عفكركؼ ﴾  هللا ديف في والخصومات بالمراء قبميـ كاف مف أىمؾ أنو وأخبرىـ ، والفرقة

 أف أخاؼ:  قاؿ ؟ يبكيؾ ما:  لو فقيل ، فضيل بكى ﴿:  ئبلقس انو ذكر كحسؿ فضيل اليمداني
 منيـ لست شيعا وكانوا ، دينيـ فرقوا الذيف إف ﴿:  يقوؿ هللا أسمع إني بريئا منكـ هللا يكوف 
 في اآلية ىذه نزلت:  ىريرة أبك قسؿك .  ﴾ شيء في منا هللا يكوف  ال أف فأخاؼ ، ﴾ شيء في
  ﴾ٖٙ٘﴿﴾األمة ىذه

 بلؼ التخلمس كسنت نتيجتو مذمكمة فنتيجة القيسس اال سسسف األم صكحيكحسً فمك كسف القيسس 
مة غسية خبلؼ األإلى  الكسيمةىك كسف القيسس  إذاف الكريـ القرآفبلؼ مذمكـ بنص تخكاال ةمكحسل
الخبلؼ كالمختمفيف في دينيـ مف فإف  سبلـمنو كاجب عمى كل مسمـ اعتنق اإل ؤذمو كالتبر كسف 

فكيف نرضى يعممكف  اككسنكا شيعس كليـ العذاب العظيـ جزاء بمس كسنك  المشركيف الذيف فرقكا دينيـ
 .عمى أنفسنس أف نسير في طريق قد كبخ هللا سسلكيو كتكعدىـ بجينـ 

                                                 
  ٖٔػ آية سكرة الشكر  - ٖٓ٘
  ٘ٓٔسكرة آؿ عمراف آية  - ٖٔ٘
  ٜ٘ٔسكرة االنعسـ آية  - ٕٖ٘
  ٕٖسكرة الركـ آية  - ٖٖ٘
  ٖ٘ٔسكرة االنعسـ آية  - ٖٗ٘
 ٜٔٔ- ٛٔٔسكرة ىكد آية  - ٖ٘٘
 ٕ٘ٔ ص - ٔج -بطة أبف  -اإلبسنة الكبرػ  - ٖٙ٘



كأصكحسبو في ذـ القيسس  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿التي كردت عف رسكؿ هللا  كحسديثنبدأ بسرد األكقبل أف 
قد جعمو الفقيسء كحجة عمييـ كمس ىك  وسجسء عف رسكؿ هللا كصكحبمأف نبيف بأف في الديف نكد 

 َآَتاُكـُ  َوَما﴿بنص كتسب هللا قسؿ تعسلى :  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿كحجة عمينس اف نأتمر بأمر رسكؿ هللا 
ُسوؿُ   َيا﴿:  كقكلو تعسلى ﴾ٖٚ٘﴿﴾اْلِعَقاِب  َشِديدُ  َّللاََّ  ِإفَّ  َّللاََّ  َواتَُّقوا َفاْنَتُيوا َعْنوُ  َنَياُكـْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

ُسوؿَ  َوَأِطيُعوا َّللاََّ  َأِطيُعوا َآَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا  ُيِطعِ  َمفْ ﴿:  كقكلو تعسلى ﴾ٖٛ٘﴿﴾َأْعَماَلُكـْ  ُتْبِطُموا َواَل  الرَّ
ُسوؿَ    ﴾ٜٖ٘﴿﴾اَحِفيظً  َعَمْيِيـْ  َناؾَ أرسم َفَما َتَولَّى َوَمفْ  َّللاََّ  َأَطاعَ  َفَقدْ  الرَّ
 ﴾عمييـ السبلـ﴿بيتو أىل بسلتمسؾ بكتسب هللا كعترتو  أكصىقد  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿ف رسكؿ هللا أكمس 

صمى هللا عميو ﴿ة سنتو ككحفسظ دينو فمف يفترقس كحتى يردا الكحكض عند رسكؿ هللا آ الذيف ىـ مر 
شي كسف أؼ  ـ الدليل عمى اعتقسدنس فيكمف ىذا المعنى كسف لزامس عمينس اف نقي ﴾كآلو كسمـ تسميمس

ي كالركائي عمى عقسئدنس كالسيمس القرآنالدليل  ةقسمإيجب ﴾ أؼ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿ممس تركو لنس رسكؿ هللا 
كسف مرفكضس قطعس دكف اف  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿تركة رسكؿ هللا فإف الدليل عمى كحجية القيسس  إقسمة
غكاىـ الشيطسف فإف أ ليسكا بمعصكميف َفُيـ  لو أدنى كحجة كحتى كاف كسف أبسئنس عنو غسفميف نعطي

 . يسبقكنو بسلقكؿ كىـ بأمره يأتمركف  مف عبسده الصسلكحيف الذيف ال كنككف عسى اف يركحمنس ربنس 
ذكره البخسرؼ في أمر القيسس قد ذكر في كتب المتكف بمكاضيع كمقسمست كثيرة منيس مس إف 

باب ما كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسئل مما لـ ينزؿ عميو الوحي ﴿ فقد ذكر بسبًس تكحت عنكاف : وصكحيكح
فيقوؿ ال أدري أولـ يجب حتى ينزؿ عميو الوحي ولـ يقل برأي وال قياس لقولو تعالى بما أراؾ 

صمى هللا ﴿النبي  ُسئل قسؿ : مسعكدأبف جسء عف  كىذا كمو عنكاف البسب الذؼ ذكر فيو مس ﴾هللا
صمى هللا ﴿كسف رسكؿ هللا  إذاف ﴾ٓٗ٘﴿اآليةعف الركح فسكت كحتى نزلت  ﴾عميو كآلو كسمـ تسميمس
 كالقيسس ؟ سلرأؼب الـ يقل برأؼ كال قيسس فكيف جسز لكـ اف تقكلك  ﴾عميو كآلو كسمـ تسميمس

ت المنكدر يقكؿ سمعأبف عمي بف عبد هللا كحدثنس سفيسف قسؿ سمعت  عف أيضسً كركػ البخسرؼ 
بكر وىما ماشياف  أبومرضت فجاءني رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعودني و  ﴿:  جسبر بف عبد هللا يقكؿ

فأتاني وقد أغمي عمي فتوضأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثـ صب وضوءه عمي فأفقت فقمت يا رسوؿ هللا 
الي قاؿ فما رسوؿ هللا كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مأي  وربما قاؿ سفياف فقمت

لـ يجز لو العمل  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿كسف رسكؿ هللا  إذاف ﴾ٔٗ٘﴿﴾حتى نزلت آية الميراث شيءأجابني ب
فيل عقل  كحكسـفي معرفة الميراث فكيف جسز لنس العمل بسلقيسس في معرفة األ الرأؼبسلقيسس ك 

                                                 
 ٚسكرة الكحشر آية  - ٖٚ٘
 ٖٖسكرة دمحم آية  - ٖٛ٘
 ٓٛسكرة النسسء آية  - ٜٖ٘
 ٜٗٔبخسرؼ ص صكحيح ال - ٓٗ٘
 ٜٗٔص -صكحيح البخسرؼ  - ٔٗ٘



 التي كضعيس والقيسس كأقسسم أنكاعقيسس اـ لـ يدرؾ ال ؾإدراقسصر عف  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿رسكؿ هللا 
مس أراه هللا بال إ ءيكحكـ بشي و عمى خمق عظيـ الفإنـ القسصرة كحسشسه مف ذلؾ يبعقكل الفقيسء
 كعممو يقينس فكسف بذلؾ نعـ العبد  . وكحكم

، فبل كالعمل بسلقيسس  الرأؼبسلنيي عف  اب مختمفةأبك في صكحيكحة كفي  صرحف البخسرؼ قد إ
 :  اببك كمف ىذه األ كالقيسس أىل الرأؼيمكف أف يراد بيس إال الطعف عمى 

وال تسألوا عف  ﴿باب ما يكره مف كثرة السؤاؿ والتكمف بما ال يعنيو ، ولقولو تعالى :  - ٔ
 .  ﴾أشياء إف تبد لكـ تسؤكـ 

 .﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾النبي  أفعاؿباب االقتداء ب - ٕ 
في الديف ، والبدع ، لقولو تعالى :  باب ما يكره مف التعمق والتنازع في العمـ ، والغمو - ٖ 
 . كـ وال تقولوا عمى هللا إال الحق﴾الكتاب ال تغموا في دينأىل يا  ﴿
 . ﴾وال تقف ما ليس لؾ بو عمـ  ﴿وتكمف القياس ،  الرأيباب ما يذكر مف ذـ  - ٗ
« ! ال أدري » يسأؿ بو مما لـ ينزؿ عميو الوحي ، فيقوؿ :   تسميما﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلصما كاف النبي  - ٘

 ﴾بما أراؾ هللا  ﴿والقياس ، لقولو تعالى :  الرأيولـ يجب حتى ينزؿ عميو الوحي ، ولـ يقل ب
 « . اآليةعف الروح ، فسكت حتى نزلت  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾النبي  ُسئل» مسعود : أبف . وقاؿ 

أمتو مف الرجاؿ والنساء مما عممو هللا ليس برأي وال  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾باب تعميـ النبي  - ٙ
 تمثيل . 

لى غير ذلؾ مف األ  كالقيسس .  ىل الرأؼاب التي تظير منيس مخسلفتو ألبك كا 
 ُسنفإف ال ﴿:  الزنسد أبكقسؿ  الكحسئض تترؾ الصـك كالصبلةبسب  وكذكر البخسرؼ في صكحيكح

فما يجد المسمموف بدا مف إتباعيا مف ذلؾ أف  الرأيعمى خبلؼ  كثيراً ووجوه الحق لتأتي 
أبي مريـ حدثنا دمحم بف جعفر قاؿ حدثني أبف الحائض تقضي الصياـ وال تقضي الصبلة حدثنا 

أليس إذا حاضت  ﴾﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمازيد عف عياض عف أبي سعيد رضي هللا عنو قاؿ قاؿ النبي 
َثَنس َأْصَبُغ  : قسئبل وكركػ البخسرؼ في صكحيكح.  ﴾ٕٗ٘﴿﴾لـ تصل ولـ تصـ فذلؾ نقصاف دينيا كَحدَّ

َثِني  ْبُف اْلَفَرجِ  َعْبِدالرَّكْحَمِف َعْف َأِبي  ِشَيسٍب َعْف َأِبي َسَمَمَة ْبفِ أبف َكْىٍب َعْف ُيكُنَس َعِف أبف كَحدَّ
ِ  َأَتى َرُسكؿَ ُىَرْيَرَة َأفَّ أَْعَراِبيًّس  نِّي  ِإفَّ اْمَرَأِتي َوَلَدْت  ﴿:  َفَقسؿَ  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾للاَّ ُغبَلًما َأْسَوَد َواِ 

ـْ َقاَؿ َفَما ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾َأْنَكْرُتُو َفَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ َّللاَِّ  اَؿ ُحْمٌر َقاَؿ َأْلَواُنَيا قَ  َىْل َلَؾ ِمْف ِإِبل  َقاَؿ َنَع
َنَزَعَيا  َلُوْرًقا َقاَؿ َفَأنَّى ُتَرى َذِلَؾ َجاَءَىا َقاَؿ َيا َرُسوَؿ َّللاَِّ ِعْرؽٌ  َىْل ِفيَيا ِمْف َأْوَرَؽ َقاَؿ ِإفَّ ِفيَيا

ْص َلُو ِفي ـْ ُيَرخِّ ْنِتَفاِء ِمْنوُ  َقاَؿ َوَلَعلَّ َىَذا ِعْرٌؽ َنَزَعُو َوَل  . ﴾ٖٗ٘﴿﴾ ااِل

                                                 
 ٜٖٕص  - ٕج  -البخسرؼ  -صكحيح البخسرؼ  - ٕٗ٘
 ٓ٘ٔص  - ٛج  -البخسرؼ  -صكحيح البخسرؼ  \ ٕٕٔص  - ٗج  -مسمـ النيسسبكرؼ  -صكحيح مسمـ  - ٖٗ٘



 ؟ ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿التي طركحت عمى رسكؿ هللا  مسألةمف ىذه ال فأيف القيسس
َثِني  ُعَمُر ْبُف كَحْفِص ْبفِ  عف أيضسً كركػ البخسرؼ كمسمـ  َثَنس اأْلَْعَمُش َقسَؿ كَحدَّ َثَنس َأِبي كَحدَّ ِغَيسٍث كَحدَّ

ِ َرِضي للاَّ َعنْ  ِإْبَراِىيـُ  ِفي َحْرث   ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما﴾النَِّبيِّ  َبْيَنا َأَنا َمعَ ﴿:  يـ َقسؿَ َعْف َعْمَقَمَة َعْف َعْبِدللاَّ
وحِ  َوُىَو ُمتَِّكٌئ َعَمى ـْ ِلَبْعض  َسُموُه َعِف الرُّ ـْ ِإَلْيِو  َعِسيب  ِإْذ َمرَّ اْلَيُيوُد َفَقاَؿ َبْعُضُي َفَقاَؿ َما َرْأُيُك

ـْ اَل َيْسَتْقِبمُ  ـْ ِبَشْيء  َوَقاَؿ َبْعُضُي وِح َفَأْمَسَؾ النَِّبيُّ  ُك ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  َتْكَرُىوَنُو َفَقاُلوا َسُموُه َفَسَأُلوُه َعِف الرُّ
ـْ َشْيًئا َفَعِمْمتُ  تسميما﴾ ـْ َيُردَّ َعَمْيِي  َأنَُّو ُيوَحى ِإَلْيِو َفُقْمُت َمَقاِمي َفَممَّا َنَزَؿ اْلَوْحُي َقاؿَ  َفَم

وُح ِمْف َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتـْ َوَيْسأَ ﴿ وِح ُقِل الرُّ ـِ ِإالَّ َقِميبًل  ُلوَنَؾ َعِف الرُّ   ﴾ٗٗ٘﴿﴾ِمَف اْلِعْم
 مسألة﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كحيف تأتيو كمف ىذا الكحديث كغيره مف الكقسئع التي تصف لنس رسكؿ هللا 

كسف أكمل البشر  إذاف ولـ يقل برأؼ عف نفسكسف يسكت كحتى يأتيو الككحي فمـ يستخدـ القيسس ك 
كيقكؿ بسلقيسس  كعقبلً  مقسمسً مف ىك دكنو يأتي  يقكؿ بكحكـ هللا بقيسس فكيف عقبًل كفيمًس كعممًس ال

كحيف أخبرنس بمس  ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾الفقيسء كىذا مس اخبر بو رسكؿ هللا  بل كيختمف فيو مع غيره مف
تعمل ىذه  : ﴿ رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ أنو قسؿفي فترات زمسنيس فقد جسء عف  مةتعممو ىذه األ

كىذا خير  ﴾٘ٗ٘﴿﴾فعموا ذلؾ فقد ضموا إذاوبرىة بالقياس ، ف ُسنةاألمة برىة بالكتاب ، وبرىة بال
 ت في عداد الضسليف عف دينيـ كمس كصفأصبكحعممت بسلقيسس  إذا مةشسىد عمى اف ىذه األ

الفتنة العظمى اال كىـ  ةرسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ كحسؿ أمتو كتفرقيس كذكر كحسؿ الفرقة صسكحب
تفترؽ أمتي عمى بضع  : ﴿ القيسس فقد جسء عف رسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ أنو قسؿ أصكحسب

موف الحبلؿ ويحمموف يـ فتنة قـو يقيسوف األمور برأييـ فيحر أعظموسبعيف فرقة 
مسعكد انو ذكر مسسيتخذه النسس مف جيبلء يستخدمكف أبف كجسء في الخبر عف  ﴾ٙٗ٘﴿﴾الحراـ

قراؤكـ وصمحاؤكـ يذىبوف ، ويتخذ الناس رؤساء جياال يقيسوف ما لـ ﴿: القيسس في قكلو 
 منوليس عاـ إال الذي بعده شر ﴿ قسؿ :  أنو مسعكدأبف عف  أيضسً كجسء  ﴾ٚٗ٘﴿﴾يكف بما كاف 

ولكف ذىاب خياركـ وعممائكـ ويحدث قـو يقيسوف  مف أمة وال عاـ خير مف عاـ وال أمة خير
عمماؤكـ ﴿:  قسؿ أنو أيضسً  مسعكدأبف عف كجسء .  ﴾ٛٗ٘﴿﴾ وينثمـ سبلـاألمور برأييـ فينيدـ اإل

 أنو مسعكدأبف عف كجسء  ﴾ٜٗ٘﴿﴾ جياال يقيسوف األمور برأييـ ءيذىبوف ويتخذ الناس رؤوسا

                                                 
 ٜٕٕ - ٕٕٛص  - ٘ج  -البخسرؼ  -صكحيح البخسرؼ  \ٕٛٔص  - ٛج  -مسمـ النيسسبكرؼ  -صكحيح مسمـ  - ٗٗ٘
 ٗٓٔص  - ٘ج  -الرازؼ  -/ المكحصكؿ  ٜٕ٘ص  -الغزالي  -المستصفى  - ٘ٗ٘
 ٖٔصٔقدامة المقدسي جأبف -/ المنتخب مف عمل الخبلؿ٘ٓٔ – ٗٓٔص  - ٘ج -الرازؼ  -المكحصكؿ  - ٙٗ٘
 ٜٕٛص  -الغزالي  -المستصفى  - ٚٗ٘
البر﴿جسمع بيسف العمـ  عبدأبف ﴾ ك ٘ٙص -ٔج-﴾ / ككذلؾ الدارمي ﴿السنف ٘ٓٔص- ٜج -ركاه الطبراني ﴿المعجـ الكبير  - ٛٗ٘
سنسد كل مف الطبراني كالدارمي جيد٘ٙٔص - ٕج-  ﴾ . كا 

 ٚ٘ص  - ٔج -القيـ أبف  -اعبلـ المكقعيف  - ٜٗ٘



 المطمب بف العزيز عبد عف كجسء.  ﴾ٓ٘٘﴿﴾قدـ بعد ثبوتيا فتزؿ شيءب شيئاً ال تقيسوا  ﴿ : قسؿ
 عميكـ حـر مما كثيراً  أحممتـ بالقياس دينكـ في عممتـ إف إنكـ ﴿ : أنو قسؿ مسعكدأبف  عف

 . ﴾ٔ٘٘﴿﴾لكـ أحل مما كثيراً  وحرمتـ
 أصكحسبكمس كصف  ثبكتيسمسعكد قد كصف القيسس بسنو يزؿ القدـ بعد بأف أبف كممس تقدـ نجد 

لـ يكف  كيقيسكف مس ف بوك كيثممكنو بجيميـ الذؼ يكحككم سبلـالقيسس بسلجيبلء الذيف ييدمكف اإل
صمى هللا عميو ﴿رسكؿ هللا  ةتكحريـ القيسس قد ظير عمى لسسف صكحسباف كمنو نفيـ . بمس قد كسف 

أبف فقد جسء عف ف سبعيتالك  الصكحسبة أكثركمس سنرػ التكحريـ قد صدر مف ﴾ كآلو كسمـ تسميمس
كقسؿ هللا تعسلى أف يحكـ في دينو برأيو ،  حدإف هللا لـ يجعل أل﴿:  انو قسؿ مةكحبر األ عبسس
أبف كقسؿ  .ولـ يقل : بما رأيت  ﴾ٕ٘٘﴿﴾لتحكـ بيف الناس بما أراؾ هللا  ﴿:  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿ لنبيو

انو  كعف مسركؽ  ﴾ٖ٘٘﴿﴾الشمس إال بالمقاييس  إياكـ والمقاييس ، فما عبدت﴿:  أيضسً  عبسس
سيريف يذـ القيسس أبف ككسف  ﴾أخاؼ أف تزؿ قدمي بعد ثبوتيا  شيءب شيئاً ال أقيس ﴿:  قسؿ

إف ﴿ :كقسؿ  ﴾لعمؾ مف القياسييف﴿:  كقسؿ الشعبي لرجل ﴾إبميسمف قاس أوؿ ﴿:  كيقكؿ
لركايست تصريح الصكحسبة فثبت بيذه ا ﴾ٗ٘٘﴿﴾أخذتـ بالقياس أحممتـ الحراـ وحرمتـ الحبلؿ

  .كالقيسس الرأؼكالتسبعيف بإنكسر 
سمعت شريحا جاءه رجل مف مراد ، فقاؿ : ﴿:  انو قسؿبكر اليذلي عف الشعبي  أبك كجسء عف

 يا أبا أميد كـ دية األصابع ؟
 قاؿ : عشر عشر . 

 ؟  - كجمع بيف الخنصر كاالبيسـ -قاؿ : يا سبحاف هللا أسواء ىاتاف 
االذف توارييا العمامة ، والشعر والكمة فإف : يا سبحاف هللا أسواء أذنؾ ويدؾ ؟ فقاؿ شريح 

سبقت قياسكـ فاتبع وال تبتدع ،  ُسنةفييا نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، ويحؾ إف ال
 فإنؾ لف تضل ما أخذت باألثر .

في ميده أكاف  قتل وىذا الصبي ﴾٘٘٘﴿بكر : قاؿ لي الشعبي : يا ىذلي لو أف أحنفكـ أبوقاؿ 
  ﴾ٙ٘٘﴿القياس ﴾ ديتيما سواء ؟ قمت : نعـ . قاؿ : فأيف
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ف كقعت عمى كجكه ال يمكف معيس دخكؿ القيسس فسلذي ةالشرعياألكحكسـ ف : إكمف ىنس نقكؿ 
المختمفيف  اتفسؽبسختبلؼ المتفقيف ك  كجدنس الشرع كارداً  يقكلكف  عميو يقكلكف بسلقيسس كيعكلكف 

في الصكـ كاسقسطو عنيس في الصبلة كىي أككد مف الصـك  القضسء عمى الكحسئض بكجكب
عمى المسسفر القضسء فيمس قصر في الصكـ كاسقسطو عنو فيمس قصر مف الصبلة  كالكجكب

فقط دكف  الطيسرةبأف أنظف مف البكؿ كالغسيط المذيف يكج كالغسل بخركج المني كى ككذلؾ كجكب
ف كسنت األمة الكحسنسء كا  إلى  النظر إبسكحةككذلؾ  الغسل لى مكحسسنيس ككحظر ذلؾ مف الكحرة كا 

كجب تغيير  صكحيكحسً كسف القيسس فإف ؟  الشريعة ىذه كحسؿك كيف يسكغ القيسس  نقكؿ :فشكىسء 
ذاك  يس كجب تركو كالتبرء منوأكحكسمف كسف القيسس يخسلف الشريعة ك ا  ك  مسذكرنسه كمس تركنسه  كسف ا 

ة التي أعتمدىس لييلح كالمفسسد اإلالمصس إدراؾعف  يداً كسف بعالقيسس متصف بيذه الصفست 
نس هللا بو كجعمو كمس تقكلكف مر أل جسئز ف كسف أستخداموا  ك . و كقكانينو أكحكسمالمشرع في أصدار 

كحكـ إلى  يكذا ميزاف أقتنعتـ بعدالتو كىك يميل مف كحكـلفتعسس  كسف ىذا ىك الميزاف إذاف الميزاف
يكذا ميزاف أخرج مف لكتعسس  .المتنسقضو في اصدار نتسئجو التي تعطي الكجكه  وكيخسلف نفس

أسفل السسفميف كجعمو رجيمس فيل نستخدـ ىكذا ميزاف تتمسيل كفتسه ببل إلى  كسف مف المقربيف
أنستبدؿ الذؼ ىك خير بسلذؼ ىك شر لنس كسبب اختبلفنس كتفرؽ كممة المسمميف كجعميـ بأف كحس

 . شيعس ككبل يدعي كصبل بكحكـ هللا ككحكـ هللا منيـ برؼء 
، ككحديث معسذ في في الشريعة سلقيسسب أنيس تجكز العملبقسلكا  أكحسديثالقيسس بأىل  ستدؿالقد 

فسلقيسس  جتيسدداـ النص أجسز اإل مسفقسلكا  ، جتيسدداخل تكحت اإل ، فجعمكا القيسس الرأؼ إجتيسد
كحديث كقد بينس في مبكحث اإلجتيسد بطبلف ىذا الكحديث المكضكع كمس اف ىذا ال ! أيضسً جسئز 

 متعسرض مع كحديث آخر كعف معسذ نفسو قد نقمو أىل الكحديث كقد بينسه في كحينو .
كىذا الصكحسبة عمى العمل بو  إجمسعأمس مس استدؿ بو الفقيسء عمى كحجية القيسس كىك قكليـ ب

الصكحسبة صح عنيـ التكحذير مف القكؿ عمى هللا تعسلى  أصبًل ألف بسطل كلـ يكحصل إجمسع
 ، فيككف  ، كالقيسس ظف ، كمس عداه ظف ، كالعمـ ىك اليقيف بغير عمـ ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿ كرسكلو

عمى أنيـ قد صركحكا بسلنيي عف العمل بسلقيسس  القيسس الفقيي داخبًل فيمس أجمعكا عمى تكحريمو
ثر فكيف كاف النسىيف عف العمل بو كُ  جمسعف كاكحدا منيـ قد نيى عف القيسس بطل اإلأفمك ثبت 

ًس إجمسعمسعكد كالتكحذير منو ككيف يككف أبف فيو عف  ًس كقد صح نصإجمسعكيف يككف ف
التسبعيف أك ىك ؟! أال ينكر عميو أكحد مف الصكحسبة  إجمسعفأؼ !!  كالشعبي يمقي القيسس بسلكحش

 في الديف . القيسس ليس بشرع كال يمتفت إليوالصكحسبة أف أكثر  أقكاؿكالذؼ يثبت مف قكلو ىذا ؟ 

كيفية القيسس  أيضسً عنيـ  فكاجب أف يصح الصكحسبة كفرض المكحسؿ ليس بمكحسؿ إجمسع حكلك ص
 كلـ نر صكحسبيًس يشركحو لنس فبسلمعنى كالشرح لـ يكف بسلنصفإف أنكاعو ك  كمسسلكو كأركسنو كشركطو



 معمكمًس عندىـ كيجمعكف عميو كيترككف األمة ببل بيسف لو فكيف يككف  تسبعيًس يبينو لنس نجدكلـ 
 ! دليبنكا لنس ىذا البيسف المفقك  الفقيسء بعد سنيف عديدةجسء  كحتى

مف لـ يترؾ ﴿: أنو قسؿ كحنيفة أبك جسء عفقد ف أيضسً  أمس الذيف عممك بو نراىـ يكحذركف منو
﴾ٚ٘٘﴿﴾القياس في مجمس القضاء لـ يفقو

أىل  نطسلب بكحسب قكؿ إمسـ القيسس عند كنكحف 
فسلقيسس غير  الشرع كحتى يصدقكا في عمميـإلى  تيجتوأف يترككه في اإللزاـ كعدـ نسبة ن القيسس

  . القيسسإمسـ  كىك في مجمس القضسء ممـز عند أبي كحنيفة

ىذا  : ؿك قن . المعتزلي ىك النظسـ ﴾الشرع ال قياس في﴿: مف قسؿ أكؿ ف : إيقكؿ قسئل كلعل 
س في كحديث أبف ىنسلؾ العديد مف الصكحسبة كالتسبعيف قد ذكركا القيسس كمس ذكرن ألفغير صكحيح 

لـ يقس خشية  كغيره مف الصكحسبة كصح عف مسركؽ أنو﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾  االكـر مسعكد عف النبي
إيسس بف  القسضي كذلؾك  الكحراـ أف تزؿ قدمو أخذًا مف تكحذير هللا تعسلى في تكحريـ الكحبلؿ كتكحميل

يقكؿ  الشعبي ككسف كغيرىمس لفراىيدؼا أكحمدالخميل بف  كسف يبطل القيسس ككذلؾ معسكية بف قرة
 كلك كسف القيسس شرع مف هللا مس تجرأ الشعبي ﴾ٛ٘٘﴿﴾ الحش إذا جاءؾ فألقو في ﴿ : عف القيسس

 جعفر الصسدؽ اإلمسـ أنكر ككذلؾ . مف الصكحسبة كعسصرىـ كقد لقي مئست ةأ عميو ىذه الجر 
ممو بسلقيسس في مكحسجة عمى أبي كحنيفة ع فقيسء العسمةصكحيح عند  بإسنسد ﴾عميو السبلـ﴿

اث شيء في الديف لـ يكف في عصر كحدالسمف أل ، ككذلؾ استمر اإلنكسر مف معركفة مشيكرة
فكيف  جسء بعد ىؤالء كميـ المعتزلي النظسـ أف كمعمـك ﴾تسميمس كسمـ كآلو صمى هللا عميو﴿النبي 
سـ المعتزلي ؟! إنمس ىك مأخكذ مف النظ ككيف يككف بطبلف القيسس نفي القيسس مفأكؿ  يككف 

التي  ةبسلقكؿ بيذه المقكلأخذكا  منكرؼ القيسسلقيسس مس يمزمكف بو اأىل لكف كحيف لـ يجد 
  .ذكرنسىس

نمس ىي  الشرعإلى  ال دليل يجيز العمل بسلقيسس كنسبة نتسئجو نوإ:  الكحسصلك  ات ظنية إجتيسدكا 
 . الصكحيكحة فقط ُسنةرجسؿ كالمعتبر في الشريعة ىك الكتسب كال أقكاؿك 

االربعة مع العسمة ىذا المقسـ نككف قد أنتيينس مف بيسف مجمل لكحسؿ القيسس عند مذاىب إلى  
الكحديث كالذيف ىـ مكحل اعتمسد فقيسء أىل اثبست بطبلنو بسلدليل الركائي الذؼ نقمو جممة مف 

و فكيف يجكز لكـ مخسلفة النص صراكحًة كسنت النصكص كاردة بتكحريم إذاالمذاىب االربعة ف
 نرضسه لكـ غفر هللا لنس كلكـ كلجميع المسمميف .  ال عمل بخبلؼ النصكص فيذا مسكال

                                                 
 ٙٚٓٔص  - ٛج  -كحـز أبف  -االكحكسـ  - ٚ٘٘
 الكحش : مكسف قضسء الكحسجة - ٛ٘٘



 

 ية :اإلمامالقياس عند 
 في مدرسة آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ : القياسأواًل : حاؿ 

﴾ لـ يستعمل القيسس كلـ يؤمر بأستعمسلو تسميمس كسمـ كآلو صمى هللا عميو﴿تقدـ الكبلـ اف النبي 
عمييـ ﴿ف الكثير مف الصكحسبة كالتسبعيف كسنكا ينكركف القيسس أمس أىل البيت كمس ثبت لدينس ا

 في شريعة هللا تبسرؾ كتعسلى .مف أشد المعسرضيف لمقيسس  أيضسً يـ فإن﴾ السبلـ
خسرج  ستعمسؿ القيسس كأداةكسنت أيضًس مف أشد المعسرضيف الية القديمة اإلمسملمدرسة إف ا

 جتيسدلمعمل بسإل ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاأل أصكحسب مف يدةالعد لمكحسكالتاالنصكص مع كجكد 
ككمس ذكرنس في  بسلرفض كاالنكسر ﴾مييـ السبلـع﴿ أىل البيتكلكنيس جكبيت مف قبل  القيسسي

عنو  ﴾ميو السبلـع﴿ اإلمسـدمحم بف كحكيـ جسء يريد الرخصة بسلقيسس فنيسه مبكحث اإلجتيسد مف أف 
 ىمؾ مف ىمؾ يا بف حكيـ ، قاؿ دمحم بف حكيـ : وهللا ىييات ىييات ، في ذلؾ وهللا ﴿قسئبًل : 
  ﴾ٜ٘٘﴿﴾يرخص لي في القياسإال أف  ما أردت

﴾ يستأذنو في القيسس فنيسه السبلـ ميوع﴿ككذلؾ سمسعة بف ميراف جسء إلى أبي الكحسف الكسظـ 
القياس ما لكـ ولمقياس ، إنما ىمؾ مف ىمؾ مف قبمكـ ب﴿  ﴾ أيضًس قسئبًل :السبلـ ميوع﴿اإلمسـ 

ذا جاءكـ ما ال تعمموف فيا وأومى بيده إلى  ، ثـ قاؿ : إذا جاءكـ ما تعمموف فقولوا ، وا 
  ﴾ٓٙ٘﴿﴾فيو

﴾ طيمة تمؾ السنيف السبلـ مييـع﴿إف ىذا الرفض كاالنكسر الذؼ شيده األصكحسب مف األئمة 
يبة القيسس قبل الغأك  سلرأؼالكتب في الرد عمى مف عمل بدعى بعض المكاليف إلى تأليف 

االستفادة في  ﴿الصغرػ كبعدىس ، فقد صنف عبد هللا بف عبد الركحمف الزبيرؼ كتسبس أسمسه : 
كصنف ىبلؿ بف أبي الفتح  ﴾ والقياس جتياداإل أصحابالطعوف عمى األوائل والرد عمى 

الرد عمى مف رد آثار الرسوؿ واعتمد عمى نتائج  ﴿:  أسـالمدني كتسبس في المكضكع ب
 .﴾العقوؿ
كالقيسس كاالستكحسسف كأف ىذه األمكر ليست  الرأؼك  جتيسدينكركف اإل الفقيسء ةجممة مف ثقسككسف 

 بسلقيسس ـعممي الجنيدكأبف  العمسنيعقيل أبي أبف كليذا أنكركا عمى  بشيءية اإلمسممف مذىب 
 تمؾ الفترة كسنت تتسـ بمكاالةاإلمسمية إال أف  مف كبسر فقيسء يـمع أن أقكاليـكحد رفضكا إلى 

 عمى طريقة المخسلفيف يفتيك  أفقيو يتجر أؼ  كحد رفض﴾ إلى عمييـ السبلـ﴿ آلؿ دمحم كالتسميـ

                                                 
 ٕٖ٘ص  - ٔج  -الكحر العسممي  -الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة  - ٜ٘٘
 ٕٖ٘ص  - ٔج  -الكحر العسممي  -الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة  - ٓٙ٘



ككمس ذكرنس في مبكحث اإلجتيسد عند بعد الغيبة مس إلى فترة  ىك عميو عمى مسالكحسؿ  كظل
 اإلمسمية.

  
 

 بعد الغيبة :اس يالقثانيًا : 
سبلـ﴾ لكل أنكاع القيسس في شريعة رب بعد أف ذكرنس الرفض الرادع مف أئمة اليدػ ﴿عمييـ ال

 أبف أبيكىمس  بسلشيخيف مس يعرؼالعسلميف كمس أف غيب القـك أمسميـ كحتى ظير لسسكحة الفقيسء 
صسكحب  اإلمسميةعند  جتيسدجنيد كيعد العمسني كمس ذكرنس في مبكحث اإلأبف عقيل العمسني ك 

الجنيد كقد سسيرىـ العديد مف  ثـ تبعو بعد ذلؾ أبففي عصر الغيبة كؿ االنقبلب الفقيي األ
الفقيسء في أستعمسؿ الرأؼ كالقيسس في نفس األكحكسـ الشرعية كمس أنو قد تصدػ ليـ العديد مف 

 . ﴿ركحمو هللا﴾ الفقيسء كعمى رأسيـ الشيخ المفيد 

مع  صكؿية تدرس في مدارس الفقو كاألأصكلقسعدة  ﴾نةعملا عميو﴿ إبميس اليكـ قيسس أصبحلقد 
أنكاعًس مف القيسس منيس مس  القيسس كلكنيـ استثنكا كاقد كحرم﴿عمييـ السبلـ﴾  األئمةبأف قكليـ 
كالقيسس المنطقي كمس يعرؼ أيضًس بتنقيح المنسط  االكلكية قيسس منصكص العمة كقيسسيعرؼ ب

 هالفقيسء المسضيف ىذ انكر جممة مفكمس سلقيسس الشرعي كالتي أعتبرىس الفقيسء عندىـ كلقبكىس ب
 . القيسس ع مف األنكا 

عدة ركايست إف األخبسر الشريفة لـ تستثني أؼ نكع مف أنكاع القيسس بل عمى العكس فقد جسءت 
﴿عميو ركؼ عف أبي شيبة الخراسسني قسؿ : سمعت أبس عبد هللا  منيس مس بسلجممة سييقسمال تذـ

اييس مف الحق المقاييس طمبوا العمـ بالمقاييس فمـ تزدىـ المق أصحاب إف ﴿ يقكؿ : السبلـ﴾
ف ديف   ﴾ٔٙ٘﴿﴾هللا ال يصاب بالمقاييس إال بعدا وا 

قيسس كمس ىك بيف كبيذا  قد ذكر في ىذه الركاية المقسييس كىي جمع ﴿عميو السبلـ﴾ اإلمسـف إ
: ذميس كميس بقكلو  لمقيسس كمع ذلؾ قد أنكاعيعمـ بسنو ىنسلؾ عدة  ﴿عميو السبلـ﴾ فإف اإلمسـ

ف ديف هللا ال يصاب﴿  .﴾ قاييسبالم وا 
إف قكؿ اإلمسـ ﴿عميو السبلـ﴾ لـ يعمل بو مع شديد االسف كىذا مس سيبلكحظو القسرغ الكريـ فيمس 

 يمي .
 

 ية :اإلمامف مف ييصولعند األالقياس 

                                                 
 ٖٗص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٔٙ٘



كقيسس تنقيح المنسط ييف عمى كحجية قيسس األكلكية كقيسس منصكص العمة صكلجميكر األ أجمع
 عمى بيسف معنى كل مفاآلف كسكؼ نستي الستقراء ككذلؾ القيسس المنطقي أك مس يعرؼ بس ،

 : ييفصكلاأل سفيي كمس قسؿ أنكاع المقسييس التي اقركىس
 

 : قياس االولويةأواًل : 

نشأ ىذا القيسس كتربى في مدرسة إبميس ﴿عميو المعنة﴾ كمس استدؿ بذلؾ جممة مف الفقيسء كمنيـ 
عميو ﴿ إبميسبقيسس  وكشبي ةس االكلكيعمى بطبلف قيس كحيف استدؿ السيد نعمة هللا الجزائرؼ 

أنو  : مباحثة جرت بيني وبيف بعض عمماء العامة ، فكاف مف جممتيا: ﴿  قسئبل ﴾المعنة
مذىبو في :  العمـ . فقمت لوأىل و مف ألن والفروع ، صوؿسألني عف مذىب الشيطاف في األ

 ألف ال تعجل:  قمت لومذىب األشعري وفي الفروع مذىب الحنفية ، فأخذه الغضب . ف صوؿاأل
أغويتني القعدف ليـ  : فقولو تعالى : ﴿فبما صوؿكتاب هللا الصادؽ أخبر بو ، أما في األ

الفروع : فإباؤه عف السجود  هللا تعالى . وأما فيإلى  صراطؾ المستقيـ﴾ فقد نسب االغواء
بيف بالقياس ، نعـ الفرؽ  لقولو : ﴿خمقتني مف نار وخمقتو مف طيف﴾ حيث إنو عمل

أبي حنيفة مف باب قياس  القياسيف أف قياس الشيطاف كاف مف باب قياس األولوية وقياس
ف اشتركا في عدـ   ﴾ٕٙ٘﴿﴾الحجية المساواة ، وكـ بينيما مف التفاوت ، وا 

يرػ اف السجكد الدـ  إبميسبعينو فكسف  ىك قيسس االكلكية ة﴾عميو المعن﴿ إبميسقيسس  إفنعـ 
عميو ﴿فقسس قيسس اكلكية بيف نسريتو كطينية ادـ  و اكلى بسلسجكدنأل منقصة لو ﴾عميو السبلـ﴿

ْنُو َخَمْقَتِني ... ﴿﴾ : المعنةعميو ﴿ إبميس كىذا مس ذكره الكتسب الكريـ كحيف قسؿ ﴾السبلـ َأَنْا َخْيٌر مِّ
إلى  فمـ يستطع النظر ﴾السبلـ عميو﴿فقسس نسريتو بطينية أدـ  ﴾ٖٙ٘﴿﴾ِمف نَّار  َوَخَمْقَتُو ِمف ِطيف  

  ككمس ذكرنس . ﴾عميو السبلـ﴿كنكرية نبي هللا أدـ  الفرؽ الشسسع بيف نكرية النسر
كمف ىنس نفيـ إف إبميس نظر إلى النسر كالطيف كقسؿ اف االكلى اف يسجد أدـ لي كليس العكس 

فميس ابعسد تفكؽ العقكؿ البشرية التي اعتسدت عمى فيـ  هللا غير معمكمة أكحكسـاف العمة في 
كحكمًس  ﴾عميو المعنة﴿ إبميسًس كمس بنى أكحكسم ى فيميس العقميعم فتبني سطكحيسً ئل فيمًس المسس

كمس سيأتي الكبلـ في قيسس مستخدمس عقمو  ﴾السبلـ عميو﴿سجكده الدـ  مسألةفي  ظسىريسً 
 . منصكص العمة فتأمل
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قد جعمكا إف أكؿ مف كضع ليذا القيسس كحجة في الديف ىـ فقيسء العسمة عمى اختبلؼ مشسربيـ ف
َما ُىَو : ﴿لمقيسس أنكاعًس كاقسسمًس كمف أنكاعو مس ذكره صسكحب البكحر المكحيط في النكع السسدس 

 . ﴾ٗٙ٘﴿﴾َأْوَلى ِمْف اْلَمْنُصوصِ 
إننس قد نسقشنس كحجية القيسس عند فقيسء العسمة فيمس تقدـ مف الكبلـ كال يسعنس ىنس إال القكؿ بأف 

يف شفتي إبميس ﴿عميو المعنة﴾ ثـ بعد ذلؾ دخل في مدارس ىذا النكع مف القيسس قد نشأ كتربى ب
المخسلفيف آلؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ كمس اف كبر كأشتد عكده كحتى دخل في مدارس األصكلييف 
مف اإلمسمية بعد غيبة كلي هللا ﴿عميو السبلـ﴾ كأصبح اليكـ قسعدة يعتمد عمييس كال تجد فقييس إال 

في منبر الدرس أك في أؼ مكسف آخر كحيث نجدىـ يقكلكف  ﴾ في كبلمة سكاءً االولىكيذكر ﴿
كمس إلى ذلؾ مف البيسف الذؼ يسكحر  ﴾كاف االولى بؾ﴿ك ﴾كاف مف باب االولى ﴿دائمًس 

 السسمعيف .
 

 مناقشة حجية قياس االولوية :

َيْرُىَما َوُقل اَل َتُقل لَُّيَما ُأؼّ  َواَل َتنْ ﴿:  تعسلى ولك القيسس كضعت بداللة ق ىذا النكع مفف كحجية إ
﴾ اؼريـ أنكاع األذػ الزائدة عمى الػ﴿بسلقيسس عمى تكح الفقيسء ستدؿأف.  ﴾٘ٙ٘﴿﴾لَُّيَما َقْواًل َكِريماً 

 كاخذكا ﴾قياس االولوية﴿ية سمكىس بػأصكلمف قبيل الضرب كالشتـ كغيرىس فكضعكا قسعدة أؼ 
 . كسفةيعتمدكنيس في المسسئل الفقيية 

قسؿ فيو إنو منقكؿ  هكالذؼ انكر  آخركف كقسؿ بو  ىذا النكع مف القيسس مف الفقيسء ةجمم انكركمس 
األذػ الستفسدة ذلؾ المعنى مف المفع مف غير تكقف  أنكاعالمنع مف إلى  عف مكضكعو المغكؼ 

أدنى العقوؽ  ﴿قسؿ :  أنو ﴾عميو السبلـ﴿هللا  كحيث جسء عف أبي عبد عمى استكحضسر القيسس
 . ﴾ٙٙ٘﴿﴾ لنيى عنو أىوف منو اً شيئأؼ ، ولو عمـ هللا عز وجل 

مس  الشريفة منيس خبسراأل بل كبطبلف االعتمسد عميو ىك مس جسء في يدؿ عمى عدـ كحجيتوالذؼ ك 
ككذلؾ الكميني في الكسفي كالطكسي في  كتسب الديستمف ال يكحضره الفقيو ركاه الصدكؽ في 

ما تقوؿ في  ﴾السبلـ عميو﴿قمت ألبي عبد هللا ﴿ قسؿ :  أبف تغمب أنوبأف عف أ تيذيب األكحكسـ
 رجل قطع إصبعا مف أصابع المرأة كـ فييا ؟ 

  . قاؿ عشرة مف اإلبل

                                                 
 ٜٖٕص -ٙج -البكحر المكحيط  - ٗٙ٘
  ٖٕسكرة اإلسراء آية  - ٘ٙ٘
 ٖٛٗص  - ٕج  -ي الشيخ الكمين -الكسفي  - ٙٙ٘



  ؟ قمت : قطع اثنيف
 .عشروف  : قاؿ

 قمت : قطع ثبلثا ؟ 
 قاؿ : ثبلثوف . 

  قمت : قطع أربعا ؟
 قاؿ : عشروف . 

يو عشروف ؟ إف عم قمت : سبحاف هللا يقطع ثبلثا فيكوف عميو ثبلثوف ، ويقطع أربعا فيكوف 
 شيطاف .  ىذا كاف يبمغنا ونحف بالعراؽ فنتبرأ ممف قالو ، ونقوؿ : الذي قالو

 المرأة تعاقل الرجل إف ﴾صمى هللا عميو وآلو  ﴿إف ىذا حكـ رسوؿ هللا بأف ميبل يا أ :فقاؿ 
، إنؾ أخذتني بالقياس بأف أ النصف ، ياإلى  ثمث الدية ، فإذا بمغت الثمث رجعت المرأةإلى 
 ﴿بعد قكلو :  -كزاد  في كتسب المكحسسف ، البرقي كركاه ﴾ٚٙ٘﴿﴾إذا قيست محق الديف ُسنةوال

تؤمر بقضاء صوميا وال تؤمر  ال تقاس ، أال ترى أنيا ُسنةإف ال ﴿ – ﴾إنؾ أخذتني بالقياس
﴾ٛٙ٘﴿﴾بقضاء صبلتيا 

 . 
 النكع مف القيسس الصراكحة في كحرمة ىذا مس في الخبر المذككر مف ى القسرغ الكريـكال يخفى عم

كذلؾ كاضح في دية االصسبع االربعة فكسف االكلى كفق قيسس االكلكية اف تككف الدية عمى 
كليس عشركف كىذا مس أُشكل كحتى عمى  مف اإلبلاالصسبع االربعة المقطكعة مف المراة اربعكف 

ندمس سمع ابأف أبف تغمب كنعت ىك كأصكحسبو الذؼ يقكؿ بأف الدية عشركف بسلشيطسف كتفسجسء ع
الكحكـ مف أبي عبد هللا الصسدؽ ﴿عميو السبلـ﴾ . كىذا كأمثسلو خير دليل عمى بطبلف قيسس 

 االكلكية .
كمف األخبسر الدالة عمى بطبلف ىذا القيسس بسلتكحديد بل كل أنكاع القيسس التي تستخدـ في نفس 

 عف ؼ في لب المبسبالقطب الراكندعف األكحكسـ الشرعية مس نقمو الميرزا النكرؼ في المستدرؾ 
لديف بالقياس ، لكاف باطف ااما لو كاف  ﴿ :أنو قسؿ في كحديث  ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أمير

 كالمكحقق البكحراني نقمو العبلمة المجمسي ككذلؾ مس ﴾ٜٙ٘﴿﴾الرجميف أولى بالمسح مف ظاىرىما 
عشر شيعتنا يا م ﴿ : ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أمير عف ﴿عميو السبلـ﴾تفسير العسكرؼ  عف

أف  حاديث، تفمتت منيـ األ ُسنففإنيـ أعداء ال الرأي أصحابوالمنتحميف مودتنا ، إياكـ و 
أف يعوىا ، فاتخذوا عباد هللا خوال ، ومالو دوال ، فذلت ليـ الرقاب ،  ُسنةيحفظوىا ، وأعيتيـ ال
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 ٕ٘ٙ - ٕٗٙص  - ٚٔج  - الميرزا النكرؼ  -مستدرؾ الكسسئل  - ٜٙ٘



قيف وىـ مف الكفار الصاد ئمةوأطاعيـ الخمق أشباه الكبلب ، ونازعوا الحق أىمو ، وتمثموا باأل 
وف فأنفوا أف يعترفوا بأنيـ ال يعمموف ، فعارضوا الديف بآرائيـ مالمبلعيف ، فسئموا عما ال يعم

فضموا وأضموا . أما لو كاف الديف بالقياس لكاف باطف الرجميف أولى بالمسح مف 
 . ﴾ٓٚ٘﴿﴾ظاىرىما

 

فقد  العمل بقيسس االكلكية الصراكحة في تكحريـ ﴾عميو السبلـ﴿المؤمنيف  أميركالمبلكحع مف قكؿ 
مف  ﴾أولى﴿كمسح البسطف  مسح بسطف القدميف ﴾االولى﴿كسف  الديف لك عمل بسلقيسسبأف ذكر 

ه . كىذا الكحديث فيو داللة صريكحة مف ظسىر  أكثرلمس يتعرض بسطف القدـ لمنجسسة  مسح الظسىر
 عمى النيي عف العمل بقيسس االكلكية .

ألبي كحنيفة  السبلـ﴾ عميو﴿مس كرد مف قكؿ الصسدؽ لخصكص كمف الركايست التي جسءت بيذا ا
أف قاؿ : ويحؾ أييما إلى  مف قاس إبميس ،فإف أوؿ اتق هللا وال تقس الديف برأيؾ ،  ﴿: 

هللا عز وجل قد قبل في قتل فإف الزنا ؟ قاؿ : قتل النفس . قاؿ : أو ، قتل النفس  أعظـ
الصـو ؟ قاؿ أو ، الصبلة  أعظـأييما  : . ثـ قاؿ النفس شاىديف ولـ يقبل في الزنا إال أربعة

وال تقضي الصبلة ، فكيف يقـو لؾ قياس ؟  : الصبلة . قاؿ : فما باؿ الحائض تقضي الصـو
 ﴾ٔٚ٘﴿﴾ فاتق هللا وال تقس

كالمبلكحع أيضًس مف قكؿ الصسدؽ ﴿عميو السبلـ﴾ كأكحتجسجو مع النعمسف بأف االكلى اف يككف في 
بدال مف اثنيف كلكف الشرع أمر بسثنيف فسقط ىذا القيسس ككذلؾ في  قتل النفس اربعة شيكد

الصكـ كالصبلة فإف االكلى اف تقضي المرأة صبلتيس ألنيس اكجب مف الصكـ كلكف الشرع أمر 
 بسلعكس فأنكسر قيسس االكلكية كضرب بو عرض الجدار .

ممنكعس في  لؾ قيسسسالتي يقف عمييس المتتبع كقد دلت عمى ككف ذ خبسرمف األ إلى غير ذلؾ
بسلمنع عف العمل  ﴾عمييـ السبلـ﴿عنيـ  خبسر، مع أنو قد استفسضت األالشرع اإلتيسف بو 

 أىل البيتبقكؿ مطمق مف غير تخصيص بفرد بل صسر ذلؾ مف ضركريست مذىب  بسلمقسييس
ف ديف و  : ﴿ كالذؼ فيو ﴾عميو السبلـ﴿أبس عبد هللا ككمس بينس فيمس تقدـ قكؿ ﴾ عمييـ السبلـ﴿ ا 

تعالى  إف أمر هللا ﴿ انو قسؿ : ﴿عميو السبلـ﴾ وعنكذلؾ جسء ك  ﴾ٕٚ٘﴿﴾هللا ال يصاب بالمقاييس 
معصية أوؿ  ذكره ال يحمل عمى المقاييس ، ومف حمل أمر هللا عمى المقاييس ىمؾ وأىمؾ ، إف

 إبميس أف يسجد ظيرت مف إبميس المعيف حيف أمر هللا مبلئكتو بالسجود آلدـ فسجدوا وأبى
خمقتني مف نار  : كفره قولو : أنا خير منو ثـ قياسو بقولوأو فقاؿ : أنا خير منو فكاف 
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بعزتو ال يقيس أحد في  وخمقتو مف طيف ، فطرده هللا عف جواره ولعنو وسماه رجيما وأقسـ
 . ﴾ٖٚ٘﴿﴾دينو إال قرنو مع عدوه إبميس في أسفل درؾ مف النار

المقسييس . فمس يظير مف  أنكاععمى بطبلف كل  ةسثرة داللالمتك يمسأمثسلف ىستيف الركايتيف كفي إ
فإف األخبسر كسفمة بردىـ ككف قيسس االكلكية ليس مف بسب القيسس  مف اإلمسميةبعض فقيسء 

كابطسؿ مس اعتقدكا صكحتو كيف ال ؟ كاف قيسس االكلكية ىك قيسس نفس قيسس إبميس الذؼ اخرجو 
 مف ركحمة هللا كادخمو في غضبو كسخطو .

غفمة عف مبلكحظة أك  النصكص إجتيسد في مقسبلف القكؿ بكحجية ىذا النكع مف القيسس إنمس ىك إ
بيذا القيسس  ألخذذكركه مف ا كمنصكص عمى أنو يمكف الجكاب عمس ثسبت خبسراأل فيمس ىك 
لمكالديف كحيث  البر، لمنسفستو لكجكب  ثبت أكال كبسلذات بمنطكؽ الكبلـ لمتأفيف إنمسالكحكـ بأف 
أدنى العقوؽ أؼ ، ولو عمـ هللا عز وجل ﴿ أنو قسؿ : ﴾عميو السبلـ﴿عف أبي عبد هللا جسء 
﴾ٗٚ٘﴿﴾أىوف منو لنيى عنو شيئاً 

  

؟ كلمسذا ىذه القسعدة  فذإفممسذا القيسس  مف االؼ أكثرهللا قد نيى عف مسىك بأف عممنس  إذا
ىذه القسعدة بأف ؿ البعض ءكقد يتسس الفقيو أدكاتفي جممة  الشيطسنية تكـر كيدافع عنيس كتدخل

 ؟  المثسؿ ليس بيس شيء عمى كحسب
ادخمكه في عممية  ف ىذا المثسؿ اخذه الفقيسء الثبست كحجية ىذا النكع مف القيسس كقدإ : نقكؿ

مستعينيف بو فبل يغرؾ المثسؿ كال  الشرعية فسثبتكا العديد مف المسسئل الفقييو كحكسـاستنبسط األ
ال مف انعـ هللا عميو كجعل لو نكرًا إ يراه المس ُيرػ كمنيس  يس مسيستدرجؾ الشيطسف بكحبسلو فمن

 . يستضيء بو
 اإلمسـالكحر العسممي في كتسبو كسسئل الشيعة كحيث ذكر قكؿ  كمف جممة مف انكر ىذا القيسس ىك

ال تقاس ، أال ترى أف المرأة تقضي صوميا ،  ُسنةإف ال﴿قسؿ :  كحيف ﴾عميو السبلـ﴿الصسدؽ 
:  فعقب عمى ىذه الركايو قسئبلً  ﴾إذا قيست محق الديف ُسنةاف البأف أ تيا ، ياوال تقضي صبل 

 كمس.  ﴾٘ٚ٘﴿﴾األولوية داللة عمى بطبلف قياس - جداً وىي كثيرة  -فيو وفي أمثالو  : أقوؿ﴿

كعقد لو بسب  أيضسً  ئمةاأل أصكؿالميمة في  في كتسبو الفصكؿ ةانكر الكحر العسممي قيسس االكلكي
الشرعية حتى قياس  حكاـنفس األ القياس في أنواعمف  شيءاز العمل بعدـ جو ﴿سمسه 

القيسس منيس مس جسء عف  أنكاعجميع  فذكر فيو عدة ركايست استدؿ بيس عمى بطبلف ﴾ األولوية
يرد عمينا  ﴿ أنو قسؿ لو : في كحديث ﴾عميو السبلـ﴿سمسعة بف ميراف ، عف أبي الكحسف مكسى 

ما يشبيو فنقيس عمى  بعض وعندناإلى  ، فينظر بعضنا يءشالصغير ليس عندنا فيو  شيءال
                                                 

 ٙٗ – ٘ٗص  - المصدر السسبق - ٖٚ٘
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بالقياس ، ثـ قاؿ : إذا جاءكـ  ىمؾ مف ىمؾ مف قبمكـ إنماأحسنو ؟ فقاؿ : ما لكـ ولمقياس ، 
ذا جاءكـ ما ال تعمموف فيا  . ﴾ٙٚ٘﴿﴾فيوإلى  وأومى بيده ما تعمموف فقولوا ، وا 

 ﴾السبلـ ـعميييخ لقسنكف التسميـ آلؿ دمحم ﴿إنمس ىك ترس ﴾عميو السبلـإف كبلـ اإلمسـ الكسظـ ﴿
كالقيسس كغيره مف األصكؿ العقمية التتنسسب مع ىذا القسنكف اإلليي بل ىي تقدـ كاضح عمى 

 المعصكـ كتجسز لكحدكد هللا . 
الى ىنس نكتفي بيذا البيسف لكي نتعرؼ فيمس يمى عمى أقكاؿ القسئميف بكحجية قيسس االكلكية مف 

 . الفقيسء اإلمسمية
 

 القائموف بحجية قياس االولوية :

قيسس االكلكية ليس فيو خبلؼ كال نزاع بأف اييسـ النسس  األصكلييفالفقيسء  لقد كحسكؿ العديد مف
نسصر مكسـر الشيرازؼ كحيث قسؿ الشيخ بيذا الكبلـ ىك  القسئميف ةمتفق عميو كمف جمم أمربل انو 

يقوؿ تعالى : وال تقل ليما  مثبلً لوية ، فيقوؿ ببطبلف القياس يستثني قياس األو  إف مف﴿: 
 مورد البحث مف اآليةتنيرىما ونفيـ بطريق أولى أال نؤذييما مف الناحية البدنية . و  اؼ وال

  ﴾ٚٚ٘﴿﴾قبيل قياس األولوية وليس ليا ربط بالقياس الظني مورد الخبلؼ والنزاع

لقيسس كقسؿ بكحجيتو في عمى ىذا النكع مف ا الفقو أصكؿكأكد الشيخ دمحم رضس المظفر في 
كالعبلمة  -نصوص العمة وقياس األولوية ذىب بعض عممائنا م ﴿:  مكاضع عدة منيس قكلو

أنو يستثنى مف القياس الباطل ما كاف " منصوص العمة " و " قياس األولوية " إلى  -الحمي 
اس شامل بالقي ألخذإف الدليل الداؿ عمى حرمة ا  . وبعض قاؿ : ال القياس فييما حجةفإف 

 ىما . إستثناءلمقسميف ، وليس ىناؾ ما يوجب 
ا إستثناءوالصحيح أف يقاؿ : إف " منصوص العمة " و " قياس األولوية " ىما حجة ، ولكف ال 

 . ﴾ٛٚ٘﴿﴾ مف القياس ، أل نيما في الحقيقة ليسا مف نوع القياس ، بل ىما مف نوع الظواىر
 ليس مف نكع القيسس أنو بقكلوالتمكيو ثـ يكحسكؿ ﴿قياس االولوية﴾  كيسميو يقرالعجيب انو  فإ

 . فيذا تنسقض عجيب كقع فيو الشيخ فأنت الذؼ تقكؿ قيسس كيف ترجع كتقكؿ بسنو ليس بقيسس
 -اف قسؿإلى  –أما قياس األولوية : فيو نفسو الذي يسمى " مفيـو الموافقة " : ﴿ أيضسً كقسؿ 

مف  إستثناءأجل كونو قياسا حتى يكوف مف  فيو حجة مف أجل كونو ظاىرا مف المفظ ، ال

                                                 
 454 ص - ٔج  -الكحر العسممي  -الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة  - ٙٚ٘
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ف أشبو القياس ، ولذلؾ سمي ب ياس األولوية " و " القياس " ق  عمـو النيي عف القياس ، وا 
  ﴾ٜٚ٘﴿﴾الجمي

قياس األولوية : وىو ما أو مفيـو الموافقة ﴿ كذكر السيد دمحم تقي الكحكيـ ىذا القيسس قسئبًل :
ى وأوكد منو في األصل ، ومثالو ما ورد في الكتاب كاف اقتضاء الجامع فيو لمحكـ بالفرع أقو 

القاضي بتحريـ ضربيما ، وتوجيو  ﴾وال تقل ليما أؼ﴿مف النيي عف التأفف مف الوالديف 
 . ﴾ٓٛ٘﴿﴾اإلىانة إلييما

نقكؿ : إف الذؼ يريد أف يبيف شيئًس شرعيًس يتكجب عميو إقسمة الدليل الشرعي عمى صكحتو أك 
شرعي ىك قكؿ المعصكـ الصريح كقد بينس بأف أؼ إنسسف يستطيع أف بطبلنو . كنقصد بسلدليل ال

يجمب مس يسمى بسألدلة كلكف ىل ىذه األدلة نسىضة عند هللا كرسكلو كأكلي األمر أـ ال ؟ فيجب 
أف يجمبكا لنس قكؿ المعصـك الداؿ عمى  –إذا كسف ليذا القيسس كحجية كمس يقكلكف  -عمينس أكال 

 معصكمي بطل ىذا الدليل المزعكـ .كحجيتو فإذا فقد القكؿ ال
كسف ىذا  إذاف العجيب عند الفقيسء انيـ يرمكف بسلقكاعد كالقكانيف عمى كحسب عقميـ كآرائيـ فإ

 اإلمسـ﴿عمييـ السبلـ﴾ بسلجممة لكسف عمى  ئمةالمقسييس التي لعنيس األ أنكاعالقيسس مستثنى مف 
ـ بل اف فيو مرضسة هللا كىذا ممس لـ يكحصل القيسس المكحر  أنكاعىذا القيسس ليس مف بأف اف يبيف 

الضرب بأف مف كتسب هللا كتقكلكف  آيةالبتة بل كحصل العكس كمس تقدـ ذكره أمس انكـ تستدلكف ب
ىذا المعنى مستفسض مف معنسه المغكؼ كقد بيف آؿ دمحم كجدىـ فإف كالشتـ جسء بأكلكية التأفيف 
كحسجة لنس بيذا القيسس فمع كجكد قكؿ  ىك كاجبنس تجسه الكالديف كالالمصطفى ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ مس

جسء مف  اآليةذلؾ اف أستداللكـ بيذه إلى  اضسفة قكاؿالمعصـك ﴿عميو السبلـ﴾ تسقط كل األ
 سلرأؼب القرآفتفسير فإف كمس ىك أكلى مف غيره  كحكسـعمل األ إدراؾتمقسء عقكلكـ القسصرة عف 
مسلو في مدرسة آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ فكيف جسز لكـ كضع ستعإكالعقل منيي بل مكحضكر 

الصمت ، عف عمي بف مكسى أبف عف الريسف القكاعد بمس ترػ عقكلكـ القسصرة أمس قرأتـ مسجسء 
قسؿ : قسؿ رسكؿ هللا  ﴿عمييـ السبلـ﴾المؤمنيف  أميرالرضس ، عف أبيو ، عف آبسئو ، عف 

ما آمف بي مف فسر برأيو كبلمي ، وما عرفني مف شبيني  ﴿ ؿ هللا هلالج لج :﴾ : قس تسميمس﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
بيسف ال نختـ كبيذا الخبر الشريف ﴾ٔٛ٘﴿﴾بخمقي ، وما عمى ديني مف استعمل القياس في ديني 

 . بطبلف ىذا النكع مف القيسس المعيفب

 
 : قياس منصوص العمةثانيًا : 

                                                 
 ٕٙٓ - ٕٗٓص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  - ٜٚ٘
 ٖٚٔص  -السيد دمحم تقي الكحكيـ  -األصكؿ العسمة لمفقو المقسرف  - ٓٛ٘
 ٘ٗص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٔٛ٘



بد مف القكؿ بأف ىذا القيسس قد عمل بو العسمة كصنفكه  قبل أف نبدأ بيسف ىذا النكع مف القيسس ال
بسلمقسـ األكؿ مف أنكاع القيسس ككمس مر ذكره فقد ذكر صسكحب البكحر المكحيط أنكاع القيسس كذكر 

لخص عمل ىذا القيسس ثـ  ﴾ٕٛ٘﴿﴾ قياس العمةوؿ النوع األ  قيسس منصكص العمة في قكلو : ﴿
إلى  كينقسـ ىذا النكع عمق الكحكـ عمييس في الشرعبسلعمة التي  صليكحمل الفرع عمى األ وبسن

أؼ  عمتو مف غير معسنسة كال اعمسؿ فكر كنظر تعمم كىك القيسس الجمي كىك مسكؿ قسميف األ
فيك القيسس عندمس تككف العمة بينة في الظسىر بيف المقيس كالمقيس عميو كامس القسـ الثسني 

تبيف عمتو ليتمكف الفقيو مف استعمسؿ القيسس نظر كأعمسؿ فكر كحتى تإلى  مس اكحتسج الخفي كىك
 نتيى. ا كقبميس رأيو وعمى كحسب العمة التي استنبطيس عقم

 كقسلكا بأنو يكحتسج ةبسلقيسس الخفي ككمس تقدـ ذكره كحيث أستدؿ فقيسء العسم أيضسً كسمي ىذا النكع 
تثبت  إنمسيذه المقدمة ، ف عمة التكحريـ في الخمر مثبلً السكر إف :  مقدمتيف : المقدمة األكلىإلى 

، فيذه المقدمة يجكز أف تثبت  السكر مكجكد في النبيذإف :  المقدمة الثسنيةك الشرع ،  أدلةب
  ﴾ٖٛ٘﴿ . الشرع . كىذا النكع متفق عمى تسميتو قيسًسس أدلةبسلكحس كالعقل كالعرؼ ك 

كحيث  عمةبقيسس منصكص ال األصكلييف مف اإلمسميةيسمى عند  مس بعينو ف القيسس الخفي ىكإ
 . يشبو ىذا القيسس كحتى في مثسؿ الشراب المسكر ية مساإلمسم أصكؿسنجد في 

 هكانكر  اإلمسميةمف فقيسء  ةاقره جمم قد﴾  قياس منصوص العمة ﴿ىكإف ىذا النكع مف القيسس ك 
 عرفنس تكحديد العمة إذااكحتج القسئمكف بو عمى اف العمة في تكحريـ الخمر ىي االسكسر ف آخركف 

كاطمق  مف قسؿ بو ىك السيد المرتضى الذؼ تبنى القيسسأكؿ ؿ ىك تكحريـ كل مسكر ك يككف الكحس
أف القياس : ﴿ منو شرعًس كقبمو عقبًل قسئبلً  أيتبنسه تبر قبل أف عميو تسمية القيسس الشرعي ك 

ف كاف العقل ألف محظور في الشريعة استعمالو ، مجوزا ورود العبادة  العبادة لـ ترد بو ، وا 
أنا  إعمـ ﴿الشرعية قسئبًل :  كحكسـمعرفة األإلى  بعد ذلؾ تبنسه كجعمو طريقس ثـ ﴾ٗٛ٘﴿﴾باستعمالو 

 الشرعية ، فقد جرى  حكاـمعرفة األإلى  بينا أف القياس الشرعي يمكف أف يكوف طريقا إذا

 مف أف يدؿ -مع ثبوت ذلؾ  -الشرعية كميا مف نص وغيره ، فمف منع  دلةالقياس مجرى األ

  ﴾٘ٛ٘﴿﴾خبلفوإلى  ، فيو مقترح ال يمتفت حكاـكما يدؿ بالنص عمى األ هللا تعالى بو ،
بو  حكاـاأل والذي يدؿ عمى صحة معرفة ﴿القيسس قسئبًل :  كضرب المرتضى مثساًل عمى كحجية

عمى تحريـ كل  أنو ال فرؽ في صحة معرفتنا بتحريـ النبيذ المسكر بيف أف ينص هللا تعالى
تحريميا شدتيا  الخمر بعينيا ، ثـ ينص عمى أف العمة فيمسكر ، وبيف أف ينص عمى تحريـ 
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أنو حـر الخمر  ، وال فرؽ بيف أف ينص عمى العمة ، وبيف أف يدلنا بدليل غير النص عمى
ليذه العمة ، مع إيجابو  ينصب لنا أمارة يغمب عندىا في ظنوننا أف تحريـ الخمرأو لشدتيا ، 

 . ﴾ٙٛ٘﴿﴾القياس عمينا في ىذه الوجوه كميا
كالمبلكحع في أقكاؿ األصكلييف أنيـ قد أستنسخكا مف كتب المخسلفيف ىذا النكع مف القيسس كمس 
ىك بل كحتى المثسؿ قد نقمكه كمس ىك كلـ يزيدكا منيـ شيء فمس ىك اختبلفنس عنيـ يس ترػ ىل بقي 

ي اف بيننس كبيف المخسلفيف آلؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ خبلؼ أـ انيس مسميست مذىبية كالكحقيقة ى
أدكات اإلجتيسد كاكحدة بيف مذىب كآخر كحتى االستدالؿ أصبح عينو فبعد أف كسف القيسس مذمـك 
كمكحـر في الشريعة استعمسلو أصبح اليكـ يسمى بسلقيسس الشرعي !! كىذا فيو بيسف إذ اف الفقيسء 

 لـ يقكلكا بسلقيسس فقط بل نسبكا القيسس إلى الشرع !!
بتكحريـ كل مسكر  بيذا القيسس المذككر بسلمثسؿ كالركايست صريكحة العملإلى  لمسذا نكحتسجنقكؿ : 

بعينو ، والمسكر مف  الخمر حراـ﴿مسيفيد المقسـ قسئبلً  :  ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿فقد جسء عف رسكؿ هللا 
كغيره  لمسذا نكحتسج لمثل مثسؿ السيد المرتضى.  ﴾ٚٛ٘﴿﴾كل شراب ، فما أسكر كثيره فقميمو حراـ

شرعية لمقيسس كالركايست صريكحة بمس يجب عمينس العمل  العطسء كالمأخكذ مف العسمة الفقيسء مف
بل  هردأك المصيبة ليست في قبكؿ المثسؿ  كلكف ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿ بو كمس تقدـ في كبلـ رسكؿ هللا

كالذؼ سمسه بسلقيسس  جتيسداإل أدكاتجممة  في ولدخكللقيسس العمة الضكء االخضر  ىانو قد اعط
 .الشرعي 

قد جديدة ك  إجتيسدية أدكاتجسءت معو  فكل مف جسء مف الفقيسء يكمنس ىذاإلى  كاستمر ىذا الكحسؿ
في استنبسط  ةيمقسـ الكحج اعطسهمنصكص العمة الذؼ  السيد المرتضى قيسس أدكاتكسنت مف 

 األكحكسـ التي لـ يرد بيس نص صريح .
 فييصكلاأل إجمسعالمرتضى اف لـ نقل ب السيد مف اقتفى أثرقيسء مفإف كثير مف الفعمى العمكـ ك 

عبارة عف : ﴿ قسئبلً ككحجة  دليبلً قيسس العمة كجعمو  صكؿفقد ذكر المكحقق الكحمي في معراج األ
الحكـ عمى معمـو بمثل الحكـ الثابت لمعمـو آخر ، لتساوييما في عمة الحكـ . فموضع الحكـ 

وموضع الحكـ المختمف فيو يسمى : فرعا . والعمة : ىي . أصبًل المتفق عميو يسمى : 
كانت العمة معمومة ، ولزـو الحكـ ليا فإف الجامع الموجب الثبات مثل حكـ األصل في الفرع ، 

  ﴾ٛٛ٘﴿﴾ دليبلً معموما مف حيث ىي ، كانت النتيجة عممية ، وال نزاع في كوف مثل ذلؾ 
فيـ فإف أما منصوص العمة : القيسس قسئبًل : ﴿كقد ذكر الشيخ المظفر في أصكلو ىذا النكع مف 

الذي ىو كاألصل  -مف النص عمى العمة أف العمة عامة عمى وجو ال اختصاص ليا بالمعمل 
                                                 

 ٚٚٙصفكحة  ٕج  - السيد المرتضى -الذريعة  - ٙٛ٘
 ٕٓٛص  -بسبكيو  عمي بف -فقو الرضس  - ٚٛ٘
  ٖٛٔص  -المكحقق الكحمي  -معسرج األصكؿ  - ٛٛ٘



مثل ما لو قاؿ : " حـر الخمر  فبل شؾ في أف الحكـ يكوف عاما شامبل لمفرع ، -في القياس 
  ﴾ٜٛ٘﴿﴾أيضاً و مسكر مسكر " فيفيـ منو حرمة النبيذ ألنو ألن

  ﴾ٜٓ٘﴿﴾وفي الحقيقة : أف منصوص العمة ليس مف نوع القياس﴿كقسؿ أيضًس : 
إف الشيخ المظفر قد سبق كذكر قيسس االكلكية كقسؿ عنو إنو ليس بقيسس كذكر اآلف منصكص 
العمة كقسؿ أيضًس بنفس المقسلة كنفى اف يككف مف القيسس كىذا قكؿ منسفي لمس عميو جميكر 

متأخريف كحيث أجمع األصكليكف كمف مختمف المذاىب عمى تسمية كبًل مف الفقيسء مف القدمسء كال
العمة كاالكلكية بسلقيسس فأزاكحة ىذيف النكعيف مف سسكحة القيسس أمر غسية في الشذكذ كالغرابة 
فكأننس نريد اف نكحجب الشمس بمنديل أك أف نتيرب مف الكحقيقة بأؼ كسيمة لكي نثبت بأف ىذيف 

المكحـر عمى لسسف العترة الطسىرة ﴿عمييـ السبلـ﴾ فمثل ىذا القكؿ كمثل  النكعيف ليسس مف القيسس
 الذؼ يكذب الكذبة ثـ يصدقيس !!

عمى ىذا القيسس  ﴿عمييـ السبلـ﴾ ئمةلمسذا لـ ينص األ االذىسف سؤاؿ يقكؿإلى  كىنس يتبسدر
ذا القيسس بسلجممة اف كسف لي ﴿عمييـ السبلـ﴾ أىل البيتكاستثنسئو مف المقسييس التي كحرميس 

 كحجية في الديف ؟
 نكاع القيسسأاخبركا شيعتيـ بتكحريـ كل  ﴾عمييـ السبلـ﴿اف المعصكميف  يككف الجكاب كسالتي

المقاييس طمبوا العمـ  أصحابإف ﴿:  فيو ﴿عميو السبلـ﴾ ككمس تقدـ في الخبر الذؼ قسؿ
ف ديف .  ﴾ٜٔ٘﴿﴾ ب بالمقاييسهللا ال يصا بالمقاييس فمـ تزدىـ المقاييس مف الحق إال بعدا ، وا 

ذا كسف ىنسلؾ إستثنسء مف أنكاع القيسس كجب  ةالقيسس بسطم أنكاعالركاية نفيـ اف كل  فمف ىذه كا 
ذا لـ  السبلـ﴾ ـ﴿عمييعمى آؿ دمحم  أف يبينكا ىذا اإلستثنسء كيف ال ؟ كشأنيـ ىداية االنسـ كا 

المقسلة ال يمكف ألكحد اف يقكؿ  يفعمكا ذلؾ فإنيـ مقصركف في بيسف قكانيف الشريعة لممسميمف كىذه
بيس كعميو ال يمكف القكؿ بأف ىنسلؾ إستثنسء مف القيسس المكحـر أبدًا ألف النيي عنو جسء 

عممًس بأف  السبلـ﴾ ـ﴿عمييبسإلطبلؽ فبل يمكننس إستثنسء مس نريد إستثنسئة تغزال بسلمخسلفيف آلؿ دمحم 
مف القيسس في نفس األكحكسـ لمستخدـ الؼ نكع اهللا تعسلى قد قرف مف يستخدـ القيسس بإبميس كأف 

 الركايست تكمس أشسر  ة﴾عميو المعن﴿ إبميسمسـ القيسس إعف الكحق كتقربو مف  بعداً  فإنو يزداد

أمر هللا تعالى ذكره ال  إف﴿ انو قسؿ :  ﴿عميو السبلـ﴾الصسدؽ  اإلمسـالشريفة بذلؾ فقد جسء عف 
في  إبميسإال قرنو مع عدوه  يقيس أحد في دينووأقسـ بعزتو ال  يحمل عمى المقاييس ، ...

  ﴾ٕٜ٘﴿﴾أسفل درؾ مف النار 

                                                 
 ٕٗٓ - ٕٕٓص  - ٖج  -الشيخ دمحم رضس المظفر  -أصكؿ الفقو  - ٜٛ٘
 ٜٓٔص  - نفس المصدر السسبق - ٜٓ٘
 ٖٗص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٜٔ٘
 ٙٗ – ٘ٗص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٕٜ٘



آخر يقيسكف عمى عمة كحكـ بكحكـ  نيـإف ىذا النكع مف القيسس استخدمو الفقيسء زعمًس منيـ بإ
 طبعسً يقكدنس لقيسس كقسئع مشسبيو لنفس العمة  التكحميلأك مف التكحريـ  ةكاف معرفة العم أخرػ لكاقعة 

. بعقكلنس القسصرة  ةف نعمـ العمأكحدكد هللا فكيف لنس ل بذلؾ كىذا بكحد ذاتو تجسكز عمى كحد قكليـ
عقكؿ الرجسؿ  وتبمغ بأف الكنص كبلـ المعصكـ  س كحكـ معيف بكحد ذاتوإال كليمس مف كاقعة  وفإن

الكحبلؿ  مف كحكسـعمى عدـ السؤاؿ عف عمة األ تاشسر قد  الركايست الشريفةأف  كزيسدة عمى ذلؾ
فقد  كحكسـعمة األ سئل كيف اكحل ككيف كحـر كال يمكننس بعد ذلؾ القيسس عمىيُ  كاف هللا الكالكحراـ 

 ﴿القيسس فقسؿ :  عف ﴾عميو السبلـ﴿جسء عف عثمسف بف عيسى قسؿ : سألت أبس الكحسف مكسى 
 ﴾ٖٜ٘﴿﴾ مالكـ والقياس إف هللا ال يسأؿ كيف أحل وكيف حـر

يستخدـ العمة في إثبست مثل كحكـ  سس الذؼف ىذه الركاية تجيبنس بصراكحة عمى بطبلف القيإ
ككيف لنس اف نسأؿ  ؟ كحكسـالقسصرة عمة األ ف نعمـ كبعقكلنسأفكيف لنس . المقيس عميو لممقيس 

 فكجئكاكحتى انيـ  ال يسأؿ كيف أكحل ككيف كحـر هللابأف يخبرنس  ﴾عميو السبلـ﴿ اإلمسـك  ؟ عنيس
كف الشرع يفسجئ العقل بسلكحكـ المخسلف بأف بعض األكحكسـ تككف عمتيس معمكمة لدػ العقل كل

لمعمة كمثسؿ ذلؾ اف العمة مف عدة المرأة المطمقة أك االرممة ىك عدـ اختبلط المسء كحيث قسـ 
الشرع ببيسف العمة كلكف الشرع يفسجئ العقل بقكلو اف المرأة ممزمة بسلعدة كحتى لك غسب عنيس 

 زكجيس عشريف سنة أك كسنت عقيمة !!
أنتفسء العمـ المطمق لمعقل بعمل األكحكسـ الكحقيقية كحتى لك يتبسدر إلى االذىسف مف  كبذلؾ يتبيف لنس

 خبلؿ بعض النصكص بأف العمة معمكمة فقد يتفسجأ العقل بكحكـ في الشريعة يخسلف تمؾ العمة .
كمس أف المكحقق الكحمي قد نقل في معسرج األصكؿ أكحتجسج الشيخ المفيد عمى بطبلف القيسس في 

عمة الحكـ في األصل ، فبل إلى  بأنو ال سبيل أيضاً حتج شيخنا المفيد ره لذلؾ وا﴿  قكلو :
  ﴾ٜٗ٘﴿﴾القياس إلى  سبيل

يككف بعد أف يست عمى اننس قد بينس فيمس سبق مكحسربة الشيخ المفيد لمف قسؿ بسلقيسس كعمل بو كال
مذاىب إلى  ـجنيد قد عمبل بيذيف النكعيف مف القيسس فنسب الشيخ المفيد عمميأبف العمسني ك 

 . في مبكحث اإلجتيسدالمخسلفيف كمس بينس 
نمسك  كحكسـلؤل يصمكف بعقكليـ ال ﴾ بأنيـعمييـ السبلـ﴿ ئمةاأل إف المبلكحع مف سيرة بطرؽ  ا 

 ﴾عميو السبلـ﴿ألبي عبد هللا  انعـ هللا عمييـ بيس فقد جسء عف الكحرث النصرؼ قسؿ : قمت أخرػ 
قاؿ : ينكت في القمب نكتا  مف أيف يعممو ؟ شيءيو وليس عنده ف اإلماـالذي يسأؿ عنو  ﴿ :

                                                 
 ٚ٘ص  - ٔج  -الشيخ الكميني  - الكسفي - ٖٜ٘
 ٖٛٔص  -المكحقق الكحمي  -معسرج األصكؿ  - ٜٗ٘



كيف يجيب ؟ قاؿ : إلياـ  ُسئلالسبلـ : إذا  ينقر في األذف نقرا ، وقيل ألبي عبد هللا عميوأو ، 
 .  ﴾ٜ٘٘﴿﴾ وسماع وربما كانا جمعا

ما مف ليمة جمعة إال  ﴿، قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿ كمنيس مس جسء عف يكنس ، عف أبي عبد هللا
؟ جعمت فداؾ قاؿ : إذا كاف ليمة الجمعة وافى رسوؿ  ياء هللا فييا سرور قمت : كيف ذلؾوألول

عمييـ السبلـ ووافيت معيـ فما أرجع إال بعمـ  ئمةووافى األ  هللا صمى هللا عميو وآلو العرش
 .  ﴾ٜٙ٘﴿عندي﴾ مستفاد ولوال ذلؾ لنفد ما

قاؿ لي : يا  ﴿قسؿ :  ﴾عميو السبلـ﴿الصنعسني ، عف أبي عبد هللا  كمنيس مس جسء عف أبي يكحيى
مف الشأف ، قاؿ قمت جعمت فداؾ وما ذاؾ الشأف قاؿ  ليالي الجمعة لشأناً  أبا يحيى إف لنا في

الموتى وروح الوصي الذي بيف  وصياءالموتى عمييـ السبلـ وأرواح األ  نبياءاأل  : يؤذف ألرواح
، فتطوؼ بو أسبوعا وتصمي عند كل السماء حتى توافي عرش ربيا إلى  ، يعرج بيا ظيرانيكـ
 وصياءواأل  نبياءاألبداف التي كانت فييا فتصبح األ إلى  قوائـ العرش ركعتيف ، ثـ ترد قائمة مف

 . ﴾ٜٚ٘﴿﴾ قد ممؤا سرورا ويصبح الوصي الذي بيف ظيرانيكـ وقد زيد في عممو مثل جـ الغفير

؟  كحكسـعقكليـ لمعرفة األ ـ السبلـ﴾﴿عميي ئمةلمسذا لـ يستخدـ األ كىنس نجد سؤاؿ يطرؽ االذىسف
 ؟  سعممي خفي عمييـيل أك أف يستخدمكا قيسس العمة مثبًل أك غيره مف األصكؿ العممية ف

 عمى ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاألبأف  ﴾عميو السبلـ﴿الصسدؽ  اإلمسـكبنص الركاية فقد اثبت  طبعسً 

جبللو كىـ  مف ىك كسمٌل غيره جل اتصسؿ دائـ بسلعميـ الجبسر ليخبرىـ بمس يكحتسجكنو فبل يكجد
كتعسلى عمس يشرككف  اب هللا كاالدالء عمى هللا سبكحسنوَفُيـ أبك  ةدرجة مف بني البشر قسطب أعمى

البلـز بأف  فنسشئ عف اتصسليـ بسلكمسؿ المطمق فمذلؾ نفيـ ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةكامس كمسؿ األ
عميو كآلو كسمـ  صمى هللا﴿الخستـ ـ مسرؽ قد خرج مف ديف يليـ الكحق كالعسمل بقيسس اعدائ

الشيطسف كقيسسو المعيف   كفركعس اعسذنس هللا كايسكـ مفأصكالكدخل في ديف الشيطسف  ﴾تسميمس
  . كالكحمد  رب العسلميف

 
 ثالثًا : تنقيح المناط :

ُذكر تنقيح المنسط في المصنفست الفقيية عند األصكلييف معتمديف عميو كمعكليف عميو في معرفة 
س يسمكنو بسألكحكسـ الشرعية كفي كحقيقة ىذا الشيء مس ىك إال نكع مف أنكاع القيسس كلك عرض م

ىذا النكع عمى العقل لقسؿ العقل بأنو أردأ مف قيسس العمة كاالكلكية لتعمقو بسلظف كالتخميف في 
معرفة العمة مف النصكص فكسف قيسس العمة كمس مر مبنيس عمى تعيف العمة مف قبل النص عمى 

                                                 
 ٛٗص  - ٘ج  -الشيخ األميني  - الغدير - ٜ٘٘
 ٕٗ٘ص  - ٔج  -الشيخ الكميني  - الكسفي - ٜٙ٘
 ٕٗ٘ - ٖٕ٘ص  - المصدر السسبق - ٜٚ٘



سبيل الظسىر أمس تنقيح المنسط فإف العمة إنمس تكحصل بسلفكحص كالقرائف أك بمعنى آخر استنبسط 
العمة بيف الفرع كاألصل بإلغسء الفسرؽ بيف الكاقعتيف كىذا في الكاقع قيسس مبنيًس عمى ظف المجتيد 

في الفيـ  كالكحدس كأستكحسسنو لمعمل المشتركة بيف الكقسئع كحسب مس يفيمو ذىنو كاالذىسف مختمفة
كبسلنتيجة نراىـ يكحتجكف بمس يدركُو عقميـ مع اختبلفيـ بسلفيـ كاإلدراؾ ىذا اف قمنس بأنيـ يدرككف 
معنى العمة اإلليية في األكحكسـ كىذا ممس ثبت فيمس تقدـ مف الكبلـ عدمو كقبل أف نبدأ بمنسقشة 

يمو اصطبلكحس فقد ذكر ىذا النكع مف القيسس ال بد أف نفيـ معنى المنسط في المغة قبل أف نف
 موضع ﴾المناط﴿ ﴿المغكيكف المنسط في كتبيـ منيس مس ذكر في المعجـ الكسيط كحيث قسلكا فيو : 

 و المنزلة عالي شريف الثريا مناط وفبلف البعد شديد الثريا مناط مني ىو ويقاؿ التعميق
 ىو الخمر بتحريـ الحكـ مناط يقاؿ عمتو ﴾واألخبلقييف ييفصولاأل عند﴿ ﴾الحكـ مناط﴿

 ﴾ٜٛ٘﴿﴾نفع مف يجمبو ما ىو النفعييف عند خير بأنو العمل عمى الحكـ ومناط اإلسكار

كمف قكؿ أىل المغة نفيـ بأف منسط الشيء أؼ عمة الشيء فإذا قسؿ الفقيو منسط المسألة أراد  
ف عنو بذلؾ عمة المسألة كقد يستخدـ الفقيو األصكلي لفظًس آخر يريد بو العمة أيضًس كىك مس يعبرك 

المبلؾ ، بسلكسر كالفتح : بسلمبلؾ فسلمبلؾ يعد مرادفس لكممة المنسط في الفقو كحيث أف مصطمح 
 . ﴾ٜٜ٘﴿كنظسمو كمس يعتمد عميو فيو شيءقكاـ ال

تنقيح المنسط كفسره بسنو  الفقو الجعفرؼ  ألفسظمعجـ فتح هللا في  أكحمدكلذلؾ فقد ذكر الدكتكر 
أف يفتش عف مبلؾ  ﴾تنقيح المناط﴿﴿ذلؾ في قكلو : عمة الكحكـ ك أؼ  يفتش عف مبلؾ الكحكـ

ال فبل . ف كاف قطعيا جاز التعميـ ، وا   ﴾الحكـ ، فيعمـ الحكـ لما توفر فيو المبلؾ والمناط وا 
﴿ٙٓٓ﴾ . 

كيطمق المبلؾ عمى المعيسر كالقسعدة كالقسنكف كالضسبط كفي االصطبلح فيك عبسرة عف العمة 
 . الثبكتية لمكحكـ

﴿المنسط﴾ في الفقو بمعنى ﴿المبلؾ﴾ إال أف المبلؾ أعـ كىك مستخدـ في  كقد أستخدـ مصطمح
الفقو كفي القسنكف الكحديث أيضًس كككحدة المبلؾ في القسنكف الكحديث تعني تنقيح المنسط في الفقو 

 كالذؼ ىك نكع مف أنكاع القيسس .
 ىو:  ّييفصولاأل ندع المناط وتنقيحالقيسس فقسلكا فيو : ﴿مف كقد ذكر فقيسء العسمة ىذا النكع 

 لو مدخل ال ما بحذؼ ، تعييف غير مف عّمة كونو عمى الّنّص  دؿّ  ما تعييف في جتيادواإل الّنظر

                                                 
 ٜٗٛص- ٕ/ إبراىيـ مصطفى ػ أكحمد الزيست ػ كحسمد عبد القسدر ػ دمحم النجسر/جتأليف -المعجـ الكسيط  - ٜٛ٘
 ٜٗٗص  - ٓٔج  -منظكر أبف  -لسسف العرب  - ٜٜ٘
 ٕٚٔص  -الدكتكر أكحمد فتح هللا  -معجـ ألفسظ الفقو الجعفرؼ  - ٓٓٙ



 مسالؾ مف مسمؾ المناط تنقيح: ﴿ أيضسً كقسلكا  ﴾ٔٓٙ﴿﴾األوصاؼ مف بو اقترف  مّما االعتبار في
 . ﴾ٕٓٙ﴿﴾القياس كري من أكثر بو أقرّ  وقد ، المرتبة في المناط تحقيق دوف  ولكّنو ، العّمة

﴾ لمس فيو داللة عمى اقرار فقيسء اإلمسمية بيذا القياس منكري  أكثر بو أقرّ  وقد﴿كنبلكحع قكليـ 
 النكع عمى مس سيأتي بيسنو .

 َوُىوَ .  اْلَفْرؽِ أو  اْلُخُصوِصيَّةِ  ِإْبَداءُ كذكر صسكحب شرح جمع الجكامع تنقيح المنسط فقسؿ فيو : ﴿
"  َأوِ "  لاأْلَص  َمْعَنى ِفي اْلِقَياَس "  اْلَفاِرؽِ  ِإْلَغاءِ  َعَمى اْلُمْعَتِمدُ  اْلِقَياُس  َوُيَسمَّى . اْلِعمَّةِ  َقَواِدحِ  ِمفْ 

 . ﴾ٖٓٙ﴿﴾" اْلَمْعَنى ِقَياَس 

 بإلغاء باألصل الفرع إلحاؽ:  وحاصمو: ﴿  في البكحر المكحيط فقسؿ أيضسً  تنقيح المنسط كذكر
 ألبتة الحكـ في لو مدخل ال وذلؾ ، وكذا كذا إال والفرع األصل بيف فرؽ  ال:  يقاؿبأف  ، الفرؽ 
 ، السراية في العبد عمى األمة كقياس ، لو الموجب في الشتراكيما الحكـ في اشتراكيما فيمـز
كقسلك  ﴾ٗٓٙ﴿﴾العمية في لو مدخل الإذ  ، جماعباإل ممغى وىو ، الذكورة إال بينيما فارؽ  ال فإنو
 بوصف التعميل عمى ظاىر نص يدؿ أف وىو ، المناط تنقيح ةالعم مسالؾ مف التاسع: ﴿ أيضسً 

 الحكـ محل في أوصاؼ تكوف أو  باألعـ الحكـ ويناط جتيادباإل االعتبار عف خصوصو فيحذؼ
 الحذؼ في جتياداإل أنو وحاصمو بالباقي الحكـ ويناط جتيادباإل االعتبار عف بعضيا فيحذؼ
 . ﴾٘ٓٙ﴿﴾والتعييف

أف تنقيح المنسط نكعًس مف أنكاع القيسس كالذؼ يتـ مف خبلؿ إلكحسؽ كالكحسصل مف أقكاؿ العسمة ب
الفرع بسألصل بإلغسء الفرؽ بيف كبل مف األصل كالفرع كال يككف ذلؾ اال بسلنظر كاإلجتيسد في 
نمس يفيـ المجتيد  تعييف العمة مف النص عممس بأف النص لـ يعيف العمة أؼ لـ ينص عمى العمة كا 

مة في الكحكـ ىي كذا كيكحذؼ مس ال مدخل لو في االعتبسر بيف األصل بسلكحدس كالظف بأف الع
كالفرع كذلؾ بكحسب العقل كالظف أؼ ظنًس منو بأف الفرؽ بيف األصل كالفرع ال يؤثر في معنى 
العمة الجسمعة ككحسصمو كمس قسلكا بسنو اإلجتيسد في الكحذؼ كالتعييف كىذا مف دكاعي االختبلؼ فقد 

 ف بعض في تعييف العمة كىذا مس دعى إلى اختبلفيـ في األكحكسـ .يختمف الفقيسء بعضيـ ع
 

 ية :اإلمام عندتنقيح المناط 

                                                 
 ٕالمؤلف : كزارة األكقسؼ ك الشؤكف اإلسبلمية بسلككيت ج -المكسكعة الفقيية الككيتية  - ٔٓٙ
 نفس المصدر السسبق - ٕٓٙ
 ٕٕٗص  -/ تسييل الفصكؿ ٖٔٗ،  ٜٖٔص  - ٕج  -شرح جمع الجكامع  - ٖٓٙ
 ٘ٓٔص  - ٚج –البكحر المكحيط  - ٗٓٙ
ْرِعيَّةِ  دلةاْلِكَتسُب الرَّاِبُع ِفي اْلِقَيسِس ِمْف اأْل  -امع كحسشية العطسر عمى شرح الجبلؿ المكحمى عمى جمع الجك  - ٘ٓٙ  الشَّ



الجمع بيف األصل والفرع قد يكوف ذكر المكحقق الكحمي تنقيح المنسط في معسرج األصكؿ فقسؿ : ﴿
 بعدـ الفارؽ ، ويسمى : تنقيح المناط . 

نص الشارع عمى فإف  ... المساوي إلى  عممت المساواة مف كل وجو ، جاز تعدية الحكـفإف 
العمة ، وكاف ىناؾ شاىد حاؿ يدؿ عمى سقوط اعتبار ما عدا تمؾ العمة في ثبوت الحكـ ، جاز 

  ﴾ٙٓٙ﴿﴾تعدية الحكـ ، وكاف ذلؾ برىانا
كالمبلكحع في قكؿ المكحقق بأف تنقيح المنسط يككف كحجة عنده إذا عممت المسسكاة مف كل االكجو 

ككمس انو قسؿ إذا عممت العمة في الكحكـ ككسف ىنسلؾ شسىد عمى ألغسء الفسرؽ بيف األصل كالفرع 
قيسسس ادنى  بيف األصل كالفرع جسز تعدؼ الكحكـ مف األصل إلى الفرع فيككف ذلؾ كمس ىك كاضح

مف قيسس منصكص العمة إال أف في تنقيح المنسط األصل كالفرع بينيمس خبلؼ كىذا كمس قسؿ 
تيسد الظني فمس داـ ىنسلؾ اختبلؼ بيف الكاقعتيف كأف كسف تسفيًس كاف كسف العسمة يعتمد عمى اإلج

ممتنعس في العقل تأثيرة في كحكـ الفرع كلكف ال يمكف الجـز بسنو عند هللا كذلؾ فيذا السبيل ممس 
 كحذرنس آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ إتيسنو في األكحكسـ .

األصكؿ تكحت عنكاف ﴿االستقراء كالقيسس﴾ كقسؿ السيد دمحم بسقر الصدر في كتسبو دركس في عمـ 
، ولـ ينص عمى المبلؾ والمناط في  مثبلً ، كالخمر  شيئاً فإذا حـر الشارع مس ىذا نصو : ﴿

تحريمو ، فقد يستنتجو العقل ويحدس بو ، وفي حالة الحدس بو يحدس حينئذ بثبوت الحكـ 
دراؾالعمة لحكـ الشارع و المبلؾ بمثابة  ألف في كل الحاالت التي يشمميا ذلؾ المبلؾ ، العمة  ا 

الدليل ثـ قسؿ بعد ذلؾ في كحجية الدليل العقمي كحيث قسؿ : ﴿ ﴾ٚٓٙ﴿﴾المعموؿ إدراؾيستوجب 
  ﴾ٛٓٙ﴿﴾يكوف ظنياً  أخرى العقمي تارة يكوف قطعيًا و 

العمـ بالحكـ الشرعي فيو حجة مف اجل إلى  كاف الدليل العقمي قطعيا ومؤديا إذاف ﴿:  ثـ قسؿ
كاف الدليل  أما إذاي حجية ثابتة لمقطع الطريقي ميما كاف دليمو ومستنده ... و حجية القطع وى

دليل عمى حجيتو إلى  العقمي ظنيًا كما في االستقراء الناقص والقياس ... فيذا الدليل يحتاج
 . ﴾ٜٓٙ﴿﴾دليل عمى ذلؾ  وجواز التعويل عميو وال

في مقسـ الكحجية ألف مس قطع  يعتبر الصدر تنقيح المنسط القطعي عند السيدبأف كمف ذلؾ نفيـ 
بو العقل كسف مؤديس إلى العمـ بسلكحكـ الشرعي كلذلؾ فيك كحجة مف أجل كحجية القطع أمس إذا كسف 

كىذا مس ذىب إليو جممة مف فقيسء اإلمسمية كعمى العمـك  تنقيح المنسط ظنيس فبل دليل عمى كحجيتو
لذؼ يقيس الكحكـ بيف الفرع كاألصل بألغسء فإف تنقيح المنسط كمس بينس سسبقس نكعس مف القيسس ا

                                                 
 ٘ٛٔص  -المكحقق الكحمي  -معسرج األصكؿ  - ٙٓٙ
 ٜ٘ٔص  - ٔج –السيد دمحم بسقر الصدر  -دركس في عمـ األصكؿ  - ٚٓٙ
 ٜٚٔص  - نفس المصدر السسبق - ٛٓٙ
 ٜٛٔ - ٜٚٔ-ص  - نفس المصدر السسبق - ٜٓٙ



الفسرؽ بيف االثنيف فإذا كحكـ العقل بسلقطع بكجكد العمة الجسمعة بيف الكاقعتيف جسز تعديو إلى 
الفرع الشتراكيمس في عمة كاكحدة بقطع اإلدراؾ العقمي كىل ىذا اال قيسس ! فقد كرد عف سمسعة 

الصغير عمى اكحسنو فنيسه اإلمسـ الكسظـ ﴿عميو  أبف ميراف أنو أستأذف اإلمسـ بأف يقيس الشيء
في كحديث أنو  ﴾ميو السبلـع﴿عف سمسعة بف ميراف ، عف أبي الكحسف مكسى السبلـ﴾ فقد جسء 

بعض وعندنا إلى  ، فينظر بعضنا شيءالصغير ليس عندنا فيو  شيءيرد عمينا ال ﴿:  قسؿ لو
ىمؾ مف ىمؾ مف قبمكـ  إنماما يشبيو فنقيس عمى أحسنو ؟ فقاؿ : ما لكـ ولمقياس ، 

ذاجاءكـ ما تعمموف فقولوا ، و  إذابالقياس ، ثـ قاؿ :   جاءكـ ما ال تعمموف فيا وأومى بيده ا 
إف ديف هللا ﴿:  أنو قسؿ﴾ عمييمس السبلـ﴿عمي بف الكحسيف  كقد جسء عف اإلمسـ ﴾ٓٔٙ﴿﴾فيو إلى 

اسدة ، وال يصاب إال الباطمة والمقائيس الف راءعز وجل ال يصاب بالعقوؿ الناقصة واآل
  ﴾ٔٔٙ﴿...﴾بالتسميـ ، فمف سمـ لنا سمـ 

﴾ قد نيكا عف أستعمسؿ العقل كالمقسييس في معرفة شريعة هللا عمييـ السبلـ﴿ ئمةكسف األ إذاف
كأكحكسمو كقسلكا بأف ديف هللا ال يصسب بسلعقكؿ فكيف جسز لنس القكؿ بأف الدليل العقمي القطعي 

ـ الشرعي كجعل ىذا الدليل كحجة ميمس كسف مستنده كمس يقكؿ السيد يككف مؤديس إلى العمـ بسلكحك
 الصدر ؟

كمف الذيف قسلكا بكحجية تنقيح المنسط ىك السيد دمحم بكحر العمـك صسكحب الفكائد الرجسلية فقد ذكر 
المكحققكف كالمعسصركف لمجنيدؼ عمييس  أجمعالتي  ةجنيد كأراد بقكلو أزاكحة التيمأبف كحسؿ الشيخ 

تخسذه مف المنيج الظني سبيبل لمعرفة الشريعة كمس ذكر ذلؾ  مو بقيسس المخسلفيفعم يال كىأ كا 
تمميذه الشيخ المفيد في مصنفستو فقد كحسكؿ السيد بكحر العمكـ كحمل الجنيدؼ عمى اكحسف مكحسمل 

لكاف األمثل يحاؿ ىذا الشيخ الجميل حمل القياس الذي ذىب إليو ﴿القيسس كذلؾ في قكلو : 
و ، كقياس األولوية ، ومنصوص العمة ، والتعدية عف مورد النص بدليل عمى أحسف محامم

ىذه كميا تشبو القياس ، وليست مف فإف قطعي وىو المعروؼ عند المتأخريف بتنقيح المناط ، 
 . ﴾ٕٔٙ﴿﴾القياس الممنوع 

عند الفقيسء ككمس مر بنس في أنكاع القيسس األخرػ بأنيـ يستثنكف ىذه األنكاع دكف ف العجيب إ
دليل ُيذكر فإذا كسنت ىذه األنكاع مستثنسه بسلفعل كمس قسلكا لكسف لزامًس عمى أئمة اليدػ ﴿عمييـ 
السبلـ﴾ اف يبينكا مس كسف كحجة عمينس مف ىذه األنكاع كلكنيـ لـ يذكركا نكعس كاكحدا مف القيسس 

يف هللا الشرعي كمس يسميو الفقيسء بل عمى العكس مف ذلؾ فقد ذكركا اف المقسييس ال تصيب د
ذا كسف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ قد كحرمكا عمينس أستخداـ كل  فكيف جسز لنس ىذا اإلستثنسء ؟ كا 

                                                 
 ٖٖ٘ص  - ٔج  -الكحر العسممي  -في أصكؿ األئمة الفصكؿ الميمة  - ٓٔٙ
 ٖٖٓص-ٕج-العبلمة المجمسي-بكحسر األنكار \ ٕٖٗص  -الشيخ الصدكؽ  -كمسؿ الديف كتمسـ النعمة  - ٔٔٙ
 ٕٗٔص  - ٖج  -السيد بكحر العمكـ  -الفكائد الرجسلية  - ٕٔٙ



أنكاع القيسس مع كجكد مس ىك كحبلؿ منيس فيذا يؤدؼ بنس إلى القكؿ بأف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ قد 
ترؾ مف سكاىـ ميمس كحرمكا كحبلؿ هللا كىذا القكؿ منسفي لعصمتيـ كال يسعنس اال التمسؾ بأقكاليـ ك 

 كسنت منزلتيـ بيف النسس فإف آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ أكحق بسإلتبسع كاإلنقيسد ليـ . 
كمف الذيف ذكركا أنكاع القيسس ىك المكحقق الشيخ جعفر السبكحسني في كتسبو ادكار الفقو اإلمسمي 

ىذه األنكاع كحيث ذكر ثبلثة أنكاع مف القيسس الجسئز أك مس يسمكنو بسلقيسس الشرعي فذكر 
كما  العمل بو إذا كانت العمة منصوصة -ٔكضرب لكل كاكحد منيس مثساًل يدؿ عميو قسئبًل : ﴿  

                               و مسكر .ألن الخمر       تشرب يقاؿ : ال
كما إذا  وىو قياس األقوى غير المنصوص عمى األضعف المنصوص قياس األولوية -ٕ

 منو حرمة أكل ذبيحة المشرؾ بوجو أولى . فيعمـ الكتابل أىقاؿ : التأكل ذبيحة 

المناط القطعي فيما إذا وقف المجتيد عمى وجو القطع واليقيف اف                              -ٖ
مناط الحكـ ىو ىذا كما إذا قاؿ : التأكل ذبيحة الييودي ووقػف           عمى اف المناط 

ز . ػبالقياس في ىذه الصور الثبلثة جائ     النصراني . فالعملكونو كافرًا فيقيس عميو ذبيحة 
ف ك  . ﴾ٖٔٙ﴿﴾ أمرًا محضوراً  حكاـي تحصيل مناطات األػاف الخوض فػوا 

إف اغرب مس يجذب االنتبسه مف قكؿ المكحقق بجكاز العمل بيذه القيسسست الشيطسنية ىك قكلو بأف 
ضكرًا فإذا كسف الكحضر قد جسءت بو أمرًا مكح -أؼ عمل األكحكسـ-الخكض في منسطست األكحكسـ 

كيف جسز لؾ مخسلفتيس كأنت تعمـ كتقكؿ برادعية الشريعة عف الخكض  -كىك كذلؾ –الشريعة 
في عمل األكحكسـ ؟ كقد جسء مس يؤكد رادعية الشريعة بعدـ السؤاؿ عف عمل األكحكسـ كىك مس نقمو 

عميو ﴿لت أبس الكحسف مكسى عثمسف بف عيسى قسؿ : سأعدة مف أصكحسبنس عف أكحمد بف دمحم عف 
 . ﴾ٗٔٙ﴿﴾ مالكـ والقياس إف هللا ال يسأؿ كيف أحل وكيف حـر ﴿القيسس فقسؿ :  عف ﴾السبلـ

فكيف جسز لنس السؤاؿ كقد كرد النيي ؟ عممًس بأف المجتيديف قد أختمفكا في تعييف منسطست 
خر فكبًل يفتي األكحكسـ كقد أدػ ىذا االختبلؼ في الفيـ إلى اختبلؼ في الفتكػ مف فقيو آل

مكحتجًس بأف العمة كذا كاآلخر يفتي مكحتجًس بعمة أخرػ كىكذا فيل يرضى الشسرع المقدس بيذا 
 االختبلؼ ؟!

تنقيح المنسط نكعس مف القيسس بأف ننس كحيف نطسلع مس كتبو الفقيسء كمس عمقكا عميو نجدىـ يذكركف إ
شرح في تعميقو عمى ف الشعراني الكحس أبكالميرزا و كأضعفيس كمس قسؿ ذلؾ أنكاعبل ىك أردأ 

القياس وأضعفيا ،  أنواعتنقيح المناط ، وىو أردأ ﴿:  كحيث قسؿ لممسزندراني الكسفي أصكؿ
ينظر في الفرع واألصل وتتبع الصفات المشتركة بأف ومعناه استنباط العمة بإلغاء فارؽ 
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كذكر  . ﴾٘ٔٙ﴿﴾المشتركةوالمميزة ، ويبيف أف المميزة ال يمكف أف تكوف عمة لمحكـ فيثبت أنيا 
وقد يطمق في عصرنا عمى مثل ذلؾ : ﴿ قسئبلً آخر تنقيح المنسط في مكضع الميرزا الشعراني 

و الذي لـ يقل بو بعض أنواعتنقيح المناط ويزعموف أنو غير القياس مع أنو مف أردى 
جة في باب لـ يكف التصريح بالعمة ح إذاالقائميف بالقياس كما مر ولـ يحققوا مرادىـ بالجممة 

القياس كما قمنا كيف يكوف استنباط العمة بالقرائف والتخمينات حجة وليس تنقيح المناط إال 
 . ﴾ٙٔٙ﴿﴾ذلؾ ؟

ىل كصل بنس الكحسؿ أف نتبع أردأ أنكاع القيسس ؟! بل نتبع مس أنكره أكثر فقيسء العسمة القسئميف 
صكحيح !! كبسلكحقيقة إف ىذه بكحجية القيسس كحيث قسلكا بأف ىذا النكع عسجز عف معرفة الكحكـ ال

كحيث  ﴾عميو السبلـ﴿المسألة تدلنس عمى عظمة التيو الذؼ كحل بسإلمسمية بعد غيبة كلي هللا 
أصبكحنس لسنس بتسبعيف ألصكؿ العسمة فقط بل أخذنس منيـ مس أستقبكحكه فكحممنسه عمى أنفسنس كىل 

 بعد ىذا التيو تيو. 
ف المكلى اف يرشدنس لمس فيو الخير كالصكاب كأف كبيذا الكبلـ ننيي بكحثنس في ىذا النكع سسئمي

كعمقكا في  ﴾عميو السبلـ﴿يكفقنس لخدمة الديف كأزالة الشبيست التي كحمت بو ُمذ غيب القكـ أمسميـ 
 الظف كالتخميف أكىسميـ فأصبح مسئيـ غكرا فمف يأتييـ بمسء معيف .

 القياس المنطقي :رابعًا : 

ضمف قكاعدىـ التي اتخذكىس  يةأصكليسس المنطقي كقسعدة ف القييصكلأدخل جميكر الفقيسء األ
كمشرع بديل عف المعصـك ﴿عميو السبلـ﴾ كأعطكا لمقيسس المنطقي مرتبة العصمة كقسلكا بسنو 
العسصـ عف خطأ االذىسف مف الشذكذ بسلتفكير كىك البرىسف القسطع عمى معرفة النتسئج الصكحيكحة 

 كراكحكا ينعتكنو بنعكت شتى تعظيمًس لو كتقديسًس لمقسمو !! مف النتسئج الخسطئة ككتبكا فيو مقسالت

كمف الذيف تنسكلكا االقيسة المنطقية ىك السيد دمحم بسقر الصدر كحيث ذكر تكحت عنكاف اليقيف 
المكضكعي المستنتج كحيث ذىب إلى اف اليقيف المكضكعي المستنتج سببو األكؿ قسئمس عمى 

اليقيف الموضوعي المستنتج بقضية ما لو ﴿ي قكلو : أسسس قيسس مف االقيسة المنطقية كذلؾ ف
تستمـز تمؾ القضية ويكوف أو تتضمف  أخرى : أحدىما : اليقيف الموضوعي بقضية بأف سب

 . ﴾ٚٔٙ﴿﴾قياس مف األقيسة المنطقية  أساساالستنتاج حينئذ قائما عمى 
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 ئمةكعمى لسسف األكسف القيسس بعد أف يستكحصل بسلقيسس  أصبحفقيسء الاليقيف عند أف كالمبلكحع 
ف ديف هللا ال بعداً  الإيزيد مف الكحق  ال ﴾عمييـ السبلـ﴿ اف القيسس  فإف قسلكايصسب بسلمقسييس  كا 

آخر لـ يكحددكا نكعس دكف  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةاألبأف المنطقي ليس مف أنكاع القيسس البسطل قمنس 
ت بجمع ءالمقسييس قد جسبأف لمغة اأىل يصسب بسلمقسييس كال يخفى عمى  ديف هللا البأف بل قسلكا 

مس دؿ عميو المدلكؿ المغكؼ أؼ  كىذا مس تعرفكنو في كحجية الظيكر أك إستثنسءمطمق دكف تكحديد 
القيسس  أنكاعالقيسس المنطقي ليس مف بأف كأف تنزلنس جدال كقمنس  ﴾عميو السبلـ﴿لقكؿ المعصكـ 

يثبت  فمف تجدكا مس ةيمكنكـ البت ال الدليل عمى صدقو كىذا مس إقسمةالبسطل كمس تقكلكف لـز 
خصكصًس كاف مثل ىذه القكاعد الشرعية  كحكسـكحديث يخص األأك القيسس المنطقي في ركاية 

كالعمكـ ال بد أف نأتي بسثبست ليس مف آؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ خصكصًس كنكحف ندعي بسننس شيعة 
أف نأتمر بمس قسلكا فإف قسؿ األئمة ليـ كمؤتمريف بأمرىـ فكسف لزامًس عمينس كنكحف ندعي مكدتيـ 

كجب التبرؤ  -كىك كذلؾ –﴿عمييـ السبلـ﴾ بكحجية ىذا النكع مف القيسس قمنس بو كأف ثبت عدمو 
لسممة بف كييل كالكحكـ بف  ﴾عميو السبلـ﴿جعفر  أبكعف أبي مريـ قسؿ : قسؿ منو فقد جسء 

 . ﴾ٛٔٙ﴿﴾ أىل البيتج مف عندنا خر  شيئاً إال  صحيحاً شرقا وغربا ، فبل تجداف عمما ﴿:  عتيبة
كلكف  بمى فنقكؿ : يككف بيذا القيسس أك اإلمسـالنبي أك االستدالؿ عمى الخسلق بأف نعـ قد يقسؿ 

كمف ىنس نفيـ  وأدكاتفكبل لو كحكمو ك  الفركعإلى  يتعداه أف يمكف الديف ال أصكؿاالستدالؿ في 
ذاتقسس ك  ال ُسنةالبأف   انو ﴾ميو السبلـع﴿ الصسدؽ بي عبد هللاعف أفقد جسء  قيست مكحق الديف ا 
ال تقاس ، أال ترى أف المرأة تقضى صوميا وال تقضى صبلتيا ، يا  ُسنةإف ال ﴿ :البأف  قسؿ
  ﴾ٜٔٙ﴿﴾بأف اف الُسنة إذا قيست محق الديفأ

السيد مصطفى الخميني  الكثير مف الفقيسء قد تنسكلكا في بكحكثيـ ىذا النكع مف القيسس منيـإف 
ف المراد مف " الحجية " حيث تكوف ، ىي القابمية ﴿ إفي قكلو :  ةيمقسـ الكحجكصنفو في 

تمؾ األقيسة إلى  العقبلئية الراجعةأو لبلحتجاج بالفعل ، وأف الحجة ىي األقيسة المنطقية ، 
العمـ بعدـ صحة االحتجاج بو في إلى  في الحقيقة ، فبل يكوف الشؾ فييا إال راجعا

االقيسة المنطقية كذلؾ في إلى  جميع االكحتجسجست العقبلئية راجعةبأف  أيضسً كقسؿ  ﴾ٕٓٙ﴿﴾الجممة
  ﴾ٕٔٙ﴿﴾تمؾ األقيسة المنطقيةإلى  وجميع االحتجاجات العقبلئية ، ال بد وأف ترجع: ﴿ قكلو

نقكؿ : إننس لـ نجد أكحدًا مف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ قد اكحتج بيذا النكع مف القيسس في نفس 
س لـ نجد أكحدًا مف األئمة ﴿عمييـ السبلـ﴾ يعمـ أصكحسبو ىذا القيسس الذؼ األكحكسـ الشرعية كمس انن
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تسمكنو بسلمنطقي كيكحثو عمى استعمسلو في معرفة األكحكسـ الشرعية أمس قكلؾ بأف جميع 
االكحتجسجست العقبلئية ترجع إلى االقيسة المنطقية فيرد عميو بأف المعصكمكف ﴿عمييـ السبلـ﴾ 

عف قكلو  ﴾عميو السبلـ﴿الكحسيف أنو سأؿ جعفر بف دمحم جسء عف ىـ أىل العقل كالعمـ كمس 
ـْ ﴿تعسلى :  ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُك العقل  أولي﴿ : ﴾عميو السبلـ﴿ قسؿ ﴾َأِطيُعوْا َّللّاَ َوَأِطيُعوْا الرَّ

 . ﴾ٕٕٙ﴿﴾عاـ ؟ قاؿ : خاص لناأو والعمـ ، قمنا : أخاص ؟ 
يكحتجكا بيذا القيسس عمى اثبست كحكـ شرعي بل أنيـ  كالعمـ لـالعقل  أكليسيسد العقبلء ك أكسف  إذاف
ىذا  إستثنسءفكيف جسز لنس  المقسييس التي كحذركا منيس شيعتيـ أنكاعيستثنكا ىذا القيسس مف  لـ

 ؟! سبقو مف المقسييس البسطمة القيسس كمس
نسبكف كلـ يتكقف الفقيسء ليذا الكحد فكحسب بل زادكا في ذلؾ كثير خصكصًس كحيف نسمعيـ ي

كحسؿ اإلجتيسد العقمي كمس  الدكتكر الشيخ عدنسف فركحسف آؿ قسسـالعصمة ليذا القيسس فقد ذكر 
يتكقف عميو مف الخبرة بسلقكاعد الفمسفية كالمنطقية كحيث ذكر بأف أصكؿ االقيسة المنطقية فييس 

اعد العقمي عمى خبرة بالقو  جتياديتوقف اإل﴿العصمة عف الخطأ في الفكر كذلؾ في قكلو : 
فييا  ألف شكالياأاالقيسة بمختمف  أصوؿالفمسفية والمنطقية وخاصة تمؾ التي تركز عمييا 

شريطة اف يتعرؼ عمييا  العصمة عف الخطأ في الفكر -كما يقاؿ –وفي بقية قواعد المنطق 
 . ﴾ٖٕٙ﴿﴾مف منابعيا السميمة في أمثاؿ معاىد النجف االشرؼ

في معرفة األكحكسـ  ىذا القيسس يجمب العصمة لصسكحبودليل عميو فمك كسف  ال كىذا الكبلـ ممس
دكف بيسف مس ينجييـ كىذا  مةبيسنو كاال قد ترككا األ﴿عمييـ السبلـ﴾ كجب عمى آؿ النبكة  الشرعية

 قكؿ شنيع كرسكؿ هللا ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ قد قسؿ بإكمسؿ الديف كاتمسـ النعمة .
ي كىذا بكحد ذاتو اعتراؼ اإلمسمسس مف االمكر الدخيمة عمى الفقو ىذا القيبأف ف الفقيسء يقركف إ

﴿عمييـ السبلـ﴾ ككذلؾ عصر النبي  ئمةفي عصكر األكؿ أؼ منيـ بسنو لـ يكف في الصدر األ
في المكسكعة الفقيية ىذا القيسس  ؼ نصسر الشيخ دمحم عمي األالخستـ ﴿ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴾ فقد ذكر 

وىو مف  القياس االقتراني - ٕ ... ناؾ مصطمحاف دخيبلف في الفقو ، وىماوى: ﴿ قسئبلً 
مثل : ﴿كل ج ب ﴾ و ﴿ كل ب  ...األقيسة  أنواعمصطمحات عمـ المنطق يطمق عمى نوع مف 

ىذا القيسس مف بأف كىذا خير اعتراؼ  ﴾ٕٗٙ﴿﴾د ﴾ ، إذف كل ج د . فالنتيجة ﴿ كل ج د ﴾ 
 إلى الديف مس لـ نسمعو مف آؿ دمحم فكيف جسز لنس اف ندخلي اإلمسماالمكر الدخيمة عمى الفقو 

 ذلؾ ؟  مف﴿عمييـ السبلـ﴾ كمس ىك المبرر 
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إف العمل بسلقيسس كغيره مف أصكؿ المخسلفيف كحقيقة مرة في مدارس الفقو اإلمسمي كلذلؾ عبر 
مذىب الشيخ عمي كحب هللا عف غيسب الدراسست المقسرنة لمفقو كأصكلو بيف المذاىب مف جية كال

اإلمسمي مف جية أخرػ إلى عسمميف قسؿ في األكؿ بسنو عسمل سيسسي تمثل في الصراع الطسئفي 
تمثل في لزـو إخفاء حقيقة أف الفقو  عامل فكري الدائر بيف المسمميف كأمس الثسني فقسؿ فيو : ﴿ 

في  اإلضافات التي أعتبرت تطوراً  أكثروأف  وأصولو حاشية عمى الفقو السني و أصولالشيعي و 
كانت  وغير ذلؾ مما يقبح التصريح بو الفقو الشيعي نحو مفيـو الورود والحكومة أصوؿ

وأظيار الغنائـ عمى أنيا الجديد الذي يحاكي  الحضيرة المحرمةإلى  تسبقيا عممية تسمل
  ﴾ٕ٘ٙ﴿﴾جتيادالقوؿ بانفتاح باب اإل

قيقة مأخكذة مف أصكؿ كىذا القكؿ في غسية الصراكحة كحيث اف أغمب أصكؿ اإلمسمية ىي في الكح
 العسمة بل ىي أستنسسخ ليـ ككمس بينس ذلؾ في أكثر مف مقسـ . 

إلى ىنس نككف قد إنتيينس مف بيسننس ألنكاع القيسس التي عمل بيس الفقيسء األصكليكف بعد غيبة 
صسكحب العقل كالعمـ ﴿عميو السبلـ﴾ إال أف مس يؤلـ صراكحًة ىك إتبسع النسس كاإلنقيسد االعمى 

يسء فإف أغمب النسس راضيف كمتغسفميف كغير مبسليف لدينيـ عمف يأخذكنو سكاًء مف مخسلف اـ لمفق
مكالي فكل مف جمس يفتى النسس كحسبو النسس إمسـ ليـ كلقبكه بألقسب شتى كنعكت مس انزؿ هللا 

لى بيس مف سمطسف كراكحكا يتبرككف كحتى ببصسقو كمنسديمو الكرقية كىذا قطعًس ممس ال يرضي هللا تعس
 عمى أننس سنبيف بطبلف التقميد في المبسكحث التسلية إف شسء هللا تعسلى فأنتظر .

كقبل أف ننيي ىذا البكحث ال بد مف ذكر بعض األمثمة عمى استعمسؿ القيسس مف قبل الفقيسء كال 
نقكؿ ىذا مف عند انفسنس بل سننقل مس قسلو الشيخ عمي كحب هللا في كتسبو دراسست في فمسفة 

ليؾ بعض األاإلمامثمة موارد عمل فييا  و كحيث قسؿ : ﴿أصكؿ الفق  مثمةية بالقياس الفقيي وا 
:  

فإف  ثـ تراجع عف قصده بعد أداء صبلة رباعية في غير وطنو قامةاإل نسافاإل  قصد إذا  -أ
قبل أف  قامةرجع عف قصد اإلأما إذا  داـ موجودًا في ذلؾ المكاف . ما تماماً صبلتو ستبقى 
ىو  صبلتو ستكوف قصرًا . إف لدينا نصًا حياؿ ىذا المطمب . لكف مافإف  اعيةيؤدي صبلة رب

فيل  حكـ الشخص المذكور بأزاء الصـو عمى ضوء الفرض الذي يفيد أنو لـ يصل رباعية
أـ عميو  ﴾إذا ما كاف قد غير قصده قبل الزواؿ﴿بحيث يستطيع أف يفطر  حكمو حكـ المسافر
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 أف يتابع صيامو نسافعمى مثل ىذا اإل بأف قد أفتى الفقياء أف يواصل صومو حتى الغروب ؟ ل
وال دليل عمييا . إال تسرية حكـ  مع أنو ال وجود لنص في ىذه الحالة مطمقاً  الغروبإلى 

الصبلة وتطبيقو عمى حكـ الصـو . أليس ىذا قياسًا ؟! لقد مورس ىنا وعمى نحو الشعوري 
ال ماعمى انو استعماؿ ل كثرضرب مف القياس واأل  ىي صمة  مقياس في حقل العبادات . وا 

وعمى ىذا النحو وافقو  الصـو بالصبلة ؟ لقد أفتى صاحب العروة ] دمحم كاظـ اليزدي[ بذلؾ
  جميع المحشيف عمى كتاب العروة .

و يعزر بخمس وعشريف سوطًا . وىذا حكـ فإنإذا ما أفطر الصائـ عمدًا في شير رمضاف  -ب
تفيد أف مف جامع زوجتو في نيار  أخرى  مسألةقد استمد مف حكـ  وإال إندليل عميو .  ال

. ىذه الحالة  مسألةحيث ىناؾ نص عمى ىذه ال شير رمضاف يعزر خمسًا وعشريف سوطاً 
 االعتماد عمى المبلؾ .أو عف ضرب مف القياس  خرى تعتبر ىي األ

ليس مف دليل ىنا و  أربعة شيود عدوؿ الثباتوإلى  مايذكره في باب المواط أنو يحتاج -ج 
 . ﴾ٕٙٙ﴿﴾شيادة أربعة عدوؿ إلى  غير القياس عمى الزنا الذي يحتاج إثباتو

ف معتقديف بصكحة كل ك يصكلالتي عمل بيس الفقيسء األ الفقيي القيسس نكتفي بيذا القدر مف أمثمة
شريعة هللا بقكؿ مطمق  مقيسس فيل الرادعةمنيس معرضيف بذلؾ عف الكـ اليسئل مف النصكص 

كنكحف ندعي  ﴾عمييـ السبلـ﴿عمل بمس نيى عنو آؿ دمحم فكيف جسز لنس ال أك إستثنسءقيد دكف ت
﴾ بل كتجسكز عمييـ السبلـمشسيعتيـ كمتسبعتيـ إف فعمنس ىذا يدؿ عمى التقدـ عمى أكلي األمر ﴿

قكليـ إلى خبلفو كيف ال ؟ كقد جكزنس العمل بسلقيسس المكحضكر في الشريعة عمى لسسف 
. اعسذنس هللا كايسكـ مف القكؿ دكف الرجكع لمف اختسرىـ هللا قدكة لنس  ﴾يـ السبلـعميالصسدقيف ﴿

 كجعميـ نكرا يستضسء بو في ىذه الدنيس الدنيو .

نككف قد إنتيينس مف بيسف المكحسكر الثبلث التي كعدنس القسرغ الكريـ ببيسنيس كىي الى ىنس 
ىي األكثر شيرة فيمس يسمى بسلدليل العقمي االستكحسسف كالتكحسيف كالتقبيح كالقيسس كىذه الثبلثة 

كمس أف ىنسلؾ مف اشبسىيس كثير خصكصًس في األصكؿ العممية التي دأب الفقيسء عمى االعتنسء 
بيس فإف أغمبيس نسبعة مف منسبع العقكؿ القسصرة كالتي أخترعيس فقيسء العسمة كأستنسخيس فيمس بعد 

 ية االستنبسط .فقيسء اإلمسمية كعكلكا عمييس في ممسرسة عمم

                                                 

 ٕٓٚص -الشيخ عمي كحب هللا  –كالشريعة كنظرية المقسصد  الفقودراسست في فمسفة اصكؿ  - ٕٙٙ



في  ﴾عمييـ السبلـ﴿ ئمةعند األكقد تبيف لنس في ىذا البكحث أف العقل اإلنسسني لـ يكف كحجة 
كسنكا يكحثكف  ﴾عمييـ السبلـبل أف األئمة ﴿مصدرا مف مصسدر التشريع معرفة األكحكسـ كلـ يكف 

عمييـ كحتى األئمة ﴿أتبسعيـ عمى التسميـ ليـ كاإلنقيسد لمشريعة دكف االبتداع كالتقدـ عمييس بل 
كسنكا تسبعيف ألكامر هللا تعسلى غير متقدميف عميو كيف ال ؟ كىـ العبسد المكرمكف الذيف  ﴾السبلـ

ال يسبقكنو بسلقكؿ كىـ بأمره يعممكف ككل ىذه المسسئل تتعسرض مع مس يسمى بسلدليل العقمي 
اف النص الصريح كقد أمرنس كحيث اف ىذا الدليل يعد تقدمًس عمى أكامر الشرع ألنو ُيتبع كحيف فقد

ْمعَ  ِإفَّ  ِعْمـٌ  ِبوِ  َلؾَ  َلْيَس  َما َتْقفُ  َواَل هللا بسلتكقف فيمس ال نعممو قسؿ تعسلى : ﴿  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ
  ﴾ٕٚٙ﴿﴾َمْسُئواًل  َعْنوُ  َكافَ  ُأوَلِئؾَ  ُكلُّ 

كل شيء لـ يرد فيو نص  إال أف أغمب الفقيسء لـ يتكقفكا أبدًا كقسلكا بأف األصل اإلبسكحة في
صريح كأعتمدكا في ذلؾ عمى بعض األخبسر التي تسقط في ادنى تكحقيق كحيث أنيس تتعسرض مع 

 الكتسب الكريـ كالُسنة الشريفة .
عمييـ أمركنس بأف نتكقف فيمس ال عمـ لنس بو كقسلكا ﴿ ﴾عمييـ السبلـإف الكتسب الكريـ كاألئمة ﴿

كا في شيء مس لـ تسمعكه منس كأمركنس بسلتسميـ كاإلنقيسد ليـ في أمس انو شر عميكـ اف تقكل ﴾السبلـ
أكحسديث كثيرة جدًا قد ذكرنس بعضيس فيمس تقدـ مف الكبلـ إال أف الفقيسء مع شديد االسف لـ يتكقفكا 

كقسلكا أف األصل في أؼ مسألة  ﴾عمييـ السبلـفي أؼ مسألة خبلفس لمس أمرنس بو الكتسب كاألئمة ﴿
مف مصنف منيس مس ذكره س ىك اإلبسكحة كقد أثسر ىذه المسألة فقيسء العسمة في أكثر ال عمـ لنس بي

 ﴾ٕٛٙ﴿﴾...البراءة األصميةإلى  القاطعة يرجع دلةالمفتي إذا فقد األ﴿:  الغزالي في قكلو
كالبراءة األصمية بتعريف مبسط ىي الكحكـ بإبسكحة الكثير مف االمكر المستكحدثة كالتي لـ تكف في 

ككجدت بعد ذلؾ فإف األصل عند الفقيسء ىك اإلبسكحة كقد ذكر اإلمسمية ىذه  عصر النصكص
 المسألة في أكثر الكتب األصكلية كقسلكا بمس ذىب إليو العسمة .

أكثر مف ألف عسـ كالتطكر البشرؼ مستمر فإف  ﴾عمييـ السبلـإف بيف عصرنس كعصر األئمة ﴿
الصدر األكؿ كاألصل عند الفقيسء في كل ىذه الكثير مف القضسيس كالمسسئل اإلنسسنية لـ تكف في 

ذا كسنت ىذه المسألة  المسسئل ىك اإلبسكحة !! فأيف التكقف الذؼ كرد ذكره في الكتسب كالُسنة كا 
 ﴾ االمكر إلى كحبلؿ ككحراـ كشبية كمس قسؿ الصسدؽ ﴿عميوتسميمس ملسو هلآو هيلع هللا ىلصصكحيكحة لمس قسـ النبي ﴿

نماو ﴿... :  ﴾السبلـ ور ثبلثة : أمر بيف رشده فيتبع ، وأمر بيف غيو فيجتنب ، وأمر األم ا 
لى رسولو ، قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وآلو : حبلؿ بيف وحراـ إلى  مشكل يرد عممو هللا وا 
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بيف وشبيات بيف ذلؾ ، فمف ترؾ الشبيات نجا مف المحرمات ومف أخذ بالشبيات ارتكب 
﴾ٜٕٙ﴿﴾المحرمات وىمؾ مف حيث ال يعمـ

   
كال يتصكر اإلنسسف أف بيسف رشد االمكر أك غييس يرجع إلى مس يتصكره العقل دكف عمـ بل اف 

﴾ َفُيـ المسؤكلكف عف تعريفنس برشد السبلـ معرفة ذلؾ ال بد كأف تتـ مف قبل النبي آلو ﴿عمييـ
ذا جيمنس معرفة أؼ أمر مف االمكر كسف ذلؾ األمر شبية يجب أف نتكقف عندىس  االمكر كغييس كا 

 كأف ال نتعدػ كحدكد هللا .
إف الغريب عند الفقيسء إنيـ دائمًس يستغمكف بعض األمثمة التي يتقبميس العقل اإلنسسني دكف نظر 
لكي يثبتكا قكاعدىـ كيخفكف العديد مف المسسئل التي لـ تكف في الصدر األكؿ كمسألة التمقيح 

لنطفة التي تمقح بيس المرأة مف رجل االصطنسعي فقد استند الفقيسء إلى اإلبسكحة كحتى كأف كسنت ا
 !! فيل ىذا يرضي هللا تعسلى ؟؟ ﴾ٖٓٙ﴿أجنبي

في نيسية ىذا الفصل بل في نيسية ىذا البسب نقكؿ : اف هللا قد جعل العقل ىك الفيصل في معرفة 
الصسدؽ عمى هللا فيصدقة كالكسذب عمى هللا فيكذبو كقد بينس مس قسلو الفقيسء كمس قسلو األئمة 

﴾ فميس لنس رأؼ في الديف ألننس مأمكركف بسلتسميـ آلؿ دمحم ﴿عمييـ السبلـ﴾ السبلـ ﴿عمييـ
كلمقسرغ عقل فمو اف يكحكمو في معرفة الصكاب ممس تقدـ في ىذا البسب ألف العقل ىك الكحجة مس 
بيف الرب كالعبد كهللا كحث النسس اف يعقمكا كخير النسس عقل خيرىـ طسعة لربو كهللا أمرنس أف 

﴾ كال يسعنس إال اإلمتثسؿ ألمر هللا أنو نعـ المكلى كنعـ السبلـ رسكلو كأكلي األمر ﴿عمييـنطيعو ك 
 النصير كالكحمد  رب العسلميف . 

 
 
 

 الباب الثاني
 ﴿ التقميػػػػػػػػػػػػػػػػػد ﴾

 

 

 الفصل االوؿ
                                                 

 ٛٙص  - ٔج  -الشيخ الكميني  -الكسفي  - ٜٕٙ
 يةاإلمسمراجع فتكػ السيد الخسمنئي كغيره كالتي قد ذكرنسىس في نيسية بكحث االجتيسد عند  - ٖٓٙ



 : عند الييود والنصارى  التقميد
 مقدمة :

 يكحتسج مف يختسر ىذا النيج كمعقداً  شسئكسً  قة مبكحثسً مسر تأريخ األديسف السسبيعتبر الخكض في مض
البشرية القديـ كالكحديث،  تأريخو عبسرة عف تنقيب لألن نفس طكيل كسعة فؤاد كبيريف ،إلى 

كسيعتقد البسكحث انو سيبتمى بسلممل كضمكر العزيمة كخفكت االصرار بمجرد اف يمقى نظرة عف 
فيجد انيس بسلمئست اف لـ نقل  ديسفاأل تأريخي كثب عمى قكائـ الكتب كالمراجع التي كتبت ف

،  إليوىدفو الذؼ يصبك  نسسفيعرؼ اإلبعد أف بسآلالؼ ، لكف اليمة ال تمبث اف تشكحذ مف جديد 
ىداية النسس كاقتبسس العبر كالمكاعع مف  مسألةيرتبط بنسكحية كبيرة بإذ  كىك ىدؼ مقدس كنبيل

 كالرسل نبيسءكنكحف نعمـ اف األكيف ال ؟ السمسكية ، المرتبطة بسلرسسالت  خصكصسً  األديسف تأريخ
 .الشريعة اإلليية تطبيق  أال كىيكسف ليـ ككحدة اليدؼ كالغسية المشتركة  جميعسً  ﴾السبلـ ـعميي﴿

اقرأ كابكحث في المشتركست بيف  ىي السبب الرئيسي في اختيسرؼ اف تكال زلت اتذكر كحسدثة كسن
اتصفح بعض  مسـ شسشة التمفسز يكمسً أفتني كحيف كنت ، ككسنت قد صسد ديسفالممل كاألأىل 

كحدػ القنكات المسيكحية التي تعنى إالقنكات الفضسئية فكقع بسلصدفة المتصفح عمى قنسة بدت انيس 
رجسؿ الديف المسيكحييف يتيسفت النسس عمى  أكحدبسلتبشير النصراني ، ككسنت القنسة تعرض مشيد 

الدرجة التي تزاكحـ فييس الكحشكد عمى ذلؾ الرجل المسف  إلى تقبيل الصميب في يده بطريقة غريبة
تزيح الكحشكد كالجميكر إال أف  فمـ يكف امسـ الكحسشية التي بدت انيس تنتمي لمسمؾ الديني كذلؾ

الشخصيست الميمة  أبرز أكحدمكحسكلة تقميل الضغط عمى ذلؾ القس الكبير ، عممت بعدىس انو 
تقديس النسس لؤلشخسص في كل  مسألةاطيل النظر في لؤلقبسط في العسلـ ، ىذا المشيد جعمني 

في  ديسففبل يكسد يخمك ديف مف األ ديف كمذىب كحتى كسنيس عسدة مكركثة بيف الممل كالشعكب
شيء مف ذلؾ ، أك أؼ رسل أك  أنبيسءبشتى ارجسء المعمكرة مف شخكص تقدس عممس انيس ليست 

 ... لقدسية ؟فيفرض السؤاؿ ذاتو ممكحس : مس السبب كراء كل تمؾ ا
ألجد مس يركؼ ضمأؼ كيكحقق  الييكدية كالنصرانية الديسنتيفبعدىس بدأت بكحثي كقراءاتي في كتب 

 الثبلثة الرئيسية ديسفاأل إليومف المقسربة في البكحث بيف مس كصمت  إليوغسيتي في مس اصبك 
تغيير إلى  يرمف تغييرات جمة كمنعطفست خطيرة ادت بشكل كب سبلـ﴾الييكدية كالنصرانية كاإل﴿

أك الرسكؿ بيف معسلـ الرسسالت السمسكية لدػ االجيسؿ البلكحقة كالتي لـ تفتح عينيس عمى الكحجة 
فكسنت النتيجة  مخترع مف قبل اإلنسسف نفسو ارضيآخر مختمطس ب دينيسً  اظيرىس بل كجدت تراثسً 

كالتي الزاؿ أثرىس  ﴾ـالسبل ـعميي﴿ تمؾ التي نزلت عمى قمكب النبييفلكحد كبير إلى  عقسئد مغسيرة
 .مكجكدا كشسىدًا عمييس كلكف أغمب ىذا االثر ليس بيف النسس بل ىي مكنكزة في بطكف الكتب 



صدقسء الكاألىل كل نقسش ديني يطرح بيف ابأف لقد كسنت المعمكمست تتركز في ذاكرتي كتكحضر ا
تنسسكىس عمدا أك  كىسنسأكثر النسس أك لنقل انيـ  يسعن التي غفلتمؾ الكحقسئق بفسجد لسسني ينطق 

 ﴾السبلـ ـعميي﴿كال يستطيع أؼ إنسسف اف يتمسلؾ نفسو مف بث كبلـ األنبيسء كاألئمة  سيكا ،أك 
بيف النسس لمس في ذلؾ الكبلـ مف عذب الكحبلكة كطيب الرائكحة التي يتركيس في النفس ألنو نسبع 

 مف كبلـ هللا تعسلى ذكره كبكبلمو تطمئف القمكب .
 األمـ ُسنفعف جريسف  تتكحدث﴾ السبلـ ـعميي﴿النبي كآلو الشريفة التي كردت عف  كحسديثاأل إف

مسـ العيف غسئبة عف الذىف ، أكحسضرة ىذه األكحسديث الشريفة  ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿ دمحم أمةالسسبقة عمى 
 أمةعمى  ُسنفالفكـ منس مر عمييس مركر الكراـ دكنمس كقفة كحقيقية لمتأمل كالتفكر ، كيف ستجرؼ 

كقد بينس في البسب األكؿ الكثير مف ىذه الُسنف كسلتيو كالغيبة كتغيير  ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿الخستـ 
األكحكسـ كسيتبيف لمقسرغ الكريـ في ىذا البسب ُسنة غسية في األىمية أال كىي ُسنة عبسدة األصنسـ 

كؿ ىذه الُسنة كقمنس اف األصنسـ ليست بسلضركرة تكحت مسمى التقميد كقد بينس في بداية البسب األ
اف تككف كحجرية بل اف إبميس قد أستخدـ البشر كأصنسـ تعبد مف دكف هللا أيضًس عف طريق 
التقميد المزعكـ كمس ىك الكحسؿ في أغمب أكحبسر الييكد كرىبأف النصسرػ كحيث أتخذىـ النسس أربسبًس 

يـ كحبلاًل فعبدىـ النسس مف كحيث ال يشعركف ككمس تقدـ مف دكف هللا فأكحمكا ليـ كحرامًس ككحرمكا عمي
جزء مف البيسف في مبكحث الُسنف في البسب األكؿ كسيستي الجزء االكبر في ىذا البسب إف شسء هللا 

 تعسلى .
 

نست الثبلث مف خبلؿ رجسؿ سجكؼ الديإلى  لقد ادىشني التطسبق الكبير بيف العقسئد التي دخمت
عمى مر العصكر ، في مخسلفة صريكحة ككاضكحة ك مسـ شريعة هللا أفكر اختسركا اعمسؿ العقل كال

 .في تمكـ القركف ﴾ السبلـ ـعميي﴿ نبيسءة التي جسء بيس األلييلمتعسليـ اإل
طبسؽ نإل كسف تتمة في أمر التقميد عمى كجو الخصكص ﴾ تسميمسملسو هلآو هيلع هللا ىلص﴿ دمحم أمةكحصل في إف مس 

كمس يجرؼ الميل كالنيسر كحتى يرث هللا االرض  عمييـ بأيدييـ اف تجرؼ البشر  أرادالتي  ُسنفال
 األديسف الثبلثاف ىذا البكحث لـ نتكسع فيو لنكحيط بكل اتجسىست  نقكؿ :كمف عمييس، بقي اف 

اؾ لكف اكتفينس بسلذؼ ييمنس في المقسـ كىك ايراد نقسط االشتر  ﴾كاإلسبلمية ية كالنصرانيةدالييك ﴿
طسر مقسرنة إدرج تكحت ألن اف يتكسع أرادكلعل البكحث لك  تقميد خصكصسً فيمس يخص مسألة ال

 هللا إف شسء كقد نجد منسسبة أخرػ مستقببلً كلخرجنس عف عنكاف البكحث إلى عنكاف آخر  ديسفاأل
السمسكية ككحتى  ديسففيمس بيف طكائف كمذاىب تمؾ األ التشسبو كاالختبلؼعند نقسط  فنقف مطكالً 

الذؼ يرفع المذاىب عف االرض كيقضي عمى ة  اف يككحل العيكف برؤيذلؾ الكحيف نطمب مف هللا
 االختبلؼ كالتنسكحر فتنعـ البشرية كالككف كمو بسلكفسؽ االبدؼ كحتى طي االرض كالسمسكات .

 



 :التقميد عند الييود أواًل : 
ليس دكر فيي اقدـ الديسنست التككحيدية ، ك  ديسفاأل تأريختكحتل الديسنة الييكدية مكسنة ميمة في 

كبير في فيـ طبيعة ديسنست الشرؽ االقصى القديـ ، كمس اف ليس عبلقة دينية قكية بكل مف 
 . سبلـالمسيكحية كاإل

 

 في معرفة تعسليـ دينيـ عمى مصدريف رئيسييف ىمس كف يستندكقد ذكرنس في البسب األكؿ اف الييكد 
كبينس اف ىذه التقسيمست  ﴾مسراجنس كالالمش ﴿كذكرنس بأف التممكد ينقسـ إلى  ﴾التممكد﴿ك  ﴾التكراة﴿

عميو ﴿ىي عبسرة عف إجتيسدات األكحبسر كآرائيـ الشخصية التي زعمكا انيس تعكد إلى زمسف مكسى 
 ﴾ كقد أبطمنس ىذه المزاعـ في كحينيس .السبلـ

 كحكسـتكحصيل األ مسألةفي  ﴾النظرأك ﴿ جتيسد﴾اإلإلى ﴿ الكينةأك لجكء كحسخسمست الييكد  إف
كبعد ممسرسة  عند المسمميف سكمس يصطمح عميي ﴾االستنبسط﴿ني انيـ قد قسمكا بعممية الشرعية يع

ىذه العممية ال بد مف نشكء االختبلؼ بيف الممسرسيف لبلستنبسط ألف ىؤالء المستنبطكف ليسكا مف 
 أنبيسء هللا تعسلى بل أنيـ أنسس عسدييف متفسكتيف بسلفيـ كاإلدراؾ .

سد ال بد أف تعقب اإلجتيسد بسلتقميد كىذاف األمراف مف الُسنف التأريخية إف أؼ ديسنة تستخدـ اإلجتي
التي انطبقت عمى الييكدية كالمسيكحية كاإلسبلـ كاالنطبسؽ بينيمس شبو تسـ كمس ال يخفى عمى 

 المتتبع المنصف .
ت كاكحدة مف أعف السسكحة كحيث بد ﴾مييمس السبلـع﴿يكشع بف نكف بعد غيسب كصي مكسى 

مقيسدة الدينية في األكحبسر لل التي مرت عمى النسمكس الييكدؼ مف خبلؿ تكلي اخطر المراكح
سلشريعة مس يسمى بفبدات بعد مركر تمؾ الفترة الزمنية عممية تككيف كتدكيف  إسرائيلمجتمع بني 

اف عمميست تكحرير كتدكيف الكتب الدينية الييكدية إلى  يةتأريخالشفكية كتشير معظـ المصسدر ال
ت في بسبل بعد السبي البسبمي في القرف السسدس قبل الميبلد كانيس أبد ﴾التممكد - التكراة﴿

اكرشميـ تسبع الكينة إلى  استمرت كحتى القرف الخسمس الميبلدؼ ، كبعد عكدة الييكد مف السبي
خبلؿ الكحكـ الفسرسي االخميني الذؼ تمتعكا فيو بسمتيسزات كثيرة  تكحرير كتدكيف شريعتيـ كتكحديداً 

 ـ .  ؽ ٖٖٓ – ٖٛ٘
كازداد عدد المجتيديف  ﴾التقميد﴿ كفي زمف االغريق كالركمسف كنتيجة لؤلضطرابست كثرت التقسليد

كمس أف أكحكاؿ الصسدرة عف المجسمع الييكدية المختمفة ،  كحكسـالنسظريف في الشريعة ، ككثرت األ
ية شمكلية إنسسنسليـ كمس قدـ مف تع ﴾ميو السبلـع﴿بظيكر السيد المسيح  إزدادت إضطرابسً  الييكد

القرف الثسلث الميبلدؼ آخر كحتى اك  ذلؾ الكقت كل شركح التكراة تمقف لمتبلميذ شفكيسً إلى  ، ككسنت
 اف يطغى النسيسف عمى ىذه الشركح كتطغى عمييس تعسليـ السيد المسيح الييكد ، فخشي فقيسء

، كاشير  تفسسيرىـ لمتكراةيدكنكف كل األكحبسر  التي انتشرت كقتئذ فأخذ كشرككحو ﴾ميو السبلـع﴿



 ضخمسً  الشركح كتبكيبيس كالف منيس سفراً  هالذؼ قسـ بجمع ىذ ﴾بسرنكحمسني﴿ ىكاألكحبسر ىؤالء 
كالشريعة  ىس فمسفة التكراةك عدالييكد يدكنكف ىذه الشركح التي أكحبسر ، كراح  ﴾مدراش ربس﴿سه أسم

 . ﴾631﴿الييكدية
تمؾ الفترة التي  في قد بعثو هللا تعسلى ﴾بلـميو السع﴿ ف السيد المسيحأىنس  تأريخيذكر ال

جسد النسمكس الييكدؼ فكجدىس متغمغمة بشكل إلى  يةجتيسداإلأك عسصرت دخكؿ التعسليـ الشفكية 
، فكسنت المجسمع الييكدية  إسرائيلكاسع في المجتمع الديني كسيطرت عمى عقكؿ شعب بني 

نقيف لديف تالشعب المع أبنسءالمزيف لكل  تدرس تمؾ التقسليد الدينية المصطبغة بمكف القداسة
يس شأنالظسىرة التي مف  ىذه ﴿عميو السبلـ﴾ ، كقد ذـ السيد المسيح ﴿عميو السبلـ﴾ مكسى

كالرسل بشكل غير مكحسكس ربمس لدػ العسمة لكنيس ال تخفى عمى  نبيسءف رسسالت األيكحر ت
كحسلة التعسليـ التي يقمدىس  سً كحيث قسؿ مكبخ ﴿عميو السبلـ﴾عيسى المسيح  أمثسؿرجسالت السمسء 

عف جد مف دكف دليل كفييس مخسلفة صريكحة لجكىر الشريعة السمكحسء كسف ىذا عندمس  النسس ابسً 
 . اكلئؾ طريقة تقسليد كتعسليـ رجسؿ الديف دكف تعسليـ السمسء يتبن عمى اعترض

لكف لدييس  ﴿عميو السبلـ﴾كسنت ىنسلؾ طكائف عديدة ييكدية تتبنى في الظسىر شريعة مكسى 
مألكفة في مس بيف  مسألةدرجة التنسكحر كالتبسغض كىذه إلى  الكثير مف نقسط الخبلؼ فيمس بينيس

تمؾ الطكائف  أبرزالجمسعست الدينية المتنسفرة عمى مر العصكر ، فسلفريسيكف كالصدكقيكف كسنكا 
كحسربة المسيح كدعكتو المبسركة ، ككبلىمس رفع شعسر م ﴿عميو السبلـ﴾في عيد السيد المسيح 

بزعميـ  –بكل قكة عمى اعتبسره صسكحب النيج المغسير كالمنتقد لمنسمكس المقدس  ﴿عميو السبلـ﴾
 إلى الديف الصكحيح بأؼ صمة ال تمتتمؾ التقسليد التي كالمكبخ لمشعب المتمسؾ بتقسليد بشرية  –
.  

ية التي لكممة ىمنفس األالدينية  -تقسليدىـأؼ  –الفريسيكف كسنكا يتصرفكف كمس لك أف لقكاعدىـ 
ككسنت تستكحكذ عمييـ فكرة طسعة تفسيراتيـ النسمكسية بكل تفصيبلتيس كسبق اف  -التكراة- هللا
فيمس ىـ كالكتبة كمعممي الشريعة كمس يصطمح عمييـ في  ﴾632﴿ضسفكا مئست التقسليد لشرائع هللاا

كالكحكار التسلي الذؼ  بلـ﴾﴿عميو السذلؾ العيد كسنكا يتكحينكف الفرص لمنيل مف رسسلة المسيح 
التسلي  االنجيمي لنقرأ النصك  جرػ بينو كبينيـ يمثل كحقيقة ذلؾ العداء الكاضح مف قبل اكلئؾ

لماذا يتعدى  .يسوع كتبة وفريسيوف الذيف مف اورشميـ قائميفإلى  جاء ﴿ أكثر :لنفيـ القضية 
 أنتـفاجاب وقاؿ ليـ و  . خبزايـ ال يغسموف ايدييـ حينما ياكموف فإن . تبلميذؾ تقميد الشيوخ

ومف يشتـ  . قائبل اكـر اباؾ وامؾ أوصىهللا فإف  .تتعدوف وصية هللا بسبب تقميدكـ لماذا أيضاً 
                                                 

 ٛٔص -عمي خميل  -الييكدية بيف النظرية كالتطبيق  - ٖٔٙ
 

 ٖٙ ك ٙٔالتفسير التطبيقي لمعيد الجديد ص  - ٕٖٙ



 . ىو الذي تنتفع بو منيبأف مو قر أأو و بيفتقولوف مف قاؿ أل أنتـواما  .اما فميمت موتاأو ابا 
يا مراؤوف حسنا تنبا عنكـ اشعياء  .تقميدكـفقد ابطمتـ وصية هللا بسبب  . اموأو فبل يكـر اباه 

باطبًل و . يداً يقترب الي ىذا الشعب بفمو ويكرمني بشفتيو واما قمبو فمبتعد عني بع . قائبل
  . ﴾633﴿﴾يعبدونني وىـ يعمموف تعاليـ ىي وصايا الناس

 يكدالي تقميدفي النص السسبق مجمكعة مف المثسلب في  ﴿عميو السبلـ﴾ لقد ذكر السيد المسيح
شتـ اآلبسء كالكالديف كىي عينة صغيرة أك المتسسلمة لعصكر منيس مس كسف يعنى بأكراـ  لشيكخيـ

ة ىي االكلى كاالخيرة مف جية نقد قفكال تعد ىذه الك  الشريعةصراكحة ل البسلي المخسلف تقميدىـمف 
ت عديدة مف ، ال بل يسجل لنس العيد الجديد ذاتو مرا لمتقميد الييكدؼ ﴿عميو السبلـ﴾المسيح 

﴿عميو كحيث كسنت كممست المسيح  الكينة المزيف تقميدمع  ﴿عميو السبلـ﴾كقفست السيد المسيح 
كحيث كحرض  ﴿عميو السبلـ﴾لمذيف جمسكا عمى كرسي مكسى  تكبيخ مرير مدكية كذات السبلـ﴾

األكحبسر الكينة ك  تعسليـل الييكدؼ إلى عدـ اإلنقيسد كالتقميدالشعب  ﴿عميو السبلـ﴾السيد المسيح 
نطق بو السيد  ي مزلزؿتأريخخطسب  في أكثر مف المخترعة ككحذرىـ مف تقميدىـ لفقيسء الييكد

﴿ :  سئبلقذه يمِ خسطب المسيح الجمكع كتبلكحيث جسء في االنجيل كحيف  ﴿عميو السبلـ﴾المسيح 
ـْ َأْف َتْحَفُظوُه َفاْحَفظُ  ا َقاُلوامَ ُكلُّ فَ 3يِسيُّوَف رِّ فَ َبُة َوالْ تَ كَ َعَمى ُكْرِسيِّ ُموَسى َجَمَس الْ  وُه مُ عَ فْ ُه َواو َلُك

ـْ اَل َتْعَمُموا ـْ َيُقوُلوَف ألن َوَلِكْف َحَسَب َأْعَماِلِي ااًل َثِقيَمًة َعِسَرَة َأْحمَ  وفَ مُ زِ َيحْ  ـْ ِإنَّيُ فَ ٗ اَل َيْفَعُموَف.وَ ُي
ـْ اَل ُيِريدُ  سِ انَّ ِل َوَيَضُعوَنَيا َعَمى َأْكَتاِؼ المْ حَ الْ  ـْ أَ ُكلَّ وَ  ٘ ِعِيـْ بِ وَف َأْف ُيَحرُِّكوَىا ِبِإْص َوُى ْعَماِلِي

ـُ الْنُظرَ َيْعَمُموَنَيا ِلَكْي تَ  ُموَف َأْىدَ ضُ َفُيَعرِّ  ُس انَّ ُى ـْ َوُيَعظِّ ـْ اَب ِثيَ وَف َعَصاِئَبُي َكَأ تَّ مُ َف الْ وُيِحبُّ وَ ٙاِبِي
ـِ َوالْ وَ َؿ ِفي الْ وَّ األَ  ِئ ـُ الاِؽ وَ سْ ألَ ي افِ  اتِ يَّ حِ لتَّ ٱوَ  ٚاِمِع جَ مَ لْ ى ِفي الَ اِلَس اأُلو جَ مَ اَل : ُس انَّ َوَأْف َيْدُعَوُى

ـْ أَ  َأمَّاوَ  ٛ َسيِِّدي َسيِِّدي! ـْ َواِحٌد الْ مَ مِّ عَ مُ  ألف بَل ُتْدَعْوا َسيِِّديفَ ْنُت ـْ َجِميعًا ِإْخَوٌة.ِس مَ ُك  َوالَ ٜ يُح َوَأْنُت
ـْ َأبًا َعَمى اأَلرْ َتدْ  ـْ َواِحٌد الَّ أَ  ألف ضِ ُعوا َلُك  ألف َعْوا ُمَعمِِّميفَ دْ اَل تُ وَ ٓٔاَواِت. مَ سَّ لا ِفي يذِ َباُك

ـْ َواِحٌد ا ـْ َيُكوفُ رُ َأْكبَ وَ ٔٔيُح. ِس مَ لْ ُمَعمَِّمُك . ًا َلكُ مدِ اخَ  ُك  عْ َض َفْع َنْفَسُو َيتَِّضْع َوَمْف يَ رْ َمْف يَ فَ ٕٔـْ
 ﴾ٖٗٙ﴿﴾ ْفَسُو َيْرَتِفعْ نَ 

ـْ َأيَُّيا وَ : ﴿  سيح ﴿عميو السبلـ﴾ لمكتبة كالفريسيكف كحيث قسؿككذلؾ جسء تكحذير السيد الم ْيٌل َلُك
ـْ ُتْغِمُقوَف ألن اُؤوفَ رَ مُ الْ  وفَ يِسيُّ اْلَفرِّ وَ َبُة تَ كَ الْ  اَل وَ  ـْ تُ َفبَل َتْدُخُموَف َأنْ  سِ انَّ ـَ الااَواِت ُقدَّ مَ سَّ وَت الكُ مَ مَ ُك
ـْ َتأْ ألن اُؤوفَ رَ مُ يِسيُّوَف الْ رِّ فَ َبُة َوالْ تَ كَ ـْ َأيَُّيا الْ كُ لَ  ْيلٌ وَ ِٗٔميَف َيْدُخُموَف! خِ ادَّ َدُعوَف التَ  ُيوَت بُ  ُموفَ كُ ُك

. ِلَذِلَؾ َتْأُخُذوفَ اوَ اِمِل وِلِعمَّة  ُتِطيُموَف َصمَ اأَلرَ  ـْ .  ِتُك ـَ َبُة تَ كَ لْ يَُّيا اـْ أَ كُ ْيٌل لَ وَ َ٘ٔدْيُنوَنًة َأْعَظ
ـْ َتُطوُفوَف الْ نأل  اُؤوفَ رَ مُ يِسيُّوَف الْ رِّ فَ َوالْ  َنُعوَنُو َتْص  َصلَ حَ َمَتى وَ ِلَتْكَسُبوا َدِخيبًل َواِحدًا  رَّ بَ َر َوالْ حْ بَ ُك

                                                 
 ٓٔ-ٔ: ٘ٔمتى  - ٖٖٙ
 ٖٕاالصكحسح  -أنجيل متى  - ٖٗٙ



ـَ  اً نابْ  ُموَف: َمْف َحَمَف ِباْلَيْيَكِل ئِ اقَ الْ  فُ ايَ مْ عُ ُة الْ دَ اقَ ـْ َأيَُّيا الْ َلكُ  ْيلٌ وَ ٙٔـْ ُمَضاَعفًا! ْنكُ مِ  أكثرِلَجَينَّ
ـُ: َألذََّىُب مْ عُ اُؿ َوالْ يَّ جُ لْ ا يَُّياأَ َٚٔكِل َيْمَتِزـُ! يْ يَ ِكْف َمْف َحَمَف ِبَذَىِب الْ َفَمْيَس ِبَشْيء  َولَ  َياُف َأيَُّما َأْعَظ

ـِ ُس  يذِ َكُل الَّ يْ يَ الْ  َأ بأف ِبَشْيء  َوَلِكْف َمْف َحَمَف ِباْلُقرْ  َفَمْيَس  حِ بَ ذْ َف ِباْلمَ مَ َمْف حَ وَ َٛٔب؟ ىَ ذَّ لا ُيَقدِّ
ـِ الْ بأف رْ ْلقُ : أَ ـُ َأْعظَ ا َياُف َأيُّمَ مْ عُ اُؿ َوالْ يَّ جُ لْ ا يَُّياأَ َٜٔمْيِو َيْمَتِزـُ! ي عَ ذِ الَّ  ُس الْ  يذِ َبُح الَّ ذْ مَ َأ َباَف؟ رْ قُ ُيَقدِّ

ِو َمَف بِ حَ  دْ قَ َف ِباْلَيْيَكِل فَ مَ َمْف حَ وَ ٕٔلِّ َما َعَمْيِو َوِبكُ  وِ بِ  فَ َحَمَف ِباْلَمْذَبِح َفَقْد َحمَ  فْ مَ فإف ٕٓ
اِكِف ِفيِو  َماِء َفقَ مَ َمْف حَ وَ َٕٕوِبالسَّ ـْ َأيَُّيا كُ ْيٌل لَ وَ َٖٕوِباْلَجاِلِس َعَمْيِو!  ِبَعْرِش َّللاَِّ  َحَمفَ  دْ َف ِبالسَّ

ـْ ألن اُؤوفَ رَ مُ يِسيُّوَف الْ رِّ فَ َبُة َوالْ تَ كَ الْ  ُروَف الُك ـْ أَ مُّ كَ ثَّ َوالْ بِ شِّ َنَع َوالعْ نَّ ُتَعشِّ وِس: مُ انَّ ْثَقَل الوَف َوَتَرْكُت
َف يذِ َياُف الَّ مْ عُ الْ  َدةُ اقَ لْ ا يَُّياأَ َٕٗؾ. مْ وا تِ ي َأْف َتْعَمُموا َىِذِه َواَل َتْتُركُ َبغِ نْ يَ  . َكافَ فَ امَ َمَة َواإِليحْ رَّ َوال قَّ حَ الْ 

ـْ ألن اُؤوفَ رَ مُ يِسيُّوَف الْ رِّ فَ َوالْ  َبةُ تَ كَ ـْ َأيَُّيا الْ كُ ْيٌل لَ وَ َٕ٘ل! مَ جَ وَضِة َوَيْبَمُعوَف الْ اْلَبعُ  فِ عَ  فَ ُيَصفُّو ُك
يِسيُّ رِّ فَ لْ ا يَُّياأَ ٕٙافًا َوَدَعاَرًة! طَ تِ َفِة َوُىَما ِمْف َداِخل  َمْمُموآِف اخْ حْ صَّ ِس َوالأْ كَ َج الْ رِ َف َخاوُتَنقُّ 
ُة بَ تَ كَ ـْ َأيَُّيا الْ كُ ْيٌل لَ وَ ْٕٚيضًا َنِقّيًا. َخاِرُجُيَما أَ  وفَ كُ يَ َفِة ِلَكْي حْ صَّ ِس َوالأْ كَ َأوَّاًل َداِخَل الْ  َمى َنقِّ اأَلعْ 
ـْ ُتْشبِ ألن اُؤوفَ رَ مُ يِسيُّوَف الْ رِّ فَ لْ َوا َداِخل   فْ مِ  َيُر ِمْف َخاِرج  َجِميَمًة َوِىيَ ظْ ُقُبورًا ُمَبيََّضًة تَ  ُيوفَ ُك

ـَ َأْمَوات  َوُكلَّ َنَجاَسة .  ـْ َأْيضًا:أَ َكَذا ىَ َٕٛمْمُموَءٌة ِعَظا ـْ كُ نَّ َوَلكِ  اً ِمْف َخاِرج  َتْظَيُروَف ِلمنَّاِس َأْبَرار  ْنُت
ْثممِ  ـْ َتْبُنوَف ألن وفَ يِسيُّوَف اْلُمَراؤُ رِّ فَ َبُة َوالْ تَ كَ لْ ا ـْ َأيَُّياكُ ْيٌل لَ وَ ٜٕ! اً ْف َداِخل  َمْشُحوُنوَف ِرَياًء َواِ  ُك

ـْ ِفي  َماا لَ نَ آَبائِ  ـَِف: َلْو ُكنَّا ِفي َأيَّاوَتُقولُ وَ ٖٓيِقيَف دِّ صِّ َوُتَزيُِّنوَف َمَداِفَف ال نبياءُقُبوَر األ  َشاَرْكَناُى
ـِ األ  ـْ َأْبَناءُ مَ َتْشَيُدوَف عَ  ـْ َأْنتُ فَ ٖٔ! نبياءَد ـْ َأنَُّك ـْ ِمْكَياَؿ و اْمؤَلُ فَ ٕٖ. نبياءأل ِة امَ تَ قَ  ى َأْنُفِسُك ا َأْنُت

؟ يْ ْف دَ مِ  ي َكْيَف َتْيُرُبوفَ اعِ اُت َأْواَلَد اأَلفَ يَّ حَ لْ ا يَُّياأَ ٖٖ. ـْ كُ ئِ آَبا ـَ  أرسلا َأَنا ىَ  َذِلؾَ لِ ُٖٗنوَنِة َجَينَّ
ـْ لَ إِ  ـْ َتْقتُ كَ َوحُ  أنبياءْيُك ـْ وَ َوَتْصمِ  فَ ومُ َماَء َوَكَتَبًة َفِمْنُي ـْ َتْجِمُدوَف ِفي َمَجاِمِعُك ُدوَف ِمْف رُ طْ تَ ُبوَف َوِمْنُي

ـِ َىاُسِفَؾ َعَمى اأَلرْ  ِكيّ  زَ  ـ  لُّ دَ كُ  َعَمْيُكـْ ِتَي أْ َكْي يَ لِ َٖ٘مِديَنة  إلى  َمِديَنة   إلى  يقِ دِّ صِّ لا لَ ِبيِض ِمْف َد
ـِ زَ   .﴾ٖ٘ٙ﴿َبِح ﴾ذْ مَ َكِل َوالْ يْ يَ ْيَف الْ ُموُه بَ تُ مْ تَ قَ  يذِ ِريَّا ْبِف َبَرِخيَّا الَّ كَ َد

قبل كحبسر ال يخفى عمى مف تمعف كبلـ السيد المسيح ﴿عميو السبلـ﴾ أف يدرؾ مس كسف عميو األك 
ال يفعمكف  قدكمو ككيف كسنكا يجمسكف عمى كرسي مكسى ﴿عميو السبلـ﴾ ككيف أنيـ يقكلكف مس

بيف النسس متكأيف عمى مكائد الطعسـ يكحبكف مدح النسس ليـ أنفسيـ  مكحبيف لمريسء مكلعيف بتقديـ
كنس معكـ لمس شسركنس كيقكلكف يسليتنس  نبيسءاألرامل كاأليتسـ ظممس كأنيـ يبنكف قبكر األ أمكاؿ ف يأكمك 

  المفسديف في األرض . ؼ كذرار  نبيسءأبسئنس في قتسلكـ كلنصرنسكـ كىـ يشيدكف بأنيـ أكالد قتمة األ
صفة القكؿ دكف العمل كصفة تمنييـ اف  خصكصسً الييكد أكحبسر ف الصفست التي اتصف بيس إ

الضبللة مف  يجدىس المنصف المطمع منطبقة في فقيسء أخرػ كصفست  نبيسءيككنكا مع األ
المسضيف فقد كصف الكتسب الكريـ فقيسء السكء كالضبللة بصفة القكؿ  ُسنفالمسمميف جريًس عمى 

                                                 
 ٖٕاالصكحسح  -أنجيل متى  - ٖ٘ٙ



الييكد قسؿ كحبسر دكف العمل كىي نفس الصفة التي كصفيس السيد المسيح ﴿عميو السبلـ﴾ أل
ـُ اْلَغاُووفَ : ﴿تعسلى  َعَراء َيتَِّبُعُي ـْ ِفي كُ  * َوالشُّ ـْ َتَر َأنَُّي ـْ َيُقوُلوَف َما اَل  * لِّ َواد  َيِييُموفَ َأَل َوَأنَُّي
اِلَحاِت َوَذَكُروا َّللاََّ َكِثيرًا َوانَتَصُروا ِمف َبْعِد َما ُظِمُموا  * َيْفَعُموفَ  ِإالَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

ـُ الَِّذيَف َظَمُموا  ﴾ٖٙٙ﴿﴾ُمنَقَمب  َينَقِمُبوَف أي  َوَسَيْعَم

عمي بف إبراىيـ في الكريمة عف الصسدقيف ﴿عمييـ السبلـ﴾ مس نقمو  اآليةفسير ىذه كقد جسء ت
ـُ اْلَغاُووَف  تفسيره عند قكلو تعسلى : ﴿ َعَراء َيتَِّبُعُي عبد هللا ﴿عميو  أبكقسؿ : قسؿ  ﴾ٖٚٙ﴿﴾َوالشُّ

ا قط تبعو نزلت في الذيف غيروا ديف هللا وتركوا ما أمر هللا ، ولكف ىل رأيتـ شاعر ﴿ السبلـ﴾ : 
 ﴿ -:  أف قسؿإلى  -بآرائيـ فتبعيـ الناس عمى ذلؾ دينًا عنى بيـ : الذيف وضعوا  إنماأحد ، 

اِلَحاِت  المؤمنيف ﴿عميو السبلـ﴾ وولده ﴿عمييـ  أمير﴾ وىـ ِإالَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
َعَراء  و عز كجل : ﴿عف أبي عبد هللا ﴿عميو السبلـ﴾ ، في قكلكجسء أيضًس  ﴾ٖٛٙ﴿﴾ ﴾السبلـ َوالشُّ

ـُ اْلَغاُووَف  عنى بيذا الفقياء الذيف يشعروف  إنما! يتبع مف رأيتـ مف الشعراء ﴿﴾ قسؿ : َيتَِّبُعُي
الفضل بف الكحسف الطبرسي كجسء عف  ﴾ٜٖٙ﴿﴾قموب الناس الباطل ، وىـ الشعراء الذيف يتبعوف 

قسؿ : في  ﴿عميو السبلـ﴾بد هللا في ﴿مجمع البيسف﴾ قسؿ : ركػ العيسشي بسالسنسد عف أبي ع
 ﴾ٓٗٙ﴿﴾ىـ قـو تعمموا وتفقيوا بغير عمـ ، فضموا وأضموا﴿الشعراء : 

سبلـ إلى بيـ في زمف اإل كالبلكحقيفالزمسف أكؿ كمف ىنس يتضح لنس اكجو الشبو بيف المفسديف في 
 القرآف يكمنس ىذا ككذلؾ مدػ تشسبو الكصف ليـ بيف مس ذكره االنجيل كمس تكحدث بو كتسب هللا

 ئمةاأل أقكاؿقد كصفكا بسنيـ يقكلكف مسال يفعمكف كقد ذكر في االنجيل ككذلؾ في َفُيـ  الكريـ
 كالتي ذكرنسىس فيمس تقدـ . خرػ ﴿عمييـ السبلـ﴾ صفستيـ األ
 قدسية التقاليد الشفيية :

نة ىنسلؾ كحففإف الكصي أك عندمس تمر سنكات بل قركف عمى ركحيل االب الرككحي لمديف كسلنبي 
المذىب المعيف ، أك لذلؾ الديف  كريث شرعيكمف النسس تتصيد مثل ىكذا فرص لتضع نفسيس 

 كاجدك  ـيإال إناقنسع النسس بسمطتيـ المزعكمة ، إلى  يـ مكحتسجيفال بد أنكفي تمؾ المركحمة 
إلى  يس كحسجة النسسأىماالرضية المنسسبة كالبيئة المثسلية في انفس النسس مف خبلؿ عدة عكامل 

في غيبة  خصكصسً ميكؿ النفس البشرية إلى  الكصي ، اضسفةً أك ؤيس مف يمبس ثكب النبي ر 
لمشريعة كالنسمكس مف غير اختبسر كال تمكحيص  االتكسؿ عمى مف يككف كحسفظسً ليي إلى الخميفة اإل

                                                 
 ٕٕٚ - ٕٕٗسكرة الشعراء أية  - ٖٙٙ
 ٕٕٗسكرة الشعراء آية  - ٖٚٙ
 ٖٖٔ - ٕٖٔص  - ٕٚج  -الكحر العسممي  -كسسئل الشيعة  - ٖٛٙ
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عند كل  النسب تعد كظيفة غسية في التأثير مسألةألمسنة ذلؾ القيـ عمى الشريعة ، كال ننسى اف 
مس اف  مجتمعمف يتصدػ لممسسئل الدينية التي تخص  أف أغمبإذ  ديسف بمس فييـ المسممكف األ

، فقد اعتمد  ىذه المسألةـ ىـ مثسؿ كحي عمى تي، كالييكد ككين األكصيسءك  نبيسءيككف مف نسل األ
ككسف مف الشكاىد  ﴿عميو السبلـ﴾ النبي ابراىيـ الخميلإلى  الكينة الييكد عمى جية انتسسبيـ

 كالصدكقييف مع طسئفة الفريسييف ﴿عميو السبلـ﴾ ية ىك كحسدثة اصطداـ نبي هللا يكحيىتأريخال
فمما راى كثيريف مف الفريسييف ﴿ : كحيث خسطبيـ بكممست عنيفة قسئبلً  ـمررنس عمى ذكرى فيذال

يا اوالد االفاعي مف اراكـ اف تيربوا مف الغضب »معموديتو قاؿ ليـ: إلى  والصدوقييف ياتوف 
 . وال تفتكروا اف تقولوا في انفسكـ لنا ابراىيـ ابا.  9 فاصنعوا اثمارا تميق بالتوبة 8 .ياالت
قد وضعت اآلف و  10 .لكـ اف هللا قادر اف يقيـ مف ىذه الحجارة اوالدا البراىيـ ي اقوؿألن

  ﴾ٔٗٙ﴿ ﴾.تقطع وتمقى في النار يداً فكل شجرة ال تصنع ثمرا ج . الشجر أصلالفاس عمى 
، فقد كسف  أمسـ هللابراىيـ غير كسفية اكلئؾ الييكد كحيف سمعكا يككحنس يقكؿ اف بنكتيـ إلقد صدـ ل

يـ في مكقفيـ مع هللا ، إيمسنمف اتكسليـ عمى  أكثرالقسدة الدينيكف يرتكنكف عمى سمسمة انسسبيـ 
فسلديف بسلنسبة ليـ شيء مكركث ، ككسف ىنسلؾ رئيس كينة كاكحد في نظسـ الشريعة الييكدية 

 . ﴾ٕٗٙ﴿مف نسل ىسركف كيظل في منصبو طيمة كحيستو بزعميـ قيمو هللاي
االزمسف  عمى مركحبسر ىذه االتكسلية النسبية اف صح التعبير ىي كاكحدة مف دعسئـ بنيسف األف إ

مقدسة عند الييكد االرذدككس كغيرىـ الالتقسليد أك المذككرة كسنت تعسليميـ الشفكية  سبسبكليذه األ
إّف مف درس التوراة فعل  ﴿ درجة التي جسء في اكحدػ نصكص التممكد :الإلى  ايمس تقديس

،  ، ومف درس الِمشنا فعل فضيمة استحق أْف ُيكافأ عمييا فضيمة ال يستحق المكافأة عمييا
 أقواؿ مف احتقر﴿ كجسء في مكضع آخر: ﴾643﴿﴾ومف درس الجمارا فعل أعظـ فضيمة

، وال خبلص لمف ترؾ تعاليـ التممود  التوراة أقواؿممف احتقر  أكثرالحاخامات استحق الموت 
 . ﴾644﴿﴾مما جاء في شريعة موسى أفضلعمماء التممود  أقواؿ ألف ، واشتغل بالتوراة فقط

شرية كمس ىي منذ عصر بعند ىذا الكحد بل اعتبركا تعسليميـ التقميدية ىي سبب بقسء ال كالـ يقف
بقي الييودي بسبب التممود، بينما ﴿ أبراىسمز: إسرائيلكحيث جسء عف  ﴿عميو السبلـ﴾ مكسى

 . ﴾645﴿﴾بقي التممود في الييودي
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السبلـ﴾ إلى  مس﴿عميي كمف قبمو يكحيى بف زكريس ﴿عميو السبلـ﴾ كل ىذا دعس السيد المسيح
الكقكؼ بكل قكة كصرامة تجسه ىذه البدع الدخيمة عمى الديف مف قبل ىؤالء ، كلكف ىذه المرة 

االجراء الكحسـز كالفعل  إلى إتخسذ نديد كالتكبيخ ، ال بل تعداهكسف المكقف ال يقتصر عمى الت
 ﴿عميو السبلـ﴾المسيح  أف كل الشييرة في االنجيل ، كحيث صسدؼإلييالعممي في كحسدثة ركاؽ 

مر فيو فرأػ كضع مزرؼ ككحسلة يرثى ليس لمييكل المقدس ، فيل ىذا ىك المعبد الذؼ يجب اف 
  ؟!.. ﴿عميو السبلـ﴾ ديف مكسىإلى  دمف غير الييك  األمـيككف مكحل دعكة 

ال شؾ اف منظر البسعة في ركاقو كاالسكاؽ كالبيسئـ كغيرىس ممس يدنس المنظر القدسي المييب 
متكقعة أك اف يقـك بكحركة غير مسبكقة  ﴿عميو السبلـ﴾ لييكل هللا ، كل ىذا دعس عيسى المسيح

كل ىك بيت الرب كال يجب اف يدنس لييااف  معمنسً كحيث قمب مكائد الصيسرفة كطرد بسعة الكحمسـ 
ىيكل هللا واخرج جميع الذيف إلى  ﴿ ودخل يسوع بيذه الشسكمة كحيث جسء في النص االنجيمي :

 . وقاؿ ليـ الحماـكانوا يبيعوف ويشتروف في الييكل وقمب موائد الصيارفة وكراسي باعة 
 . ﴾ٙٗٙ﴿﴾جعمتموه مغارة لصوص أنتـمكتوب بيتي بيت الصبلة يدعى و 

تمؾ الدرجة إلى  اف يغضب﴿عميو السبلـ﴾ إلى  مس الذؼ دعس المسيحكقد يتسسئل القسرغ الكريـ 
  أسبسب كدكافع أخرػ ليذا التصرؼ منو ؟اـ اف ىنسلؾ  ىل ىك مشيد السكؽ داخل الييكل ؟ ؟..

تمؾ الكحقبة الزمنية لنرػ مسىي ممسرسست إلى  نرجعإف الجكاب عمى ىذا االستفيسـ يجبرنس أف 
 .كحتى يستطيع القسرغ فيـ تمؾ االجكاء كالظركؼ أكثر ينة كمف لف لفيـ الك

 كاكسن كردة فعل عمى أفعسؿ األكحبسر التي كسف منيس أنيـ ﴿عميو السبلـ﴾كجسء فعل السيد المسيح 
سف التسسع عشرة اف يدفع مس يسمى ضريبة الييكل ككسنت إلى  كل ذكر ييكدؼ يصل يجبركف 

اف تكفى ىذه كمس أف الكينة كسنكا يشترطكف  في ذلؾ الكقت يلكىك مبمغ ليس بقم نصف شسقل
شسقل القدس ، ككسف ىذا الشسقل غير متداكؿ كحيث كسف النسس أك مة الشسقل الجميمي مالضريبة بع

 مثل ىذه العمبلت كف يقبمكا نك لـ يك الكينةكلكف  ذلؾ الكقت يتداكلكف العمبلت الفضية السسئدة في
كىذه كحجة مف  كيجب استبداليس بسلشسقل المقدس ، ب زعميـعمى كحس يس عمبلت مدنسةألن

يعطكا الصيسرفة امسكف في اركقة الييكل ألستبداؿ العممة ، ككسنت ىذه تبدك كخدمة  لكيالكينة 
ككسف ىذا ،  جداً ة ضعمكالت بسىكسنكا يدفعكف لمكينة  لمجميكر لكف الكحقيقة اف ىؤالء الصيسرفة

 .لكي يثكر عمييـ  ﴿عميو السبلـ﴾عيسى المسيح ت التصرؼ سببس مف األسبسب التي دع
إلى  لعيدفي ايستكف ككسف ىنسلؾ سببس آخر أك قل أسبسب عديدة منيس أف الييكد عندمس كسنكا 

اف قرر الكينة كلذلؾ  خبلفو ،أك اكسنت ذبسئح شكر سكاًء يقدمكا اضسكحي الييكل كسف عمييـ أف 
عينت ادارة الييكل مفتشيف عمى الذبسئح ليكشفكا تبسع ىذه الذبسئح عمى مقربة مف الييكل كقد 
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ضمني بيف التجسر كلجنة  اتفسؽكسف ىنسلؾ قبل أف تذبح ليتأكدكا مف سبلمتيس ك عمى الذبيكحة 
اشتراىس مف مكسف بعيد فعمى أك جسء مف يقدـ االضكحية بذبيكحة مف بيتو ،  إذاالتفتيش عمى انو 

مف التي  أخرػ ذبيكحة ب يساستبدالأك بيعيس إلى  المجنة اف ترفضيس كتقر بعدـ سبلمتيس ، فيضطر
بثمف غسلي  خرػ تبسع بجكار الييكل ، كفي ىذه الكحسلة يبيع ذبيكحتو بثمف بخس كيشترؼ األ

اسكأ استغبلؿ ، فزكجس الكحمسـ المذاف  مراستغمكا ىذا األ كبدافع مف الكينة كمرتفع ، بل اف التجسر
، كىذا العمل  كسنس يبسعسف داخل السكر بثمسنيف قرشسً كسنس يبسعسف خسرج سكر الييكل بأربعة قركش 

 كسف سرقة عمنية بأسـ الديف .
اثسرت في في الييكل ممس  ﴿عميو السبلـ﴾التي رآىس عيسى المسيح ىي  كغيرىس كثير المسسئلىذه 

نفسو الكثير مف االلـ عمى كحسؿ الديف كالعبسدة ، فمقد تدنس الييكل بعبسدة شكمية بسطمة كبسلتسلي 
عمى  يمبسكف ثكب الكحرصكسنكا  -في الظسىر – الكنيةير مقبكلة عند هللا ، ال شؾ اف ىؤالء غ

عبسدة هللا كتقديـ الذبسئح لكنيـ كسنكا يستغمكف الشعب كيتسجركف بسلديف ، كرغـ ذلؾ كسنكا يظنكف 
معكف هللا مف غيرىـ ، كنكحف نرػ المظسىر نفسيس تتكرر اليكـ مع اكلئؾ الذيف يجإلى  انيـ اقرب

 مكاؿثـ يسخذكف عمكالتيـ مف ىذه األتكحت عنكاف الزكسة أك الخمس أك غيرىس الديف  أسـب أمكاالً 
لمربح  الكسسئل جمبسً  أكثرمف اآلف إلى  ، فمس زاؿ الديف المسدؼربح الأك مستخدميف الديف لمشيرة 

 ديسفجميع األ الزعمسء الدينييف فيإلى  ألكلئؾ الذيف يتسجركف بو ، كلكي يتأكد لؾ ذلؾ انظر
كمس أنيـ في ىذه األيسـ بدأكا يتسجركف بسلمكحـك  لمسمطة كامتبلكسً  ثراءً  النسس أكثرفتجد انيـ 

كالدجسج كالسمؾ كغيرىس كحتى أصبح النزاع ليس في منبر الدرس فكحسب بل في سكؽ المكحكـ 
ة كىذه ُسنة كالدجسج كذلؾ كأصبح ليـ بسعة يبيعكف ىذه المنتجست بأسـ العتبست الدينية المقدس

أخرػ تضسؼ إلى الُسنف التي جرت عمييس األمة اإلسبلمية كحذك النعل بسلنعل كالقذة بسلقذة لمس 
 .سسر عميو بني إسرائيل مف قبل 

كمس أنؾ اليكـ إذا أتيت إلى أؼ مكسف مقدس عند المسمميف تجده أكثر االمسكف أسكاؽ كمكحبلت 
ـ ىي مس كسنت مجسكرة لمعتبست المقدسة كحتى أنؾ تجسرية بل أف أغمى المكحبلت التجسرية في العسل

ترػ أغمب النسس يتبرككف بسلمشتريست مف االمسكف المقدسة بل أنيـ يقضكف أضعسؼ الكقت الذؼ 
 يقضكنو في العتبست في تمؾ االسكاؽ .

لمفسرؽ الضخـ بيف االضكحية كمقدميس ، فيؤالء البشر كسنكا  ﴿عميو السبلـ﴾لقد تألـ السيد المسيح 
كف انيـ مس دامكا قدمكا الذبسئح كمسرسكا الفرائض فميفعمكا مس يشسءكف ، بل اف هللا سيغفر ليـ يظن

مدينة القدس كتكحممكا المشسؽ كقدمكا إلى  مس تقدـ كمس تأخر مف ذنبيـ طسلمس قسمكا بسلسفر
هللا في الييكل بغض النظر عف ككف قمكبيـ مممكءة بكحب هللا اـ ال ، إلى  االضسكحي كصمكا

 ض النظر عف خطسيسىـ كآثسميـ التي يرتكبكنيس قبل العيد كبعده .كبغ



الشعكب غير ﴿ األمـيـ اقسمكا ىذا السكؽ في ركاؽ ﴿عميو السبلـ﴾ ألنلقد كحزف السيد المسيح 
ألستقبسؿ غير الييكد ، كدعكتيـ لعبسدة هللا  كحيث المكسف الذؼ يجب اف يككف مجيزاً  ﴾الييكدية

يتككف مف المقدس كقدس االقداس ثـ عدد مف االركقة منيس ركاؽ الكاكحد ، كلقد كسف الييكل 
أؼ - مميأ، كمس كسف يسمح ألؼ  األمـييف كركاؽ النسسء ، ثـ ركاؽ سرائيمالكينة ، كركاؽ اإل

 أكحدقدس االقداس ، كىكذا عندمس يجيء أك القدس األمـ إلى ف يتخطى ركاؽ أ -غير الييكدؼ
في الييكل يجد المكسف المخصص لو قد امتؤل بسلبيسئـ كمكائد ليتعبد هللا  األمـاالشخسص مف بني 

 ﴾647﴿ ..أصبًل  ف يتعبدأآخر كال  أكحدتغيير العممة ، ككسط ىذا الزكحسـ ال يستطيع اف يتكحدث مع 
. 

﴿عميو كبيذا نككف قد نقمنس صكرة مصغرة لمظسىر التقميد عند الييكد كقد بيف السيد المسيح 
كمس أثبت القرآف الكريـ ذلؾ في أكثر مف آية كتعسليميـ المخترعة  قمديفزيف ىؤالء المُ  السبلـ﴾
 .كريمة 

 

 :التقميد عند النصارى ﴿المسيحييف﴾ ثانيًا : 
كتعرؼ عمى انيس  البشرية ، تأريخفي  الديسنست اعتنسقسً  أكثرالديسنة المسيكحية كاكحدة مف ذكرنس بأف 

كالمسمى بيسكع النسصرؼ في  السبلـ﴾ ﴿عميورسسلة عيسى المسيح أك الديسنة المرتبطة بنبكة 
لمميبلد كحيف بدأ يسكع  ٖٓالمسيكحية كالييكدية عمى كحد سكاء ، ىذه الرسسلة التي بدات عسـ  تأريخ

عند الييكد كحيف كسنت فمسطيف مكحتمة مف قبل  المدينة المقدسة ﴾القدس﴿دعكتو في اكرشميـ 
 .الركمسف 
الذيف  ﴿عميو السبلـ﴾تبلميذ السيد المسيح  بفضل تضكحيست كجيكدالديسنة النصرانية انتشرت 

 ﴿عميو السبلـ﴾ ي ، كحيث امتثمكا لكصية معمميـ عيسىسبلميسمكف الكحكاريكف في المصطمح اإل
مف  . واكرزوا باالنجيل لمخميقة كميا أجمعالعالـ إلى  وقاؿ ليـ اذىبوا﴿ : كحيف خسطبيـ قسئبلً 
 . ﴾648﴿﴾ ومف لـ يؤمف يدف . امف واعتمد خمص

كتسبست رجسالت إلى  اضسفةً النصسرػ عمى االنسجيل االربعة التي كتبت مف قبل التبلميذ  يستند
﴿عميو كمس يصطمح عمييـ في القركف التي تمت دعكة النبي عيسى ﴾آبسء الكنيسةأك ﴿المسيكحية 
 . السبلـ﴾
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سؿ كىي المؤتمرات التي يجتمع فييس رج ﴾المجسمع﴿اعتمد النصسرػ في عقيدتيـ ككمس ذكرنس عمى 
 المختمفة النصسرػ  سئدكسف ليس اكبر االثر في تكحديد عقالديف لكي يقرركا إجتيسداتيـ تمؾ المجسمع 

. 
لقد نتج عف ىذه المجسمع نتسئج عديدة كسف ليس اكبر االثر في استمرار مسمسل تكحريف الديسنة 

االسسقف أؼ  –تسصيل عقيدة رئيسية كىي عقيدة اطسعة آبسء الكنيسة إلى  المسيكحية الكحقة اضسفةً 
كؿ المجسمع كىك مجمع نيقية األ أكحدكمس يطسع المسيح نفسو ، كحيث صرح بذلؾ  - كالبسبكات

بل مف افكاه العممسء كرجسؿ  ـ كالذؼ قرر اف تعسليـ الديف ال يمكف تمقييس مف الكتب رأسسً ٕٖ٘سنة 
 . يـ كحجةأقكالالكينكت ، كاف 

 النصسرػ في سميرنس :إلى  ـٚٓٔة سنة كمف قبمو مس كتبو االسقف اجنسسيكس اسقف انطسكي
عميكـ جميعًا اف تطيعوا آباء السماء كما اطاع عيسى اباه ، اطيعوا ائمتكـ الروحانييف كما ﴿

مف الشؤوف التي تقـو بيا الكنيسة كالتعميد  شأفمنكـ  أحدتطيعوف الرسل ، وال يباشر 
حضوره فإف ى يوجد االسقف والزواج وحضور الموت والصبلة بدوف حضور آباء الكنيسة ، وان

 ئمة﴿االب واأل :  ككذلؾ قسؿ.  ﴾ يعد حضورًا لممسيح نفسو تبعًا لتعاليـ الكنيسة الكاثوليكية.
المسيح ، فمف ايدييـ نتمقى حياة الطير عف  أسـالروحانيوف ليـ سمطاف لقيادتنا وارشادنا ب

اني ، وىـ الذيف يربوف طريق التعميد ، وىـ الذيف يعطوننا الخبز المقدس في العشاء الرب
هللا ، وىـ عوض عيسى وآباؤنا الروحانيوف ، فعمينا اف نتعمق في  أبناءنا ليصبحوا أبناء

إلى  ﴿وكل رجاؿ الكنيسة العظاـ مف االب المقدس : ككذلؾ قسؿ.  احتراميـ وحبيـ وطاعتيـ﴾
يمـو النفسية لتنظيـ الكنيسة ولسبلمة المسيحييف مف الذنوب وال وامراالساقفة يصدروف األ 

﴿والمسيحييوف اعضاء يتكوف منيـ جسد  : أيضسً كقسؿ  وتشجيعيـ عمى فيـ الحياة الكنسية﴾
لآلباء أنفسيـ  االساقفة واف يسمموا وامرعيسى المقدس فعمييـ اف يمتثموا أل 

  ﴾649﴿الروحانيييف﴾
لى إف ىذه الكممست كاضكحة كضكح الشمس كال تكحتسج منس إلى أدنى بيسف كحيث ذىب ىؤالء إ

القكؿ بألكىيتيـ كعصمتيـ بسلمعنى كليس بسلتصريح كحيث انيـ ينسبكف قكليـ اإلجتيسدؼ العقمي 
مع أف المسيح  آبسء السمسءإلى هللا كالمسيح مع اختبلفيـ في الفتسكػ العقمية كيعتقدكف أنيـ 

ـْ َأًبا َعَمى اأَلْرِض،﴿ :قد قسؿ  ﴿عميو السبلـ﴾ ِحٌد الَِّذي ِفي َواأباكـ  ألف َواَل َتْدُعوا َلُك
َماَواتِ  لـ يريد  ﴿عميو السبلـ﴾كممة االب ليس معسني عديدة كال شؾ بأف المسيح  فإ ﴾650﴿﴾السَّ

بمعنى االب ىك الكالد بل أراد معسني أخرػ كسلمرشد كالراعي أك المربي كمس يقسؿ لمرجل رب 
 ﴿عميو السبلـ﴾مسيح كعميو أف الاالسرة أؼ بمعنى المسؤكؿ عف االسرة مف كحيث التربية كاالشسد 
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لـ يجكز ألكحد مف أتبسعو إتخسذ أبًس لو مف دكف هللا تعسلى أؼ اف يتخذ مرشدًا لو غير هللا ألف هللا 
ىك المرشد كىك اليسدؼ السكاه كليس كمس يدعي رىبأف النصسرػ بسنيـ آبسء السمسء كطسعتيـ 

يدؿ عمى مس  يو السبلـ﴾﴿عممفركضة فإذا كسنت ىذه صفستيـ فميأتكنس بدليل مف كبلـ المسيح 
 ذىبكا إليو كىذا ممس ال يمكنيـ البتة .

تبسع المسيح عمى مر أليس اكبر االثر في تشتت  كسف الخبلفست بيف الطكائف المسيكحية إف
 الكسثكليؾ ، االرذدككس ،﴿نقسط الخبلؼ بيف المدارس الثبلث الرئيسية  أىـاالزمسف ، كلعل 

جنب الكسثكلككية بسلتقميد إلى  المدرسة االرذدككسي أبنسءؤمف ىي التقميد ، ككحيث ي ﴾البركتستسنت
الخبلفية كحتى اليكـ ، كيعرؼ التقميد عمى لسسف االنبس شنكدة زعيـ  مسألةلكثر تمؾ ال أبنسءينكر 

كل تعميـ وصل عف طريق التسميـ ﴿: االقبسط في مصر كالشرؽ عمى كحد سكاء عمى انو 
رؾ لنا كتابة في الكتاب المقدس ، في موضوعات ربما لـ الرسولي واآلبائي غير الكبلـ الذي ت

انيس  يداً ، كلمس كسف االنبس يعمـ ج ﴾ٔ٘ٙ﴿..﴾ولكنيا ال تتعارض معو في شيء ما تذكر في الكتاب
 مف التذكير بسلمكضكع قسئبلً  نقطة خبلؼ قكية بيف مف يعتقد بسلتقميد كبيف مف ال يعتقد لـ يجد بداً 

بالتقميد وال يمتزموف اال بالكتاب المقدس وبيذا يتركوف كل التراث والبروتستانت ال يؤمنوف ﴿ :
الذي تركتو االجياؿ السابقة لمكنيسة ، كل ما تركو اآلباء والرسل ، وآباء الكنيسة االولى 
والمجامع المقدسة والقوانيف والنظـ الكنسية ، وما في الكنيسة مف طقوس ومف نظـ ، وما 

 . ﴾652﴿ ﴾.. ذه االجياؿ الطويمة كمياى اخذناه مف تعميـ شفاىي عبر
 ﴿عميو السبلـ﴾ عمى لسسف السيد المسيح - كمس ذكرنس سسبقس –كبسلرغـ مف كجكد نص مقدس 

لماذا تتعدوف وصية الرب بسبب  أنتـو ﴿ : نفسو يذـ فيو التقميد بصريح العبسرة كحيف قسؿ
ة كينسبكف العجز كالنقصسف راكحكا يضعكف األدلة العقمياالسسقف الدىسة إال أف  ، ﴾653﴿﴾تقاليدكـ

 ﴿عميو السبلـ﴾ مف الزاكية الضيقة التي كضعيـ فييس عيسى جدكا مخرجسً إلى كتسبيـ المقدس لي
 في قدكحو لمتقميد .

 ﴿ : كعسدة آبسء الكنيسة كحيث قسؿ في نفس كتسبو كحرؼ النص تفسيريسً  يقكؿ االنبس شنكدة مكحسكالً 
أو ؾ التقاليد الباطمة التي ىي مف صنع الناس ونحف ال نقصد في حديثنا عف التقميد تم ...

إنما كالتقاليد التي اظير السيد المسيح زيفيا ، أو ضد روحو أو التي ىي ضد تعميـ الكتاب 
 :نقصد التقميد السميـ الذي ىو

 .تعميـ الرب نفسو الذي وصل عف طريق التقميد .ٔ
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عف طريق التسميـ جيل يسمـ  يناإل.التقميد الرسولي الذي ىو تعميـ اآلباء الرسل وقد وصل ٕ
 جيبًل.

  ﴾654﴿ .التقميد الكنسي الذي قررتو مجامع الكنيسة في قوانينيا ونظميا ..﴾ٖ
نقكؿ : إف ىذا الكبلـ فيو تنسقض كاضح كصريح كىك أف االنبس قسؿ في بداية كبلمو بأنو ال 

التقميد الكنسي كحجة !  يقصد بسلتقميد ذلؾ الذؼ كضعو النسس ثـ جسء في النقطة الثسلثة كقسؿ بأف
 فمف كضع ىذا التقميد ىل النسس اـ األنبيسء ؟

بسلطبع اف كضسع ىذه التعسليـ ىـ أنسس عسدييف كليسكا أنبيسء أك أكصيسء بل ىـ مختمفيف مع 
بعضيـ البعض كىذا يدؿ عمى اف تعسليميـ مكضكعة مف عند أنفسيـ كآرائيـ الشخصية فيي لـ 

 الركح القدس كلك كسنت كذلؾ لـ يكف اختبلؼ مف األسسس .تنزؿ مف السمسء أك نطق بيس 
س اآلبسء لكي يثبتكا صكحة دعكاىـ في نظرية التقميد ، لعل إلييىنسلؾ كسسئل عديدة لجأ  كسفك 

تبسع الرسسالت أسمسع أمس ترددت عمى  ىك مس ذكركه مف عبسرة كثيراً  طبلؽىس عمى اإلأبرز 
، كلـ  ﴾الكتاب لـ يذكر كل شيء﴿ كؿ ، انيس عبسرةالرس كأركحيل النبي أك السمسكية بعد مكت 

كحيف قرأت العبسرة في عنكاف كبير في كتسب االنبس شنكدة ، كدىشت مف  مراألأكؿ صدؽ عيني أ
ىكؿ الصدمة ، فكيف يعقل اف تتفق افكسر كعقسئد رجسؿ الديف في الديسنست السمسكية الثبلثة 

 الصراع الكبير بينيس عمى مثل ىكذا عبسرة يخيل عمى الرغـ مف سبلـ﴾الييكيدة كالنصرانية كاإل﴿
 !!! بعد ديف كمذىب بعد مذىبأك دينًس بعد جيل جيبًل  كىمة انو تكاصت بوكؿ النسظر ألإلى 

 القرآففي  لييالكعد اإل يكرتاذأسترجعت بعد أف لكف بعد لكحظست زاؿ االنبيسر كغسبت الدىشة 
 !! كتجرؼ كحذك النعل بسلنعل كالقذة بسلقذة  عف طبق تتكرر طبقسً  األمـ بأف ُسنف ُسنةكال

إف مسألة االختبلؼ في شرعية التقميد ليي مف الُسنف الثسبتة عند أتبسع األديسف فإف المسمميف مف 
كسفة المذاىب أختمفكا في مسألة كحجية التقميد أك بطبلنو كىذا مس سنتعرؼ عميو في الفصميف 

 القسدميف إف شسء هللا تعسلى .
كحتى كاف كسنت  دلةاستدراج األإلى  الرامي سمكبالنبس شنكدة عند ىذا الكحد مف األا يكتفِ لـ ك 

القكؿ بأقدمية إلى  غير تسمة كضعيفة بل قسئمة عمى التصكر كالفيـ الشخصي ، ال بل تعداه
ىشة  ف ىذه الفكرة كسف قد صسغيس صيسغة لكنيس كاقعسً كاالتقميد عمى الكتسب المقدس نفسو 

 نبيسءعصر األإلى  عصر ىسبيل كقسبيل ابني آدـ كامتدإلى  قدـ التقميد يرجع ذكر افإذ  كضعيفة،
ة ليس عبر ليياإل كحكسـالتسليف كنكح كابراىيـ كاسكحق كيعقكب كغيرىـ ، الذيف تكارثكا الشريعة كاأل

والتقميد ىو ...﴿ : تقميد كمس يعبر عنيس كحيث قسؿأك شفكية  ةكتسب مكتكب بل مف خبلؿ شريع
مف الشريعة المكتوبة كاف  إلينانا آدـ ، ولعل اقدـ ما وصل أبي إلى أياـ تاب يرجعاقدـ مف الك

                                                 
 ٖٙص – ٔج -البلىكت المقسرف  - ٗ٘ٙ



عمى يد موسى النبي الذي عاش في القرنيف الخامس عشر والرابع عشر قبل الميبلد ، ولكف 
ف مرت عمى البشرية بدوف شريعة مكتوبة ، فمف الذي يالتقميد اقدـ مف ىذا بكثير ، آالؼ السن

وىو  أخرى والتقميد مف جية  ىا ؟ الضمير مف جية ﴿الشريعة االدبية﴾ ..كاف يقود تفكير 
السابقة لمشريعة المكتوبة ...مف  مثمةوسنحاوؿ اف نضرب بعض األ تسميـ جيل لجيل آخر..

ولـ تكف في  يمافومف ايف اتاه ىذا اإل هللا ؟إلى  ايف عرؼ ىابيل فكرة الذبيحة التي تقدـ قرباناً 
 ومف ايف عرؼ نوح فكرة تقديـ الذبائح مف الحيوانات الطاىرة؟.. .زمنو شريعة مكتوبة؟.

﴿وكل ما تعطيني اعشره  نا يعقوب فكرة العشور حينا قاؿ لمربأبو وبنفس الوضع كيف عرؼ 
  ﴾655﴿ لؾ﴾؟ ﴾

مف الكاضح اف االستفيسمست التي اكردىس ىنس ال تسمف كال تغني مف جكع كىي كحيمة انطمت عمى 
مس الجيمة منيـ الذيف يتبعكف التقميد فسلكقكؼ عمى ىذه االستفيسمست لف بر النصسرػ السذج ك أغمب 
ه أنبيسءك  تمؾ األسمسء ىي مف رجسالت هللاالكتسب ككجد اف كل إلى  مس رجع النصراني إذايطكؿ 

النسس إلى  دكرىـ ىك تبميغ رسسالت السمسء ألف ككحججو عمى النسس ، كىـ بدكرىـ يتمقكف الككحي
معرفة الشريعة إلى  نبي يكحتسجأك كىل يعقل اف رسكؿ  تخدمكف التقميد ؟!...فكيف يصح انيـ يس

النسس إلى  الكينة كي يتـ شريعة هللا !؟.. فمس جدكػ ارسسلوأك ممف سبقو مف رجسؿ الديف 
 كقمنس اف مثل ىسبيل الصديق لـ يكف نبيسً  ، كلك تنزلنس جدالً  كاجتبسءه لمنبكة ككحسشس  اف يفعل عبثسً 

ف يستخدـ عمى كحد الكصف الكتسبي فينس يقبل العقل انو كس كصديقسً  ، لكنو كسف بسراً  رسكالً أك 
ىك مف ﴾ عميو السبلـ﴿ه آدـ أبك ليس بينو كبيف النبكة غير جيل كاكحد ف! ؟ التقميد لكف أؼ تقميد

 بسلنقل مف زمسف كحكسـكي تتغير األ يمستعمـ مف هللا الشريعة كليس ىنسلؾ اجيسؿ شسسعة البكف بين
كمس عبر عنيس االنبس عبر آالؼ  تةً يل يس ترػ تتسسلـ الشريعة مف التغيير شفسىفزمسف ، إلى 

 ؟ السنيف
تأكيل نصكص  كلةمكحسإلى  مسـ النقد عسد كرجعأالعقمية غير الصسمدة  دلةلمس فرغ مف سرد األ
عدـ  مسألة بمس يتبلئـ مع نظريتو النسقصة الضعيفة مستغبلً ﴾ عميو السبلـ﴿كبلـ السيد المسيح 

تكحت اشرافو في كحيستو ليثبت ىذه المرة اف أك ﴾ عميو السبلـ﴿ كتسبة االنجيل في عيد المسيح
اف السيد المسيح لـ يكتب انجيبًل ولـ يترؾ انجيبل ﴿ : االنجيل نفسو جسء عف طريق التقميد

، وحينا بدأ  مكتوبًا ، ولكنو كاف يعظ ويعمـ ويترؾ لمناس كبلمو روحًا وحياة وىذا يتناقمو الناس
 تعميمو وعممو الكرازي قاؿ لمناس ﴿قد كمل الزماف واقترب ممكوت هللا فتوبوا وآمنوا باالنجيل
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كانت ىناؾ كرازة وبشارة مفرحة تمؾ التي تماثل  إنماولـ يكف ىناؾ انجيل مكتوب ،  ﴾656﴿﴾
 . ﴾657﴿ ﴾.التعميـ االىمي الذي يتناقمونو بالتسميـ .أو  االنجيل الشفاىي

طيع إنسسف عسقل اف يفسر كبلـ النبي بيذه الطريقة ؟ إذ كيف يمكف لمنبي اف يأمر كيف يست
النسس بسإليمسف بشيء غير مكثق ؟ مع عممو بقرب زمسف ركحيمو عنيـ فيبل يأمرىـ بأف يكثقكا 
االنجيل اـ يتركيـ ىكذا كيذىب ؟! ىذه أستفيسمست يجب عمينس اف ندركيس لعممنس بأف األنبيسء ىـ 

س عمى الشريعة مف الضيسع أك النسيسف أك التبديل َفُيـ بعثكا الجميس فكيف يترككىس أكحرص النس
 ىكذا كيركحمكا ؟! 

إف الكحق يقسؿ انيـ انكركا االنجيل كضعفكه ال لعمة انو مف جمع التبلميذ كال لعمة نقصسنو بل لكي 
ف أخبسر النبي يككف عندىـ مجسؿ كاسع لئلجتيسد كمس فعل المسممكف كحيف ضعفكا أكثر مس كرد م

ككل ذلؾ لكي يقكلكا بسنيـ بكحسجة لفتح بسب اإلجتيسد ليطركحكا آرائيـ  ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿الخستـ 
المختمفة بسختبلفيـ الذؼ أصبح ُسنة يتنسقميس رجسؿ الديف مف ديف آلخر كمف مذىب آلخر جيبًل 

يكجبكف التقميد عمى النسس ككبل  بعد جيل ثـ بعد فتح بسب اإلجتيسد يتكحزبكف إلى مذاىب ثـ
كحسب مذىبو الذؼ اختسره كىذه ُسنف السسبقيف نراىس بسـ اعيننس قد انطبقت في أمة النبي الخستـ 

 . ﴾ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميمس﴿
عسد ىذه المرة لكي يبكحث في اتجسه آخر كىك اتجسه كلـ يكتِف االنبس إلى ىذا الكحد فكحسب بل 

بكلس الذؼ كسنت لو اليد العميس في تثبيت مبدا  خصكصسً لتسبعيف مف بعدىـ تراث رسل المسيح كا
ىل نعقل ﴿ : التقميد ىذا ، كبدأ المكضكع بمقدمة عقمية كعسدة رجسؿ الديف في كل آف كمكسف قسؿ

اف رسل المسيح بكل ما اودعو الرب فييـ مف عمـ تركوا الكنيسة ببل نظـ؟، وال قوانيف تدبر 
يا ليست لعامة الناس ألن نيـ فعموا ذلؾ ولكنيـ لـ يكتبوىا في رسائميـ ، اماشؤونيا ، يقينًا ا

يا ستكوف معروفة لمكل عف طريق الممارسة ، وىذه كميا ببل شؾ وصمت عف طريق ألن ، واما
التسميـ والتقميد ، ىوذا يوحنا الرسوؿ يقوؿ في آخر رسالتو الثانية ﴿اذ كاف لي كثير ألكتب 

﴾ ، ٕٔيوحنإواتكمـ فمًا لفـ﴾ ﴿ إليكـي ارجو أف آتي ألن وف بورؽ وحبرلـ ارد اف يك إليكـ
﴾ فما ىو ىذا الكبلـ الذي قالو فمًا ٗٔ: ٖٔيوٖوكرر نفس الكبلـ في آخر رسالتو الثالثة ﴿

تيف الرسالتيف اف اآلباء الرسل ا؟ نبلحظ فيما اقتبسناه مف ىإلينايكتبو؟ فكيف وصل  ولـلفـ 
يفضموف الكبلـ عمى الكتابة حيثما توفر ليـ ذلؾ وتعميميـ الشفاىي كانوا في بعض االحياف 

 .﴾658﴿..﴾جيل إلى جيل حتى وصل إلى أيامنا كاف يسممو
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فإذا  ترؾ الكنسية ببل نظـ ؟ ﴾عميو السبلـ﴿كسف كحرؼ بسالنبس اف يستفيـ عقبل ىل اف المسيح 
كىك القسئل بسنو جسء ليكمل مس  كسنت ىذه النظـ كاجبة التبميغ كسف الكاجب اف يبمغيس النبي لمنسس

ثـ اف ىنسلؾ أستفيسـ أخرػ لك اف الشريعة الشفكية كسنت بيذه  ﴾عميو السبلـ﴿بدأه مكسى 
األىمية لمس كسف الداعي اف ينزؿ هللا االلكاح كالكتب مف السمسء إلى أنبيسءه كرسمو كألكتفى هللا اف 

ىذه الشرائع مشسفية لمنسس دكف اف تكتب إال ينزؿ شريعة شفكية يعمميس ألنبيسءه ثـ يبمغ األنبيسء 
أف الذؼ يتتبع األديسف السمسكية يرػ اف هللا أكحتج عمى النسس بسلمكتكب أؼ بسلكتب السمسكية 

كسف دائمًس يقكؿ  ﴾عميو السبلـ﴿المنزلة عمى األنبيسء ككمس يرػ المتتبع أيضًس اف السيد المسيح 
عميو ﴿كذلؾ دليل عمى أف المسيح  ﴾ف ...مكتوب أ﴿في كممستو التي كردت في االنجيل 

كسف دائمًس يكحتج بسلمكتكب كلـ يكحسجج الييكد بمس سمعكه مف تقسليدىـ بل عمى العكس  ﴾السبلـ
تمؾ التقسليد كتصدػ ليس كبيف زيفيس كبعدىس عف  ﴾عميو السبلـ﴿مف ذلؾ فقد أنتقد السيد المسيح 

 رجسؿ الديف كليس لؤلنبيسء . الديف اإلليي لمس فييس مف األقكاؿ التي ترجع إلى
 : بولس رسخ التقميد

بكلس القديس كمس يطمقكف عميو فقد ثبت ىذا المنيج الخطير مف خبلؿ كتسبستو إلى  امس بسلنسبة
، فنجده يمتدح  ﴾عميو السبلـ﴿المسيح الديف الجديد بعد عصر إلى  كل مف دخلإلى  كرسسئمو

فامدحكـ  ﴿التي قسؿ فييس : لتو إلى أىل ككرنثكس بلؿ رسساكلئؾ الذيف يتمسككف بسلتقسليد مف خ
  . ﴾659﴿﴾.إليكـاييا االخوة عمى انكـ تذكرونني في كل شيء وتحفظوف التعاليـ كما سممتيا 

أك  االقتداءإلى  تغيير التعبير مف التقميدإلى  سجيكحتاالإلى  التكصية بسلتقميد أكحيسنسً كقد يصل 
عمى اعتبسرىس  ﴾تقميد﴿ س المؤمنة بسالنجيل مف كممةك نفف تنفر الأ، لعمو يكجد اكحتمسؿ  التمثيل

﴿عميو  كممة ليس مسض اف صح التعبير بيف طيست العيد الجديد ، ككقف عندىس السيد المسيح
و شأنتبييف ، فمـ يكف بد مف استخداـ تعبير مف إلى  كقفة سمبية بشكل كاضح ال يكحتسج السبلـ﴾

ي المسيكحي ، كال شؾ اف يمسنميد في المفيكـ اإلاف يكحسف الصكرة المشكىة لمتعبير عف التق
مف دكاعي تكميل  والنفس عمى اعتبسر انإلى  قريب ﴾أو التمثيل االقتداء﴿ التعبير الجديد
 .الديسنست  تأريخاالكحتذاء بنمكذج مشرؼ مف أك ىك االقتداء  نسسفشخصية اإل

ر عمييس فقيسء المسمميف فقد إف ىذه المسألة مف الُسنف األخرػ التي تضسؼ إلى الُسنف التي سس
قرأنس في مبكحث اإلجتيسد اف فقيسء المسمميف خسضكا أيضًس ىذه التجربة أؼ تبديل األلفسظ 
كالتبلعب بسلكممست كحتى ال يستككحش المسمميف مس ىك مذمكـ بسألخبسر الشريفة كقد ذكرنس العديد 

 مف المسسئل التي بدؿ لفظيس إال أف معنسىس بقي كمس ىك عميو . 

                                                 
 ٕ:ٔٔككر  - ٜ٘ٙ



كبمف سكاه ممف اسس مذىب التقميد اكحتذاءًا بمف بو  أك التمثيلكحث عمى االقتداء  بكلسف إ
ثـ نوصيكـ اييا االخوة ﴿ : سبقيـ مف الييكد مف خبلؿ كبلمو في الرسسلة الثسنية لتسسلكنيكي

 ربنا يسوع المسيح اف تتجنبوا كل اخ يسمؾ ببل ترتيب وليس حسب التعميـ الذي اخذه منا أسـب
ليس اف ال  ... 8 نا لـ نسمؾ ببل ترتيب بينكـألن تعرفوف كيف يجب اف يتمثل بنا ذ أنتـإ 7 .

 ﴾660﴿ ﴾.سمطاف لنا بل لكي نعطيكـ انفسنا قدوة حتى تتمثموا بنا

طبيعي اف تكحصل االنشقسقست كالخبلفست التي ىي نتيجة كحتمية لتأسيس عقسئد مخسلفة ال فم
كاتجسىست كتيسرات متنسزعة فيمس بينيس كالضكحية ىك الديف السطح مذاىب إلى  لمديف القكيـ ، فتبرز
 .كالجميكر بسلطبع 

 إتبسعبعدـ  ﴿عميو السبلـ﴾كصية المسيح  لقد نسي بكلس كتنسسى انو بيذا النيج يخسلف عمنسً 
مف تأسيسو لعقسئد منكحرفة البسب األكؿ ه في سلمشريعة المككحسة ، كمس ذكرن تقسليد النسس خبلفسً 

كغيرىس دليل عمى ذلؾ لكننس نجده بكل جرأة يصف مف يخسلف  سلرأؼالختسف كالقكؿ بكسلتبتل كعدـ 
 أحداف كاف ﴿:  انو منكحرؼ عف الشريعة في نفس الرسسلة السسبقة قسئبل ﴿عميو السبلـ﴾المسيح 

 وال يوافق كممات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعميـ الذي ىو حسب التقوى آخر يعمـ تعميما 
بل ىو متعمل بمباحثات ومماحكات الكبلـ التي منيا يحصل  شيئاً ال يفيـ  ؼ وىور فقد تص

فاسدي الذىف وعادمي الحق يظنوف أناس ومنازعات  واالفتراء والظنوف الردية الحسد والخصاـ
 . ﴾ٔٙٙ﴿﴾اف التقوى تجارة.تجنب مثل ىؤالء

  
 : عمـ البلىوت وسمطة البابا

س ىكجعمك أنفسيـ  رجسؿ الديف منيـ عمى خصكصسً ك  ديسفاألأىل كرىس تكحاكثيرة ىي االمكر التي 
نفسو قد كبخ الذيف  ﴿عميو السبلـ﴾ المسيحليـ دكف سكاىـ ، ككحينمس عرفنس اف عيسى  شرعيسً  ارثسً 

يـ بدكرىـ سيمنعكف النسس مف مشسركتيـ بيذا االرث ألن ةليييكحتكركف السمطة الدينية كالزعسمة اإل
 أصكحسبة ممس سكػ لييىك عدـ جكاز التكمـ في االمكر اإلىس أبرز ، لعل  المزعكـ بغير كجو كحق

عمـ ممف سكاىـ بسلنسمكس كمس يتعمق بو ، فكسف مكقف عيسى أ االختصسص بكحجة انيـ ىـ 
معممي الشريعة مف التصرؼ كفق ىذا المنظسر أك كينة الييكد لكحينيس  كحسزمسً  ﴿عميو السبلـ﴾

المنتظرة ، لكف التنسقض الذؼ كقع فيو  لييإلكعده اشبو مس يككف بغمق البسب بكجو دكلة العدؿ ا
ال أك مف كحيث يعمـ  ﴿عميو السبلـ﴾المسيح اربسب المدارس التقميدية النصرانية خسلف كصية 

زاكية تتقسطع أك يعمـ كحيف غمق البسب ىذه المرة بكجو كل مف يكحسكؿ اف يفيـ مف الكتسب بطريقة 
                                                 

 . ٜ-ٙ:  ٖتسس  - ٓٙٙ
 .٘-ٖ:  ٙتيمك  ٔٙٙ



فقط لرجسؿ الديف كال يجكز  مكركثسً  ىك عممسً  مع رجسؿ الكنيسة االكائل ، فأعتبر عمـ البلىكت
عمـ البلىوت ىو ﴿ : لتقميد اآلبسء ، كحيث يذكر االنبس شنكدة كسف مكافقسً  إال إذاألكحد اف يتكمـ فيو 

عمى أو و ، وال يجوز اف يتحدث عف هللا اال الذي عرفو أسمالعمـ الذي يتحدث عف هللا تبارؾ 
كعمى الرغـ مف نشأة ىذا العمـ بعد عصر المسيح كالرسل  ﴾مف قد تتممذ عمى الذيف عرفوه قلاأل

كقمنس  ية ، كلك تنزلنس جدالً صمفي المسيكحية األ أصلاالكائل بفترة طكيمة فيك بسلتسلي عمـ ليس لو 
كنيسة يعدكنو مف الة الضركرية لفيـ النسمكس لكفسنس لكف آبسء لييانو عمـ مكصكؿ بسلمعرفة اإل
ىذا الفرض  ىالنسس اف يقتربكا مف سسكحمو بضعة امتسر ، كىك عممختصست رجسليس كليس لعسمة 

 . تبسعمكلكد مف ركحـ الكنيسة التي تؤمف بسلتقميد كاإل
الدكر االكبر في  -أؼ التقميد– إليوكسف ال بد مف اضفسء المزيد مف القدسية عمى التقميد فنسب 

 شنكدة :  كحفع الشريعة كالديف كحيث يقكؿ االنبس
كتب هللا وما كنا لنعرفيا  إلينانا الكتاب المقدس نفسو ، فبالتسميـ وصمت بالتقميد عرف -ٔ﴿

 ونميزىا بغير ىذا الطريق ، والمجامع المقدسة ىي التي حددت لنا كتب العيد الجديد 
 كل تراث الكنيسة وكل نظميا وكل طقوسيا إلينابالتقميد وصل  -ٕ
جيل ، ولو ترؾ كل شخص لنفسو إلى  لالسميـ سممو جي يمافالتقميد ىو الذي حفظ لنا اإل -ٖ

يرى ما الذي يفيمو مف آيات الكتاب ، لوجدت شيع ومذاىب متعددة ال تربطيا وحدة في 
 . ﴾662﴿ الكتاب المقدس شيء وطريقة تفسيره شيء آخر..﴾ ألف ، يمافاإل

ة كاكحدة فقط بخير كلك لمر  ﴿عميو السبلـ﴾إذا كسف لمتقميد ىذا المقسـ الرفيع فممسذا لـ يذكره المسيح 
 كاعتقد اف الكممست االخيرة لبلنبس شنكدة ال تكحتسجلكي يبيف ىذه األىمية التي ذكرىس االنبس شنكدة 

إلى  تعميق ، فكل مس يكحتسجو البسكحث المنصف بشيء مف التجرد كالكحيسدية اف ينظرإلى 
سلطكائف ، كيتصفح الكتب الميتمة ب تأريخالصراعست الدامية التي طسلت النصسرػ عمى مر ال

يكفي لمقكؿ اف خبلفست عديدة كحصمت عبر القركف التي تمت  المسيكحية ليجد انيس بمغت عدداً 
، كنتيجة ليذه االختبلفست كتبسيف تمؾ العقسئد كالمذاىب التي استمدىس كل  ﴿عميو السبلـ﴾المسيح

مذىب مف بيئتو انتشر الشقسؽ بيف النصسرػ كتشعبت كجيست نظرىـ منذ العصكر االكلى 
 ﴿عميو السبلـ﴾ ..كىكذا كثرت الفرؽ كالمذاىب في القركف الثبلثة االكلى بعد رفع المسيح.

  ﴾663﴿فتككنت نتيجة ليذه االختبلفست كالفرؽ المجسمع المسككنية..

كبعد مس تقدـ مف البيسف نكتفي بيذا القدر كنقكؿ : إف مسألة التقميد كتقديس رجسؿ الديف ىي مف 
يكدية إلى النصرانية ثـ تسممت بعد ذلؾ إلى األمة اإلسبلمية فأصبح الُسنف التي انتقمت مف الي

رجل الديف متسمطًس برعسية الجسه كالمسؿ كلو مس لممعصكـ بأعتبسره الكريث الشرعي لمشريعة كمس 
                                                 

 ٕٙص  – ٔج -البلىكت المقسرف  - ٕٙٙ
 ٜٕٛ-ٜٕٚص -بسمة اكحمد جستنيو  -تكحريف رسسلة المسيح  - ٖٙٙ



يزعمكف كقد أختمف المسممكف في كحجية التقميد كصكره فتفرعت بيـ المسسئل إلى أكثر مف قكؿ 
عرؼ عمييس كننسقشيس نقسشًس مكضكعيًس معتمديف في بيسف بطبلنيس أك ككل ىذه األقكاؿ سكؼ نت

أكحقيتيس عمى مس جسء في الكتسب كالُسنة الشريفة فيمًس مرشدانس إلى الصكاب كالكحمد  رب 
 العسلميف . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


