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ُٸس ٚآي٘ ٠٬ ٚايػٸاؿُس هلل ضبٸ ايعاملني ٚايكٸ ٬ّ ع٢ً غٝٸسْا ق

ًٓ. اٖطٜٔايطٝٸبني ايٓط تٓا، ٫ُ عًِ يٓا إ٫ َا عًٓ ،ِٗ ٚعُسىغبشاْو اي
 اؿهِٝ. ايعًِٝإْٸو أْت 

 متٗٝس

َٸ ايسٜٔ ٚاملصٖب  َعطؾ١٘ ٜٓبػٞ يهٌ إْػإ َهًٓـ ــ بعس ا بعس ؾإْٸأ
 ;ش١ إىل اتباع ايتعايِٝ ايؿطع٣١ٝ ططٜك١ ضاؾس٠ ٚقشٝإٔ ٜتشطٸ ــ اؿلٸ
ٕٸ َٸــ ايسٜٔ بطبع٘  ٭ يتذاشب ١ َعٓٸ ــ ١ ايٓاؽَٔ سٝح تأثريٙ يف عا

ؼ ٖصا املع٢ٓ با٭َط اؾسٜس يف ٖصا ايعكط، ٚيٝ .ز اٯضا٤ا٭ٖٛا٤ ٚتعسٸ
ٚٸ ايعكط َٓص نصيو بٌ نإ اؿاٍ ِٸ َٚٔ .ٍا٭ يف  ايبايؼ ايتأنٝس دا٤ ثٳ

َٸايٓكٛم ع٢ً ايتجبټ ٚعسّ ايتػطٸع إىل  ،١ ايٓاؽت ؾٝ٘ َٔ قبٌ عا
ٌٸ َسٸٕع يًط٥اغ١ ٚضاؾع يطا١ٜ ايسٜٔ.  تكسٜل ن
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 ً أدعٔاٛ العلهميف التحرٓس  كالو أمري املؤميني 

املؤميني  أمري قال
(1)

 عًٕ ّٓدَم بعض ًم الياض زحيّر لُ يف كالو ــ 

َّ )) : ّإثازٗ الفتي٘ ــ خالل إلكاٛ الظبَ٘مً  السٜاس٘ ّٓشعٙ إىل ،العله ِإ
 ًِ ًِِم ِٔ ََّكَلُ اللَُّ ِإَلٙ َىِفِشُ  :َأِبَغِض اِلَدِلِل ِإَلٙ اللَُّ َعزَّ َّجلَّ َلَسُجَل َزُجٌل 

ًِ َقِؼِد الشَِّبِٔل ٌِٜس َع َْ َجا َُ ٍ٘ ،َف ِِْو  ،َمِظُعٌْف ِبَكالِو ِبِدَع ََِج ِبالؼَّ َقِد َل
ِٗ ًَ ِبُ ،ّالؼَّال ًِ اِفَتَت ْ٘ ِلَن َْ ِفِتَي َُ ِٖ  ،َف ٍَِد  ًِ ٌَ َقِبَلَُضالٌّ َع ًِ َكا ُمِضلٌّ  ،َم

ِِْتُ ًِ اِقَتَدٚ ِبُ ِفٕ َحَٔاِتُ َّبِعَد َم ًٌ ِبَدِطَِٔٝتُ ،ِلَن ٍِ ِِٔسِ َز  .َحنَّاٌل َخَطآَا َغ
ََّاِل اليَّاِض َِاّل ِفٕ ُج ِ٘ ،َّزُجٌل َقَنَع َج ٌٍ ِبَأِغَباِغ اِلِفِتَي َقِد  ،َعا

ًَ  ،َسنَّاِ َأِطَباِ اليَّاِض َعاِلنّا َِٓغ ِْمّا َساِلنّاَّلِه  َٓ َما  ،َبكََّس َفاِسَتِكَجَس .ِفُٔ 
ٌِٔس ِمنَّا َكُجَس ٍِٜل  ،َقلَّ ِمِيُ َخ ِِٔس َطا ًِ َغ ًٍ ّاِكَتَيَز ِم ًِ آِج َْٚ ِم َحتَّٙ ِإَذا اِزَت

ًَ اليَّاِض َقاِضّٔا ِٔ ِِٔسِ ،َجَلَص َب ٌِ  ،َضاِميّا ِلَتِدِلِٔؽ َما اِلَتَبَص َعَلٙ َغ ِّإ
َِٓأِتٕ َبِعَدَِخاَلَف َقاِضّٔا َس  ًِ َِٓيُكَض ُحِكَنُ َم  ٌِ ًِ َأ َِٓأَم َكِفِعِلُ  ،َبَكُ َلِه 

ٌَ َقِبَلُ ًِ َكا ََا  .ِبَن ََّأ َل ٍَ َََناِت اِلُنِعِضالِت  ٌِ َىَزَلِت ِبُ ِإِحَدٚ اِلُنِب ِّإ
ُِٓ ُثهَّ َقَطَع ِبُ ًِ َزِأ ََاِت ِفٕ ِمِجِل َغِزِل  ،َحِظّْا ِم ًِ َلِبِص الظُُّب َْ ِم َُ َف

ٍٛ ِمنَّا  ،ال َِٓدِزٖ َأَػاَب َأِو َأِخَطَأ ،ِلَعِيَكُبِْتا ِٕ ال َِٓحَشُب اِلِعِلَه ِفٕ َط
ٍَبّا ،َأِىَكَس َٛ َما َبَلَغ ِفُٔ َمِر ََّزا  َّ ٍٛ َلِه  ،ّال ََٓسٚ َأ ِٕ ِّٔٝا ِبَظ ٌِ َقاَض َط ِإ
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ُِٔ َأِمٌش اِكَتَتَه ِبُ ،َُٓكزِِّب َىَعَشِ ٌِ َأِظَلَه َعَل َِِل َىِفِسُ ،ِّإ ًِ َج َِٓعَلُه ِم  ،ِلَنا 
َِٓعَلُه َُٓكاَل َلُ ال  ِٔال  َْاٍت ،ُثهَّ َجَسَش َفَكَضى ،ِلَك َْ ِمِفَتاُح َعَص َُ َسكَّاُب  ،َف

ََاٍت ََاالٍت ،ُشُب َِٓعَلُه ،َخبَّاُط َج َِٓعَتِزُس ِمنَّا ال  ّال ََٓعضُّ ِفٕ  ،َفَِٔسَلَه ال 
َِٔغَيَه ََِصَٔه ،اِلِعِلِه ِبِضِشٍس َقاِطٍع َف َّ الشِِّٓح اِل َّآَاِت َرِس َتِبِكٕ . َِٓزِسٖ الشِّ

َْاِسُٓث  ،ُِٓسَتَخلُّ ِبَكَضاِئُ اِلَفِشُج اِلَخَشاُو ،َّتِصُشُخ ِمِيُ الذَِّماُء ،ِمِيُ اِلَن
ََّسَد .َخالُلَُّٓخشَُّو ِبَكَضاِئُ اِلَفِشُج اِل  ُِٔ َْ  ،ال َمِلٌٕء ِبِإِصَذاِس َما َعَل ٍُ ّال 

ًِ ادَِّعاِئُ ِعِلَه اِلَخلِّ ٌٍِل ِلَنا ِمِيُ َفَشَط ِم  .((َأ
: ــ(1)ٓصف أحْال الياس ّأصيافَهــ يف كالو آخش لُ  ّقال 

ََا)) ُّ ٍِش يف َأِصَبِخَيا َقِذ ِإىَّا اليَّاُس، َأ ُِ َعذُُّٓ َكُيْد، ََّصَمً َعُيْد، َد  ِفٔ
ًُ َِٓضَداُد ،سِّئّام اُلنِخِس ّّْا، العَّاِلُه َّ  َىِسَأُل َّاَل َعِلِنَيا، َناِم َىِيَتِفُع اَل ُعُت

َِِلَيا، َعنَّا َُّف َّاَل َج  .ِبَيا َتُخلَّ َحتَّى َقاِسَعّة َىَتَد
 .. َأِصَياف َأِسَبَعِة َعَلى َفاليَّاُس

َُِه ًِ ِمِي ُُ اَل َم ََاَىُة ِإالَّ اَدالَفَس َِٓنَيُع ُِ، َم ِِ، ََّكاَلَلُة َىِفِس  ََّىِضُٔض َحذِّ
ِِ  .َِّفِش

َُُه ُِ، امُلِصِلُت َِّمِي ِِٔف ًُ ِلَس ِِ، َّامُلِعِل ُِ َّاُلنِجِلُب ِبَصشِّ ِِٔل ُِ، ِبَد  َقِذ ََّسِجِل
ُُ، َأِشَشَط َِّبَل َىِفَس ُُ ََّأ ُِ، ِلُخَطاو ،ِدَٓي َُِض ِّ َِٓيَت ُِ ِمِكَيب َأ ِّ ،َُٓكُْد ُُ ِمِيَبش َأ  .َِٓفَشُع
ٌِ امَلِتَجُش ََّلِبِئَس َٔا َتَشى َأ َْضّا اهلِل ِعِيَذ َلَك َِّمنَّا َثَنيّا، ِلَيِفِسَك الذُِّى  !ِع
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ِٵ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ ٚٳ ٝٳا ٜٳطًُبٴ َٳ ْٵ ٌٔ ايسټ ُٳ ًُبٴ ٚٳ٫َ ،ا٫ِخٹطٳ٠ٹ بٹعٳ ٌٔ ا٫ِخٹطٳ٠َ ٜٳِط ُٳ  بٹعٳ
ٝٳا، ْٵ ٔٳ َقسٵ ايسټ َٳ ٔٵ َطا ٘ٹ، َٹ ٔٵ ٚٳَقاضٳبٳ ؾٳدٵكٹ ٙٹ، َٹ ٔٛ ُٻطٳ خٳِط ٔٵ ٚٳؾٳ ٘ٹ، َٹ ٛٵبٹ  ثٳ

ٔٵ ٚٳظٳخٵطٳفٳ ٘ٹ َٹ َٳاْٳ١ٹ، ْٳِؿػٹ  .امَلعٵكٹٝٳ١ٹ ٔإَي٢ شٳٔضٜعٳ١ّ اهللٹ غٹتٵطٳ ٚٳاتٻدٳصٳ يٹ٬ِٳ
ِٵ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ ٚٳ ٙٴ َٳ ٔٵ أِقعٳسٳ ًَ عٳ ًِوٹ بٹَط ٘ٹ، نٴ٪َٚي١ُ امُل ٘ٹ، ٚٳاْكٹطاعٴ ْٳِؿػٹ  غٳبٳبٹ

٘ٴ ٍٴ َؾَككٳطٳتٵ ٢ًَ اؿا ٘ٹ، عٳ ٢ًٖ سٳايٹ ِٔ َؾتٳشٳ ٔٳ ايَكٓٳاعٳ١ٹ، بٹاغٵ ٜٻ ًٹبٳأؽ ٚٳتٳعٳ ٌٔ بٹ ٖٵ  َأ
ٖٳازٳ٠ٹ، ٝٵؼٳ ايعٻ ٔٵ ٚٳَي  .َٳػٵس٣ٶ ٚٳ٫َ َٳطٳاح يف شيٹَو َٹ

ٞٳ ٍٷ ٚٳبٳكٹ ِٵ َغضٻ ٔضدٳا ٖٴ ُٳ شٹِنطٴ َأبٵكٳاضٳ ٛٵفٴ ٚٳَأضٳامٳ طٵدٹٔع،اِي ِٵ خٳ ٗٴ َٴٛعٳ  زٴ
ُٳشٵؿٳٔط، ِٵ اِيـ ٗٴ ٔٳ َؾ ٝٵ ُٴٛع،  ٚٳخٳا٥ٹـ ْٳازٍّ، ؾٳٔطٜس بٳ  ٚٳزٳاع َٳِهعٴّٛ، غٳانٹتٚٳَٳِك
ًٹل، ٕٳ َٴدٵ  .((َٴٛدٳع ٚٳثٳِه٬َ

 

 يف تًٓكٞ ايتعايِٝ ايؿطعٝٸ١ ٭تباع أٌٖ ايبٝت  ايػا٥ساملٓٗر 

ّٸ املٓٗر اغتكطٸ ٚقس ٖصا َٔ  نػريِٖ ــ ايبٝت ٌأٖ ٭تباع ايعا
َكتهٝات  ع٢ً دطّٜا ;ايعسٍٚ ايؿكٗا٤ إىل ايطنٕٛ ع٢ً ــ املػًُني

١ ٝكاملٛانٝع ايتدكٸ يف لاملتدكٸ غري ضدٛع َٔ ٚؾططتِٗ اضتهاظاتِٗ
ؾ٪ٕٚ  غا٥ط يف شيو ٜؿعًٕٛ نُا ،املٛثٛم بِٗ لايتدكٸ أٌٖ إىل

 سٝاتِٗ.
ٖٞ داَعات ٚ ،ايع١ًُٝ املطانعٚقس أز٣ ٖصا املٓٗر إىل تٛٓيس 

عًُٝٸ١ ٜتسضٸز ؾٝٗا ايط٬ب يف املػت٣ٛ ايعًُٞ َٔ املباز٨ ايتُٗٝسٜٸ١ 
س١ً ؾُطس١ً ست٢ بًٛؽ َطتب١ ايؿهٌ ا٫ضتكا٤ َط ِٸيًعًِ بايؿطٜع١ ثٴ
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زضد١ مماضغ١ ا٫دتٗاز ايؿعًٞ يف كتًـ ا٭بٛاب يبًٛؽ  ِٸٚا٫دتٗاز، ثٴ
 ٚاؾ١ٝ َٔ اٱساط١ ٚا٫غتٝعاب. 

إىل  ايػ١َ٬ ا٭ٚيٝٸ١املػت٣ٛ ا٭خ٬قٞ َٔ  ز ايط٬ب يفنُا ٜتسضٸ
َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايعساي١ بايجبات ع٢ً املٛاظٜٔ ايؿطعٝٸ١ يف خهِ 

 ا٭َٛض ٚا٭سساخ ٚايٛقا٥ع.
ٚؾل املٓٗر ايصٟ اغتكط عًٝ٘ ا٭َط يف ايعكٛض ــ  ٖصا ايٓعاّؾهإ 

١ًٖٝ يف ؽ ايؿاقسٜٔ يٮ٩ٸْعاَّا ٚاقّٝا َٔ تط ــ ا٭خري٠ يف اجملتُع اٱَاَٞ
ايعًِ ٚايعساي١ إىل سسٸ نبري، إش نإ تعٌٜٛ ايٓاؽ يف ايتعايِٝ ايؿطع١ٝ 

ٔ تسضٸز يف َطاتب ايعًِ مٓم ،املعاٖسٔ ٜتدطٸز َٔ ٖصٙ ع٢ً ا٭َاثٌ مٓم
ٚؾٗس  ،ٚايعساي١ ٚايتك٣ٛ طٛاٍ عؿطات ايػٓني َطاٖكّا ٚؾابٸّا ٚن٬ّٗ
 ،خ٬هلااجملتُع اؿٛظٟٚ َٔ أٌٖ ايؿهٌ ٚايٛضع َػتٛاٙ ٚٚضع٘ 

ؾهإ شيو خري اختباض يف متٝٝع املتجبٸت عٔ املتػطٸع، ٚاملتٛضٸع عٔ 
 ايٓاؽ يف أَٛض زِٜٓٗ. ٜطدع إيٝ٘املكتشِ قبٌ إٔ 

ٞٸ ايكطٕٚ ٚايباضظ ايعسٍٚؾع٢ً ٖصا املٓٛاٍ تكسٸ٣ ايعًُا٤  ٕ يف ط
 ٚع٢ً ،قّٛ ثبتٛا ع٢ً اؾٗس اؾٗٝس يف ايعًِ ِٖ ؾٗ٪٤٫، (1)ايػابك١

ٞٸ ،ا٭خ٬م ٚايػًٛىا٫غتكا١َ يف   أٌٖ يعكٛز َٔ ايعَٔ بني ظٗطاْ
 

                                                                                       

 ،س قػٔ اؿهِٝٝٚايػ ،ٚايػٝس أبٛ اؿػٔ ا٭قؿٗاْٞ ،نايؿٝذ ا٭ْكاضٟ( 1)

 ٚغريِٖ َٔ ا٭ع٬ّ املانني )ضمحِٗ اهلل مجٝعّا بطمحت٘(. ،٥ٛٞٚايػٝس اـ
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ٌٸ إشعإ يف اؿٛظ٠ ،ايعًِ ٚضدع إيِٝٗ ايٓاؽ يف أَط  ،ست٢ ناْٛا ق
 زِٜٓٗ.
 

 ايػا٥س ٚأزٚاتٗااملٓٗر ظاٖط٠ اٱخ٬ٍ ب

عٕٛ ايعًِ ٚا٫يتعاّ ٌ اؿاٍ َٔ أْاؽ ٜسٸخيٚيهٔ َع شيو مل 
 ٜٴدتربٚا يف َعايكٗاٚ ،َٔ غري إٔ ٜتسضٸدٛا يف َطاسًٗا ،ٚاملعطؾ١

َٔ ايكرب  ٝهْٛٛا َٛنع ثك١ َٔ خ٬ٍ َا تؿٗس هلِ ب٘ غريتِٗؾ
ٚاٱعطاض  ،ٚا٫غتكا١َ يف ايػًٛى ،ٚايجبات ٚا٭ْا٠ يف ؼكٌٝ ايعًِ

َٸ١.  عٔ نػب اؾاٙ ٚاملها١ْ بني ايعا
 .١ َتعػٸؿ١ يف إقٓاع ايٓاؽٚقس غًو بعهِٗ غب٬ّ غري َٛنٛعٝٸ

 .. َٓٗا غب٬ٕٝٚ
و ايٓاؽ يف املػا٥ٌ اؿػٸاغ١ ستٸ٢ ٚإٕ ناْت بسٜٗٝٸ١ تؿهٝ ــ 1

ّٸ ٚاـامٸ، بإيكا٤ ايؿٓو ؾٝٗا، ٚإٜكاع ايتكازّ  ٚٚانش١ يف ايتًٓكٞ ايعا
َٸ١. ;بٝٓٗا ٚبني ا٭َٛض ا٫عتكازٜٸ١  ٭دٌ ظععع١ ايكٓاع١ ايعا

َٸ١ ايٓاؽ يف املػا٥ٌ ايٓعطٜٸ١ ٚايتدكٸكٝٸ١، ٚإبسا٤ ــ  2 كاطب١ عا
ًُٛقـ املؿٗٛض أٚ املتبٓٸ٢ َٔ قٹبٳٌ بعض َؿاٖري ايعًُا٤، املدايؿ١ ؾٝٗا ي

ٚشيو  اؾُٗٛض; أَاّ ايعًٓٝٸ١ ٚاملٓاقؿ١ املٓاظط٠ بطًب ايعًُا٤ نباض ٚؼسٸٟ
 َٔ أدٌ نػب ثك١ ايٓاؽ بعًُِٗ بس٫ّ عٔ اٯيٝٸ١ املعتُس٠ يف اؿٛظات

 ايعًِ ٚايؿهٌ. أٌٖ ٚكاطب١ ٚايؿه١ًٝ ايعًِ َطاتب يف ايتسضٸز َٔ
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َٔ ايبسٜٗٝٸات  أقبض عكط يف شيو َجٌ ٜتٸؿل إٔ ايػطٜب َٔ ٌٸٚيع
ٌٸ ؽكٸل أًٖ٘ ٕٸ يه ٕٸ ٚ ،ايٛانش١ أ ٌٸ ؽكٸل ططق٘، ٚأ يهػب ن

بايٛغا٥ٌ اٱع٬َٝٸ١ ٚاٱثاضات ا٫دتُاعٝٸ١  ٜهٕٛإثبات ايتدكٸل ٫ 
ٕٸ ؼكٌٝ ايتدكٸل ئ ٜهٕٛ مبشض  .ٚكاطب١ غري املتدكٸكني نُا أ

ّٸ، ٚإْٸُا ٜهٕٛ بايتسضٸزٚإثاض٠ آط٬ع اهلٛا٠  يف  اؾسٍ يف ايٛغط ايعا
طٟ ع٢ً شيو غري٠ ايعك٤٬ نآؾ١ يف ايعًّٛ ػَطاتب ايؿه١ًٝ، نُا 

 اؾاَعات ٚاملعاٖس ايعًُٝٸ١. ا٭خط٣ يف
ٚقس نإ يف ْعاّ اؿٛظات ايعًُٝٸ١ قٝا١ْ عٔ َجٌ ٖصٙ  ،ٖصا
ا٭ضٚق١  ملا ػطٟ عًٝ٘ َٔ ايتجبٸت عٔ عًِ ايؿدل يف زاخٌ ;احملاشٜط
ِٸ املٛاظ١ْ ايسقٝك١  ،ايعًُٝٸ١ ٞٸ ايعًُا٤ ٚايؿه٤٬ ٚايٓابٗني، ث ٚبني ظٗطاْ

، إ٫ بني َطاتب أٌٖ ايؿهٌ ٚزضداتِٗ ٚتؿدٝل املتُٝٸعٜٔ َٔ بِٝٓٗ
ٕٸ تٛٓؾط ا٭َٛاٍ ٚا٭زٚات اٱع٬َٝٸ١ أزٸ٣ إىل بطٚظ بعض ايجػطات يف  أ

 .ٓعاّٖصا اي
ٕٸ تٜٗٛٔ ؼكٌٝ ايؿكا١ٖ ــ ؾه٬ّ عٔ اـطأ ايٛانض ؾٝ٘ َٔ  إ

ٞٸ ــ ٜ٪زٸٟ إىل تٝػٸط ازٸعا٤ ايؿك٘ ٚايعًِ  ٌٸ َٔ ضادع املٓعٛض ايعًُ يه
ٞٸ يف شيو تعاضف نُا ،ايؿ٤ٞ بعض بٗا ٚأْؼ ايٓكٛم  ،املصٖب ايػًؿ

ٌٸ زاع١ٝ حيؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚبعض نتب اؿسٜح  سٝح أقبض ن
ٟٸـايبد ضـكشٝـن ــ  ملػًُني ا٫دتُاعٝٸ١ا أَٛض ؾإٔ يف ا٤ـيٲؾت ٜتكسٸ٣ ــ اض

َٳٔ  ،ٚايػٝاغٝٸ١ ٚغريٖا  ٜٚٛدب اؾٗاز سٝح ٜؿا٤. ،ؿا٤ٜؾٝهٓؿط 
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ات العلنّٔ٘ إىل ٍرا األسلْب تػٔري ىظاو الرتّقٕ يف احلْش تّٔسسّلْ 
ّٕ بعد حني بكثسٗ السؤّس ّالفنت علٙ مثال ُتالب لٕ اجملتنع اإلمام

، فٔؤّدٖ ذلك إىل اىتصاز أدعٔاٛ للعله يف كّل جَ٘، ّكاٌ ُجّل اآلخسًٓ
َجس ُٔريٗ، فالتعْٓل يف أمس علْو الدًٓ علٙ األعنال اإلعالمّٔ٘ ّاملث

بالْقاز ّالسكٔي٘  ٌٌْ علُٔ مّمً ّٓتسنبرلك أٍل العله املثابسّ
 استعنال مثل ٍرِ األسالٔب. ٌّْٓتجّيب

ملا جيسٖ  ؛و احلْشٗاٍْ ىظ ّإّىنا الْاقٕ عً الْقْع يف ٍرِ احملاذٓس
 ،ّاملكازى٘ بني املساتب العالٔ٘ ،فُٔ مً االختبازات الصدٓدٗ ّالطْٓل٘

األمثل فاألمثل يف مساتب ٍْ لسجْع حّتٙ ٓكٌْ املعتند للفتٔا ّا
 التخّصص ّاالستكام٘.

 

 التصكٔك يف شسعّٔ٘ التكلٔد

ٌّ مً مجل٘ املساٜل اليت ّقع التصكٔك فَٔا بػري  ّأًّٓا كاٌ فإ
ّٕ إىل املتخّصصني  إىصاف ٍْ زجْع غري املتخّصص يف الفكُ اإلسالم

ٌّ ٍرا املبدأ ــ جبيب ما ٍْ علُٔ مً امل، كَاٛمً الف  ْافك٘ لسريٗزغه أ
ً٘ ميّثل ــ ّمتعّلنني علناٛ مً العكالٛ ساٜس  ،داخل األدٓاٌ يف كربٚ بدَٓ

ٌّ مؤّزخًا ــ  ّّل، حّتٙ لْ أ لْ ّجست علَٔا سريٗ املتدّٓيني مير العصس األ
ً٘  ،مل ٓكً مسلنًا ّال إمامًّٔا ــ أزاد أٌ ٓصف سريٗ أٍل األدٓاٌ عاّم

ً٘ يف التعّل ه ّالتعلٔه الدٓيّن ميطلكًا يف ذلك ّاملسلنني ّاإلمامّٔ٘ خاص
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َٸ١ ــ بعٝسّا عٔ أزٚات اٱثبات اـاقٸ١ بعًِ  َٔ امل٪ؾٸطات ايتاضخيٝٸ١ ايعا
 .٢ً ٖصا املبسأ يف أٚغاطِٗ مجٝعّاايطداٍ ــ ٫غتٛنض اؾطٟ ع

ايصٜٔ بصيٛا  ايعًُا٤ ٭َاثٌ ايطدٛع َٔ ايبسٌٜ ٕٜهٛ إٔ عػ٢ َٚاشا
ٚاختٴربٚا ٚؾل املكاٜٝؼ  ،أعُاضِٖ يعكٛز َٔ ايعَٔ ع٢ً ايعًِ ٚايعٌُ

 ؟!ايسقٝك١اؿٛظٜٚٸ١ 
مج١ً املػا٥ٌ  َٔ املتدكٸل إىل املتدكٸل غري ضدٛع ٕٸأ ؾايٛاقع:

 نُا جيطٕٚ عًٝٗا يف غا٥ط ،ايبسٜٗٝٸ١ اييت ٜبين عًٝٗا ايٓاؽ باضتهاظِٖ
 ، ٚمل ٜػٝٸط ايؿاضع ططٜك١ ايتٛقٸٌ إىل ا٭سهاّأَٛض سٝاتِٗ َٚعاؾِٗ

ٛٻٍ  ٖٞ ؾطعّا عًٝٗا ايٛقٛف ططٜك١ ؾهاْت ايؿطعٝٸ١، ْؿؼ ايططٜك١ املع
 .اـرب٠ ايتدكٸكٝٸ١املتٛٓقؿ١ ع٢ً  عًٝٗا يف ؾإٔ غا٥ط املعًَٛات

ٕٸ َٔ ايٛادب ع٢ً مجٝع أٌٖ ايسٜٔ ايطدٛع إىل املطانع  ٚإ
ٛثٛق١ يف تًٓكٞ َعامل ايسٜٔ ٚايؿطٜع١، ٚؼطٸٟ ا٭َجٌ ؾا٭َجٌ ايعًُٝٸ١ امل

ٕٸ شيو أقطب إىل إقاب١  عًِ ٚايعساي١ ٚايٛضع َٔ ضدا٫تٗا;يف اي ؾإ
ٕٸ ؾٝٗا ضدا٫ّ ٜتٸكؿٕٛ بايعًِ  اؿلٸ، ٚأبعس َٔ ايٛقٛع يف ايؿب١ٗ، ٚإ

بِٗ ا٭ٖٛا٤ إىل ؼطٜـ تعايِٝ ايسٜٔ ٚتػٝري  ٚا٫غتكا١َ، ئ ت٪زٸٟ
املبني، ْػأٍ اهلل غبشاْ٘ زٚاّ شيو ٚاغتُطاضٙ ست٢ ظٗٛض ايؿطع 

ٟٸ   .(عذٸٌ اهلل تعاىل ؾطد٘ ايؿطٜـ)اٱَاّ املٗس
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 فتاء والتقليدجسياٌ ميلسي التقليد على ىظاو اإل

 ٌّ ويلفي داللًة على ضسوزة التقليد ــ وٍو أمس طسيف يف ىفسُ ــ أ
امليلسيً لُ ــ على العنوو ــ ميازسوٌ اإلفتاء للتقليد أو تقليد الػري عادة 
يف مقاو العنل، فالفقَاء األخبازيوٌ امليلسوٌ للتقليد يدل تتبع 
 مصيفاتَه وأحواهله على أّىَه كاىوا يركسوٌ األحلاو الصسعية ملً

يسأهله عيَا. وعاّمة الياس امليلسيً للتقليد يتبعوٌ ٍؤالء العلناء 
 ويعتندوٌ على خربتَه وفتاواٍه.

ًِ يطسح عدو صحة التقليد يف ٍرا العصس  وكرلم احلال يف َم
الصسعية ــ،  العلوو يف التدّصص دزجة بلؼ ليسوا مّمً العنوو على ــ وٍه

ًِ فقيادات ٍؤالء الريً يطسحوٌ ٍرا املوضوع  جييبوٌ على أسئلة َم
ٌّ ذلم مّما جاء  يسأهله ويتأثس بَه كاملفيت إلَّا أّىَه قد يقسىوٌ جبوابَه أ

 يركسوىُ إفتاّء. ما كوٌ جوٍس يػّيس ال وٍو ذلم حنو أو  حمّند آل عً
ًِ وعاّمة مستوى يستطيعوٌ  يف ليسوا بَه ويتأثسوٌ ٍؤالء يتبعوٌ َم

 واستدالصُ مً اللتاب والُسّيةالبّت باملوقف الصسعي يف املسائل 

يتوقعوىُ فيَه مً  ما على ويعتندوٌ ٍؤالء يتبعوٌ َثهَّ ومً مباشسًة،
ًّ الفسق بني ٍؤالء وبني اآلخسيً أّىَه يعتندوٌ على  اخلربة. ولل

 على املتدصصني. الياس عنوو يعتند بيينا ىوعًا متدّصصة غري مجاعة
 قياداتَه أحوال تأملوا إذا التقليد مليلسي حتى واضح أمس وٍرا
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 ٔأٌفسّي يف طسٖكتّي يف إفادٚ األحهاً الشسعٗٛ ٔتمكّّٗا. 

ٔقد ٖظَ بعض ِؤالء أٌّّي إٌّىا ٖسجعُٕ إىل ِؤالء الكٗادات وَ 
لٕثٕم . ٔلهَ ِرا اجّٛ ٔثٕقّي بكٕهلي ٔحهاٖتّي عَ األئىٛ 

ُْ ناُ املٕضٕع خالفّٗا، لهٍّّي لتأثسِي بشخٕص  أوس غري عكالئ٘ بعد أ
ُْ حيصن هلي  ََ عٍدِي ميهَ أ خاّص ٔتسكٗط ِرا الشخص اآلخسٖ
الٕثٕم عمٜ ِرا األساس اخلاطئ. ٔلٕ ُقدَِّز أٌّْ قد حصن هلي الٕثٕم 
فّرا وَ قبٗن الٕثٕم مبَ اعتكدٔا خربتْ، ِٕٔ جيسٙ عمٜ أساس 

ٕه الفكْٗ ٔاجملتّد ٔلٕ فٗىا حصن الٕثٕم بكٕلْ. عمٜ أٌّْ لٗس حّجّٗٛ ق
ٍِاك وَ فسم بٍّٗي ٔبني عاّوٛ الٍاس الرَٖ  حيصن هلي الٕثٕم 

 بأقٕاه بعض العمىاء.
 

 ضسٔزٚ تجّبت املؤوٍني يف املٕاضٗع اليت تتّي إثازتّا

ٔال ضري يف تأٓند املؤوٍني وَ وٕقفّي إذا ٔقفٕا عمٜ الشبّٛ ِرا 
ّٙ أُ ال ٖتسّسعٕا يف االٌدفاع ٔمل ٖس تطٗعٕا حٓمّا. لهَ وَ الطسٔز
أِن العمي  إىل باملساجعٛ وتابعتّا عمٜ ٖٔصربٔا بشأٌّا ٖتجّبتٕا بن ٔزاءِا،

دُٔ اهلىج  ،جناٚلمىتعٓمىني عمٜ سبٗن  ّالٗهٌٕٕا وصداقٔالفطن، 
املؤوٍني  أوري اإلواً ٔصف ٔفل ٌاعل نّن أتباع ِي الرَٖ السعاع

(1). 

                                                                                       

َْٗن ))َٖا :لهىٗن املعسٔف نالوْ يف  اهق( 1) ََ ُنَى َٖاٍد ْب َّ ٔش ْٛ اِلُكُمَٕب َِِرٓ ٔإ ِْٔعَٗ  ،َأ
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ٕٸ ع٢ً أٌٖ ايعًِ إٔ ٜػتكبًٛا ا٭غ١ً٦ اؾازٸ٠ اغتكبا٫ّ سػ ّٓا نُا أ
 أزا٤ٶ يًٛظٝؿ١ نُا أَطِٖ اهلل غبشاْ٘. َٔ زٕٚ تعٓٝـ ٚاتٸٗاّ ٚتؿٜٛ٘;

شنطٙ ايؿكٗا٤ ا َٚا شنطت٘ يف ٖصا ايبشح ٖٛ ع٢ً ايعُّٛ مٓم ،ٖصا
ٕٸ ايصٟ  ا٭ع٬ّ يف نتبِٗ يف املػأي١ َٔ غري ظٜاز٠ ْٛعٝٸ١ عًٝٗا، إ٫ أ

ٚشنط  ،أزٸ٣ إىل اتٸػاع ايبشح ٖٛ ايػعٞ يف ؾطح ٚتبػٝط املعًَٛات
ايعًِ باملُاضغ١، ع٢ً أْٸٞ ػٓٸبت مج١ً َٔ ؾٛاٖسٖا ايٛانش١ ٭ٌٖ 

َٸ١ ايٓاظطٜٔ عا ع٢ً يًتٝػري ضعا١ٜ نطٚض٠ غري َٔ ٚا٫غتٝعاب ايتعُٝل
 ايصٜٔ نإ ٖصا ايبشح ٭دٌ اغعاؾِٗ يف ايتبكٸط يف ٖصا املٛنٛع.

ٕٸ تأيٝـ ٖصا ايبشح إْٸُا دا٤ يف ٖصا ايػٝام، ٚمل ٜهٔ يف  عًُّا أ

                                                                                                                                                                                        

ٖٳا ٚٵعٳا ٖٳا َأ ٝٵطٴ ٍٴ َيَو ،َؾدٳ َٳا َأُقٛ ٌّ :ايٓٻاؽٴ ثٳ٬ثٳ١ْ. َؾاسٵَؿِغ عٳِّٞ  ِٷ ضٳبٻاْٹ ٢ًَ  ،َؾعٳايٹ ِٷ عٳ ِّ َٴتٳعٳ ٚ
ٌٔ ْٳذٳا٠ٺ ِّ ْٳاعٹٕل ،غٳبٹٝ ُٳرٷ ضٳعٳاعٷ َأتٵبٳاعٴ ُن ٖٳ ِّ ٔضٜٕض ،ٚ َٳعٳ ُن ٕٳ  ًُٛ ُٹٝ ِٵ ٜٳػٵتٳهٹ٦ٝٴٛا بٹٓٴٛٔض  ،ٜٳ َي

ِٔ ًِ ًِذٳ ،اِيعٹ ِٵ ٜٳ ٚٳثٹٕٝل((.٪َٚي  ٕٔ  ٚا ٔإَي٢ ضٴِن
ُٸّا  ًُِّا دٳ ٓٳا َيعٹ ٖٴ ٖٳا ٕٻ  ٖٳا ٔإ ٛٵ َأقٳبٵتٴ َي٘ ــ ٙ ٔإَي٢ قٳسٵٔضٙ َٚأؾٳاضٳ بٹٝٳسٹــ ٚقاٍ بعس ن٬ّ: )) َي

١ًَّ ُٳ ٝٵ٘. سٳ ًَ ٕٕ عٳ َٴٛ َٳِأ ٝٵطٳ  ٢ًَ َأقٳبٵتٴ َيكٹّٓا َغ ٝٳا ،بٳ ْٵ ٔٔ يٹًسټ ُٹ٬ آَي١َ ايسِّٜ ِٔ  ،َٴػٵتٳعٵ ٗٔطّا بٹٓٹعٳ َٴػٵتٳِع ٚ
٢ًَ عٹبٳازٹٙ ًٖ٘ عٳ ٚٵيٹٝٳا٥ٹ٘ ،اي ٢ًَ َأ ١ًَٹ اِيشٳلِّ ٫ بٳ .ٚبٹشٴذٳذٹ٘ عٳ ُٳ ٓٵَكازّا يٹشٳ َٴ ٚٵ  كٹريٳ٠َ َي٘ ؾٹٞ َأ

ٗٳ١ٺ ،َأسٵٓٳا٥ٹ٘ ٔٵ ؾٴبٵ َٹ ٍٔ عٳأضٕض  ٚٻ ًِبٹ٘ َ٭ ٓٵَكسٹحٴ ايؿٻٗو ؾٹٞ َق ٗٴَّٛا  .َأ٫ ٫ شٳا ٫ٚ شٳاَى .ٜٳ ٓٵ َٳ ٚٵ  َأ
ٛٳ٠ٹ ٗٵ ًٹؼٳ اِيكٹٝٳازٹ يٹًؿٻ ًٖصٻ٠ٹ غٳ ُٵٔع ٚايٹازِّخٳأض ،بٹاي َٴػٵطٳَّا بٹاِيذٳ ٚٵ  ٔٔ ؾٹٞ  ،َأ ٔٵ ضٴعٳا٠ٹ ايسِّٜ َٹ ٝٵػٳا  َي

ٞٵ ُٳ١ُ ،٤ٺؾٳ ّٴ ايػٻا٥ٹ ُٳا اَ٭ْٵعٳا ٔٗ ٞٵ٤ٺ ؾٳبٳّٗا بٹ ٛٵتٹ  .َأِقطٳبٴ ؾٳ ُٳ ِٴ بٹ ًِ ُٴٛتٴ اِيعٹ َنصٳيٹَو ٜٳ
ًٹٝ٘(( َٹ  قُس عبسٙ(. ؾطح: ،37ــ  36/  4 :)ْٗر ايب٬غ١ .سٳا
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 اؿٛظٜٚٸ١ املأيٛؾ١. ايططٜك١ ع٢ً ًَكا٠ اغتس٫يٝٸ١ ٚقانطات عٛثّا ا٭قٌ

 .. ٜٚتأٓيـ ٖصا ايبشح َٔ َكسٸ١َ ٚقػُني ٚخامت١

َٸ ٌٸ ٚبٝإ ،املٛنٛع ططح ؾؿٞ املكسٸ١َ اأ ٚأقٛاٍ أٌٖ  ،ؾٝ٘ ايه٬ّ ق
 ايعًِ.

َٸ  ؾؿٞ بٝإ قٛاب ايتكًٝس ٚسذذ٘. ا ايكػِ ا٭ٍٚٚأ
َٸ ٚضؾع  ،ايتكًٝس دٛاظ بعسّ ايكٍٛ تكِٝٝ ؾؿٞ ايجاْٞ ايكػِ اٚأ

 ا٫يتباغات املٛدب١ ي٘.
َٸ ؾؿٞ شنط بعض ا٭غ١ً٦ اييت ططست يف املٛنٛع  ا اـامت١ٚأ

 اب١ عٓٗا.ٚاٱد
 إْٸ٘ مسٝع فٝب. ،ٜٚجبٸتٓا عًٝ٘ ،ؿلٸاْػأٍ اهلل غبشاْ٘ إٔ ٜبكٸطْا 
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 املكسٸ١َ

 سهِ ايتكًٝس يف ايسٜٔيف 
 

ًٓس ٯساز ايٓاؽٌٖ جيٛظ  ايتهايٝـ  إسطاظ يف ايؿكٗا٤ ٚاإٔ ٜك
 ٫؟ ٚأ ،يٝعًُٛا بٗاايؿطعٝٸ١ يف ايسٜٔ 

 غري املتدكٸكني ضدٛع ٖٚٛ ،َٚعطٚف ٚانض َع٢ٓ بايتكًٝس ٚاملطاز

ٌٕ يف  ا٭ْعاض ايتدكٸكٝٸ١. ٚؾل يًعٌُ ;ؾٝٗا املتدكٸكني إىل َا سك
َٸ١ ايٓاؽ غري ٚعًٝ٘ ؾريدع ايػ٪اٍ املتكسٸّ إىل أْٸ٘  ٌٖ جيٛظ يعا

املتدكٸكني يف عًّٛ ايؿطٜع١ إٔ ٜطدعٛا يف ايٛقٛف ع٢ً ايتعايِٝ 
 ــ ل ؾِٝ٘ ٚايتدكٸًاييت تتٛٓقـ ع٢ً اـرب٠ إىل أٌٖ ايعــ ايؿطعٝٸ١ 

 يًعٌُ بٗا أٚ ٫؟
 

ٌٸ ايتكًٝس َٚٛنع٘  ق

ٌٸ ايتكًٝس َٚٛنع٘. ٚٸ٫ّ ق ًَِ أ  ٜٚٓبػٞ إٔ ٜٴع
ٕٸ ا٭َٛض ث٬ث١ :بٝإ شيوٚ  .. أ
 ايتكًٝس ؾٝ٘. ي٘ ٜكضٸ ٫ٚ املهًٖـ، َٔ ؾٝ٘ املباؾط ايٓعط جيب ــ أَط 1
ٌٸ يًتكًٝس ؾٝ٘ ٫ٚ يًٓعط 2  َٔ د١ٗ ٚنٛس٘ ٚبساٖت٘. ;ــ ٚأَط ٫ ق
 تٛدب ا٫عتُاز بكؿات اتٸكاؾ٘ َع ايػري باتٸباع ؾٝ٘ أجيتع ٚأَط ــ 3



 

 

 

 
 02 

 

 
 
 

 

 حبث حول التقليد   ......................................................
 
 

 .عوٕٚ يف ًثوٕ
ّٗي ًّا األًس األ اهرٜ جيب حتّقق اإلُطاْ ًِٕ بِفطٕ ٗال جي٘ش ــ  أ

كٌعسفٞ اهدّٙ احلّق ًّ  ،فٔ٘ ًا ٙتعّوق بأص٘ي اهدّٙــ اّتباع اهغري فٕٚ 
فٔرا أًس  .ًٗعسفٞ اهسض٘ي اهرٜ بعثٕ إىل اهِاع ،ٗج٘د اهلل ضبخإُ

 ،ٖٗٙطوب حقٚقٞ األًس فٕٚ جبٔد ،جيب أْ ٙطت٘ثق كّى اًسئ ًِٕ بِفطٕ
 اآلخسّٙ.ٗال ٙصّح اهتع٘ٙى فٕٚ عوٟ 

ًّا األًس اهثاُٛ اهرٜ ال حمّى فٕٚ ال هالّتباع ٗاهتقوٚد ٗال هوِظس ــ  ٗأ
 ،إىل االضتدالي بٕ حاجٞ فال ٗٗاضخًا، ٙقًِّٚٚا كاْ ًا فٔ٘ ــ فٕٚ ٗاالضتِباط

 ،ٗاحلّج ٗاخلٌظ يف اإلضالَ ٗاهصكاٝ ٗاهصٚاَ اهصالٝ ٗج٘ب أصى ًثى
 ّٙٔٚٞ. فإُٔا أً٘ز بد

ّْ ًثاًل: اهطّب، يف ذهم ُٗظري ، هإلصابٞ باهربد ًظِّٞ هوربد اهتعّسض إ
كّى اًسئ عاقى  ق، فٌثى ٓرا مّما ٙدزكٕاحسٗمماّضٞ اهِاز ً٘جبٞ هإل

 حاجٞ إىل ُظس ٗختّصص. ببدآٞ ًّ دْٗ
ًّا األًس اهثاهث فٔ٘ ــ اهرٜ جي٘ش فٕٚ االّتباع هوٌتخّصص ــ  ٗأ

ّٙٞ اهيت حتتاج إىل ُظس ٗختّصص، ًثى كْ٘ اهتلاهٚف اهشسعّٚٞ اهِظس
يف اهسك٘ع  اهركس ُطٚاْ كْ٘ أٗ ٗعدًٕ، هوصَ٘ ًٗبطاًل ًفطسًا االزمتاع

 ٗاهطج٘د ًبطاًل هوصالٝ أٗ ال.
فٔرا اهقطٍ ًّ األً٘ز ٓ٘ حمّى اهتقوٚد ًٗ٘ضعٕ هد٠ مجٔ٘ز 

َّ.هًا يف ذهم بقاطً ،عوٌا١ اإلضالَ ّٛ اهعا  وطو٘ن اهعقالُ
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 ْس قكئهِبٔاٌ مً جي

فالذٖ جيْس قكئهِ ، ّٓيبغٕ أٓضًا االىتباِ إىل مً جيْس قكئهِ
ً٘ ٍْ َمً كاٌ مْثْقًا بُ يف عينُ ّالتشامُ.  ّٓلٌْ قْلُ حّج

أّما املزاد بالْثْق بُ يف عينُ فَْ أٌ ٓلٌْ قه اكتضب التدّصص 
ّبذل  ،الالسو يف عيه الفكُ مً خالل الهراص٘ يف املزاكش التدّصصّٔ٘

ُّعّه فكًَٔا  ،لم جَهًا حّتٙ أصبح حمّل إذعاٌ أٍل الفضٔي٘ فَٔايف ذ
 مً فكَاٛ األّم٘.

يف جْاس قكئه الفكُٔ أٌ ٓعيه املليَّف بصّح٘ قْلُ  ٓغرتطّال 
، متنّليًا ميُٓزجع إلُٔ متدّصصًا يف فّيُ  ًِٓكٔيًا، بل ٓلفٕ أٌ ٓلٌْ َم

ٌّ الزجْع إىل أٍل اخلربٗ يف صاٜز املٔادًٓ مب يّن عيٙ أصاظ قٔن٘ كنا أ
 لعيه الكاطع.اقْهله  مً املَه أٌ ْٓجبّلٔط  ،اخلربٗ

ّأّما املزاد بالْثْق بُ يف التشامُ فَْ أٌ ٓلٌْ عاداًل ّمضتكٔنًا، ال 
تحصٔل لقذٍب بُ األٍْاٛ إىل حتْٓز األحلاو الغزعّٔ٘ عّنا ٍٕ عئُ 

 مآرب عدصّٔ٘.
العصْر ــ كنا ذكزىا ّاحلال٘ املعتادٗ لهٚ مجَْر اإلمامّٔ٘ يف ٍذِ 

ّْط التجّبت مً مشٓه بذل ٍٕ ــ مً قبل  ً ٓزجعٌْمّم ّاالصتٔجاق ّالتح

بالفضٔي٘  ّاالّقصاف العيه بطيب معزّفًا الغدص ٓلٌْ بأٌ ،لُٔإ
رب عينُ حّتٙ ٓلٌْ قه اخُت ،يف احلْسات العينّٔ٘ لعكْد متعّهدّٗالْرع 

 يف العيه ّالصالح. ً بذلم مً قضّيل الضعفاٛفٔؤَم ،متامًا ُخُيكُّ
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 َٛقـ ؾكٗا٤ املػًُني ٚاٱَاَٝٸ١

َٸ١ّ ٚاٱَاَٝٸ١ خاقٸ ١ّ ٖٛ دٛاظ املعطٚف بني عًُا٤ املػًُني عا
ٞٸ يف ايسٜٔ بايٓعط إىل أَٛض  ..ايتكًٝس بٗصا املع٢ٓ نأَط ٚانض ٚبسٜٗ

ٕٸ َٔ ايكٛاعس ايعك٥٬ٝٸ١ ايٛانش١ ــ  1 َٸ١ ــ إ اييت جيطٟ عًٝٗا عا
املٛانٝع ايتدكٸكٝٸ١  يف املتدكٸكني غري ضدٛع ــ أَٛضِٖ مجٝع يف ايٓاؽ

ٕٸ تؿدٝل نجري  َٸ١ أٌٖ ايسٜٔ أ إىل أٌٖ ايتدكٸل، َٚٔ ايٛانض يعا
َا  املعكّٛٚمل ٜطز عٔ  .َٔ تعايِٝ ايؿطٜع١ ٜتٛٓقـ ع٢ً ايتدكٸل

، ُاز ع٢ً ٖصٙ ايططٜك١ يف ايٛقٛف ع٢ً ايٛظا٥ـ ايؿطعٝٸ١ٜٓؿٞ ا٫عت
ٜٚٴعبٻط عٔ ٖصا ايٛد٘ بايسيٌٝ ٖٚٛ ٜعبٸط عٔ إَها٥٘ هلا ٚقبٛي٘ بٗا، 

ٞٸ  .أٚ غري٠ ايعك٤٬ ايعك٥٬
َٸ١ ايٓاؽ إىل  2 ٟٸ بسٌٜ قتٌُ عٔ ضدٛع عا ــ إْٸ٘ يٝؼ ٖٓاى أ

ٝع آساز ٫ ؾٓو يف أْٸ٘ ٫ جيب ع٢ً مجإش  ;املتدكٸكني يف ايؿطٜع١
ايٓاؽ إٔ ٜهْٛٛا َتدكٸكني َٓص ايبًٛؽ يف مجٝع َا حيتادٕٛ إىل 

، ٚنٝـ جيب شيو ٖٚٛ غري َكسٚض ب٘ َٔ ايتهايٝـ ايؿطعٝٸ١ ايعٌُ
ا٫ستُا٫ت ٚا٭قٛاٍ،  بأسٛط ا٭خص عًِٝٗ جيب ٫ نُا ؟!ايٓاؽ يػايب

ُٸ٢ ؾٝٓشكط ا٭َط بطدٛعٗ ِ إىل أقشاب ايتدكٸل، ٖٚٛ َا ٜٴػ
 ٚايرتزٜس.بسيٌٝ اؿكط 

ُٸ١ ؾكٗا٤ أقشابِٗ باٱؾتا٤ 3 ٕٸ ا٭زٓي١ َػتؿٝه١ ع٢ً أَط ا٭٥  ،ــ إ
ٞٸ، عًِٝٗ اؾتب٘ إشا ايؿكٗا٤ ٖ٪٤٫ إىل ؾٝعتِٗ ٚإضداعِٗ  اؿهِ ايؿطع
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ٞٸ.  ٖٚٛ َٔ قبٌٝ ايسيٌٝ ايطٚا٥
ٕٸــ  4  بتشسٜسايٓاؽ  ٚعا١َ ايؿكٗا٤ كاطب١ يف أٜهّا َػتؿٝه١ ا٭زٓي١ إ

ٍٸ مٓما ٚأسهاَٗا، َٚٛضزٖا ايًؿتٝ ايكشٝش١ ا٭غؼ ع٢ً اٱقطاض  ٜس
ٞٸ أٜهّا.  بأقٌ ظاٖط٠ اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ ٖٚٛ َٔ قبٌٝ ايسيٌٝ ايطٚا٥

ع٢ً ايطدٛع إىل  ــ ع٬ُّــ  غري٠ ؾٝع١ أٌٖ ايبٝت ــ دطٜإ  5
ُٸ١ َٔ أقشاب ايؿكٗا٤ عكط  يف بًساِْٗ يف ٜهْٕٛٛ ايصٜٔ  ا٭٥
ُٸ١ سهٛض ٞ نْٛ٘ تهٜك مٓما اؿانط، ايعكط إىل بعسٙ َٚا أْؿػِٗ  ا٭٥
ُٸ١ قٹبٳٌ َٔ هلِ املكطٸض٠ ايٛظٝؿ١ ُٸ٢ ٚقس  ا٭٥ ٞٸ. َجً٘ ٜٴػ  بايسيٌٝ ايتاضخي

ٖٚصا ٖٛ املٛقـ ايطاؾس ٚايكشٝض يف املٛنٛع َت٢ تٓبٻ٘ اٱْػإ 
َٸٌ َكتهٝات ايؿطط٠ ايػ١ًُٝ ٚغري٠ ؾٝع١  ،ملع٢ٓ ايتكًٝس َٚٛنع٘، ٚتأ

 يٛاضز٠ عِٓٗ.ٚا٭خباض ا ،أٌٖ ايبٝت 
اييت ٫ تبعس بٌ ٜٴعٳسٸ ٖصا ا٭َط يف أقً٘ َٔ ا٭َٛض ايٛانش١ 

ٕٸ ايٓاؽ َت٢ َغ ِٸ تط٣ أ َٸ١ ايٓاؽ، َٚٔ ثٳ  ضٳُٴَساضنٗا عٔ ؾِٗ عا
ٚعسٸٚا شيو  ،عًِٝٗ أَط يف ايؿطٜع١ ضدعٛا إىل أٌٖ ايعًِ بؿططتِٗ

 ع٢ً سسٸ ايطدٛع إىل غا٥ط أٌٖ ايتدكٸل يف اجملا٫ت ا٭خط٣.
 ايٛانش١ ا٭َٛض َٔ ؾع٬ّ ا٭َط ٖصا ــ نػريِٖ ــ ايعًِ أٌٖ ًٓك٢ت ٚقس

ٕٸ : (1) ايعًِ ٚايتك٣ٛنيٚايبسٜٗٝٸ١، ستٸ٢ قاٍ أسس أغاط دٛاظ تكًٝس )إ
ٞٸ  ٞٸ ٚغريٙ، ٚيٝؼ عًِ ايعاَ ٞٸ يف اؾ١ًُ َعًّٛ بايهطٚض٠ يًعاَ ايعاَ

                                                                                       

 .257 :، ٫سغ َطاضح ا٭ْعاض ٖٛ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟٚ (1)
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َع اتٸشاز  ،بٛدٛب ايك٠٬ يف اؾ١ًُ أٚنض َٔ عًُ٘ بٛدٛب ايتكًٝس
َػٝؼ اؿاد١ ٚتٛٓؾط ايسٚاعٞ عًٝ٘ َٔ ٜكُٗا يف سكٍٛ ايعًِ طط

ُٸ١  ٚاـًـ ايتابعني هلِ إىل  ٚاغتكطاض ططٜك١ ايػًـ املعاقط يٮ٥
 .(ٚشيو ظاٖط دسٸّا ملٔ تسبٸط ،َٜٛٓا ٖصا

 ،عسّ دٛاظ ايتكًٝسَٔ أٌٖ ايه٬ّ ٚاؿسٜح مجاع١  ازٸع٢ٚيهٔ 
َٸ١ ايٓاؽ :ٚقايٛا ٕٸ ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜطؾس عا ٫ٚ ٜكضٸ ي٘  ،إىل ايسيٌٝ إ

 إٔ ٜؿيت َٔ زٕٚ شنط َػتٓس اٱؾتا٤.
إش املهًٓـ ستٸ٢ يف  ;ٖصا املٛقـ ٫ ٜعين َٓع ايتكًٝس ٕٸأٚايٛاقع: 

ساٍ إب٬ؽ ايؿكٝ٘ إٜٸاٙ بايسيٌٝ ؾإْٸُا ٜعتُس ع٢ً خرب٠ ايؿكٝ٘ يف متاَٝٸ١ 
 ايسيٌٝ، ؾٗٛ ٫ خيطز عٔ سسٸ ايتكًٝس.

ٕٸ)ؾًٛ قاٍ ايؿكٝ٘ يًُكًس:  ٕٸ إ  ق٠٬ اؾُع١ ٚادب١ ؽٝريّا َٔ د١ٗ أ
شيو ٖٛ َكته٢ اؾُع بني ضٚاٜات قشٝش١ ٚضزت بٛدٛب ق٠٬ 

ٕٸ(ٚأخط٣ ٚضزت بٛدٛب ق٠٬ اؾُع١ ،ايعٗط يف ّٜٛ اؾُع١  ، ؾإ
ٚيٝؼ  ،املكًس إمنا ٜعتُس يف متا١َٝ ٖصا ايسيٌٝ ع٢ً قٍٛ اجملتٗس ْؿػ٘

 يؿهط٠.اع٢ً اغتٝعاب 
ِٸ ميهٔ ايكٍٛ با تٸؿام مجٝع ؾكٗا٤ املػًُني ع٢ً دٛاظ َٚٔ ثٳ

َٸا ع٢ً إٔ ٜصنط ايؿكٝ٘ ي٘ ايسيٌٝ إمجا٫ّ ،ايتكًٝس إٔ أٚ ٜهتؿٞ ؾٝ٘ ب ،إ
 صنط ْتٝذ١ ايبشح عٔ ايسيٌٝ.ٜ

ٕٸ ايكٍٛ املصنٛض نعٝـ ْٚاؾ٧ عٔ بعض ا٫يتباغات  ،ٖصا ع٢ً أ
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َٸ١ ايٓاؽ ٫ ٜٓؿعِٗ ؾ٦ّٝا، ٞٸ يعا ٕٸ بٝإ ايسيٌٝ ايتدكٸك  يف املٛنٛع، ٭
 .(1)نُا غٛف ْٛنض شيو

 

 ايؿبٗات املعاقط٠

ٕٸ ،َطًكّا ايتكًٝس دٛاظ أقٌ يف سني َٓص ايؿب١ٗ ُأثريت ٚقس  بسع٣ٛ أ

 ..ع٢ً ؾ٦تني شيو يف أًٖٗا ٚاختًـ ،باطٌ ٚايتكًٝس ا٫دتٗاز عًُٝٸ١ أقٌ

ٕٸ ظعُٛا :(ا٭ٚىل ايؿ١٦) ٞٸ املٛقـ َعطؾ١ أ ٫ ؼتاز  َػأي١ أٜٸ١ يف ايؿطع
ٕٸ د١ٗ َٔ ،أق٬ّ ايتدكٸل إىل ًٓٗا  َكازض يف املطٜٚٸ١ ا٭خباض أ اٱَاَٝٸ١ ن

 .إىل ايتدكٸل حيتاز ستٸ٢ ؾ٤ٞ يف غُٛض ؾ٬ ٚانش١، ٚز٫يتٗا َٛثٛق١
ٞٸ ملٔ ْعط إىل َب٢ٓ  ;ٖٚصا ايكٍٛ خاط٧ بٛنٛح ٕٸ َٔ ايبسٜٗ ؾإ

ٕٸ ؾِٗ نجري َٓٗا أٚ َٔ سسٚزٖا عاد١ إىل  إثبات ا٭سهاّ ايتؿطٜعٝٸ١ أ
 ايتدكٸل.

ٕٸ بعض املتهًُٓني٬ٜٚ ٞٸ، مبع٢ٓ أ ٕٸ هلصا ا٫زٸعا٤ غبل تاضخي  سٳغ أ
ٕٸ ٖٓاى احملسٸٚ  ّاؾطقثني َٔ قبٌ نإ قس ططح ٖصا ا٫زٸعا٤ أٜهّا، إ٫ أ

ُٸ  بني ططح ٖصا ا٫زٸعا٤ آْصاى ٚبني ططس٘ اٯٕ. ّاَٗ
 َٔ ايعًُا٤ ؾطٜل قبٌ َٔ ايػابك١ ايعكٛض يف ايططح ٖصا قسض ؾكس

ٚأٓيؿٛا  ايؿطعٝٸ١ ايعًّٛ يف ايعَٔ َٔ يعكٛز أعُاضِٖ قطؾٛا ايصٜٔ
 أْٸ٘ قس أؾهٌ عًِٝٗ بعض ا٭َٛض مٓما أزٸ٣إ٫  ،يف َٛنٛعٗا سػ١ٓنتبّا 

                                                                                       

 ٫سغ ايبشح ايجاْٞ اٯتٞ.( 1)
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بِٗ إىل ا٫عتكاز بإَهإ تطؾٝس ايٓاؽ يف املػا٥ٌ بآط٬عِٗ َٔ قبٌ 
ِٸ  قٝا١ّْ هلِ عٔ احملاشٜط احملت١ًُ. ;أٌٖ ايعًِ ع٢ً أزٓي١ إمجايٝٸ١ َٚٔ ثٳ

 يصيو يف ايسٚا٥ط ايعًُٝٸ١ ايتدكٸكٝٸ١.نإ ططسِٗ 
ٕٸ ٖصٙ ايسع٣ٛ تٴططح  َٸا يف ٖصا ايعكط ؾإ مل  َٔ قٹبٳٌ أؾدامٚأ

ٜٚٓؿطٕٚ ايٓكاب اي٥٬ل يف ايعًِ، ٜٴعطٳؾٛا ع٢ً ايعُّٛ بايبًٛؽ إىل 
َٸ١ شيو ٜٚتُػٸهٕٛ َع شيو بكٍٛ بعض أٌٖ ايعًِ  ،يف ا٭ٚغاط ايعا

 ايػابكني.
ٚٸيني شضٜع١ّ َٚػتُػهّا يكّٛ قٍٛ ٖ٪٤٫ ايعًُا ٚبصيو ٚقع ٤ ا٭

 ، ٚشيو َٔ عٹبٳط ايتاضٜذ.هلِ املدايـٜتشطٸنٕٛ با٫تٸذاٙ 

ٕٸ عًُٝٸ١ ايتكًٝس ٚا٫دتٗاز إْٸُا تكضٸ يف (ايؿ١٦ ايجا١ْٝ) : ظعُٛا أ
ٕٸ ٖصا  ،ساٍ تعصٸض ايٛقٍٛ إىل اٱَاّ املعكّٛ  ٚظعُٛا أ

 ا٤ املٗسٜٚٸ١ل بعض أزعٜٝكستايٛقٍٛ َتٝػٸط يف ٖصا ايعكط َٔ د١ٗ 
ــ  غريُٖاــ ِٖٚ عسز َٔ ايٓاؽ يف ايب٬ز املدتًؿ١ َٔ إٜطإ ٚايعطام ٚ

 ؾُٝهٔ يًٓاؽ ايطدٛع إيِٝٗ ملعطؾ١ ا٭سهاّ.
ايسعا٣ٚ نًٓٗا،  ٖصٙيعٜـ  ;أٜهّا باطٌ بٛنٛحٖٚصا ايكٍٛ 

ٞٸ يف اْكطاع ايٓٝاب١ اـاقٸ١ يف عٗس  ٚكايؿتٗا يجٛابت املصٖب اٱَاَ
هاؾّا إىل اؾتكازٖا ٭ٜٸ١ سذٸ١ ع٢ً اتٸكاٍ أقشابٗا ايػٝب١ ايهرب٣. َ

 ،يف ايعكٛض ايػابك١ قس اتٸؿكت سا٫ت عسٜس٠ٚإْٸُا َجًٗا َجٌ  ،باٱَاّ
 ٚاْكطنت بعٚاٍ زٚاؾعٗا ٚبٛاعجٗا.ٚقس اْسثطت 
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 القسي األّوه

 تىضًح صىاب التقمًد
 

 .وأدّلته : تىضًح صىاب التقمًد(األّوه قسيال)
 

 جىاش التقمًد أدّلُ

 ..عٍاويٍهابأّواًل  كسّرٌُ ،أدّلُ ــ تقّدً كىا ــ التقمًد جىاش عمِ واحلّجُ

ٌّ الدلًن ــ 1 ٌّ، وهى جسٍ عاّوُ الصسع العقالء  املتصّسعُ العقالٌ
عمِ السجىع إىل املتخّصصني وٍهي يف وا حيتاج إىل التخّصص وَ 

يف وقاً تعّمي  هره السريَ املعصىً عَ وَحىائجهي، ومل يسد زدع 
 .الصسع وتعمًىه، فدّه عمِ إوضائه هلا

ٍّ بدينوهى أٌّه لًس هٍ ،دلًن احلصس والرتديدــ  2 ٌّ اك أ  شسع
حمتىن عَ السجىع إىل املتخّصصني يف عمىً الصسيعُ، إذ ال جيب عمِ 

وال بدين  أو االحتًاط لكّن حكي حمتىن، مجًع الٍاس التخّصص،
 آخس يف البني.

ٌّ األّوه، وهى أوس األئّىُ  3 فقهاء أصخابهي  ــ الدلًن السوائ
 الفقهاء.عاّوُ شًعتهي بسؤاه هؤالء  أوسهي و ،باإلفتاء
ٌّ الثاٌٌ، وهى تىجًهات األئّىُ  4 يف تسشًد  ــ الدلًن السوائ
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ٍٸ ع٢ً ايكبٍٛ  عًُٝٸ١ اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ عسٚز ٚنٛابط قسٸز٠، مٓما ٜس
 بأقٌ ٖصٙ ايعًُٝٸ١ ٚؾل ؾطٚطٗا.

ٞٸ،ا ــ ايسيٌٝ 5 ز٫ي١ ايؿٛاٖس  ٚؾل ــ ايؿٝع١ غري٠ دطٜإ ٖٚٛ يتاضخي
ٞٸ اجملتُع يف ايعًُٝٸ١ باؿطن١ املتعًٓك١ ايٛانش١ ايتاضخيٝٸ١ ع٢ً  ــ ايؿٝع
َٸ١ غري٠ دطٜإٚ ،يٲؾتا٤ َِٓٗ ؿكٗا٤اي تكسٸٟ ايؿٝع١ ع٢ً اغتؿتا٤  عا
ُٸ١  عكط َٓص َِٓٗ ايؿكٗا٤ غ يس٣ غا٥ط ًشٳَا ٜٴ ع٢ً سسٸ ،ا٭٥

جيعٌ  ٖٚصا ايسيٌٝ .ايعَإ غ أٜهّا َٔ ايؿٝع١ يف ٖصاًشٳاملػًُني ٜٚٴ
 ٖصا ا٭َط بس١ّٜٗ ٚانش١.
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 ربةهصَٗ اهسج٘ع إىل أٓى اخل

ًّ ّٗي فٔ٘ ًؤهَّف ًّ جصئني ..أ  ا اهدهٚى األ

ّْ ج٘اش اّتباع  1 امل٘ث٘ق بٍٔ ــ ٓى اهتدّص  ألغري املتدّصصني ــ إ
ّٛ ب٘ض٘ح، ال ِٙبػٛ ألحدٓ٘  ــ يف ختّصصٍٔ  ًتى فٕٚ اهرتّدد أًس عقالئ

 هدٕٙ امل٘ض٘ع ًّ جٔة خوطٕ ٙوتبس ٗمل جّٚدًا، امل٘ض٘ع إىل اُتبٕ
 بأً٘ز أخسى.

ــ إُّٕ مل ٙسد عّ اهصازع ٗاملعصَ٘ ت٘فري طسٙقة بدٙوة أٗ ت٘جٕٚ  2
 اهِاس إهٚٔا، فدّي عوى إًطائٕ هلا.

ّٗاًل ٗهِبدأ ّٗي، اجلصء ببٚاْ أ أٓى  إىل اهسج٘ع عقالئّٚة ٗٓ٘ األ
َّ فِق٘ي:  اهتدّص  بصلى عا

ّْ األً٘ز اهيت حيتاج اإلُساْ إىل اهتخّقق ًِٔا عوى ضسبني  .. إ
أً٘ز حّسّٚة، ٗٓٛ أً٘ز ٙلفٛ اإلحساس بٔا يف ثب٘تٔا، ًجى  ــ 1

  .يف اهس٘ق ًفت٘حًا أٗ ال لرائٛكْ٘ احملّى اه
بِخ٘ ًباشس، كٌا  ًعسفتٔافٚٔا عوى  اهِاسٓرٖ األً٘ز ٙعتٌد ٗ

ُٗٙعبّ س عّ ٓرا األصى مببدأ حّجّٚة خرب  .ٙعتٌدْٗ فٚٔا عوى إخباز اهجقة
فإذا أزدت شساء حاجة ًّ حمّى ، (1)٘ث٘ق بٕأٗ حّجّٚة اخلرب امل اهجقة،
ّْ احملّى ًفت٘ح أٗ ال ،ًعّّٚ فقد تسأي عّ ذهم أخان  ؟ٗمل تعوٍ ٓى أ

                                                                                       

ّٛ أٗ اخلاّص.( 1) ّْ اهعربة باه٘ث٘ق اهِ٘ع  عوى االختالف يف أ



 

 

 
 

 21 
 
 
 

 

 

 حبث حول التقلد    ......................................................
 
 

ٌٸ اي ٕٵ ؟َؿتٛسّا هصا٥ٞايصٟ دا٤ َٔ ايػٛم ؾتكٍٛ: ٌٖ نإ احمل قاٍ  ؾإ
 إىل ايػٛم يؿطا٤ اؿاد١.ْعِ ؼطٸنت 

، اٱسػاؽ فطٸز ؾٝٗا ٜهؿٞ ٫ٚ ٚؽكٸل، خرب٠ إىل ؼتاز أَٛض ــ 2
  .(ا٭َٛض اؿسغٝٸ١)ٜٚٴعبٻط عٓٗا بـ

ٛٸٍ ؾٝٗا ايعك٤٬ ع٢ً إزضانِٗ املباؾط إشا ناْٛا َٔ ٚ ٖصٙ ا٭َٛض ٜٴع
أٌٖ اـرب٠ ٚايتدكٸل املطًٛب، ٚإشا مل ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ ايتدكٸل 

 .املٛنٛع املؿرتض ضدعٛا إىل أٌٖ ايتدكٸل املٛثٛقني ٚاـرب٠ يف
، ؾإشا ابت٢ً اٱْػإ مبطض (سذٸٝٸ١ قٍٛ أٌٖ اـرب٠)ٜٚٴعبٻط عٔ شيو بـ
ُٸ ٢ أٚ غري شيو ٚمل ٜهٔ َٓؿ٪ٙ ٚانشّا يسٜ٘ ؾإْٸ٘ َٔ قساع أٚ سٴ

 ٌٕ بطبٝع١ اؿاٍ ٜطدع إىل ايطبٝب املٛثٛم. ٚإشا استاز إىل تطَِٝ زإض آٜ
دع ؾٝ٘ إىل أٌٖ اـرب٠ بايبٓا٤ ملعطؾ١ ططٜل إغٓازٖا بٓشٛ ض ْٗٝاضي٬

 ٜكٝٗا َٔ ايػكٛط.
 .. ٕ َعطٚؾإ يس٣ نآؾ١ ايعك٤٬، ُٖٚا٤اؾٗصإ َبس

 َبسأ ايطدٛع إىل امُلدرب ايجك١ يف ا٭َٛض احملػٛغ١. ــ 1

 َبسأ ايطدٛع إىل اـبري ايجك١ يف ا٭َٛض اؿسغٝٸ١. ــ 2

ستٸ٢ ــ أَٛضٙ ٚاٱٜؿا٤ عادات٘  ا٤قه٫ٚ ٜػتطٝع اٱْػإ ْٛعّا 
ٚتؿتٌُ املُاضغات  ا٭قًني، ٖصٜٔ ع٢ً با٫عتُاز إ٫ ــ َٓٗا ايؿدكٝٸ١

ايَٝٛٝٸ١ يٲْػإ غايبّا ع٢ً َٛاضز َتعسٸز٠ َٔ ا٫عتُاز ع٢ً ٖصٜٔ 
َٸا يف أَٛض قػٛغ١ مل ٜؿٗسٖا  ،ا٭قًني، ؾٗٛ ٜعتُس ع٢ً اٯخطٜٔ إ
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غ١ مل ميًهُٗا. ؾٓشٔ ْعتُس ع٢ً قٍٛ أٚ يف أَٛض ؼتاز إىل خرب٠ ٚمماض
ٞٸ ٚايعٓطاض ٚا٭ب ٚا٭ّ  ٞٸ ٚايكٝسي ايطبٝب ٚاملٗٓسؽ ٚايهٗطبا٥

إىل خربات اٯخطٜٔ، ؾا٭ر ؾٝٗا ٚا٭قسقا٤ ٚاٱخ٠ٛ يف أَٛض متاز 
 ;ٜعتُس ع٢ً أخٝ٘ ا٭نرب يف إعاْت٘ إٜٸاٙ ع٢ً زضٚغ٘ــ َج٬ّ ــ ا٭قػط 

ا، ٚا٭ب ٜعتُس ع٢ً يهْٛ٘ قاسب خرب٠ ٚمماضغ١ يف َٛنٛعٗ
ٖٴِ أعًِ بٗا  ٖٚهصا. .. ا٭٫ٚز ايساضغني يف إَٔٛض 

َٸٌ ؾُٔ ع٢ً  َبٓٝٸ١ أْٸٗا عًِ مياضغٗا اييت ا٭َٛض يف دٝٸسّا تأ
َٸٗات  ٜعاٍ ٫ٚ ٚخرباتِٗ، اٯخطٜٔ َؿاٖسات ع٢ً ا٫عتُاز اٯبا٤ ٚا٭

 أْٸِٗ ع٢ً ــ عٓ٘ حيصٸضٕٚ أٚ ب٘ ٜٛقٕٛ َا يف ــ ٭٫ٚزِٖ ٜبٝٸٕٓٛ
ٜٚٓبػٞ يٮ٫ٚز ايتعٌٜٛ ع٢ً خربتِٗ  ،خرب٠ ٚمماضغ١ أقشاب
 قبٌ انتػاب اـرب٠ املباؾط٠ يف اؿٝا٠. (1)ٚػاضبِٗ
ٕٸ ا٫عتُاز ع٢ً خربات اٯخطٜٔ بس١ٜٗ ٚانش١ َٔ  ٢ شيوٚعً ؾإ

ٕٸ اؿٝا٠ اٱْػاْٝٸ١ تعتُس ع٢ً تٛظٜع  ;بسٜٗٝٸات اؿٝا٠ اٱْػاْٝٸ١ ؾإ
ٌّا٭عُاٍ ٚاـربات مبع٢ٓ إٔ ٜت يٝهٕٛ  ;يف َٛنٛع َعٝٸٔ دكٸل ن

 ;َطدعّا يٰخطٜٔ يف َٛنٛع ؽكٸك٘، ٖٚصا ٚانض يف ايعكط اؿانط
ِٸ ايٓاؽ  ٕٸ اؾاَعات تؿتٌُ ع٢ً ايتدكٸكات املتعسٸز٠، ؾٝٗت سٝح إ

                                                                                       

ٚتٛقٝـ اـرب٠ ٚايتذطب١ ٚإٕ نإ أسٝاّْا ع٢ً غبٌٝ اٱضؾاز احملض، إ٫ أْٸ٘ ( 1)

 ؾ٬سغ. ،قس ٜهٕٛ يًتعٌٜٛ عًٝٗا يف ْؿػٗا
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مهٌ  ويشتفيدوا فيٌ اجملتنع ليفيدوا املوضوعات بعض يف بالتخّصص
 .للنعيصة

 وويكذا نعزف أّى أصل االعتناد على أيل اخلربة والتخّصص ي
حبال. بل ال غهى لإلنشاى عهٌ ومو أصول احلياة اإلنشانّية وقواعديا، 

يزداد االحتياج إليٌ يومًا بعد يوم مو جًة أّى اّتشاع املعلومات يف كجري 
مو املواضيع أّدى إىل احلاجة إىل التخّصص يف موضوع أضيل، 

فكد كاى  .وبذلك كاى أبعد عو إمكانّية إحاطة اإلنشاى الواحد بٌ
ختّصصًا واحدًا، لكّهٌ بزيادة املعلومات احنّل إىل  سابكًاالطّب 

 يف مواضيع ذلدودة ختّصصات عديدة حّتى جند يف يذا العصز ختّصصًا
 .أو غرييا للػاية مجل التخّصص يف شأى الزكبة أو يف شأى الكلب

 

 تطبيل قاعدة الزجوع إىل أيل اخلربة يف دلال الصزع

رجوع غري ويو  ،اجلزء الجاني مو الدليلوحيهئٍذ فلهزجع إىل 
 .. املتخّصص إىل املتخّصص

لشؤال أّواًل: عو أّى معزفة األحكام الصزعّية يل يي فيكع ا
يتأّتى فيٌ االّطالع املباشز مو كّل إنشاى لهفشٌ  وموضوع ختّصصّي، أ

 مهذ البلوغ؟
مو الزجوع  بديلة طزيكة إىل الهاس أرشد يل الصارع أّى عو وثانيًا:

 ، أو أمضى الطزيكة العكالئّية املعزوفة.إىل أيل اخلربة
 



 

 ................................... قاعدة لزوم الرجوع إىل أهل اخلربة   
 

33 

 

 ن الصسعّٗة أوٕز ٌظسّٖة ختّصصّٗةُجّن املشائ

ّٔه ــ عَ حاجة املشائن الصسعّٗة إىل التخّصص يف  أّوا الشؤاه األ
ّ٘ فّٗا ــ فادتٕاب عٍْ باإلجياب. فىعسفة  الٕصٕه إىل اذتكي الصسع

ّ٘ حتتاج إىل التخّصص يف وا عدا وشائن بدّّٖٗة وَ قبٗن  اذتكي الصسع
 ٔجٕب الصالة ٔالصٗاً ٔحنِٕىا.

 .. س ٔاضح عمى اإلمجاه، وَ ٔجٕٓ عدٖدةِٔرا أو

ّٔاًل)  وَ شاء وَ: وَ خاله االختباز ٔالتجسبة العىمّٗة، فمريجع (أ
ٔالسٔاٖات  الكسٖي الكسآُ إىل الصسٖعة لعمًٕ الدازسني غري الٍاس

اجملاالت املختمفة،  يف تعرتضّي اليت املشائن يف الصسعّٗة الٕظٗفة ٔحيّددٔا
ّ٘ عمى حنٕ ٌاضج؟فّن ٖشتطٗعُٕ استخصاه وٕ  قف شسع

َّ  زُزٗفمأٔ   أواكَوَ الٍصٕص ٔاضخة  دْٖاملشائن لأُ وَ ٖظ
، لٗالحظ ودى املشائن الصسعّٗة َبعض أِن العمي الرَٖ جيٗبُٕ ع

 بداِة املشائن وَ عدوّا، ِٔرا االختباز أوس سّن ٔوٗشَّس.
: بٍخٕ آخس وَ االختباز ٔالتجسبة، ٔذلك بأُ ٖسجع آحاد (ثاًٌٗا)ٔ

فكّّٗة إىل وا ٖركسٓ أِن العمي يف ودازك املشألة ال ائنشامللٍاس يف ا
ٔوآخرِا وَ الكٕاعد ٔاألصٕه ٔالٍصٕص، فإٌّّي سٕف جيدُٔ 

ّ٘. ًاعجز  عَ فّىّا ٔاّتخاذ وٕقف ٌاضج ٔوشتكّس فّٗا، ِٔرا أوس بدّٖ

 ُّ الٍاظسَٖ يف املشائن الفكّّٗة وَ أِن العمي خيتمفُٕ يفإ: (ثالجًا)ٔ
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 ََه مً األدّل٘ ّاليصْص فَٔا زغه املنازض٘ ّاليظس ّالتأّملما ُٓف
 ّاحلسص علٙ الْصْل إىل املْقف الصائب.

ٌّ ٍرِ املطائل ىظسّٓ٘ ّختّصصّٔ٘ ّلٔطت ذات  ٍّرا مؤّغس علٙ أ
ٌّ عاّم٘ الياع عندّا إىل اليظس  مآخر جتعلَا ّاضخ٘ ّبدَّٓٔ٘، ّلْ أ

ٌّ املتْقَّع أٌ ٓصٓد أٍل اختالفَه علٙ اختالف  املباغس يف اليصْص فإ
 نجريًا. العله

 فَرِ مؤّغسات إمجالّٔ٘ علٙ نٌْ املطائل الػسعّٔ٘ ختّصصّٔ٘.
 

 تفصٔل ختّصصّٔ٘ املطائل الػسعّٔ٘

 فَْ باليظس التفصٔل علٙ ىظسّٓ٘ الفكَّٔ٘ املطائل مً نجري نٌْ بٔاٌ ّأّما

ٌّ إىل ّٕ احلهه اضتخساج أ  .. أمْز عّدٗ علٙ ٓتّْقف السّآات مً الػسع
ّّل)   .: إحساش صدّز اليّص(األ

ّٖ  ،ّذلو ألّىُ ال غّو يف أّىُ ال ٓصّح االعتناد علٙ نّل ىّص مسّ
 .بل ال بّد مً إحساش صدّز اليّص مً املعصْو

ّثاق٘ السّاٗ  بإحساش إّما طسٓكتني: بإحدٚ ٓهٌْ ذلو ّإحساش
ئً الكسا بتجنٔع ّإّما مئات، ٍّه السّآات ىكل طسٓل يف الْاقعني

 املْجب٘ للْثْم بصدّز السّآ٘.
ًٗ تكتطٕ الطسٓكتني ٍاتني مً ّاحدٗ ّنّل ً٘ خرب ما ٍْ  علٙ ّممازض
حّد أصدقائَه  علٙ الياع ٓعسفَه مّمً للخرب السّاٗ لٔظ إذ ّاضح،
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 ْ بالكساٖن الدخَلْ يف فونواّفتحم السًاٍات مطامنيًشمالٖوه، ًال 
 حَح جيدًنليت ٍعَصٌنوا علٓ حّد الكطاٍا األسسٍّْ ًاالجتناعَّْ ا

ًّ هله دًن عنإ، فال بّد هله من االّطالع فَوا الكساٖن  ًْ ًمَسَّس ًاضح
علٓ أحٌال السجال الرٍن عاشٌا يف عصٌز سابكْ ًالصوادات 

مع ما فَوا من اخلالف بني أهل العله، ثّه علٓ السًاٍات  ،بصأنوا
 ًاستحصال اخلربّ ًاملنازسْ يف مٌضٌعوا.

  .اش داللْ النّص ًمؤّداي: إحس(الجانُ)
ِّ من جوْ أّن تلك النصٌص  ًهرا األمس أٍطًا مٌضٌع نظس
ِّ الرِ ٍتداًلى  لَست هُ نصٌص معاصسّ جازٍْ علٓ النسل التعبري
آحاد الناس العازفني باللغْ العسبَّْ مجاًل، بل هُ نصٌص قدميْ ٍتٌّقف 

ِّ يف شمان صدًز  فونوا نجريًا علٓ األنس باللغْ ًالعسف التعبري
أهل العله يف مٌاضع عدٍدّ، ًقد أصبح ذلك حمّل خالف بني  ،النّص

عاّمْ الناس يف هرا العصس دًن مكّدمات لفال ٍتَّسس فونوا  ٓ ذلكًعل
 ممّودّ من مساجعْ اللغْ ًسرب النصٌص ًمالحظْ الكساٖن.

أسلٌب  استعنلٌا ما نجريًا  األّٖنْ أّن ذلك: إىل ٍُطاف
ًفوه  .احلسجْ ظسًفوه جوْ من مكاصدهه ادّإف يف ًاملعازٍض التٌزٍْ

 مجل ذلك ٍتٌّقف علٓ املنازسْ ًاخلربّ. 
 مسعت قال: فسقد بن داًد إىل بإسنادي (1)الصدًم الصَخ زًٔ ًقد

                                                                                       

 .1 ح 1 :معانُ األخباز( 1)
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ُّ ))ٖكٕه:  أبا عبد اهلل  أٌتي أفكْ الٍاع إذا عسفتي وعاٌ٘ كالوٍا، إ
ٖػاٞ الكمىٛ لتٍصسف عمٜ ٔجٕٓ، فمٕ غاٞ إٌطاُ لصسف كالوْ كٗف 

  .((ٔال ٖكرب
قاه: قاه ل٘:  عَ أب٘ عبٗدٚ، عَ أب٘ جعفس  (1)ٔزٔٝ أٖطّا

فإٌّّي تسكٕا  ،ٖا أبا عبٗدٚ إّٖاك ٔأصخاب اخلصٕوات ٔالكّرابني عمٍٗا))
ٖا أبا عبٗدٚ خالكٕا الٍاع  .وا ُأوسٔا بعمىْ ٔتكّمفٕا عمي الطىاٞ

عاقاّل حّتٜ ٖعسف بأخالقّي ٔشاٖمِٕي بأعىاهلي، إٌّا ال ٌعّد السجن فٍٗا 
ِِٕهر)): (2)ثّي قسأ ِرٓ اآلٖٛ .((حلَ الكٕه َِ اِلَك ُِّي ِف٘ َلِخ  .((دََٔلَتِعِسَفَّ

حاه تعازضّا،  يف الٍصٕص وَ بْ العىن جيب وا تػدٗص :(الجالح)
ّ٘ االضتبصاز   ــ الرٙ ِِٕٕٔ أوس ّٖتفل كجريّا، حّتٜ أّلف الػٗذ الطٕض

 ِٔرا ،تعازضٛ، ٔتػدٗص الساجذ وٍّايف األخباز امل ــ دلّمدات أزبعٛ
 كىا ٖتّٕقف ٔداللتّا، صدٔزِا يف التدقٗل وَ وصٖد عمٜ ٖتّٕقف بدٔزٓ

 بعطّا عمٜ ضبٗن صدٔز احتىالّٗٛ ٔودٝ ،اآلخسَٖ أقٕاه وعسفٛ عمٜ

 يف دلتىعّي. الٍافرَٖ الفكّاٞ ٔضاٟس ٔالكطاٚ احُلّكاً وَ ٔالتكّٗٛ احلرز
ُّ اضتدساج ّاإذ ّ٘ أ األحكاً الػسعّٗٛ لمىطاٟن  وَ الٕاضذ البدّٖ

ّٛ لعاّوٛ الٍاع. ّٛ وتاح  حيتاج إىل خربٚ ٔختّصص ٔلٗظ وطأل

                                                                                       

 .24 ح 454ــ  454 التٕحٗد:( 1)

 .33ذلّىد: ( 2)
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 لرلك يف البحث الثاٌ٘. ٔضٗأت٘ وصٖد تٕضٍٗح
ُّ الػازع ِن ٌّٜ عَ اجلسٙ عمٜ ٔ ــ ا الطؤاه الثاٌ٘ٔأّو ِٕ أ

 ْاجلٕاب عٍــ ف قٕه أِن اخلربٚ يف الػسٖعٛ ّٔٔجْ إىل ضبٗن آخس؟
ٍِاك وَ ضبٗن آخس بده السجٕع إىل أِن اخلربٚ يف  بالٍف٘، فمٗظ

 وعسفٛ تفاصٗن األحكاً الػسعّٗٛ.

 .. ّٖٔتطح ذلك عمٜ اإلمجاه مبالحظٛ وقّدوتني

ــ إٌّْ لٕ كاُ الػازع قد زدع عَ ذلك لكاُ بدًّّٖٗا يف الػسٖعٛ  1
ُّ التكالٗف الػسعّٗٛ تتعّمق بتفاصٗن العىن  ًّ، أل لدٝ اخلاّص ٔالعا

 ّ٘ لإلٌطاُ ٔتعاومْ وع اآلخسَٖ، فىا وَ فعن أٔ قٕه أٔ تسك إال الٕٗو
ّ٘ ٔذلك زع حبدٔد وعٍّٗٛ، أحيّددٓ الػ أٖطًا غأُ تٍظٗي القإٌُ الٕضع

بن الػسع أٔضع تدّخاًل يف غؤُٔ اإلٌطاُ وَ القإٌُ،  .لطمٕك الٍاع
ّٙ ٔالٕظٗفٛ جتآ اهلل ضبحاٌْ  ،حٗث ٍّٖظي العقٗدٚ ٔالطمٕك الفسد

ٔالقإٌُ ال ٖػتىن عمٜ  ٔوكسِٔٛأحكاً اضتحبابّٗٛ  ٖٔػتىن عمٜ
غ٘ٞ وَ ذلك، فمٕ كاُ لمػازع تٕجْٗ خمتمف لكاُ وبدًأ بدًّّٖٗا يف 
الدَٖ تتٕافس ٌصٕصْ ٔتتٕافس أدّلتْ ٖٔكُٕ أصاًل جازًٖا ٔوعسٔفًا لدٝ 
اجلىٗع عمٜ حّد وعسٔفّٗٛ أصن السجٕع إىل املتخّصص ٔازتكاشّٖتْ 

 ٌّٔي.لدٝ الٍاع يف ضاٟس غؤ
ــ إٌّْ ال غّك لدٝ عاّوٛ الٍاع ٔمجّٕز العمىاٞ يف اجلسٙ عمٜ  2

أصن السجٕع إىل املتخّصص يف غأُ الػسٖعٛ، فمٕ ضألت آحاد أِن 
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ٟٸ زٜٔ َٚصٖب ٜٓٝٸ١ عٓس عٔ ططٜك١ ؾِٗ ايتؿطٜعات ايس ــ ايسٜٔ ــ يف أ
إْٸ٘ ٜٓبػٞ ايطدٛع إىل أٌٖ ايعًِ املٛثٛقني  :ا٭َط يكايٛا ايتباؽ

ٖٚصا أَط ٫ خيتًـ ؾٝ٘ اثٓإ، َا مل ٜهٔ  .بتدكٸكِٗ ٚاغتكاَتِٗ
ٕٸ مجٗٛض عًُا٤ اٱغ٬ّ يف املصاٖب  املط٤ َػبٛقّا بايؿب١ٗ، نُا أ

 املدتًؿ١ اغتٛنشٛا ٖصا املبسأ نُا ٜتٸهض مب٬سع١ نًُاتِٗ.
ػا٥ط اجملا٫ت ٖٛ ٜهٕٛ ايطدٛع إىل أٌٖ اـرب٠ يف ايؿطٜع١ ن ّاإش

ٞٸ مبشهط َٔ ٜهٕٛ ، َٚب٢ٓ ايتعًِٝ ايسٜينٸ َجٌ ٖصا اؾطٟ ايعًُ
ٌٷايؿاض  ع٢ً إَها٥٘ ٚايكبٍٛ ب٘. ع ٚاملعكّٛ َٔ غري ضزع عٓ٘ زيٝ
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 سجوع إىل أِن اخلربةعَ ال شسعّيعدً وجود بدين 

، ووضىوٌْ وثمْ بدلين احلصس والرتديد : ويسّىى(الدلين الثاٌي)
تمٓكي التعاليي الصسعّية  طسيكةيف  شسعّا أٌّْ ليس ٍِاك أّي بدين حمتىن

 عَ السجوع إىل أِن اخلربة والتخّصص.

ُّ البدين احملتىنبياُ ذلك:   .. أحد أووز بدوّا أ

كسب التخّصص الفكّّي عمى مجيع  أُ جيب: (البدين األّوه)
فإٌّْ  األدياُ، وسائس اإلسالً يف بطالٌْ يف شٓك ال أوس وِرا الٍاس،
بالٍسبة إىل  والضسز لمخسج وووجب ،الٍاس وَ كثري وكدوز عَ خازج

الٍفس املوصوف  حنو عمى الٍاس وَ مجاعة ختّصص ِو املعكوه بن آخسيَ،
َُ َوَوا: ](1)يف قولْ تعاىل َُ َكا  ُكنّٔ ِوَ ٌََفَس َفَمِوَلا َكافَّّة ِلَيٍِفُسوا اِلُىِؤِوٍُو

ُِّي ِفِسَقٍة ٍِ ُّوا َطاِئَفْة وِّ َٔ ِفي لَِّيَتَفكَّ ُِّي َوِلُيٍِرُزوا الدِّي ِّٔي َزَجُعوا ٔإَذا َقِوَو  ٔإَلِي
ُِّي َُ َلَعمَّ  د. َيِخَرُزو

ُّ العمىاء الريَ مل يكتفوا بإفتاء الفكيْ لعاّوة  ووَ َثّي ٌالحظ أ
ُّ عمى عاّوة الٍاس التخّصص،  ُّ الفكيْ  :بن قالواالٍاس مل يكولوا إ إ

 كىا ستأتي كمىاتّي الحكّا.يصف لْ الدلين إمجااّل 

ُّـ: االحتياط املستوعب يف أووز الديَ، ب(البدين الثاٌي)  ىعٍى أ
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ٌٸ املهًٖـ ٜأتٞ ٌٸ ٜٚرتى ايسٜٔ يف ٚدٛب٘ حيتٌُ َا به  ،حيتٌُ سطَت٘ َا ن
ٌٸ لاغ١ ع٢ً ٜٚبين ٌٸ ٜٚتذٓٸب لاغت٘ حيتٌُ َا ن ٜهٕٛ  إٔ حيتٌُ َا ن

 ٖٚهصا... ًَهّا يػريٙ 
٫ٚ ؾٓو يف عسّ ٚدٛب ا٫ستٝاط نصيو ع٢ً أٌٖ ايسٜٔ، ٚيٛ 

ٕٸ زا٥ط٠  ٚدب يهام عًِٝٗ ا٭َط ٚٚقعٛا يف ايعػط ٚاؿطز، ٫ غٝٸُا أ
َٸ١ عٓس ا٫ستُا٫ت ٕٸ  املتدكٸكني، عٓس َٓٗا أٚغع ايٓاؽ عا ؾإ
ٞٸ. بُٝٓا ا٫ستُا٫ت َٔ نجري باْتؿا٤ ٜجكٕٛ قس املتدكٸكني  حيتًُٗا ايعاَ

َعطؾ١ َكته٢ ا٫ستٝاط يف املػا٥ٌ ؼتاز أسٝاّْا إىل خرب٠  بٌ
بٌ بعض املٛاضز َٔ قبٌٝ زٚضإ ا٭َط بني قصٚضٜٔ، ؾ٬ ٚؽكٸل، 

 .نُا ٖٛ َٛنٸض يف قًٓ٘ َٔ عًِ ا٭قٍٛ ٜتأتٸ٢ ؾٝٗا ا٫ستٝاط
ٕٸ عسّ ٚدٛب ا٫ستٝاط املػتٛعب يف أسهاّ ايسٜٔ  ٢ شيوٚعً ؾإ
ٞٸ َٚتٸَؿل عًٝ٘ بني عًُا٤ املػًُني ٚاٱَاَٝٸ١.أَط ٚان  ض ٚبسٜٗ

ايطدٛع إىل املعكّٛ َباؾط٠ّ ٚأخص  إٔ جيب: (ايبسٌٜ ايجايح)
 ا٭سهاّ َٓ٘ زٕٚ ٚغٝط.

، إش ٫ٚ َٝػٛضّا ٖٚصا أَط مل ٜهٔ ٚادبّا يف ظَإ ٚدٛز املعكّٛ
ُٸا ٜبتًٛ مجٝعّا ٫ ٜػتطٝع ايٓاؽ إٔ ٜػهٓٛا ٕ ظٓب املعكّٛ يٝػأيٛٙ ع

 ب٘ َٔ املػا٥ٌ، ع٢ً أْٸ٘ ٫ غبٌٝ إيٝ٘ يف عكط ايػٝب١ ايهرب٣.
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 ايٛصٍٛ إىل املعصّٛ يف ٖرا ايعصسخطأ افرتاض تّٝطس 

ّٕ ٖٓاى َٔ ّٜتصٌ باإلَاّ ايػا٥ب َٔ  ٚقد ٜفرتض بعض ايٓاع أ
 ٚجيٝب ايٓاع عٔ َطا٥ًِٗ. (عّجٌ اهلل فسج٘)أٌٖ ايبٝت 

ٖٚرا خطأ نبري، بٌ خط١٦ٝ عظ١ُٝ َع تكصري صاحبٗا، يٛجٛٙ 
 أتٞ ..َا ٜ َٓٗاَتعّدد٠، 

ْعِ ٖٓاى عدد َٔ  .ََٔ ّٜتصف بٗرٙ ايصف١ ٖٓاىّْ٘ يٝظ أ ــ 1
ُِٚجَد أَجاهلِ يف األش١َٓ ايطابك١ــ املّدعني يف ٖرا ايصَإ  إال أِّْٗ  ــ نُا 

يف غ٤ٞ،  ٜصعُْٛ٘ َا ع٢ً هلِ حّج١ ال ٚآثازِٖ َّدعٝاتِٗ َساجع١ بعد
  .بٌ تػتٌُ َّدعٝاتِٗ ع٢ً أخطا٤ عدٜد٠ ٚاضح١ ألٌٖ ايعًِ

ّٛم  ّٛيٕٛ يف جرب ايٓاع ع٢ً غّد٠ تػ ايػٝع١ إىل ظٗٛز ٚإُّْا ٜع
ٚتطّسع بعض ايٓاع إىل تصدٜل املّدعني َٔ غري تجّبٍت  ، اإلَاّ
 َع َصادز َاي١ّٝ ٚفري٠ غاَط١ املٓػأ ٚاّتصاالت َسٜب١. ،ناٍف

ايػٝب١  ْٗا١ٜ ّٕ َٔ ايجابت ايرٟ اضتكّس عًٝ٘ أَس ايػٝع١ َٓرأ ــ 2
ّٛاب  بٛفا٠ احلّج١ يإلَاّ اخلاّص ايٓا٥ب اْكطاع (ٖـ 323) ايصػس٣ آخس ايٓ

ُّدعً ٖٚٛ ،األزبع١ ّٟ ٞ بٔ حم ، (ٖـ 323) ض١ٓ يف (عًٝ٘ اهلل زضٛإ) ايطُس
َّتِٗ  ّٟ عًُا٤ ايػٝع١ ٚعا  ٚيصّٚ اْكطاع ايٓٝاب١ بٛفات٘،بٚقد أبًؼ ايطُس

 .(1)َٚعسٚف تهرٜب املّدعٞ يًٓٝاب١ اخلاّص١، ٚذيو أَس َٛثٛم
                                                                                       

 .7 الحظ َا ضٝأتٞ يف قطِ األض١ً٦ ٚاألجٛب١ يف جٛاب ايطؤاٍ:( 1)
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د٬ّٝ بعس دٌٝ  ــ َٔ عًُا٤ َٚتعًُٓني ــ ٚع٢ً شيو دطت ايؿٝع١ 
ٍٸ. ٌٸ َٔ ازٸع٢ ْٝاب١ّ خاقٸ١ّ ؾٗٛ َبتسع ٚنا ٕٸ ن ٖٚصا  ٚدطٚا ع٢ً أ

 دع٤ٷ أغاؽٷ َٔ عكا٥س اٱَاَٝٸ١.
ٚيٝؼ ٖٓاى ططٜك١ أقضٸ ٫ٚ أسٛط يسٜٔ اٱْػإ َٔ ايططٜك١ 

 َٓص  ايكاؿٕٛ َٔ أتباع َصٖب أٌٖ ايبٝتاييت دط٣ عًٝٗا 
َٔ  بٌ يف ساٍ سهٛضِٖ أٜهّا عٓس عسّ تٝػٸط ايٛقٍٛ إيِٝٗ ايػٝب١

عٓاٜتِٗ بتشكٌٝ ايعًِ  تؾٔطإىل أٌٖ ايعًِ َِٓٗ ايصٜٔ عٴ ايطدٛع
ٚؼطٸٜ٘، ٚاختٴربت قؿاتِٗ ٚعسايتِٗ يف فتُع أٌٖ ايعًِ ملسٸ٠ ط١ًٜٛ 

  عًُِٗ ٚعسايتِٗ.ستٸ٢ أٚدب ايطُأ١ْٓٝ ٚايجك١ بِٗ يف

ٕٸ نجريّا َٔ املػا٥ٌ ايؿطعٝٸ١ ٖٞ أَٛض ْعطٜٸ١  ّاإش اتٸهض مٓما تكسٸّ أ
َٸ١  ٚؽكٸكٝٸ١، ٫ غبٌٝ إىل ا٫غتدطاز املباؾط ؿهُٗا َٔ قٹبٳٌ عا

ٞٸ قتٌُ عٔ ايطدٛع إىل أٌٖ اـرب٠ ،ايٓاؽ ؾ٬ بسٸ  ،٫ٚ بسٌٜ ؾطع
 ا٤ ايعسٍٚ.َٔ ايطدٛع إىل املتدكٸكني املٛثٛم بِٗ َٔ ايعًُ
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ُّ: إزجاع األئّنة إىل الفكواء  الدلَل السًائ

 لإلفتاء لعاّمتوه، شَعتوه فكواء  األئّنة تٌجَى :(الثالث الدلَل)

ًٍسّنى هرا الدلَل  .أصخابوه فكواء إىل شَعتوه عاّمة  ًإزجاعوه
.ُّ  بالدلَل السًائ

 .. مكّدمتني ذكس تٌضَح ذلك ٍتٌّقف على

 على قسنني: فكواء ًغريهه كٌن أصخاب األئّنة 

كانٌا على  ة ًاألئّن ّن أصخاب النيّب أ: (املكّدمة األًىل)
جوة اختالف  من األمٌز طبَعة تكتضَى مّما ًهرا ًغريهه، فكواء قسنني:

كنا هٌ حاهله يف سائس  ،الناس يف املنازسة ًالتفّطن ًالفوه ًاملتابعة
ًتدّل علَى بٌضٌح  .املعلٌمات اليت حتتاج إىل مثل هري العناصس

 الصٌاهد السًائَّة ًالتازخيَّة.
 لـأه من ةـًاألئّن  النيّب ابـأصخ من لٍّـك على ٍنطبل راـًه

 .بَتى 
فعلَى شٌاهد كثرية، نكتصس هنا على  أّما عن أصخاب النيّب 

 .. ذلك تصريان إىلذكس زًاٍتني 
 ُـأب نـٌز عـُ ٍعفـن أبـن ابـس عـناد معتبـبإس (1)ايفـففُ الك ــ 1

                                                                                       

 .1ح  403/ 1 :( الكايف1)
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ُّ)) : اهلل عبد  ٗف فكاه:اخل وسجد يف الٍاس خطب  اهلل زسٕه أ

 .مل ٖسىعّا وَ ٔبّمػّا ٔحفظّا ،فٕعاِا وكاليت مسع عبدًا اهلل ٌّضس
 .((فُسّب حاون فكْ غري فكْٗ، ُٔزّب حاون فكْ إىل وَ ِٕ أفكْ وٍْ

وَ املسمىني  الساوعني وساتب اختالف إىل إشازٚ احلدٖث ِرا فف٘
 يف الفكْ ٔالتفّطَ.

ٔيف كالً أوري املؤوٍني  ــ 2
ٔقد سألْ سائن عَ أحادٖث (1)

ُّ)) : فكاه اخلرب اختالف وَ الٍاس أٖدٙ يف ٔعّىا البدع، يف أٖدٙ  إ
ٔعاّوًا ٔخاّصًا،  ٔوٍسٕخًا، ٌٔاسدًا ٔكربًا، ٔصدقًا ٔباطاًل، حّكًا الٍاس

 عمٜ  اهلل زسٕه عمٜ ُكِرب ٔلكد ،ِٔٔىًا ٔحفظًا ٔوتصابًّا، ٔحمكىًا

ّ٘ كرب وَ فكاه: قاً خطٗبًا، حّتٜ عّدٓ ّٕ وتعّىدًا عم أ وكعدٓ وَ فمٗتب
 الٍاز.

 .. ٔإٌّىا أتاك باحلدٖث أزبعٛ زجاه لٗس هلي خاوس
زجن وٍافل وظّس لإلمياُ، وتصٍّع باإلسالً، ال ٖتأّثي ٔال ٖتخّسج، 

كاذب مل  وٍافل أٌّْ الٍاس عمي فمٕ ،وتعّىدًا  اهلل زسٕه عمٜ ٖكرب
 ،صاحب زسٕه اهلل  :ٖكبمٕا وٍْ، ٔمل ٖصّدقٕا قٕلْ، ٔلكٍّّي قالٕا

عَ املٍافكني  اهلل أخربك ٔقد بكٕلْ، فٗأخرُٔ عٍْ ٔلكف وٍْ، ٔمسع آٓ،ز
 (ٔآلْ السالً عمْٗ) بعدٓ بكٕا ثّي لك، بْ ٔصفّي مبا ٔٔصفّي أخربك، مبا

                                                                                       

 .د عبدٓشسح: حمّى 111/ 2ٌّج البالغٛ:( 1)
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ُٸ  ٚايبٗتإ، ؾٛٓيِٖٛ ١ ايه٬ي١، ٚايسعا٠ إىل ايٓاض بايعٚضؾتكطٸبٛا إىل أ٥

 ٚإْٸُا بِٗ ايسْٝا، ٚأنًٛا ايٓاؽ، ضقاب ع٢ً سٓهاَّا ٚدعًِٖٛ ا٭عُاٍ،

 أسس أضبع١. ؾٗصا اهلل، عكِ َٔ إ٫ ٚايسْٝا املًٛى َع ايٓاؽ
ِٳ ؾٝ٘  ٖٹ ٛٳ ٚضدٌ مسع َٔ ضغٍٛ اهلل ؾ٦ّٝا مل حيؿع٘ ع٢ً ٚدٗ٘، ؾ

ُٸس نصبّا، ؾٗٛ يف ٜسٜ٘ ٜٚطٜٚ٘ ٜٚعٌُ ب٘، ٜٚكٍٛ:  أْا مسعت٘ َٔ ٚمل ٜتع
، ؾًٛ عًِ املػًُٕٛ أْٸ٘ ِٖٚ ؾٝ٘ مل ٜكبًٛا َٓ٘، ٚيٛ ضغٍٛ اهلل 

 .عًِ ٖٛ أْٸ٘ نصيو يطؾه٘
ِٸ إْٸ٘ ٢ْٗ  مسع َٔ ضغٍٛ اهلل  ،ٚضدٌ ثايح ؾ٦ّٝا ٜأَط ب٘ ث

ِٸ أَط ب٘ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ،  عٓ٘ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ، أٚ مسع٘ ٢ٜٗٓ عٔ ؾ٤ٞ ث
ْٸ٘ َٓػٛر يطؾه٘، ٚيٛ ؾشؿغ املٓػٛر ٚمل حيؿغ ايٓاغذ، ؾًٛ عًِ أ

 عًِ املػًُٕٛ إش مسعٛٙ َٓ٘ أْٸ٘ َٓػٛر يطؾهٛٙ.
مل ٜهصب ع٢ً اهلل ٫ٚ ع٢ً ضغٛي٘، َبػض يًهصب  ،ٚآخط ضابع

ِٵ بٌ سؿغ َا مسع ، خٛؾّا َٔ اهلل ٚتععُّٝا يطغٍٛ اهلل  ٔٗ ٜٳ ٚمل 
 ،مل ٜعز ؾٝ٘ ٚمل ٜٓكل عٓ٘ ،مسع٘ َا ع٢ً ٚدٗ٘، ؾذا٤ ب٘ ع٢ً

عٓ٘ ٚعطف اـامٸ (1)٘ ٚسؿغ املٓػٛر ؾذٓٻبؾشؿغ ايٓاغذ ؾعٌُ ب
ٌٸ ؾ٤ٞ َٛنع٘، ٚعطف املتؿاب٘ ٚقهُ٘. ّٸ، ؾٛنع ن  ٚايعا

ايه٬ّ ي٘ ٚدٗإ: ؾه٬ّ  ٚقس نإ ٜهٕٛ َٔ ضغٍٛ اهلل 

                                                                                       

 أٟ ػٓٸب.( 1)



 

 

 
 

 35 
 
 
 

 

 

 حبث حول التقلد    ......................................................
 
 

ّٸ، ؾٝػُع٘ َٔ ٫ ٜعطف َا ع٢ٓ اهلل غبشاْ٘ ب٘، ٫ٚ  خامٸ، ٚن٬ّ عا
عطؾ١ مبعٓاٙ ، ؾٝشًُ٘ ايػاَع ٜٚٛدٸٗ٘ ع٢ً غري ََا ع٢ٓ ضغٍٛ اهلل 

ٌٸ أقشاب ضغٍٛ اهلل   َٚا ُقكس ب٘ َٚا خطز َٔ أدً٘، ٚيٝؼ ن
ٞٸ  َٔ نإ ٜػأي٘ ٜٚػتؿُٗ٘، ستٸ٢ إٕ ناْٛا يٝشبٸٕٛ إٔ جي٤ٞ ا٭عطاب

ٚنإ ٫ ميطٸ بٞ َٔ شيو ؾ٤ٞ إ٫  .ستٸ٢ ٜػُعٛا ٚايطاض٨ ؾٝػأي٘ 
  .غأيت عٓ٘ ٚسؿعت٘

ًٹِٗ ًَ  .((يف ضٚاٜاتِٗ ؾٗصٙ ٚدٛٙ َا عًٝ٘ ايٓاؽ يف اخت٬ؾِٗ، ٚعٹ

ٌٸ ايؿاٖس ٖٓا شٌٜ ن٬َ٘ سٝح ٜٓبٸ٘ ع٢ً اخت٬ف َطاتب  ،ٚق
 .ايكشاب١ يف اغتٝعاب َا ٜكٛي٘ ايٓيبٸ 

ٚٸٍ ن٬َ٘ ز٫ي١ ع٢ً اخت٬ف ايكشاب١ يف غا٥ط   ٚيف أ
ٕٸ ايطٚاٜات  ايكؿات ايسخ١ًٝ يف ايٛثٛم بايطٚا١ٜ، ٖٚٛ َٓبٸ٘ ع٢ً أ

٫ٚ بسٸ  ،َعٓٸ١ ٭َجاٍ ٖصٙ ايعٛاضض ــ َٓص شاى ايعٗس املبٓهط ــ عَُّٛا
 َٔ ايتشطٸٟ ٚايتسقٝل يف ايتعٌٜٛ عًٝٗا.

 .ٖصا عٔ أقشاب ايٓيبٸ 

ُٸ١   شنط بعض ايؿكٗا٤ َٔ أقشاب ا٭٥

ُٸ١  َٸا أقشاب ا٭٥ ٚؾٝعتِٗ ؾكس نإ اؿاٍ ؾِٝٗ نصيو،  ٚأ
َٸ١ ايؿٝع١  َٳٔ نإ ٜٴعٳسٸ َٔ عا َٳٔ نإ ٜٴعٳسٸ َٔ أٌٖ ايؿك٘ َِٚٓٗ  ؾُِٓٗ 

املتعطٸض ٭سٛاٍ  ــ ٖٚصا أَط َعطٚف يف عًِ ايطداٍ ٚاملتؿٓكٗني َِٓٗ.
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احلسنة  نشطت حيث ، الباقس عود ونر سّيىا ال ، ــ األحاديث زواة
 العمىّية يف الوسط اإلواوّي.

وقد وصف عمىاء السجاه نالهّشّي والنجاشّي والشيخ الطوسّي 
 العديد ون أصحاب األئّىة بالفكاهة والعمي.

 مّمن أدزك أبا (هـ 116املتوّفى )  فىن أصحاب أبي جعفس الباقس
تغمب  بن أبان :عنى وزوى (هـ 148 املتوّفى) (1) مالصاد اهلل عبد

عبد السمحن  بن وإمساعين خالد بن وسميىان اخلالل عبد بن وإمساعين
 .ّيعفاجُل

أمجعت العصابة ) :(2)قاه الهّشّي، ذنسهي بازشين فكواء سّتة وونوي
 اهلل  عبد وأبي  جعفس أبي أصحاب ون األّولني هؤالء تصديل عمى

الفكى، فكالوا: أفكى األّولني سّتة: شزازة، ووعسوف بن وانكادوا هلي ب
خسبوذ، وبسيد، وأبو بصري األسدّي، والفضين بن يساز، وحمّىد بن 

وقاه بعضوي وهان أبي  .قالوا: وأفكى السّتة شزازة .وسمي الطائفّي
 .(بصري األسدّي أبو بصري املسادّي وهو ليث بن البخرتّي

الهاظي  ابنى جموي دزكأ الرين الصادم أصحاب شباب وون
(3) 

                                                                                       

 وُيعَسف هؤالء يف عمي طبكات السجاه بالطبكة السابعة ون طبكات السواة.( 1)

 .431 زقي: 507 /  2 الداواد(: احملّكل حواشي )وع السجاه وعسفة اختياز( 2)

وإن نانوا قد التكوا وُيعَسف هؤالء يف عمي طبكات السجاه بالطبكة اخلاوسة ( 3)

 وون َثّي نالطبكة السابكة، إال أّنوي الشباب ون أصحاب الصادم  الصادم 
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ُّ  (هـ 184املتٌّفٓ ) عبد اهلل بن بلري ًإبساهٍَ بن ضوٌَان بن داحْ املصن
 .ًحسٍص بن عبد اهلل ًثعوبْ بن ًٌٌَن

ُّ قايًًًنوٍ ضّتْ بازش أمجعت اهعصابْ عوٓ ): (1)ن ذكسهٍ اهلّش
ًأقّسًا هلٍ باهفقى، ملا ٍقٌهٌن، تصخَح ًا ٍصّح ًن هؤالء ًتصدٍقوٍ 

دًن أًهئم اهطّتْ اهرٍن عّددناهٍ ًمّسَناهٍ، ضّتْ نفس: مجَى بن  ًن
دزاج، ًعبد اهلل بن ًطلان، ًعبد اهلل بن بلري، ًمّحاد بن عَطٓ، 

 ًمّحاد بن عثٌان، ًأبان بن عثٌان.
: ًشعٍ أبٌ إضخاق اهفقَى ٍعين ثعوبْ بن ًٌٌَن أّن أفقى ٌاقاه

 .(د اهلل هؤالء مجَى بن دّزاج ًهٍ أحداث أصخاب أبُ عب
احلطن بن  (هـ 203املتٌّفٓ ) ًاهسضا  ًًن أصخاب اهلاظٍ

 بن عوُ بن فضاي، ًعوُ بن أضباط. عوُ بن ٍقطني، ًاحلطن
ُّ بازشًنًًنوٍ مجاعْ  أمجع أصخابنا ): (2)، قايذكسهٍ اهلّش

ًأقّسًا هلٍ باهفقى  ،عوٓ تصخَح ًا ٍصّح عن هؤالء ًتصدٍقوٍ
اهطّتْ نفس اهرٍن ذكسناهٍ يف أصخاب  خس دًنُأًهٍ ضّتْ نفس  ،ًاهعوٍ

، ًنوٍ ٌٍنظ بن عبد اهسمحن، ًصفٌان بن حيَٓ أبُ عبد اهلل 
ٌّد بن أبُ عٌري، ًعبد اهلل ـبَّ ِّ، ًحم  بن املغريّ، ًاحلطن بناع اهطابس

                                                                                                                                                                                        

 .ًأدزن ُجّووٍ ابنى اهلاظٍ  مل ٍدزكٌا أباي اهباقس 
 .705 زقٍ: 673/ 2 اهداًاد(: احملّقق حٌاشُ )ًع اهسجاي ًعسفْ اختَاز (1)

 .1050 زقٍ: 830/ 2 داًاد(:جاي )ًع حٌاشُ احملّقق اهاختَاز ًعسفْ اهس (2)
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 حمبٌب، ًأمحد بن حمّند بن أبُ نصس.
ًقال بعضوه: ملان احلشن بن حمبٌب احلشن بن علُ بن فضال 

بن عَشٓ، ن أٌٍّب، ًقال بعضوه: ملان ابن فضال عثنان ًفضالْ ب
 .(ًأفكى هؤالٕ ٌٍنص بن عبد السمحن، ًصفٌان بن حيَٓ

  ًاهلادِ (هـ 222املتٌّفٓ )  ًيف طبكْ أصحاب اجلٌاد
ِّ (هـ 254املتٌّفٓ ) الفضل بن شاذان  (1)(هـ 262املتٌّفٓ ) ًالعشلس

ِّ ًمعاًٍْ ن بن علُ بن فضال احلش علُ بنحلَه ً بن النَشابٌز
ٌٍنص بن ٍعكٌب ًحمّند بن أمحد أمحد ًحمّند، ًكرا ًأخٌاي 
 ِّ ُّحّنمباملعسًف ــ النود ق ًحمّند بن الٌلَد اخلزاز ًمصّد ــ د الكالنش

ِّ.ا  بن صدقْ ًحمّند بن سامل بن عبد احلنَد ًنٌح بن شعَب البغداد
ٌّاب األزبعْ (2)ًمن الفكوإ املعاصسٍن  غسٔ حمّندللغَبْ الص (3)للن

ُّ ًحمّند بن احلشن بن ًعلُ بن علُ بن حمبٌبا  بن أبُ الكاسه الربق
 

                                                                                       

 ًهؤالٕ عنٌمًا هه الطبكْ الشابعْ من طبكات السًاّ يف عله السجال.( 1)

 .أً التاسعْ ( ًهؤالٕ عنٌمًا هه من الطبكْ الثامن2ْ)

  .. ًهه( 3)

1  ِّ  مل ٍتَّشس االّطالع علٓ تازٍخ ًفاتى بالتحدٍد.ًــ عثنان بن سعَد العنس
2 ِّ  هـ(. 325)ت  ــ حمّند بن عثنان العنس
 هـ(. 326ــ أبٌ الكاسه النٌخبيّت )ت  3
ِّ )ت  4 ُّ بن حمّند الشنس  هـ(. 323ــ عل



 

 

 
 

 05 
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أمحد بً الوليد القّنّي وعلي بً بابويُ وحمّند بً يعقوب الللييّن 
 وأمحد بً إدريس األشعرّي القّنّي.

 

 تربية األئّنة مجاعًة 

 مً أصحابَه على مستوى التفّقُ

 ــ(1)ــ كنا قيل وأصحابَه األخبار الواردة عً األئّنة  وتدّل
ٌّ األئّنة على  كاىوا يوّجَوٌ فريقًا مً أصحابَه إىل تعّله  أ

 مً مجلة كاٌ كنا متعّددة، بأساليب التفّقُ سبيل األحلاو على

وظيفتُ  معرفة جملّرد وليس التفّقُ سبيل على  األئّنة يسأل أصحابَه
 .بتلى مً املسائلما ُي الشدصّية يف

 أتي ..ما ي األساليبومً تلم 

عً أبي (2)تعليه القواعد اللّلّية، كنا جاء عً ٍشاو بً سامل ــ 1
إّىنا علييا أٌ ىلقي إليله األصول وعليله أٌ ))قال:  عبد اهلل 

وعً أمحد بً حمّند بً أبي ىصر عً الرضا  ،((تفّرعوا
(3) :

ويف الفقيُ عً إسحاق بً  ،((وعليله التفريع ،علييا إلقاء األصول))

                                                                                       

 السّيد السيستاىّي )ُمّد ظّلُ(. الحظ حبث االجتَاد والتقليد مً تقريرات( 1)

 .51ح  41 ــ 40/ 11 :وسائل الشيعة (2)

 .52ح  41/ 11 :وعيَا يف وسائل الشيعة .575 :رمستطرفات السرائ( 3)
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ُٸاض قاٍ ٚٸٍ  :(1)ع إشا ؾههت ؾابٔ ع٢ً )): قاٍ يٞ أبٛ اؿػٔ ا٭
 .((ْعِ))قاٍ: قًت: ٖصا أقٌ؟ قاٍ:  .(ايٝكني

بإغٓازٙ عٔ َٛغ٢ بٔ بهط قاٍ: قًت ٭بٞ  (2)ٚض٣ٚ ايكسٚم
ّا أٚ َٜٛني أٚ ايج٬ث١ أٚ ا٭ضبع١ أٚ : ايطدٌ ٜٴػ٢ُ عًٝ٘ َٜٛعبس اهلل 

أ٫ أخربى مبا جيُع يو ))أنجط َٔ شيو، نِ ٜكهٞ َٔ ق٬ت٘؟ قاٍ: 
ٌٸ ًٓٗا، ن ٚظاز  .((َا غًب اهلل عًٝو ؾاهلل أعصض يعبسٙ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ ن

ٕٸ أبا عبس اهلل  ٌٸ ))قاٍ:  ؾٝ٘ غريٙ: أ ٖصا َٔ ا٭بٛاب اييت ٜؿتض ن
 .((باب َٓٗا أيـ باب

 ستٸ٢ ٜجبت بعَُٛ٘ ص٪خٳٜٚٴ عًٝ٘ ب٢ٜٓٴ أْٸ٘ أق٬ّ اؿهِ ٕنٛ َٚكته٢

 بأقاي١ ايعُّٛ. عٓ٘ طعبٻٜٴ َا ٖٚٛ ،عٓ٘ ايٝس ؾريؾع أخط٣ عذٸ١ ؽكٝك٘
ٚاملطاز بٗا َا قسض ع٢ً  سجٸِٗ ع٢ً َعطؾ١ ٬َسٔ نًُاتِٗ، ــ 2

ٚقس  ٚايتعطٜض ٚايتًُٝض ٚايتٛض١ٜ ٚاٱؾاض٠ ٚمٖٛا، ايهٓا١ٜغبٌٝ 
ٞٸ عٔ أبٞ عبس اهلل  (3)ض٣ٚ ايكسٚم  بإغٓازٙ عٔ إبطاِٖٝ ايهطخ

تطٜٚ٘، ٫ٚ ٜهٕٛ ايطدٌ  سسٜح تسضٜ٘ خريٷ َٔ أيـ سسٜحٺ))أْٸ٘ قاٍ: 
ٕٸ ايه١ًُ َٔ ن٬َٓا  َٓهِ ؾكّٝٗا ستٸ٢ ٜعطف َعاضٜض ن٬َٓا، ٚإ

 .((يتٓكطف ع٢ً غبعني ٚدّٗا يٓا َٔ مجٝعٗا املدطز
                                                                                       

 .1025ح  351/ 1َٳٔ ٫ حيهطٙ ايؿكٝ٘:  (1)

 .24ح  644كاٍ: اـ( 2)

 .3 ح 2َعاْٞ ا٭خباض:( 3)
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ُٸ١  ٕٸ ا٭٥ ايعطٚف احملٝط١ ناْٛا سػب  َٚكته٢ ٖصا ا٭َط أ
ٜؿٝسٕٚ َا ٜطٜسْٚ٘ ع٢ً ايٛد٘ املعتاز بٌ ًُٜشٕٛ إيٝ٘، ؾ٬  ٫ بِٗ قس

بسٸ يًٓاظط يف ن٬َِٗ إٔ ٜؿدٸل ايعطٚف احملٝط١ ًٜٚتكط اٱؾاضات 
 ايكازض٠ َِٓٗ. ٚيصيو أَج١ً يطٝؿ١ ٫ ٜػع إٜطازٖا ٖٓا.

سجٸِٗ عطض ا٭خباض املطٜٚٸ١ عِٓٗ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ، نُا  ــ 3
ٞٸ عٔ أبٞ عبس اهلل  (1)٣ ايهًٝينٸضٚ قاٍ:  بإغٓازٙ عٔ ايػهْٛ
ٌٸ قٛاب قاٍ ضغٍٛ اهلل )) ٌٸ سلٸ سكٝك١، ٚع٢ً ن ٕٸ ع٢ً ن : إ

  .((ٛٙهلل ؾدصٚٙ، َٚا خايـ نتاب اهلل ؾسعْٛض، ؾُا ٚاؾل نتاب ا
(2)آخط سسٜح ٚيف

 اهلل  عبس أبٞ عٔ ضاؾس بٔا أٜٸٛب عٔ بإغٓازٙ 
أخباض أخط٣  إىل ..((ظخطف ؾٗٛ ايكطإٓ ؿسٜحا َٔ ٜٛاؾل مل َا)) قاٍ:

 َصنٛض٠ يف ايباب.
ٖٚصا ا٭َط ٜكتهٞ آط٬ع ايؿكٝ٘ ع٢ً َهاَني ايكطإٓ ايهطِٜ 

 ٚإساطت٘ بٗا ستٸ٢ ميٝٸع َا ٜٛاؾك٘ َٚا خيايؿ٘.
احملهِ َٔ املتؿاب٘، ٚ ،سجٸِٗ ع٢ً َعطؾ١ ايٓاغذ َٔ املٓػٛر ــ 4

ّٸ، نُا دا٤ َٔ ضزٸ ))يف سسٜح قاٍ:   عٔ ايطنا (3)ٚاـامٸ ٚايعا

                                                                                       

 .1 ح 69/ 1 :ايهايف( 1)

 .4 ح 69/ 1 :ايهايف( 2)

 .22 ح 82/ 18 :( ٚغا٥ٌ ايؿٝع3١)
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ٖٴسٟ إىل قطاطٺ َػتكِٝ ِٸ قاٍ  ــ َتؿاب٘ ايكطإٓ إىل قهُ٘ ؾكس  ــ  ث
ٚٸا ٕٸ يف أخباضْا قهُّا نُشهِ ايكطإٓ، َٚتؿابّٗا نُتؿاب٘ ايكطإٓ، ؾطز  إ

 .((قهُٗا ؾتهًٓٛا زٕٚ َتؿابٗٗا تتٸبعٛا ٫ٚ ،قهُٗا إىل َتؿابٗٗا

 ، نًُاتِٗ ع٢ً فُٛعٗاٖٚصا ا٭َط ٜكتهٞ آط٬ع ايٓاظط يف
َٚكاض١ْ بعهٗا  ،ٚتكٓٝـ َػت٣ٛ ز٫يتٗا ،٬َٚسع١ تاضٜذ قسٚضٖا

ٞٸ َٓٗا.  ببعض ٫غتد٬م املككٛز ايٓٗا٥
أخباض  نُا ٚضز يفتعطٜؿِٗ بهٝؿٝٸ١ ع٬ز ا٭خباض املتعاضن١،  ــ 5
ُٸٓت ا٭َط با٭خص باؿسٜح اجملُع عًٝ٘، ٚاملٛاؾل يًهتاب  (1)نجري٠ ته

 َٚٔ أنجطٖا تؿك٬ّٝ َكبٛي١ عُط بٔ سٓع١ً .اٯخطٜٔؿتا٣ٚ ٚاملدايـ ي
 غٝأتٞ شنطٖا. اييت

ُٸ١  ــ 6 نُا دا٤ يف ضٚا١ٜ ظضاض٠ يف  تٛنٝض َب٢ٓ ؾتا٣ٚ ا٭٥
 :عًُت ٚقًت أٜٔ َٔ ؽربْٞ أ٫ : دعؿط ٭بٞ قًت قاٍ: (2)ايٛن٤ٛ

ٕٸ املػض ببعض ايطأؽ ٚبعض ايطدًني؟  ٜا ظضاض٠ ))ؾكاٍ: ؾهشٹو، إ
ٌٸقاي٘ ض ٌٸ  .غٍٛ اهلل، ْٚعٍ ب٘ ايهتاب َٔ اهلل ععٸ ٚد ٕٸ اهلل ععٸ ٚد ٭

ِٵ: ط(3)قاٍ ٖٳُه ٚٴدٴٛ ًُٛا  ٕٸ ايٛد٘ نًٓ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜٴػػٌَؾاِغػٹ  .ص ؾعطؾٓا أ

                                                                                       

 .1ح  75/ 18 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 1)

 .1ح  290/ 1 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 2)

 .6 ( املا٥س٠:3)



 

 

 
 

 43 
 
 
 

 

 

 حبث حول التقلد    ......................................................
 
 

ِٸ قاٍ: ط ُٳطٳاؾٹٔلث ِٵ ٔإَي٢ اِي ٜٳُه ٜٵسٹ  ،ص ؾٛقٌ ايٝسٜٔ إىل املطؾكني بايٛد٘ٚٳَأ
ِٸ ؾكٌ بني ايه٬ّ،  .ؾعطؾٓا أْٸ٘ ٜٓبػٞ هلُا إٔ ٜٴػػ٬ إىل املطؾكني ث

َٵػٳشٴٛا بٹطٴؾكاٍ: ط ِٵ٩ٴٚٳا ِٵ٩ٴبٹطٴص ؾعطؾٓا سني قاٍ: طٚغٹُه ٕٸ ٚغٹُه ص أ
ِٸ ٚقٌ ايطدًني بايطأؽ نُا ٚقٌ  املػض ببعض ايطأؽ ملهإ ايبا٤، ث

ٔٔايٝسٜٔ بايٛد٘، ؾكاٍ: ط ٝٵ ِٵ ٔإَي٢ اِيَهعٵبٳ ًَُه ؾعطؾٓا سني ٚقًُٗا  ،صٚٳَأضٵدٴ
ٕٸ املػض ع٢ً بعهٗ  .((ُابايطأؽ أ

: (1)ٚيف ضٚا١ٜ اؿػٔ بٔ عًٞ ايكرييفٸ عٔ بعض أقشابٓا قاٍ
عٔ ايػعٞ بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ؾطٜه١ أّ غٓٸ١؟  غٴ٦ٌ أبٛ عبس اهلل 

ٌٸ .((ؾطٜه١))ؾكاٍ:  َؾ٬ دٴٓٳاحٳ : ط(2)قًت: أٚيٝؼ قس قاٍ اهلل ععٸ ٚد
ُٳا ٔٗ ٛٻفٳ بٹ ٘ٹ َإٔ ٜٳٖط ٝٵ ًَ ٕٸ))ص، قاٍ: عٳ ضغٍٛ  نإ شيو يف عُط٠ ايكها٤ أ

 (3)ؾطط عًِٝٗ إٔ ٜطؾعٛا ا٭قٓاّ َٔ ايكؿا ٚاملط٠ٚ، ؾتؿاغٌ اهلل 
عٝست ا٭قٓاّ، ؾذا٩ٚا إيٝ٘ ضدٌ تطى ايػعٞ ستٸ٢ اْكهت ا٭ٜٸاّ ُٚأ

ٕٸ ؾ٬ّْا مل ٜػع بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚقس  ؾكايٛا: ٜا ضغٍٛ اهلل  إ
ٌٸ: طُأ ٘ٹ َأعٝست ا٭قٓاّ، ؾأْعٍ اهلل ععٸ ٚد ٝٵ ًَ ٛٻفٳ َؾ٬ دٴٓٳاحٳ عٳ ٕ ٜٳٖط

ُٳا ٔٗ  .((ص أٟ ٚعًُٝٗا ا٭قٓاّبٹ

                                                                                       

 .6ح  511/ 9 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 1)

 .158 ايبكط٠:( 2)

 (.ؾػ٦ٌ عٔ ضدٌ)يف ْػد١: ( 3)



 

 ............................. ال لدل الزوائّي9 إرجاع األئّنة إىل الفقيهاء
 

44 

(1)ا٭ع٢ً عبس سسٜح ٚيف
: اهلل  عبس ٭بٞ قًت قاٍ: غاّ آٍ َٛىل 

أقٓع  ؾهٝـ ،ؾذعًت ع٢ً إقبعٞ َطاض٠ّ ،عجطت ؾاْكطع ظؿطٟ
ٌٸ))بايٛن٤ٛ؟ قاٍ:  قاٍ اهلل  .ٜٴعطف ٖصا ٚأؾباٖ٘ َٔ نتاب اهلل ععٸ ٚد

ٝٵُه: ط(2)تعاىل ًَ ٌٳ عٳ َٳا دٳعٳ ٔٵ سٳطٳٕزٚٳ َٹ  ٔٔ  .((ص اَػض عًِٝ٘ٵ ؾٹٞ ايسٹٸٜ

ُٸ١  بايرتب١ٝ ايعًُٝٸ١ ؾُاع١ َٔ  ٖٚهصا ٬ْسغ اٖتُاّ ا٭٥
 ايتؿٓك٘ ٚا٫دتٗاز. ع٢ً ٚد٘أقشابِٗ 

 

ُٸ١   ؾكٗا٤ أقشابِٗ إعساز ا٭٥

 َع ؾكٗا٤ املدايؿنيغتس٫يٝٸ١ يًُٓاظط٠ ا٫

ُٸ١ املٓعٛض٠ ا٭زٚاض مج١ً َٔ ٚنإ َٔ أقشابِٗ  ا٤ؾكٗ تطب١ٝ يف يٮ٥
 املكاض١ْا٫غتس٫ي١ٝ  ايبشٛخ يف  ايبٝت أٌٖ َصٖب بٝإب قٝاَِٗ ٖٛ

 املصاٖب ا٭خط٣. ا٤عًُ َع ٚغريٖا ايؿكٗٝٸ١ َٔ املدتًؿ١ ا٫ختكاقات يف
ٞٸ بإغٓازٙ عٔ ٖؿاّ بٔ غامل،  (3)َٚٔ ؾٛاٖس شيو َا ضٚاٙ ايهؿٸ

ٌ َٔ مجاع١ َٔ أقشاب٘، ؾٛضز ضد قاٍ: نٓٸا عٓس أبٞ عبس اهلل 
ُٸا زخٌ غًِٓ  ؾأَطٙ أبٛ عبس اهلل  ،أٌٖ ايؿاّ ؾاغتأشٕ ؾأشٕ ي٘، ؾً

                                                                                       

 .5ح  327/ 1 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 1)

 .78 ( اؿرٸ:2)

ٞٸ:( 3)  .494 ضقِ: 555ـ  554/ 2اختٝاض ضداٍ ايهؿٸ
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ِٸ قاٍ ي٘:  قاٍ: بًػين أْٸو عامل  ((سادتو أٜٗا ايطدٌ؟))باؾًٛؽ، ث
ٌٸ َا تٴػأٍ عٓ٘ يف )): ؾكاٍ أبٛ عبس اهلل  ؾكطت إيٝو ٭ْاظطى. ،به

ٍ ؾكا .قاٍ: يف ايكطإٓ ٚقطع٘ ٚإغهاْ٘ ٚخؿه٘ ْٚكب٘ ٚضؾع٘ ((َاشا؟
إْٸُا أضٜسى  ايطدٌ: ؾكاٍ .((ايطدٌ زْٚو محطإ ٜا)) : اهلل عبس أبٛ

 .((ؾكس غًبتين محطإ غًبت إٕ)) : اهلل عبس أبٛ ؾكاٍ .محطإ ٫ أْت
ٞٸ ٜػأٍ محطإ ؾكاٍ أبٛ  .ٚمحطإ جيٝب٘ ،ست٢ غطض ؾأقبٌ ايؿاَ

ٞٸ؟ ٜا ضأٜت نٝـ)): عبس اهلل   عٔ غأيت٘ َا ساشقّا ضأٜت٘ قاٍ: ((ؾاَ

ٞٸ غٌ محطإ ٜا)) : اهلل عبس أبٛ ؾكاٍ .إ٫ أدابين ؾٝ٘ ٤ؾٞ  ((ايؿاَ

 تطن٘ ٜهؿط. ؾُا
ٞٸ: أضٜس ٜا أبا عبس اهلل أْاظطى يف ايعطبٝٸ١ ؾايتؿت أبٛ  .ؾكاٍ ايؿاَ

ؾٓاظطٙ ؾُا تطى  .((ٜا أبإ بٔ تػًب ْاظطٙ))ؾكاٍ:  عبس اهلل 
ٞٸ  ٜهؿط. ايؿاَ

ٜا ظضاض٠ )): عبس اهلل  ؾكاٍ أبٛ .ؾكاٍ: أضٜس إٔ أْاظطى يف ايؿك٘
ٞٸ ٜهؿط.((ْاظطٙ  ، ؾٓاظطٙ ؾُا تطى ايؿاَ

، ((ٜا َ٪َٔ ايطام ْاظطٙ))قاٍ:  .قاٍ: أضٜس إٔ أْاظطى يف ايه٬ّ
ِٸ تهًِٓ َ٪َٔ ايطام به٬َ٘ ؾػًب٘ ب٘.  ؾٓاظطٙ ؾػذٌ ايه٬ّ بُٝٓٗا ث

 ،((نًُٓ٘ ؾٝٗا))ؾكاٍ يًطٝٸاض:  .ؾكاٍ: أضٜس إٔ أْاظطى يف ا٫غتطاع١
 ؾهًُٓ٘ ؾُا تطن٘ ٜهؿط. قاٍ:

ِٸ  ،((نًُٓ٘))غامل:  بٔ هلؿاّ ؾكاٍ .ايتٛسٝس يف أنًُٓو أضٜس قاٍ: ث
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ِٸ خكُ٘ ٖؿاّ.  ؾػذٌ ايه٬ّ بُٝٓٗا ث
نًُٓ٘ ٜا ))ؾكاٍ: أضٜس إٔ أتهًِٓ يف اٱَا١َ، ؾكاٍ هلؿاّ بٔ اؿهِ: 

 ، ؾهًُٓ٘ ؾُا تطن٘ ٜطِٜ ٫ٚ حي٢ً ٫ٚ ميطٟ.((أبا اؿهِ
 ستٸ٢ بست ْٛادصٙ. بٛ عبس اهلل قاٍ: ؾبكٞ ٜهشو أ

ٕٸ  ٞٸ: نأْٸو أضزت إٔ ؽربْٞ أ ؾٝعتو َجٌ ٖ٪٤٫ يف ؾكاٍ ايؿاَ
 .((ايطداٍ

 

 ساد١ ايٓاؽ إىل ايؿكٗا٤
ُٸ١  يف عكط سهٛض ايٓيبٸ   ٚا٭٥

ٚإٕ نإ ٜٛٓؾط غب٬ّٝ  ٕٸ سهٛض اٱَاّ أ: (املكسٸ١َ ايجا١ْٝ)
ٕٸ شيو مل ٜ زا٥ُّا ٚبؿهٌ هٔ يًػ٪اٍ عٓ٘ يف بعض اؿا٫ت إ٫ أ

َٸ١ ايؿٝع١ يًطدٛع إىل أٌٖ  ،يعٛاٌَ عسٜس٠ َػتُط مٓما نإ حيٛز عا
  .ايعًِ َٔ أقشابِٗ ٚتابعِٝٗ

 أتٞ ..َٚٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ َا ٜ

ُٸ ــ 1 ، عٔ شيو، نُا يف اٱَاّ عًٞ  ١ اْؿػاٍ بعض ا٭٥
ؾإْٸ٘ ٚيٞ ا٭َط ـُؼ غٓٛات ؾػٌ ؾٝٗا باؿطٚب ايج٬ث١، ستٸ٢ إْٸ٘ مل 

س ؾطق١ّ يتػٝري ايكها٠ ايصٜٔ تٛٓيٛا ايكها٤ يف عٗس َٔ غبك٘ َجٌ جي
 عسّ اضتها٥٘ ضغِ ٖٚصا ــ ايتاضٜذ يف َعطٚف ٖٛ نُا ــ ايكانٞ ؾطٜض

 ٭قهٝتِٗ ْٚكسٙ هلا نُا دا٤ يف ن٬ّ ي٘ يف ْٗر ايب٬غ١.
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ُٸ ــ 2  ٖٚٛ أَط نإ داضّٜا يف ؾإٔ ،١ تهٝٝل اؿٓهاّ ع٢ً ا٭٥
ُٸ  يف غري ؾرت٠ تٛٓيٞ اٱَاّ عًٞ ٚابٓ٘ اؿػٔ ــ  ١ مجٝع ا٭٥

َٔ  ٚيهٔ بسضدات َتؿاٚت١، إ٫ َا نإ َٔ ايؿػش١ يف ؾرت٠ٺ ــ يٮَط
يتعآَٗا َع نعـ زٚي١ بين أَٝٸ١ يف  ;عٗس اٱَاّ ايباقط ٚايكازم 

 ٚزٚي١ بين ايعبٸاؽ يف بساٜتٗا. أٚاخطٖا

، ؾكس ّا بعس اٱَاّ ايكازم رينبٖٚصا ايتهٝٝل بًؼ َبًػّا 
 ملسٸ٠ ط١ًٜٛ َٔ سٝات٘ ستٸ٢ اغتٴؿٗس  غٴذٔ اٱَاّ ايهاظِ 

ُٸ ايطنا ٚاؾٛاز ٚاهلازٟ ــ ١ َٔ بعسٙ ٖٚٛ يف ايػذٔ، ٚزٴعٞ ا٭٥
ٟٸ ٌٸ اـ٬ؾ١ ؾهاْٛا ؼت ايطقاب١. ــ ٚايعػهط  إىل ق

عٔ َٛطٔ نجري َٔ ايؿٝع١،  ايبٴعس اؾػطايفٸ ملٛطٔ ا٭١ُ٥  ــ 3
١ٓ قسٸز٠، ٚنإ ؾٝعت٘ َٓتؿطٜٔ يف ا٭قطاض إش نإ اٱَاّ يف َسٜ

ُٸ .املدتًؿ١ ١ غايبّا بعٝسٜٔ عٔ َٛاطٔ ايػايبٝٸ١ َٔ ؾٝعتِٗ، بٌ نإ ا٭٥
ُٸ  نجري َٔيف املس١ٜٓ أٚ يف عٛاقِ اـ٬ؾ١ ٚنإ  ١ ؾكس نإ ا٭٥

. ٖٚصا ٜٛدب بطبٝع١ اؿاٍ تعصٸض ٚبػساز ُٚقِايؿٝع١ قاطٓني يف ايهٛؾ١ 
َعطؾ١ سهُٗا،  إىل حيتاز َػأي١ اتٸؿام عٓس  اٱَاّ َٔ املباؾط ايػ٪اٍ

مٓما ٜ٪زٸٟ إىل ايطدٛع إىل ؾكٗا٤ أقشابِٗ املٛدٛزٜٔ يف َٛطِٓٗ َع 
ُٸس بٔ َػًِ يف ايهٛؾ١. ٚقس نإ  ُٸ١ اؾُاع١ ٚغريِٖ َجٌ ظضاض٠ ٚق أ٥

َٸتِٗ إْٸُا ٜؿسٕٚ  ىل املس١ٜٓ بعس اؿرٸ إؾكٗا٤ ايؿٝع١ يف ايب٬ز ٚبعض عا
ُٸ١  ــ عاز٠ ايٓاؽ اٯٕ نُا ٖٞــ  ٜٚػأيِْٛٗ، ٚيهٔ  ؾًٝتكٕٛ ا٭٥
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ٕٸ َٔ املعًّٛ  يف املكساض ٖصا ٜهؿٞ ٫ٚ ؾُٝعِٗ، ٝػطّاتَ ٜهٔ مل ٖصا أ
 ايطاض١٥ يف باقٞ ايػ١ٓ. املػا٥ٌ

طبٝع١ ايعطٚف ناْت تكتهٞ ضدٛع ايؿٝع١ إىل ؾكٗا٤ أقشاب  ّاإش
ُٸ دسٸّا ٜطٍٛ ستٸ٢ يف ظطف ٚدٛزِٖ، ٚؾٛاٖس شيو نجري٠  ١ ا٭٥

 ٚأسٛاٍ ايطٚا٠. با٭خباض َأْٛغّا نإ ملٔ ٚانش١ ٖٚٞ بػطزٖا، ايه٬ّ
، ؾُٔ طبٝع١ ٕٸ َجٌ ٖصا ا٭َط جيطٟ يف ؾإٔ ايٓيبٸ أٚايٛاقع 

ا٭َٛض ضدٛع آساز ايكشاب١ ٚاملػًُني إىل ا٭نجط َِٓٗ تؿٓكّٗا َٔ د١ٗ 
ؾتشٖٛا،  َٚٔ د١ٗ اْتؿاض املػًُني يف ايب٬ز اييت ،اخت٬ف َػتٜٛاتِٗ

بعض أقشاب٘ إىل بعض ايب٬ز نُا دا٤ يف  ٚقس بعح ضغٍٛ اهلل 
 ايتاضٜذ أْٸ٘ بعح َعاش بٔ دبٌ إىل ايُٝٔ.

إشا عطؾت َا تكسٸّ َٔ املكسٸَتني ْطدع إىل بٝإ َا نٓٸا بكسزٙ َٔ 
ُٸ١  آساز ؾٝعتِٗ إىل ؾكٗا٤ أقشابِٗ، ٚقس دا٤ شيو  إضداع ا٭٥

 .. يف َٛضزٜٔ
 

ُٸ١   ايؿٝع١ يًتكانٞ إىل ؾكٗا٤ أقشابِٗإضداع ا٭٥

ٚٸٍ) ؾكٗا٤  إىلايؿٝع١ عٓس اخت٬ؾِٗ  ِٗ إضداع يف: (املٛضز ا٭
عٔ ايطدٛع إىل ايكها٠ َٔ  إٜٸاِٖ  ِْٚٗٝٗ ،يًكها٤ أقشابِٗ

ُٸ١  غريِٖ  .ايصٜٔ حيهُٕٛ ع٢ً أغاؽ ؾتا٣ٚ َػاٜط٠ يؿتا٣ٚ ا٭٥
ٕٸ ؾتا٣ٚ ا٭ ُٸ١ َٔ آٍٚاملٛدب ٱضداعِٗ إىل ؾكٗا٤ أقشابِٗ أ ٥ 
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نجريّا عٔ ؾتا٣ٚ عًُا٤ املدايؿني نُا يف باب  ؽتًـ تناْ ايبٝت 
املرياخ ٚايط٬م َٚٛاظٜٔ إثبات اؿلٸ ٚغري شيو، ؾإشا ضدع ايؿٝع١ 

ُٸ١  عٔ  إىل قها٠ املدايؿني سهُٛا ؾٝٗا ٚؾل أسهاَِٗ. ؾ٢ٗٓ ا٭٥
 ٓهاّ ٚأٚقِٖٛ بايطدٛع إىل ؾكٗا٤ َصٖبِٗ.ٖ٪٤٫ اؿ ضدٛعِٗ إىل

ٕٸ املعًّٛ َٚٔ  ٚؾل اؿهِ. اٱؾتا٤ ٜػتبطٔ املتداقُني بني ايكها٤ أ

 .. ٚقس ٚضز يف ٖصا املع٢ٓ أخباض َتعسٸز٠

: قاٍ أبٛ (1)ُٸاٍ قاٍؾؿٞ ضٚا١ٜ أبٞ خسجي١ غامل بٔ َهطّ اؾــ  1
ُٸس ايكازم:  عبس اهلل  إٜٸانِ إٔ حيانِ بعههِ بعهّا ))دعؿط بٔ ق

ىل ضدٌ َٓهِ ٜعًِ ؾ٦ّٝا َٔ قهاٜاْا إىل أٌٖ اؾٛض، ٚيهٔ اْعطٚا إ
 .((ؾادعًٛٙ بٝٓهِ ؾإْٸٞ قس دعًت٘ قانّٝا ؾتشانُٛا إيٝ٘

يف ضدًني  اهلل  عبس أبٞ عٔ (2)اؿكني بٔ زاٚز َعترب٠ ٚيفــ  2
خ٬ف،  ؾٝ٘ بُٝٓٗا ٚقع سهِ يف بُٝٓٗا دع٬ُٖا عسيني ع٢ً اتٸؿكا

ٜٸ قٍٛ عٔ بُٝٓٗا، ايعس٫ٕ ؾاختًـ بايعسيني، ؾطنٝا اؿهِ؟ ميهٞ  ُٗاأ
ٜٓعط إىل أؾكُٗٗا ٚأعًُُٗا بأسازٜجٓا ٚأٚضعُٗا ؾٝٓٓؿص سهُ٘، ))قاٍ: 

 .((٫ٚ ًٜتؿت إىل اٯخط
 

                                                                                       

 .5ح  4/ 18 :ايؿٝع١ٚغا٥ٌ ( 1)

 .20ح  80/ 18 :ايؿٝع١ ٚغا٥ٌ( 2)
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 عن قاه: سألت أبا عبد اهلل  (1)ًيف وكبٌلة عىس بن حنظمةــ  3
 إىل السمطان فتحاكىا ورياخ أً دٍن يف وناشعة بَنوىا أصحابنا ون زدمني

َون حتاكي إلَوي يف حّل أً باطن فإّنىا ))ًإىل الكضاة أحيّن ذلك؟ قاه: 
كي لى فإّنىا ٍأخر سحتّا، ًإن كان حّكّا حتاكي إىل الطاغٌت، ًوا حي

ثابتّا لى، ألّنى أخري حبكي الطاغٌت، ًقد أوس اهلل أن ٍكفس بى، قاه اهلل 
ًََقِد ُأِوُسًا َأن ٍَِكُفُسًا : ](2)تعاىل ٍََتَحاَكُىٌا ِإَلى الطَّاُغٌِت  ٍُِسٍُدًَن َأن 

قد مّمن ون كان ونكي  ظسانٍن))قمت: فكَف ٍصنعان؟ قاه:  .(([ِبِى
زًى حدٍجنا ًنظس يف حاللنا ًحساونا ًعسف أحكاونا فمريضٌا بى 

فإذا حكي حبكىنا فمي ٍكبمى ونى  ،حكىّا فإّنُ قد دعمتى عمَكي حاكىّا
الساّد عمى اهلل ًهٌ ًالساّد عمَنا  ،ًعمَنا زّد ،فإّنىا استدّف حبكي اهلل

 .((عمى حّد الشسك باهلل
أن ٍكٌنا  فسضَا أصحابنا ون زداّل اختاز زدن كّن كان فإن قمت:

 وا حكىا ًكالهىا اختمفا يف حدٍجكي؟ الناظَسٍن يف حّكوىا، ًاختمفا يف
احلكي وا حكي بى أعدهلىا ًأفكووىا ًأصدقوىا يف احلدٍح ))قاه: 

 .((ًال ٍمتفت إىل وا حيكي بى اآلخس ،ًأًزعوىا
ن ًاحد ضََّفقاه: قمت: فإّنوىا عدالن وسضَّان عند أصحابنا ال ٍُ

ٍنظس إىل وا كان ون زًاٍتوي عّنا يف ))فكاه:  قاه: وىا عمى اآلخس؟ون
                                                                                       

 .10ح  76/ 1الكايف: ( 1)

 .70( النساء: 2)
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فٝؤخر ب٘ َٔ حهُٓا  ،اجملُع عًٝ٘ َٔ أصخابو ،ا بُ٘ذيو ايرٟ حه
ّٕ ،أصخابو عٓد مبشٗٛز يٝس ايرٟ ايشاّذ ُٜٚرتى ال زٜب  عًٝ٘ اجملُع فإ

ب، تجٓبع، ٚأَس بّٝٔ غّٝ٘ فُٝفٝ٘، ٚإُّْا األَٛز ثالث١: أَس بّٝٔ زشدٙ فُٝتَّ
: حالٍ  اهلل زسٍٛ قاٍ .زسٛي٘ ٚإىل اهلل إىل عًُ٘ دَُّسُٜ َشهٌ ٚأَس
 َٔ احملّسَات، جنا ايشبٗات تسى فُٔ ذيو، بني ٚشبٗات بّٝٔ ٚحساّ بّٝٔ

 .((أخر بايشبٗات ازتهب احملّسَات ًٖٚو َٔ حٝح ال ٜعًِ َٚٔ
ايشٝع١ عٓد  َٚٔ املالحظ يف ٖرا احلدٜح إزجاع اإلَاّ 

ٖؤالء  بني اخلالف ٚقٛع ُقّدز ٚإذا أصخابِٗ، عًُاء ىلإ االختالف
فإٕ تساٜٚا  ٚٚزعًا، ٚصدقًا ٚفكًٗا عداي١ً أنجس نإ َٔ قٍٛ زّجح ايعًُاء
ٚفل  ايساجح باخلرب فٝؤخر املختًف١ األخباز َٔ إيٝ٘ استٓد َا يٛحظ

ٖٚٞ ٚجٛٙ حتتاج غايبًا إىل اخلرب٠  ،ٚجٛٙ ايرتجٝح املرنٛز٠ يف ايسٚا١ٜ
 .صٚايتخّص

 .. َٚٔ املًفت يف ٖرٙ ايسٚاٜات

ُّٔ اإلزجاع إىل عًُاء أصخابِٗ يف شَإ حضٛز  ّٚاًل: أّْٗا تتض أ
 ْفس٘، ٖٚٛ بطبٝع١ احلاٍ جيسٟ يف شَإ غٝبتِٗ أٜضًا. اإلَاّ 

 ١ُّ ف أٌٖ مبجّسد اختال ٚثاًْٝا: أّْٗا مل تأَس بايسجٛع إىل األئ
١ بني املختًفني يف ايعداي َٛاشٜٔ يًتفاضٌ ايعًِ يف املسأي١، بٌ أعطت

ِّ ٚايٛزع، ٚايصدم ٚايفك٘  ديًُٝٗا برتجٝح بني يًتفاضٌ َٛاشٜٔ أعطت ث

ِّ عًٝ٘، اجملُع ِّ يآلخسٜٔ، املخايف يًهتاب املٛافل ث  ايساٟٚ عٓدَا فسض ث
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ّاالستفساز   اإلماو للقاٛ باالىتظاز تأمس اجلَات مجٔع مً التساّٖ
 ميُ.

ٌّ مراق األ ات الشٔع٘ مً جتأمني احتٔا ّٜن٘ ٍّرا ميّبُ علٙ أ
 الْصْل إلَٔه. ّتّٔسس حضْزٍه شماٌ يف حّتٙ أملً ما علناَٜه خالل

ٍرا ّال ٓضّس عدو تْثٔق بعض السّاٗ يف بعض ٍرِ السّآات عيد 
بعض أٍل العله، ألّىَا مستفٔض٘ ّمدعْم٘ بقساًٜ األحْال، ّمً َثّه 

 كاىت مْضع ّثْق العلناٛ مجٔعّا.
 

 الشٔع٘ ّٜن٘ إزجاع األ

 إىل فقَاٛ أصحابَه للتعٓله ميَه

الشٔع٘ إىل فقَاٛ   مً إزجاع األّٜن٘: ما جاٛ (املْزد الجاىٕ)
 الفقَاٛ باإلفتاٛ.، أّ أمسٍه أصحابَه ألجل تعٓله الدًٓ

: (1)ّقد ُٓحتّج علٙ ٍرا املعيٙ ببعض اآلٓات القسآىّٔ٘ كقْلُ تعاىل
ٍَِل الرّ ِكٔس ٔإٌ] ٌَ َفاِسَأُلْا َأ ََّما : ](2)[، ّقْلُ سبحاىُُكيُتِه ال َتِعَلُنْ

َُْا  ََٔتَفقَّ ْ٘ لّ  ٜ َف َُِه َطا ٍ٘ مّ ِي ِْال َىَفَس م ً ُكلّٔ ف ِسَق ّ٘ َفَل ٌَ ل َٔيف ُسّا َكافَّ ٌَ اِلُنِؤم ُيْ َكا
ٌَ َُِه َِٓحَرُزّ َِٔه َلَعلَّ ِٔ َُِه ٔإَذا َزَجُعْا ٔإَل َِْم َّل ُٔير ُزّا َق  ًٔ  ٙعل ،[ف ٕ الدّ ٓ

ّ٘ إىل تفصٔلُ ٍ  ٍيا.احبح جسٚ يف ذلم بني العلناٛ، ال جند حاج

                                                                                       

 .43 اليحل:( 1)

 .122 التْب٘:( 2)
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 .. ّاألخباز يف ذلك على ضسبني
ّّل) : ما ٓتضّنً تْجُٔ الياس إىل التعّله عيد العلناء (الضسب األ

ٌّ ّسؤاهله،  علناء أصحابَه لدى الدًٓ أحكاو تعّله على ٓشتنل ذلك فإ

أصْلُ. ّكرلك ما ٓتضّنً ّ قْاعدِ هله ّأّضحْا الفكُ عّلنٍْه ًالرٓ
الفتاّى  تعلٔه على ٓشتنل فإّىُ ،الياس تعلٔه إىل العلناء تْجُٔ

 ّاألحكاو.
قال:  عً بعض أصحابيا عً أبٕ عبد اهلل  (1)ففٕ احلدٓث

قتلِْ، أال ))قال:  .سألتُ عً جمدّز أصابتُ جيابة فغّسلِْ فنات
ٌّ د ّٕ السؤالّسألْا، فإ  .((اء الع

غ ٓفّس اللسجل  أفٍّ :قال زسْل اهلل ))ال: ق (2)ّيف حدٓث آخس
 .((ّٓسأل عً دٓيُ فٔتعاٍدِ ىفسُ يف كّل مجعة ألمس دٓيُ

نُ العله أٌ تعّل شكاة)): عً أبٕ جعفس  (3)ّيف حدٓث ثالث
 .((عباد اهلل

ّٕ  (4)ّيف حدٓث زابع َّال )): عً عل ٌّ اهلل مل ٓأخر على اجل إ
َّالعَدًا بطلب العله حّتى أخر على العل  .((ناء عَدًا ببرل العله للج

                                                                                       

 .1ح  40/ 1 الكايف:( 1)

 .5ح  40/ 1 الكايف:( 2)

 .3ح  41/ 1 الكايف:( 3)

 .1ح  41/ 1 الكايف:( 4)
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ٌّ املعلْو ّمً  العله بأصْل بعد ــ الدٓئّ٘ العلْو أبسش املستيبط الفقُ أ

 إىل ٍرِ األحادٓث يف اليظس ّلٔس األحادٓث، هلرِ مصنْل فَْ ــ الدًٓ

بل املفَْو  مجٔعًا مً أقطازٍه ّحمالتَه إىل اإلماو  الياس ٓفد أٌ
ّفق ما كاٌ متعازفًا لدٚ كّل عامل مْثْق ميُ ٍْ التعّله ّالتعلٔه 

 .بدٓيُ ّعلنُ ّميَه فقَاٛ أصحابَه 
عً اإلماو احلّح٘  (1)ّقد جاٛ يف تْقٔع زّاِ إسحاق بً ٓعقْب

يف مساٜل أشللت علُٔ عً طسٓق الياٜب حمّند بً  (عّحل اهلل فسجُ)
ّٖ فحاٛ يف التْقٔع:  َٔا ّأّما احلْادث الْاقع٘ فازجعْا ف))عثناٌ العنس

  .((فإّىَه حّحيت علٔله ّأىا حّح٘ اهلل ،إىل زّاٗ حدٓثيا
ّللً لْحظ علُٔ عدو تْثٔق إسحاق بً ٓعقْب الساّٖ هلرا 

 التْقٔع، ىعه ٓصلح االستصَاد بُ علٙ سبٔل جتنٔع القساًٜ.

 ،(2)مً أصحابَه معًَّ بعض إىل الياس إزجاعَه :(الثاىٕ الضسب)
 أّ أمس بعض أصحابَه بإفتاٛ الياس.

 .. ً ٓأتّٕمّمً جاٛ فُٔ ذلم مً فقَاٛ أصحابَه َم
                                                                                       

 .9ح  101/ 11 ساٜل الصٔع٘:ّ( 1)

مل ىركس يف ٍرا السٔاق مْازد ُأخسٚ ُٓظً أّىَا مً ٍرا القبٔل بدًّا ّال  (2)
ا ثقتاٌ ٓؤدٓاٌ ما يف شأٌ العنسٖ ّابيُ مً أّىَنٔل ما ّزد ، مً قبٓصّح بالدّق٘

ٌّ ذلم ىاظس إىل تأكٔد ىٔابتَنا   ماوٓؤدٓاىُ عً اإل ّالثق٘ بَنا ّال ٓتعّلق فإ
 باالستفتاٛ ميَنا.
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ّٕ (1)قال عيُ الظٔخ ،(ٍـ 141: ت)أباٌ بً تغلب  ــ 1 : (2)ّاليجاط
  اهلل عبد ّأبا جعفس ّأبا احلشني بً علٕ لقٕ أصحابيا يف امليزلة عظٔه)

ّجِْ  مً قازئًا ّكاٌ ّقدو... ميزلة عيدٍه لُ ّكاىت عيَه زّى
اإلماو  أمسِ، ّقد (ًّٓا، مسع مً العسب ّحلى عيَهالقّساء، فقًَٔا، لغْ

 .فٔفيتأٌ جيلص يف املشجد 
: قال: قلت ألبٕ عبد اهلل  (3)عً أباٌابً مشلاٌ  ّقد زّى

ٓقبلْا  مل أجبَه مل فإٌ فٔشألْىٕ الياض، فٔجٕء املشجد يف أقعد إّىٕ
ا علنت م اىظس)) لٕ: فقال .عيله جاء ّما بقْلله أجٔبَه أٌ ّأكسِ .مّيٕ

 .((أّىُ مً قْهله فأخربٍه برلم
ّٕ ّذكس مشجد املدٓية  يف اجلص)) : جعفس أبْ لُ قال :(4)اليجاط

ّقال أبْ عبد  .((الياض، فإّىٕ أحّب أٌ ُٓسى يف طٔعيت مثلم فتِِِِّا
 .((أما ّاهلل لقد أّجع قليب مْت أباٌ))مّلا أتاِ ىعُٔ:  اهلل 

ّٕ مشله بً ــ حمّند 2  ،ّالصادق  الباقس أصحاب فقَاء مً الثقف
ّٕ زّى (5)اللّظ

 :اهلل  عبد ألبٕ قلت قال: ٓعفْز بً اهلل عبد عً بإسيادِ 
                                                                                       

 .55 :الفَسست( 1)

(2 ):ّٕ  .10 زجال اليجاط

 .1ح  482/ 11 ّسائل الظٔعة:( 3)

(4 )ّٕ  .10 :زجال اليجاط

 253زقه:  383/ 1 ختٔاز معسفة السجال:ا( 5)
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ٌٸ يٝؼ إْٸ٘ َٔ أقشابٓا  ٍاايطد ٚجي٤ٞ ايكسّٚ، ميهٔ ٫ٚ أيكاى غاع١ ن
ٌٸ َا  ُٸس ))قاٍ:  .ػأيين عٜٓ٘ؾٝػأيين ٚيٝؼ عٓسٟ ن ؾُا ميٓعو َٔ ق

ٞٸ  .((ؾإْٸ٘ قس مسع َٔ أبٞ ٚنإ عٓسٙ ٚدّٝٗا ،بٔ َػًِ ايجكؿ
ٞٸ ٚض٣ٚ قاٍ: مسعت  ا٭قطع خايس بٔ غًُٝإ عٔ بإغٓازٙ (1)ايهؿٸ

 َا أدس أسسّا أس٢ٝ شنطْا ٚأسازٜح أبٞ ))ٜكٍٛ:  أبا عبس اهلل 
ُٸس بٔ يٝح املطازٟ إ٫ ظضاض٠ ٚأبٛ بكري  َػًِ ٚبطٜس بٔ َعا١ٜٚ ٚق

ٞٸ ٖ٪٤٫ سٓؿاظ ايسٜٔ ٚأَٓا٤  .ٚي٫ٛ ٖ٪٤٫ َا نإ أسس ٜػتٓبط ،ايعذً
ايسْٝا ٚايػابكٕٛ  يف إيٝٓا ايػابكٕٛ ِٖٚ ٚسطاَ٘، اهلل س٬ٍ ع٢ً  أبٞ

 .((إيٝٓا يف اٯخط٠
ٟٸ، َػًِ بٔ َعاش ــ 3 ٞٸ عٓ٘ قاٍ ايٓشٛ أٌٖ بٝت  ِٖٚ) :(2)ايٓذاؾ
ُٸس ٜعين ــ ُٸسٚق َعاش ٚع٢ً ،ٚأزب ؾهٌ ٞٸ  ؾكٹ٘ ــ اؿػٔ بٔ ق ايهػا٥

ٞٸ ٚايؿطٸا٤ حيهٕٛ يف نتبِٗ نجريّا. قاٍ أبٛ دعؿط  عًِ ايعطب، ٚايهػا٥
ٞٸ ُٸس بٔ اؿػٔ ايطٚاغ  .(: ِٖٚ ثكات ٫ ٜٴطعٔ عًِٝٗ بؿ٤ٞٚق

بًػين أْٸو تكعس يف )): (3)قاٍ عٔ أبٞ عبس اهلل  ؾكس دا٤ عٓ٘
، ٚأضزت إٔ أغأيو عٔ شيو قبٌ قًت: ْعِ ((اؾاَع ؾتؿيت ايٓاؽ؟

إْٸٞ أقعس يف املػذس ؾٝذ٤ٞ ايطدٌ ؾٝػأيين عٔ ايؿ٤ٞ ؾإشا  .إٔ أخطز
                                                                                       

 .219ضقِ:  348/ 1 اختٝاض َعطؾ١ ايطداٍ:( 1)

ٞٸ( 2)  .324 :ضداٍ ايٓذاؾ

 .2ح  482/ 11 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 3)



 

 

 
 

 57 
 
 
 

 

 

 حبث حول التقلد    ......................................................
 
 

ٚجي٤ٞ ايطدٌ أعطؾ٘ مبٛزٸتهِ  .عطؾت٘ باـ٬ف يهِ أخربت٘ مبا ٜؿعًٕٛ
 َٔ أزضٟ ٫ٚ أعطؾ٘ ٫ ايطدٌ ٚجي٤ٞ .عٓهِ دا٤ مبا ؾأخربٙٚسبٸهِ 

 ٌ قٛيهِ يفزخٹصا، ؾُأٖٛ، ؾأقٍٛ دا٤ عٔ ؾ٬ٕ نصا ٚدا٤ عٔ ؾ٬ٕ ن
 .((ؾإْٸٞ نصا أقٓع ،اقٓع نصا))قاٍ: ؾكاٍ يٞ:  .َا بني شيو

ٞٸ قاٍ ايطمحٔ عبس بٔ ْٜٛؼ ــ 4  يف أقشابٓا ٚدّٗا نإ) :(1)ايٓذاؾ

ُٸس بٔ دعؿط ضأ٣ .. املٓعي١ ععِٝ َتكسٸَّا، ايكؿا ٚاملط٠ٚ ٚمل  بني  ق
طنا ٜؿري ٚنإ اي ٚض٣ٚ عٔ أبٞ اؿػٔ َٛغ٢ ٚايطنا  .ٜطٚ عٓ٘

 .(إيٝ٘ يف ايعًِ ٚايؿتٝا
ٚنإ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ َٔ ؾكٗا٤ أقشاب ايهاظِ  ،ٖصا
ٛٻٍ ع٢ً  ٚايطنا  نُا َطٸ عسٸٙ يف أسس غتٸ١ ؾكٗا٤ َٔ أقشابُٗا ٜع

َا ٜكضٸ عِٓٗ، ٚقس ْكٌ عٓ٘ ايهًٝينٸ ٚايكسٚم ؾطٚعّا ؾكٗٝٸ١ َػتٓبط١ 
 م يف بعهٗا.يف باب املرياخ، ٖٚٞ ؾطٚع َػتٓبط١ خايؿ٘ ايكسٚ

ٞٸ ٚض٣ٚ ٟٸ  ايكاغِ بٔ زاٚز أبٞ عٔ بإغٓازٙ ايٓذاؾ اؾعؿط
(2) :

ُٸس قاسب ايعػهط  نتاب ّٜٛ ٚي١ًٝ يْٝٛؼ،  عطنت ع٢ً أبٞ ق
ْٜٛؼ َٛىل آٍ ٜكطني، تكٓٝـ ؾكًت:  ((تكٓٝـ َٔ ٖصا؟)) :ؾكاٍ يٞ

ٌٸ سطف ْٛضّا ّٜٛ ايكٝا١َ))ؾكاٍ:   .((أعطاٙ اهلل به
بهتاب ْٜٛؼ ٚزعا٥٘  اٖتُاّ اٱَاّ  ٚايؿاٖس يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ

                                                                                       

ٞٸ( 1)  .446 :ضداٍ ايٓذاؾ

ٞٸ( ضداٍ ايٓذا2)  .447 :ؾ
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اشتنال كتابُ علٙ ذكس الفساٜض لُ بَرا الدعاٛ اجللٔل، ّمً احملتنل 
 .(1)ّأجزاَٜا، ٍّْ ال خيلْ عً اختٔازات اجتَادٓ٘ عادٗ ّأّقاتَا

ّٕ ّزّٚ (2)اليجاش
 قال: حّدثين) شاذاٌ بً الفضل عً بإسيادِ أٓضًا 

ّٕ خري ّكاٌ املَتدٖ بً العزٓز عبد  السضا  ّكٔل ّكاٌ .زأٓتُ قّن
 ّقت، كّل يف لقاٜك علٙ أقدز ال إّىٕ فقلت: سألتُ، إّىٕ فقال: .ّخاّصتُ

، ((عبد السمحً بً ْٓىص عً خر)) فقال: دٓين؟ معامل آخر فعّنً
 .(ٍّرِ ميزل٘ عظٔن٘

ّٕما ّمجلُ   عً احلشً بً علٕ بً ٓقطني. (3)زّاِ الكّش
 (4)ٓقطني مجٔعًا بً علٕ بً ّاحلشً املَتدٖ بً العزٓز عبد عً ّجاٛ

كّل ما أحتاج  عً أسألك إلٔك أصل أكاد ال قلت: :قال  السضا عً
إلُٔ مً معامل دٓين، أفْٔىص بً عبد السمحً ثق٘ آخر عيُ ما أحتاج 

 .((ىعه))إلُٔ مً معامل دٓين؟ فقال: 
ٌّ تقّدو ما خالل مً ىالحظ ًاإذ فقَاٛ مرٍبَه  ّّجَْا  األّٜن٘ أ

ميَه ّالتقاضٕ  االستفتاٛ إىل شٔعتَه عاّم٘ ّّّجَْا ،ّاإلفتاٛ القضاٛ إىل
ً٘ إلَٔه حّتٙ  يف املشاٜل اخلالفّٔ٘ بني العلناٛ ّالقضاٗ، ّكفٙ برلك حّج

                                                                                       

 .ّلرلك شسح مْكْل إىل حملُ( 1)

 .444 :زجال اليجاشٕ( 2)

 .484/ 2ل:اختٔاز معسف٘ السجا( 3)

 .33ح  104/ 18 ّساٜل الشٔع٘:( 4)
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 علٙ مشسّعّٔ٘ عنلّٔ٘ االجتَاد ّالتكلٔد.
ٌّ املخالفني جيسٌّ علٙ السجْع إىل  الفكَاٛالكضاٗ ّ ّٓؤّٓد ذلو أ

 الفتاّٚ إىل هلرِ ياقل٘ال األخباز يف ٓتنّثل ننا حئف٘ ّأبٕ لٔلٙ أبٕ نابً
الشٔع٘ برلو  عنل ٓسٌّ ال  األّٜن٘ اٌن فلْ ، البٔت أٍل أّٜن٘

باالحتٔاط ّالتّْقف،  مثاًل ّألمسٍّه ،علناَٜه إىل السجْع مً لسدعٍْه
 ّمل ٓسد ذلو.

قًا للشٔع٘ مثل الصزازّٓ٘ ىطب٘ َسم ِفَسّقد عّد بعض املؤّلفني يف الِف
ّٕ ،إىل شزازٗ بً أعني ّالٔعفْزّٓ٘  ،ّالعّنازّٓ٘ أصحاب عّناز الطاباط

ٍّْ قد ٓشري إىل ّجْد أتباع لهّل  .بً أبٕ ٓعفْز ّغريٍهأصحاب ا
 ننا ذنس (1)ّاحد مً ٍؤالٛ ٓسجعٌْ إلُٔ يف أمْز العكٔدٗ ّالفسّع

ّٕ  .(2)الْحٔد البَبَاى
                                                                                       

( عً ْٓىظ بً عبد السمحً 479 زقه: 542/ 2ففٕ اختٔاز معسف٘ السجال )( 1)

ّٖ شّدد علٙ أصحاب األٍْاٛ  عً ٍشاو بً احلهه قال: )إّىُ مّلا ناٌ أّٓاو املَد
.( . ّنتب لُ ابً املفّضل صيْف الفسم صيفًا صيفًا ــ ٓعين ّفل ميظْز الدّل٘ ــ

 :ّفسق٘ ميَه ٓكال هله ،الصزازّٓ٘ :حّتٙ قال يف نتابُ: )ّفسق٘ ميَه ُٓكال هله
ّٕ، عّناز أصحاب العّنازّٓ٘  فسق٘ أصحاب ّميَه ٘،الٔعفْزّٓ :هلا ٓكال ّفسق٘ الطاباط

يف ..(. ّقد ُذنست الصزازّٓ٘ ّغريٍا  اجلْالٔكّٔ٘ :، ّفسق٘ ٓكال هلاعطقضلٔناٌ األ
ّٓبدّ مً ، (1/186(، ّامللل ّاليحل )210، 76م )بعض نتب الفسم بني الِفَس

 نالمَنا امتٔاش ٍرِ الفسم يف املطاٜل الهالمّٔ٘.

 .132 :الفْاٜد احلاٜسّٓ٘( 2)
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ُٸ١   قٛاعس اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ ؼسٜس ا٭٥

ُٸ١ : (ايطابع ايسيٌٝ) ٞٸ ايجاْٞ، ٖٚٛ تطؾٝس ا٭٥  ايسيٌٝ ايطٚا٥
يهٞ ػطٟ ع٢ً أقٍٛ ٚقٛاعس  ;عًُٝٸ١ اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ اؾاض١ٜ

 قشٝش١ َٔ غري إْهاض أقٌ ٖصٙ ايعًُٝٸ١.
ٕٸ عًُٝٸ١ ا٫غتؿتا٤ ٚاٱؾتا٤ ناْت داض١ّٜ يف أٚغاط أتٛنٝض شيو: 

سٓٝؿ١ ٚغريٙ َٔ عًُا٤  مج١ً َٔ َٛاضز إؾتا٤ أبٞكًت ْٴاملػًُني، نُا 
ُٸ١ ، ٚ(1)اؾُٗٛض َٔ قبٌ ايػا٥ًني يف ضٚاٜاتٓا يف  قس أبس٣ ا٭٥

نًُاتِٗ يف ؾإٔ ٖصٙ ايعاٖط٠ عسٸ٠ تعًُٝات تهع ؾطٚطّا ملؿطٚعٝٸ١ 
 ايؿت٣ٛ َٔ غري َعاضن١ ٭قٌ اٱؾتا٤.

 .. َٚٔ مج١ً َٛاضز شيو
ٖٚٛ  نُا دا٤ يف ضٚاٜات نجري٠،ــ نطٚض٠ نٕٛ ايؿت٣ٛ بايعًِ  1

ٍٸ قاسب  عكس ٚقس عًِ، عٔ نإ َت٢ ايٓاؽ إؾتا٤ ؾطعٝٸ١ ع٢ً ٜس
يف عسّ دٛاظ ايكها٤ ٚاٱؾتا٤ بػري عًِ بٛضٚز اؿهِ )ايٛغا٥ٌ بابّا 

 .)(2)عٔ املعكَٛني 
 ايٓاؽ أؾت٢ َٔ)) : دعؿط أبٛ قاٍ :(3)قاٍ عبٝس٠ أبٞ َعترب٠ ؾؿٞ

                                                                                       

 .1ح  256ـ  255/ 13 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ (1)

 .9/ 18 :( ٚغا٥ٌ ايؿٝع2١)

 .1ْؿؼ املكسض: ح ( 3)
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ه١ ايعصاب، ٥٬َٚ ٖس٣ َٔ اهلل يعٓت٘ ٥٬َه١ ايطمح١ بػري عًِ ٫ٚ
 .((ٚؿك٘ ٚظض َٔ عٌُ بؿتٝاٙ

: اهلل  عبس أبٛ يٞ قاٍ قاٍ: (1)اؿذٸاز بٔ ايطمحٔ عبس َعترب٠ ٚيف
إٜٸاى ٚخكًتني، ؾؿُٝٗا ًٖو َٔ ًٖو، إٜٸاى إٔ تؿيت ايٓاؽ بطأٜو، ))

 .((أٚ تسٜٔ مبا ٫ تعًِ
 ــ عسّ َؿطٚعٝٸ١ اٱؾتا٤ ع٢ً أغاؽ ايكٝاؽ ٚمٛٙ. 2

قاٍ:  أبإ بٔ تػًب عٔ أبٞ عبس اهلل عٔ  (2)ؾط٣ٚ ايهًٝين
ٕٸ ايػٓٸ١ ٫ تٴكاؽ، )) ٕٸ املطأ٠ تكهٞ قَٛٗا ٫ٚ تكهٞ  أ٫ تط٣إ أ

َٴشل ايسٜٔ .ق٬تٗا ٕٸ ايػٓٸ١ إشا قٝػت   .((ٜا أبإ إ
بإغٓازٙ إىل مساع١ بٔ َٗطإ عٔ أبٞ اؿػٔ  (3)ايهًٝينٚض٣ٚ 

 ؾ٬ سْاعٓ َا لتُع ؾٓتصانط إْٸا اهلل أقًشو: قًت: قاٍ  َٛغ٢
 ب٘ عًٝٓا اهلل أْعِ مما ٚشيو ،طَػٓط ٤ٞؾ ؾٝ٘ ٚعٓسْا إ٫ ٤ٞؾ عًٝٓا ٜطز
ِٸ .بهِ  إىل بعهٓا ؾٝٓعط ٤ٞؾ ؾٝ٘ عٓسْا يٝؼ ايكػري ٤ٞايؿ عًٝٓا ٜطز ث

 ٚيًكٝاؽ؟ َٚايهِ)) :ؾكاٍ .أسػٓ٘ ع٢ً ؾٓكٝؼ ٜؿبٗ٘ َا ٚعٓسْا ،بعض
ِٸ .((قبًهِ بايكٝاؽ َٔ ًٖو َٔ ًٖو إمنا  َا ا٤نِد إشا)): قاٍ ث

 .ؾٝ٘ إىل بٝسٙ ٚأ٣ٖٛ ((ؾٗا تعًُٕٛ ٫ َا دا٤نِ ٚإٕ ،ب٘ ؾكٛيٛا تعًُٕٛ
                                                                                       

 .3ح  10/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ (1)

 .15ح  57/ 1ايهايف: ( 2)

 . 13: حاملكسض ايػابل( 3)
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(1)أٖضًا ٔزٔى
: وٕسى  احلشَ ألب٘ قمت قاه: يٗحك بَ حمّىد عَ 

 اجلىاعة ُإ حتى ،الٍاض عَ بكي اهلل ٔأغٍاٌا الدَٖ يف ٍّاّقُف فداك جعمت
 ٔحيضسٓ املشألة حتضسٓ صاحبْ زجن ٖشأه وا اجملمص يف لتكُٕ وٍا

َّ وا يف جٕابّا  فْٗ ٖأتٍا مل ٘ءالظ عمٍٗا ٔزد فسمبا ،بكي عمٍٗا اهلل و
 األطٗاء ٔأٔفق حيضسٌا وا أحشَ إىل فٍظسٌا ٘ء،ط آبائك ٔال عَ عٍك

 ِمك ٔاهلل ،ذلك يف ِّٗات ِّٗات)) :فقاه فٍأخر بْ؟ عٍكي جاءٌا ملا
 .((حكٗي ابَ ٖا ِمك وَ

: عبد اهلل  قاه: قمت ألب٘ أب٘ بصري عَ بإسٍادٓ (2)أٖضًأزٔى 
قاه:  .ة فٍٍظس فّٗأال سٍّ ،تسد عمٍٗا أطٗاء لٗص ٌعسفّا يف كتاب اهلل

ٔإُ أخطأت كربت عمى اهلل عّز  ،ال، أوا إٌّك إُ أصبت مل تؤجس))
 .((ٔجّن

عَ أمحد بَ حمّىد بَ أب٘ ٌصس قاه: قمت  (3)ٔيف قسب اإلسٍاد
ُّ بعض أصحابٍا ٖقٕلُٕلمسضا  ٌشىع األثس  :: جعمت فداك إ

 سبحاُ اهلل،))فقاه:  .حيكى عٍك ٔعَ آبائك فٍقٗص عمْٗ ٌٔعىن بْ
لٍٗا، إ، ِؤالء قًٕ ال حاجة بّي  ال ٔاهلل، وا ِرا وَ دَٖ جعفس

                                                                                       

 .9 ح 65/ 1الكايف: ( 1)

 .11ح  65/ 1الكايف: ( 2)

 .1236ح  363ــ  365قسب اإلسٍاد: ( 3)
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فأّٙ اهتقوٚد اهرٜ كاُ٘ا ، ٘ضعِاقد خسج٘ا ًّ طاعتِا ٗصازٗا يف ً
 .(( جعفسًا ٗأبا جعفس ٙقّودْٗ

ّْ فقٔا١ أصخابِا كاُ٘ا ِٙظسْٗ يف  ٗاملالَحظ يف ٓرٖ األحادٙث أ
ٗاهسِّٞ، ًِٗٔا  اهلتاب ًّ اطٕاستِب ٙستطٚعْ٘ ًا فٌِٔا اهتفسٙعّٚٞ، املسا٢ى

ٌّٞ عوًا ٙتعّرز  عّ إًلاْ أْ ٙستدسج٘ا  ٍٚٔ ذهم، فسأه٘ا األ٢
 فٍِٔ٘ٓ عّ ذهم. ،حلٌٔا باهقٚاس

: (1)قاي ،اهصرييّف إسخاق زٗاٙٞ يف كٌا أخطأ، إذا املفيت ــ ضٌاْ 3
ّْ زجاًل أحسَ فقّوٍ أظفازٖ ٗكاُت هٕ إصبع قوت ألبٛ إبسآٍٚ  : إ

 .ًا أحسَ فقّصٕ فأدًاٖزجى بعد فسٓا مل ٙقّصٕ، فأفتاٖعوٚوٞ فرتن ظ
 .((عوٟ اهرٜ أفتٟ شاٝ))فقاي: 

ّْ اإلًاَ  مل ٙعترب املستفيت ًقّصسًا يف عٌوّٚٞ  ًّٗ املالحظ أ
ٌّا املسؤٗي ٓ٘ املفيت اعترب ٗهلّ االستفتا١، خطأ ّ جٔٞ ً ٗقع ع

 .صى اإلفتا١أل  ُقداهفت٠٘ ًّ غري
 اهلل  عبد أب٘ كاْ قاي: (2)احلّجاج بّ اهسمحّ عبد صخٚخٞ ٗيف

ّٛ فجا١ ،اهسأٜ زبٚعٞ حوقٞ يف قاعدًا عّ ًسأهٞ  اهسأٜ زبٚعٞ فسأي أعساب
ّٛ: أٓ٘ يف عِقم؟ فسلت عِٕ  ٌّا سلت قاي هٕ األعساب فأجابٕ، فو

فقاي  .فأعاد عوٕٚ املسأهٞ، فأجابٕ مبثى ذهم .زبٚعٞ، ٗمل ٙسّد عوٕٚ ش٣ًٚا
                                                                                       

 .1ح  294/ 9 ٗسا٢ى اهصٚعٞ:( 1)

 .1ح  409/ 7 :اهلايف( 2)
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ٞٸ: أٖٛ يف عٓكو : ؾكاٍ ي٘ أبٛ عبس اهلل  .ؾػهت ضبٝع١ ؟ي٘ ا٭عطاب
ٌٸ َؿت نأَ ،مل ٜكٌ ٖٛ يف عٓك٘، قاٍ أٚ))  .((ٚن

 ٫ٓٚزــ ايٓٗٞ عٔ اٱؾتا٤ مبا خيايـ ايعسٍ، ؾؿٞ قشٝش١ أبٞ  4
َٔ قاسب٘ ٚٚقع اـ٬ف بُٝٓٗا  بػ٬ّشنط أْٸ٘ اغتأدط (1)املعطٚؾ١
ٚدعٌ  عٓسٙ َٔ ؾدطدٓا قاٍ: بؿت٣ٛ ؾٝٗا ؾأؾت٢ سٓٝؿ١ بأبٞ ؾرتانٝا
 ٚؼًًٓت َٓ٘، ؾ٦ّٝا ؾأعطٝت٘ سٓٝؿ١، أبٛ ب٘ أؾت٢ مٓما ؾطمحت٘ ٜػرتدع ايطدٌ

أبٛ سٓٝؿ١،  ب٘ أؾت٢ مبا  اهلل عبس أبا ؾأخربت ايػ١ٓ تًو ٚسذذت
ؼبؼ ايػُا٤ َا٤ٖا، ٚمتٓع ا٭ضض  ٚؾبٗ٘يف َجٌ ٖصا ايكها٤ ))ؾكاٍ: 
 .((بطنتٗا
ــ ايرتغٝب عٔ اٱؾتا٤ عٓس خؿ١ٝ َهاعؿات٘، ؾؿٞ ضٚا١ٜ عًٞ  5

ٟٸ عٔ أبٝ٘ قاٍا عٔ ايطدٌ ٜأتٝ٘  : غأيت أبا اؿػٔ (2)بٔ ايػٓس
ٛٸف إٕ ٖٛ أؾت٢ ؾٝٗا إٔ ٜؿٓٸع عًٝ٘، ؾٝػهت  َٔ ٜػأي٘ عٔ املػأي١ ؾٝتد

ٛٸف ٫ مبا ٜؿتٝ٘ أٚ ،باؿلٸ ٜؿتٝ٘ أٚ ،عٓ٘ ايػهٛت ))قاٍ:  ْؿػ٘؟ ع٢ً ٜتد
 .((٘ أععِ أدطّا ٚأؾهٌعٓ

يف َٛثٸك١  ؾِٗ شيو مماــ ايتدٝري عٓس اخت٬ف ايؿتا٣ٚ، نُا  6
 ٌ اختًـ عًٝ٘ـأيت٘ عٔ ضدـ: غ(3)قاٍ ،س اهلل ـٞ عبـٔ أبـمساع١ ع

                                                                                       

 .1ح  256ـ  255/ 13 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 1)

 .3ح  166/ 18 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١: (2)

 .5ح  77/ 18 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 3)
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 بأخصٙ، ٚاٯخط ٜأَطٙ أسسُٖا ٜطٜٚ٘، ن٬ُٖا إَٔط يف زٜٓ٘ أٌٖ َٔ ضد٬ٕ

خيربٙ، ؾٗٛ يف غع١  َٔ ًٜك٢ ستٸ٢ ٜطد٦٘)) قاٍ: ٜكٓع؟ نٝـ عٓ٘، ٜٓٗاٙ
 .((ستٸ٢ ًٜكاٙ

ٚٚد٘ ز٫ي١ املٛثك١ ع٢ً شيو مشٛهلا ملا إشا نإ ايطد٬ٕ ايًصإ 
ؾِٗ  أغاؽ ع٢ً َٛقؿ٘ َُٓٗا نٌ ب٢ٓ قس ضٜٚاٙ َا د١ٗ َٔ اختًؿا

اغتٓباطٞ يًطٚا١ٜ َجٌ أقاي١ ايعُّٛ، أٚ ع٢ً ٚد٘ اغتٓباطٞ يطؾض 
 .٣، ؾٝهٕٛ شيو َٔ قبٌٝ اخت٬ف ايؿتاٚضٚا١ٜ اٯخط
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 واالضتفتاء جسياٌ ضرية الشيعة على اإلفتاء

على اإلفتاء  الشيعة ضرية اضتكساز ــ: تازخيّي وٍو ــ (اخلامظ الدليل)
طلن ن والشيعة على السجو  ل ى الفكَاء عاّمة املللياع واضتكساز ضرية 

  . األئّنة حضوز عصس يف ــ العكالئّي ازتكاشٍه وفل ــ

 عاّمةو الفكَاء ضرية تطتكّس مل  األئّنة تعاليه خالف ذلك ولو كاٌ

 ياع على ذلك.ال
 العصس احلاضس.. حّتى الكدامى العلناء مً مجاعة ذلك على ىّبُ وقد

والري يدّل على حطً تكليد ): (1)قال الطّيد املستضى يف الرزيعة
ال خالف ب ن األّمة قدميًا وحديثًا يف وجوب زجو   :العامّي للنفيت أّىُ

ّىُ غري متنّكً مً العله أل ُ قبول قولُ;العامّي ل ى املفيت، وأّىُ يلصم
 .(بأحكاو احلوادث، ومً خالف يف ذلك كاٌ خازقًا لإلمجا 

والري ىرٍب لليُ: أّىُ جيوش للعامّي ): (2)وقال الشيخ الطوضّي
 الَّري ال يكدز على البحث والّتفتيش تكليد العامل.

 املؤمي ن  أمري عَد مً طَّائفةال عاّمة وجدت أّىي ذلك: على يدّل
األحكاو والعبادات،  يف ويطتفتوىَه علنائَا، ل ى يسجعوٌ ٍرا ياشماى ل ى

 وما مسعيا بُ، يفتوىَه مبا العنل هله ويطّوغوٌ فيَا، العلناء ويفتوىَه
 

                                                                                       

 .696ــ  697/ 2 :الرزيعة( 1)

 .630/ 2 :العّدة يف أصول الفكُ( 2)
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 حبث حول التقلد    ......................................................
 
 

 ا٫غتؿتا٤ ٫ٚ ايعٌُ ب٘، بٌ ٜٓبػٞأسسّا َِٓٗ قاٍ ملػتؿتٺ ٫ جيٛظ يو 
نُا عًُت، ٫ٚ أْهط عًٝ٘ ايعٌُ مبا  إٔ تٓعط نُا ْعطت ٚتعًِ

ُٸ١ عاقطٚا ايععِٝ، اـًل َِٓٗ نإ ٚقس ٜؿتِْٛٗ، ٚمل ٜٴشٵَو   ا٭٥
ُٸ١ ايٓهري ع٢ً أسس َٔ ٖ٪٤٫ ٫ٚ إجياب ايكٍٛ  عٔ ٚاسس َٔ ا٭٥
ٛٸبِْٛٗ يف شيو، ؾُٔ خايـ يف شيو نإ كايؿّا  غ٬ؾ٘، بٌ ناْٛا ٜك

 .(ملا ٖٛ املعًّٛ خ٬ؾ٘
ن٬ّ بعهِٗ  شنط ٜأتٞ ايصٜٔ ايهباض ايؿكٗا٤ نًُات َٔ شيو غري إىل

 باملٓاغب١.
َٸا َٸ١ ايٓاؽ ؾصيو  ع٢ً أقشابِٗ ؾكٗا٤ غري٠ دطٜإ أ اٱؾتا٤ يعا

ٕٸ ٚضغِ ايطٚا٠، ٚأسٛاٍ ايطٚاٜات ٚانض بتتبٸع أَط  نتب ايؿك٘ أغًب أ

ُٸ١ ٭قشاب ٚقًتٓا عَُّٛا  اييت اؿسٜح ٚنتب إيٝٓا، تكٌ مل ا٭٥
ٜطاز ضٚاٜات ا٭قشاب زٕٚ ؾتاٚاِٖ، إ٫ أْٸٗا مل ؽٌ تكتكط ع٢ً إ

 عٔ ز٥٫ٌ ع٢ً إؾتا٥ِٗ بأؾهاٍ كتًؿ١.
ِٸ إشا ٚدس ايعًُا٤ اْتٗا٤ ايطٚا١ٜ إىل بعض ا٭قشاب َٔ زٕٚ  َٚٔ ثٳ
ُٸ١ استًُٛا إٔ ٜهٕٛ شيو ؾت٣ٛٶ هلِ، ٚلس  ْكٌ قطٜض َِٓٗ عٔ ا٭٥

عا١َ ايؿكٗا٤  ٖصا ا٫ستُاٍ َٓص ايؿٝذ ايطٛغٞ يف ايتٗصٜبني إىل
ٌٸ َٔ مل ٜصنط ٖصا ا٫ستُاٍ ٚيٛ يف بعض ايطٚاٜات  املعاقطٜٔ، ٚق

١ ا٭خباض ٜٚٓؿٕٛ قشٸ١ ايتكًٝس يفستٸ٢ ايصٜٔ ٜتٛغٸعٕٛ يف ازٸعا٤ قطعٝٸ
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 .(1)الفتْى كصاحب الْسائل، حٔح تلّسز ميُ ذكس ٍرا االحتنال
 
 

 مْازد مً إفتاء أصخاب األئّنة 

 .. ّمً شْاٍد ذلم

ّٕ ــ ما 1 دِ عً ْٓىص بً عبد السمحً، قال: بإسيا (2)زّاِ اللّش
قلت حلسٓز ْٓمًا: ٓا أبا عبد اهلل كه جيزٓم أٌ متشح مً شعس زأسم 

ّأّمأ بالشّبابة  ،((بقدز ثالخ أصابع))يف ّضْئم للصالة؟ قال: 
 ّكاٌ ْٓىص ٓركس عيُ فقًَا كجريًا. .ّالْسطى ّالجالجة

ب املْازٓح فصاًل مً فتاّى ْٓىص ــ ّذكس الللٔيّن يف اللايف با 2
 .(3)يف األخباز ألّىُ مل جيد ٍرِ التفاصٔل ميصْصًة ،فَٔا

ــ ّذكس الللٔيّن ّالصدّق أٓضًا فصْاًل مً كالو الفضل بً  3

                                                                                       

 يف احتنال أٌ ٓلٌْ بعض احلدٓح مً ،356/ 15 :ّسائل الشٔعةالحظ ( 1)

يف احتنال  :(38/ 16 :الشٔعة ّسائل)يف بلري ّفتْى ميُ فال حّذة فُٔ. ّ كالو ابً
/ 17 :الشٔعة ّسائل)يف  ميُ فال حّذة فُٔ. ّ ًىأٌ ٓلٌْ اللالو مً كالو ْٓىص فتْ

قال عً خرب عً عبد السمحً بً احلّذاج: )إّىُ فتْى غري مصّسح بيشبتَا إىل  (450
 اإلماو فال حّذة فَٔا(.

 .616 زقه: 627/ 2مع تعلٔقات املري داماد:  اختٔاز معسفة السدال( 2)

 .163، 145، 121، 18، 15/ 7 :لايفال( 3)



 

 

 

 
 08 

 

 
 
 

 

 حبث حول التقليد   ......................................................
 
 

 .(1)غاذاٌ يف فسّع املْازٓث غري امليصْص٘
4 ّٕ بً مساع٘ أّىُ عً احلطً بً حمّند  (2)ــ ّزّٚ الػٔذ الطْض

قال: مسعت جعفس بً مساع٘ ُّضئل عً امسأٗ ُطّلقت علٙ غري الطّي٘ 
ّّجَا؟ فقال: ٌّ(ىعه) ألٕ أٌ أتص علٕ بً  ، فقلت لُ: ألٔظ تعله أ

ًّ ذّات  حيظل٘ زّٚ: إّٓاكه ّاملطّلقات ثالثًا علٙ غري الطّي٘، فإّىَ
ّٕ بً أبٕ محصٗ أّضع علٙ الياع يّنٓا ُب)أشّاج؟ فقال:   .(.. زّآ٘ عل

5 ّٕ بإضيادِ عً عبد اهلل بً املػريٗ قال:  (3)ــ ّزّٚ الػٔذ الطْض
ًٗ ثّه تسكَا حّتٙ  ضألت عبد اهلل بً بلري عً زجل طّلق امسأتُ ّاحد

ّّجَا. قال: ٍٕ معُ كنا كاىت يف التصّٓج. قال: قلت: ىبا ت ميُ ثّه تص
ٌّ زّآ٘ زفاع٘ إذا كاٌ بٔيَنا شّج؟ فقال لٕ عبد اهلل: ٍرا شّج  فإ

 ٍّرا مّما زشق اهلل مً السأٖ.
6 ّٕ الرٖ )بعد ذكس األخباز يف اخللع:  (4)ــ ّقال الػٔذ الطْض

ٌّ بُ ّأفيت الباب ٍرا يف عتندِا تتبع بالطالق،  أٌ مً فَٔا بّد ال املدتلع٘ أ
 ّابً بً زباط ّعلٕ ٍّْ مرٍب جعفس بً مساع٘ ّاحلطً بً مساع٘

                                                                                       

  ،161 ،148، 142، 120، 118ــ116، 105، 95، ّص:4، ح88/ 7 :اللايف( 1)

 .320، 295، 293-292، 286، 276، 275، 270/ 4 :، ّمً ال حيضسِ الفق166ُٔ
 .109 ح 58/ 8 :حلاوتَرٓب األ( 2)

 .89ح  30/ 8 :تَرٓب األحلاو( 3)

 .7، ذٓل ح 97/ 8ألحلاو: تَرٓب ا( 4)
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 .(مً املتأّخسًٓ احلسني بً علٕ ّمرٍب املتقّدمني، مً حرٓف٘

ّحمّل الشاٍد ىقل اإلفتاٛ عً ٍؤالٛ األعالو األزبع٘، ٍّه مً 
ذلك استدالالت  بعد الشٔخ ىقل ّقد بعدِ، ّمً  الكاظه أصخاب

 .(1)هلؤالٛ
بً دزاج  مجٔل عً عنري أبٕ ابً عً بإسيادِ (2)الكلٔيّن ــ ّزّٚ 7

قال: ال جيرب السجل إال علٙ ىفق٘ األبًْٓ ّالْلد. قال ابً أبٕ عنري 
 ...  اهلل عبد أبٕ عً ،عيبس٘ عً ُزّٖ قد قال: ّاملسأٗ؟ جلنٔل: تقل

مً املتفّقَني إذا اّطلعْا  ــ ّكاٌ بعض أصخاب األّٜن٘  8
ً٘ عسضِْ علٙ بعض الفقَاٛ مً  علٙ حدٓث احتنلْا فُٔ عّل

كنا جاٛ يف عّدٗ زّآات  ،أصخابَه ألجل ما ٓعلنٌْ مً خربتَه
ٌّ علٙ ): (3)عيُ يف بعضَا أّىُ قال عسضَه األخباز علٙ شزازٗ ّجاٛ إ

 فَْ ٓعين أّىُ ْٓثق بُ. (ما جاٛ بُ ابً حمسش ليْزًا
 
 

                                                                                       

أصخابيا ذٍب ِمً ً ّاستدّل َم): (98ــ  97/ 8)قال يف تَرٓب األحكاو ( 1)

املتقّدمني علٙ صّخ٘ ما ذٍبيا إلُٔ .. ّاستدّل احلسً بً مساع٘ ّغريِ بأٌ قالْا .. 
 .(ّاستدّل أٓضًا ابً مساع٘ مبا زّاِ ..

 .512/ 5الكايف: ( 2)

 .100/ 7 :الكايف( 3)



 

 

 
 

 28 
 
 
 

 

 

 حبث حول التقليد   ......................................................
 
 

 

 حكاية الرواة فتاوى الفقَاء لألئّنة 

وقد جاء يف روايات كثرية حكاية سؤال بعض الياض عً احلكه 
 فله ألئّنة الشرعّي للفقَاء وأٍل العله وعرض ذلك على ا

 ألل يف الفقَاء على وال الفقَاء مً االستفتاء يف الشائل على عرتضواي
 الفتيا، لكً قد يصّوبوٌ الفتيا وقد خيّطئوىَا.

: قالت امرأة حمّند بً (1)ــ ففي احلديث عً محراٌ بً أعني قال 1
الشالو وقل لُ: إّىي كيت أقعد  مشله وكاىت ولودًا: اقرأ أبا جعفر 

ٌّ ألحابيا ضّيقوا علّي فجعلوٍا مثاىية عشر  يف ىفاسي أربعني يومًا، وإ
قال:  ((مً أفتاٍا بثناىية عشر يومًا؟)): بو جعفر يومًا. فقال أ

 قلت: الرواية اليت رووٍا يف أمساء بيت عنيص .. . 
ٌّ فقَاء ألحابيا بالكوفة أفتوا لزوجة حمّند بً مشله،  فيالحظ أ

مالحظًة على الفتوى، ولكً مل تتضّنً الرواية  وقد أبدى اإلماو 
ألل  على األلحاب ةوال مالم األلحاب سؤال على املرأة مالمة

 التصّدي لإلفتاء هلا.
أسألُ  : كتبت إىل الرجل (2)ــ ويف رواية خرياٌ اخلادو قال 2

ٌّ ألحابياأو ال عً الثوب يصيبُ اخلنر وحله اخليزير، أُيصّلى فيُ    ؟ فإ
                                                                                       

 .416/ 2وسائل الشيعة:( 1)

 .2ح 1017/ 2 وسائل الشيعة:( 2)
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ٕٸ اهلل إْٸُا ٌٸ ؾٝ٘ ؾإ سطٸّ ؾطبٗا، ٚقاٍ  قس اختًؿٛا ؾٝ٘. ؾكاٍ بعهِٗ: ق
ٌٸ ؾٝ٘، ؾهتب  ٌٸ ؾٝ٘ ؾإْٸ٘ ضدؼ)): بعهِٗ: ٫ تك  .((٫ تك

ِٸ ايؿكٗا٤، إىل ايطاٟٚ ضدٛع ؾامل٬سغ  ضدع ؾٝ٘ اختًؿٛا ٚدسِٖ مٓلا ث
تكٜٛب أسس ايكٛيني املدتًؿني َٔ  ٚأبس٣ اٱَاّ  إىل اٱَاّ 

غري اعرتاض ع٢ً تكسٸٟ ا٭قشاب يًؿتٝا. ٚيٛ مل ٜهٔ ا٭قشاب 
 .اختًؿٛا عًٝ٘ يف اٱؾتا٤ مل ٜطدع إىل اٱَاّ قس 

ُٸس عٔ عسٸ٠ َٔ أقشابٓا قايٛا ــ 3 : قًٓا (1)ٚيف ضٚا١ٜ أمحس بٔ ق
ُٸس  ٕٸ ضد٬ّ َات يف ايططٜل  ٭بٞ اؿػٔ ــ ٜعين عًٞ بٔ ق ــ: إ

ؾاختًـ أقشابٓا ؾكاٍ بعهِٗ حيرٸ  .ٚأٚق٢ عذٸ١ َٚا بكٞ ؾٗٛ يو
 ٤ إٔ ٜبك٢ عًٝ٘، ٚقاٍ بعهِٗ حيرٸ عٓ٘عٓ٘ َٔ ايٛقت ؾٗٛ أٚؾط يًؿٞ

 .((حيرٸ عٓ٘ َٔ سٝح َات)): سٝح َات. ؾكاٍ  َٔ
 ٚايؿاٖس يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ َجٌ ايؿاٖس يف غابكتٗا.

قاٍ: سرٸ مجاع١ َٔ أقشابٓا (2)ٚيف ضٚا١ٜ عبس املًو بٔ أعني ــ 4
ُٸا قسَٛا املس١ٜٓ زخًٛا ع٢ً أبٞ دعؿط  ٕٸ ظضاض٠ أَطْا  ؾً ؾكايٛا: إ

ٕٸ ٌٸ باؿرٸ إشا أسطَٓا، ؾكاٍ هلِ:  أ  .((.. متتٸعٛا))ْٗ

 ستٸ٢ ظضاض٠ ب٘ أؾت٢ َا ع٢ً ايهٛؾٝٸني أقشابٓا تعٌٜٛ ؾامل٬سغ
 

                                                                                       

 .9 ح 118/ 8 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)

 .19 ح 176/ 8 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 2)
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 يف املس١ٜٓ. إىل اٱَاّ  ايٛقٍٛ
ُٸاض ــ 5 :  قاٍ: قًت ٭بٞ إبطاِٖٝ (1)ٚيف ضٚا١ٜ إغشام بٔ ع

ٕٸ أقشابٓا خيتًؿٕٛ يف ٚدٗني َٔ اؿرٸ، ٜكٍٛ بعهِٗ: أسطّ  باؿرٸ إ
ٌٸ ٚادعًٗا  َؿطزّا، ؾإشا طؿت بايبٝت ٚغعٝت بني ايكؿا ٚاملط٠ٚ ؾأس
ٟٸ ٖصٜٔ  عُط٠، ٚبعهِٗ ٜكٍٛ: أسطّ ٚاْٛ املتع١ بايعُط٠ ٚاؿرٸ، أ

 .((اْٛ املتع١))أسبٸ إيٝو؟ ؾكاٍ: 
 ٚقٌ ايؿاٖس يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ َٚا بعسٖا ٜعٗط مبا تكسّ يف َا قبًٗا.

ؽ َٔ أقشابٓا سذٸٛا باَطأ٠ َعِٗ عٔ أْا(2)ٚيف ضٚا١ٜ ظضاض٠ ــ 6
ٕٸ َجًٗا ٜٓبػٞ إٔ ؼطّ،  ؾكسَٛا إىل املٝكات ٖٚٞ ٫ تكًٓٞ، ؾذًٗٛا أ
ؾُهٛا بٗا نُا ٖٞ ستٸ٢ قسَٛا َٓه١ ٖٚٞ طاَح س٬ٍ، ؾػأيٛا 

ؾتشطّ َٓ٘، ؾهاْت إشا ؾعًت  تايٓاؽ، ؾكايٛا ؽطز إىل بعض املٛاقٝ
طّ َٔ َهاْٗا قس عًِ ؼ))قاٍ: ، مل تسضى اؿرٸ، ؾػأيٛا أبا دعؿط 

 .((ْٝٸتٗااهلل 
 اؿػٔ  أبا غأيت :(3)قاٍ اؿذٸاز، بٔ ايطمحٔ عبس َعترب٠ ــ 7

ٌٸ ٚاسس  ،ٝسّا ُٖٚا قطَإعٔ ضدًني أقابا ق اؾعا٤ بُٝٓٗا أٚ ع٢ً ن

                                                                                       

 .9ح  178/ 8 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 1)

 .6، ح239م: 8ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ز:( 2)

 .6، ح210م: 9ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ز:( 3)
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ٌٸ جيعٟ إٔ عًُٝٗا بٌ ،٫)) ؾكاٍ: دعا٤؟ َُٓٗا . ((َُٓٗا ايكٝس ٚاسس ن
ٕٸ بعض أقشابٓا غأيين عٔ ش إشا ))يو ؾًِ أزض َا عًٝ٘. ؾكاٍ: قًت: إ

أقبتِ مبجٌ ٖصا ؾًِ تسضٚا ؾعًٝهِ با٫ستٝاط ستٸ٢ تػأيٛا عٓ٘ 
 .((ؾتعًُٛا
ُٸاض ــ 8 عٔ  قاٍ: غأيت أبا اؿػٔ  (1)ضٚا١ٜ إغشام بٔ ع

ٕٸ  .((ٜسعٗا))إٔ ٜكًِ أظؿاضٙ عٓس إسطاَ٘، قاٍ:  ضدٌ ْػٹٞ قًت: ؾإ
ٜٚعٝس إسطاَ٘ ؾؿعٌ، قاٍ: ضد٬ّ َٔ أقشابٓا أؾتاٙ بإٔ ٜكًِ أظؿاضٙ 

 .((عًٝ٘ زّ ٜٗطٜك٘))
: أتٝت اؿذط قاٍ: قًت ٭بٞ عبس اهلل (2)ضٚا١ٜ غٝـ ــ 9

 .ا٭غٛز، ؾٛدست عًٝ٘ ظساَّا، ؾًِ أيل إ٫ ضد٬ّ َٔ أقشابٓا ؾػأيت٘
ٚإ٫ ؾػًِٓ َٔ  ،إٕ ٚدست٘ خايّٝا))ؾكاٍ:  .ؾكاٍ: ٫ بسٸ َٔ اغت٬َ٘

 .((بعٝس
ٕٸ أقشابٓا قس  (3)ٛحضٚا١ٜ أٜٸٛب بٔ ْ ــ 10 قاٍ: نتبت إيٝ٘ أ

ٕٸ ايٓؿط ّٜٛ ا٭خري بعس ايعٚاٍ أؾهٌ،  :كاٍ بعهِٗؾاختًؿٛا عًٝٓا،  إ
ٕٸ ضغٍٛ اهلل ))ؾهتب:  .ٚقاٍ بعهِٗ: قبٌ ايعٚاٍ  أَا عًُت أ

 .((ق٢ًٓ ايعٗط ٚايعكط مبٓه١، ؾ٬ ٜهٕٛ شيو إ٫ ٚقس ْؿط قبٌ ايعٚاٍ
                                                                                       

 يف ايباب. 1 ، ٚقطٜب َٓ٘ ح2 ح 295/ 9 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)

 .4ح  410/ 9 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 2)

 .12ح  227/ 10 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 3)
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: قًت: (1)قاٍ عبس اهلل ضٚا١ٜ ٖاضٕٚ بٔ خاضد١ عٔ أبٞ  ــ 11
إْٸٞ ابتٴًٝت ؾطًٓكت أًٖٞ ث٬ثّا يف زؾع١، ؾػأيت أقشابٓا ؾكايٛا: يٝؼ 

ٕٸ املطأ٠ قايت: ٫ أضن٢ ستٸ٢ تػأٍ أبا عبس اهلل  ، ؾكاٍ: بؿ٤ٞ، ٚإ
 .((اضدع إىل أًٖو ؾًٝؼ عًٝو ؾ٤ٞ))

ٞٸ بٔ َٗعٜاض(2)ٚض٣ٚ يف ايهايف ــ 12  ،بإغٓازٙ ايكشٝض عٔ عً
ٕٸ ايطٚا١ٜ قس اختًؿىل أبٞ دعؿط قاٍ: نتبت إ  عٔ آبا٥و  ت: أ

يف اٱمتاّ ٚايتككري يف اؿطَني ؾُٓٗا بإٔ ٜتٸِ ايك٠٬ ٚيٛ ق٠ّ٬ 
ٚاسس٠، َٚٓٗا إٔ ٜككط َا مل ٜٓٛ َكاّ عؿط٠ أٜٸاّ ٚمل أظٍ ع٢ً 

ٕٸ ؾكٗا٤ أقشابٓا  ،اٱمتاّ ؾٝٗا إىل إٔ قسضْا يف سذٸٓا يف عآَا ٖصا ؾإ
ٞٻ كري إش نٓت ٫ أْٟٛ َكاّ عؿط٠ أٜٸاّ ؾكطت إىل ايتكب أؾاضٚا عً

ٞٸ ؾهتب ضأٜو؟ أعطف ستٸ٢ بصيو ايتككري ٚقس نكت  قس)) غٓط٘: إي

ؾإْٸٞ أسبٸ  ،عًُت ٜطمحو اهلل ؾهٌ ايك٠٬ يف اؿطَني ع٢ً غريُٖا
ؾكًت ي٘ بعس شيو  ،((يو إشا زخًتُٗا إٔ ٫ تككٸط ٚتهجط ؾُٝٗا ايك٠٬

، ((ْعِ))ؾكاٍ:  .يٝو بهصا ٚأدبتين بهصابػٓتني َؿاؾ١ّٗ: إْٸٞ نتبت إ
ٟٸ ؾ٤ٞ تعين باؿطَني  .((َٓه١ ٚاملس١ٜٓ))ؾكاٍ:  ؟ؾكًت: أ

ُٸس بٔ عبس اهلل بٔ دعؿط اؿُريٟ إىل قاسب ــ  13 ٚيف َهاتب١ ق

                                                                                       

 .29ح  319/ 15 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 1)

 .525/ 4 :ايهايف( 2)
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: ٜػأيين بعض ايؿكٗا٤ عٔ املكًٓٞ (1)(ؾطد٘ تعاىل عذٸٌ اهلل)ايعَإ 
ٗٸس إشا قاّ َٔ ٚٸٍ ايتؿ  ٜهبٸط؟ إٔ عًٝ٘ جيب ٌٖ ايج١،ايج ايطنع١ إىل ا٭

ٕٸ بعض أقشابٓا قاٍ: ٫ جيب عًٝ٘ ايتهبري، ٚجيعٜ٘ إٔ ٜكٍٛ عٍٛ  ؾإ
ٛٸت٘ أقّٛ ٚأقعس. ؾهتب  ٕٸ ؾٝ٘ سسٜجني)) :يف اؾٛاب اهلل ٚق ..  أ

 .((ٚبأٜٸُٗا أخصت َٔ د١ٗ ايتػًِٝ نإ قٛابّا
ٌٸ ايؿاٖس َا دا٤  َٔ ُؾتٝا بعض ا٭قشاب يف َٛنٛع ايػ٪اٍ ٚق

 ايطٚا١ٜ عٔ بعض أقشابٓا.يف 
ٞٸ عٔ عًٞ بٔ َٗعٜاضــ  14  قاٍ: نتب إيٝ٘(2)ٚض٣ٚ ايؿٝذ ايطٛغ

ٞٸ ــ أٟ اهلازٟ  ُٸس اهلُساْ ٞٷ :ــ إبطاِٖٝ بٔ ق نتاب  أقطأْٞ عً
َا أٚدب٘ ع٢ً أقشاب ايهٝاع أْٸ٘ أٚدب عًِٝٗ ْكـ  أبٝو يف

ـ مب٪ْت٘ ْك نٝعت٘ايػسؽ بعس امل٪١ْ، ٚأْٸ٘ يٝؼ ع٢ً َٔ مل ٜكِ 
جيب ع٢ً  :ايػسؽ ٫ٚ غري شيو، ؾاختًـ َٔ قبًٓا يف شيو، ؾكايٛا

١ْ ايطدٌ ، َ٪١ْ ايهٝع١ ٚخطادٗا ٫ َ٪ايهٝاع اـُؼ بعس امل٪١ْٚ
ْت٘ َٚ٪١ْ عًٝ٘ اـُؼ بعس َ٪))ٚعٝاي٘، ؾهتب ٚقطأٙ عًٞ بٔ َٗعٜاض: 

 .((عٝاي٘ ٚبعس خطاز ايػًطإ
 نتبت إيٝ٘ :قاٍ بإغٓازٙ إىل ايكاغِ ايكٝكٌ (3)ايؿٝذٚض٣ٚ ــ  15

                                                                                       

 .967/ 4 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)

 .4ح  349/ 6 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 2)

 .7ح  166/ 14 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 3)
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ّٸ عًٞ ت ٕٸ ٚ ػأٍ عٔ نؿـ ايطأؽ بني ٜسٟ اـازّ،أ قايت ي٘: إ
ٞٸ، ؾٝعتو اختًؿٛا ٌٸ، ٫ بعهِٗ: ٚقاٍ بأؽ، ٫ بعهِٗ: ؾكاٍ عً  حي

غأيت عٔ نؿـ ايطأؽ بني ٜسٟ اـازّ، ٫ تهؿؿٞ )): ؾهتب 
ٕٸ شيو َهطٚٙ ،ضأغو بني ٜسٜ٘  .((ؾإ

 ٚقس تهطٸض غ٪اهلِ يف سا٫ت ا٫خت٬ف.
يف  عٔ أبٞ عبس اهلل (1)ٚيف َعترب٠ عبس ايكُس بٔ بؿريــ  16

ٕٸ ضد٬ّ أعذُٝٸّا زخٌ املػذس ًٜبٸٞ ٚعًٝ٘ قُٝل، ؾكاٍ ٭بٞ  سسٜح أ
: إْٸٞ نٓت ضد٬ّ أعٌُ بٝسٟ ٚادتُعت يٞ ْؿك١، ؾشٝح عبس اهلل 

أسرٸ مل أغأٍ أسسّا عٔ ؾ٤ٞ ٚأؾتْٛٞ ٖ٪٤٫ إٔ أؾلٸ قُٝكٞ ٚأْعع٘ 
ٕٸ ٞٸ بس١ْ. ؾكاٍ ي٘:  َٔ قبٌ ضدًٞ، ٚأ ٕٸ عً َت٢ ))سذٸٞ ؾاغس، ٚأ
قاٍ:  .قاٍ: قبٌ إٔ أيبٸٞ ((َا يبٸٝت أّ قبٌ؟ يبػت قُٝكو أبعس

ؾأخطد٘ َٔ ضأغو، ؾإْٸ٘ يٝؼ عًٝو بس١ْ، ٚيٝؼ عًٝو اؿرٸ َٔ ))
ٟٸ ضدٌ ضنب أَطّا ظٗاي١ ؾ٬ ؾ٤ٞ عًٝ٘  .((قابٌ، أ

ٟٸ 17 ٞٸ : أٚ(2)قاٍ ــ ضٚا١ٜ عًٞ بٔ َعٜس قاسب ايػابط ق٢ إي
ضدٌ برتنت٘ ؾأَطْٞ إٔ أسرٸ بٗا عٓ٘، ؾٓعطت يف شيو ؾإشا ٖٞ ؾ٤ٞ 
ٜػري ٫ ٜهؿٞ يًشرٸ، ؾػأيت أبا سٓٝؿ١ ٚؾكٗا٤ أٌٖ ايهٛؾ١، ؾكايٛا: 

                                                                                       

 .3ح  126ــ  125/ 9 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 1)

 .2ح  419/ 13 ٚغا٥ٌ ايؿٝع١:( 2)
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ُٸس بٔ دعؿط ؾًكٝت .. عٓ٘ بٗا تكسٸم ي٘: ضدٌ  ؾكًت اؿذط، يف  ق
ٞٸ برتنت٘ إٔ أسرٸ بٗا عٓ٘ ؾٓعطت يف شيو ؾًِ ٜهٔ  َات ٚأٚق٢ إي

ـٹ يًشرٸ، ؾػأيت َٔ عٓسْا َٔ ايؿكٗا٤، ؾكايٛا: تكسٸم بٗا، ؾكاٍ:  ٜه
 ٜبًؼٜهٕٛ  ٫نُٓت إ٫ إٔ ))قاٍ:  .قًت: تكسٸقت بٗا ((َا قٓعت؟))
حيرٸ ب٘ َٔ َٓه١، ؾإٕ نإ ٫ ٜبًؼ َا حيرٸ ب٘ َٔ َٓه١ ؾًٝؼ عًٝو  ]َا[

 .((نُإ، ٚإٕ نإ ٜبًؼ َا حيرٸ ب٘ َٔ َٓه١ ؾأْت نأَ
ٚنجري َٓٗا َعترب٠ ٫  ابايٛاضز٠ يف ٖصا ايب بعض ايطٚاٜات ٖٙص

 خ٬ف ؾٝٗا، ٖٚٓاى أخباض نجري٠ مماث١ً هلا نُا ٜعٗط بايتتبٸع ٚاملُاضغ١.
 

 اغتٓتاز

ؾٗصا عطض مج١ً َٔ أزٓي١ َؿطٚعٝٸ١ عًُٝٸ١ اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤، 
ٕٸ أقٌ ٖصٙ املؿطٚعٝٸ١ ــ نُا قًٓا  ٖٚٞ ٚانش١ يف أقًٗا، مٓما ٜعٗط أ

ٞٸ نػا٥ط َصاٖب املػًُني، َٔ قبٌ ــ ب س١ٜٗ نرب٣ يف املصٖب اٱَاَ
ٞٸ يف  ؾٗصٙ ايعًُٝٸ١ ٖٞ ا٭غاؽ اؾاضٟ يعًُٝٸ١ ايتعًِٝ ٚايتعًِٓ ايؿطع

 اٱغ٬ّ.
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 ايكػِ ايجاْٞ

 يف تكِٝٝ َٓع ايتكًٝس
 

ٕٸ املؿٗٛض بني ؾكٗا٤ املػًُني دٛاظ ايتكًٝس، مبع٢ٓ  قس شنطْا أ
َٸ١ ايٓاؽ غري املتدكٸكني يف ايؿك٘، َػتٛنشني سذٸٝٸ١ قٍٛ ايؿك ٝ٘ يعا

 ٖصا املع٢ٓ.
ٚيهٔ شٖب بعض املتهًُٓني ايكسا٢َ إىل عسّ دٛاظ ايتكًٝس، 
مبع٢ٓ أْٸ٘ جيب ع٢ً آساز ايٓاؽ أخص ايسيٌٝ َٔ اجملتٗس زٕٚ ضأٜ٘، 
ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ؾإٔ ايؿكٗا٤ إٔ ٜكؿٛا ايسيٌٝ يًٓاؽ ؾٝأخص ايٓاؽ 

 ٚٚاؾل ع٢ً شيو بعض احملسٸثني املتأخٸطٜٔ. ٘.بايسيٌٝ ٫ بطأٟ ايؿكٝ

 .. يهٔ ٬ٜسٳغ يف ؾإٔ ٖصا ايكٍٛ أَٛضٚ

ٞٸ. 1  ــ ؾصٚش ٖصا ايكٍٛ عٓس أٌٖ ايعًِ ٚاْكطان٘ يف ايٛغط ايعًُ
ض سكٝك١ ٖصا ايكٍٛ ببٝإ أْٸ٘ ٫ ٜٓؿٞ أقٌ ٚدٛب ٝــ تٛن 2

٫ّ عٔ ايتكًٝس، بٌ ٜٛدب ايتكًٝس يف ايسيٌٝ ايصٟ تبتين عًٝ٘ ايؿت٣ٛ بس
 ايتكًٝس املباؾط يٓؿؼ ايؿت٣ٛ.

 ــ عسّ ٚدٛز َع٢ٓ َعكٍٛ هلصا ايكٍٛ يف ْؿػ٘. 3
 ــ َٓاؾ٧ ٖصا ايكٍٛ ٚضؾع ا٫يتباؽ ؾٝٗا. 4
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 ٚاْكطان٘ صٚش ٖصا ايكٍٛؾ

َٸا  ٚٸٍ)أ ٕٸ غري٠  ــ ؾايٛد٘ ؾٝ٘ؾصٚش ٖصا ايكٍٛ ٖٚٛ  ــ (ا٭َط ا٭ أ
ُٸ١  ع٢ً ْعاّ قا٥ِ ْا ٖصا َٚا بعسٖا إىل عكط ايعًُا٤ يف ظَإ ا٭٥

ٕٸ ايٓاؽ ٜػأيِْٛٗ عٔ ا٭سهاّ اييت ٖٞ ا٫غتؿتا٤ ٚ اٱؾتا٤، مبع٢ٓ أ
ٌٸ استٝادِٗ، ِٖٚ ٜؿتِْٛٗ ؾٝٗا نُا ٚقؿٓا شيو َٔ قبٌ  .. ق

ُٸ١  َٸا يف عكط ا٭٥ ؾكس غبل شنط إؾتا٤ ايؿكٗا٤ َٔ أقشابِٗ  أ
ٌ ايٓاؽ إيِٝٗ، ٚناْت نتبِٗ يف اؿسٜح تؿتُ يًٓاؽ ٚإضداعِٗ 

ايؿكٗا٤ ايػابكني  َٓٗا سها١ٜ أقٛاٍ، ع٢ً ايؿت٣ٛ بأؾهاٍ كتًؿ١
 ،َا مل ٜطز ؾٝ٘ قٍٛ يًُعكّٛ أٚ تعاضنت ؾٝ٘ ايطٚاٜات قطحيّا يف

ٕٸ  َٚٓٗا مجعِٗ بني ايطٚاٜات املتعاضن١ أسٝاّْا بايتدٝري أٚ ايرتدٝض، ؾإ
شيو نطب َٔ اٱؾتا٤، ٖٚصا ايٓشٛ َٔ اٱؾتا٤ قس خيؿ٢ ع٢ً ايٓاظط 

شنط  بهٝؿ١ٝتب اؿسٜح، ٭ْٸ٘ يٝؼ إؾتا٤ٶ بكٍٛ قطٜض، بٌ ٜعطف يف ن
  .ا٭خباض

ِٸ ٜكضٸ ايكٍٛ ٕٸ  :َٚٔ ثٳ نجريّا َٔ نتب اؿسٜح يًكسَا٤ ناْت إ
ٜؿتٌُ ؾإْ٘ نتاب ايهايف يًهًٝينٸ تؿتٌُ بٓشٛ َا ع٢ً اٱؾتا٤ َجٌ 

ٜصنط ملا ٫سع٘ ايعًُا٤ َٔ أْٸ٘ تاض٠ّ  ،ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ اٱؾتا٤ َهطٻضّا
ن١ يًس٫ي١ ع٢ً ايتدٝري بٝٓٗا ٚؾل َا نإ قس شنطٙ يف ضا٭خباض املتعا

ٚٸٍ ايهتاب. ٚأخط٣ ٜكتكط ع٢ً شنط إسس٣ ايطا٥ؿتني ؾكط ٜٚعطض  أ
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عٔ ا٭خط٣، ٚإْٸُا ْٓطًع مٔ ع٢ً ٚدٛز ا٭خط٣ َٔ سها١ٜ ايؿٝذ 
ٞٸ يتًو ايطا٥ؿ١ ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ، ايكسٚم ٚايؿٝذ ايطٛغ

  .أعٌُ ايرتدٝض يًطا٥ؿ١ اييت شنطٖا ع٢ً اييت مل ٜصنطٖاايهًٝينٸ قس 
ٕٸ مماضغ١ ا٫دتٗاز يف ؾإٔ ٖصا  ٜٚعٗط َٔ ايكطا٥ٔ ايعسٜس٠ أ

اـربٜٔ املتعاضنني ناْت َٔ أؾٗط أْٛاع ا٫دتٗاز يف ظَإ املعكّٛ 
بٌ نإ ؾُاع١ َٔ  َٔ د١ٗ نجط٠ ا٫بت٤٬ با٭خباض املتعاضن١.

ُٸ١  َٸ١ أٚ يف بعض ا٭بٛاب َجٌ نتب ؾتٛا٥ٝٸ أقشاب ا٭٥ َٸا عا ١ إ
 نتب ْٜٛؼ ٚايؿهٌ بٔ ؾاشإ يف املٛاضٜح.

ُٸ١   .ٖصا عٔ اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ يف عكط ا٭٥
َٸا يف ظَإ ايػٝب١ ايكػط٣ ) ٖـ( ؾهإ اؿاٍ نصيو، 329ــ  260ٚأ

ُٸ١  ، َٚٔ بٌ اؾتسٸت اؿاد١ إىل اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ بػٝاب ا٭٥
 .. ؾكٗا٤ ٖصا ايعكط

ُٸٔ اختٝاضات ؾكٗٝٸ١ َٔ  1 ٕٸ ايهايف ٜته ــ ايهًٝينٸ َ٪ٓيـ ايهايف، ؾإ
 ..نُا شنطْا آْؿّا  ٚدٛٙ َتعسٸز٠

: نٝؿٝٸ١ تعاًَ٘ َع ا٭خباض املتعاضن١ بصنطٖا مجٝعّا يًتدٝري (َٓٗا)
ٞٸ بٝٓٗا.  تاض٠ّ ٚشنط بعهٗا تطدٝشّا، ٚقس ٜصنط اؾُع ايس٫ي

ٍٸ ع٢ً املٛاؾك١ عًٝٗا نُا : شنط ؾتا٣ٚ يؿكٗا٤ غابكني مب(َٓٗا)ٚ ا ٜس
 ْكً٘ يف باب املٛاضٜح عٔ ْٜٛؼ بٔ عبس ايطمحٔ ٚايؿهٌ بٔ ؾاشإ.

اييت  ايؿطا٥ع ضغاي١ ي٘ ايكسٚم، ايؿٝذ ٚايس بابٜٛ٘ بٔ ــ عًٞ 2
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ناْت َؿٗٛض٠ّ بني ا٭قشاب ٚقس ْكٌ ايكسٚم ؾكطات َٓٗا يف نتب٘، 
٘ يف املػا٥ٌ اـ٬ؾٝٸ١، يف املدتًـ أقٛاٍ عًٞ بٔ بابٜٛ ايع١َ٬ نُا ْكٌ

 .(1)أخريّا ُطبع َٓٗا قػِ ع٢ً عٴجط ٚقس
ٞٸ، نإ َٔ ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸ١ يف ايػٝب١ ايكػط٣ ٚأٓيـ  3 ــ ايؿًُػاْ
 عًُا٩ِٖ نعًٞ ٚضٚاٙ ايؿٝع١ بني ايهتاب ٖصا ضاز ٚقس ايتهًٝـ، نتاب

(2)ايتعٌٜٛ ٚاؾتٗط ،بابٜٛ٘ بٔ
ٗٴذط ايهتاب  قاسب٘ امطف ستٸ٢ عًٝ٘  ؾ

 تسضجيّا. 
نُا تٛقٸٌ إيٝ٘  (ؾك٘ ايطنا)ٖٚصا ايهتاب ٖٛ ايصٟ اؾتٗط بعٓٛإ 

ٚٸٍ ضغاي١ عًُٝٸ١ َؿكٸ١ً  بعض ا٭ع٬ّ. ٚميجٸٌ ايهتاب ع٢ً ا٭غًب أ
ؾتا٣ٚ، ٚضغِ  ؾهٌ ع٢ً ايطٚاٜات قاغت ايؿك٘، أبٛاب ؾُٝع ؾا١ًَ

                                                                                       

نُا ْؿطت اغتسضانّا  ،(3ـ  2عسزٜٗا ) ١ يف١ زضاغات عًُٝٸفًٓ قاَت بٓؿطٙ (1)

ُٸ١ يًٓػد١ متٸ اغتدطاد٘ َٔ املكازض ا٭خط4٣ي٘ يف ايعسز )  ٚأخريّا ،( ميجٸٌ تت
 . ٖـ 1435غ١ٓ يف  يف نتاب َػتكٌاع١ اجملُٛع طبأعازت 

قاٍ أبٛ اؿػني بٔ مٓتاّ: سسٸثين عبس اهلل  (389م: )شنط ايؿٝذ يف ايػٝب١ ( 2)

، قاٍ: غٴ٦ٌ ايؿٝذ ــ ٜعين (ضنٛإ اهلل عًٝ٘)ايهٛيفٸ خازّ ايؿٝذ اؿػني بٔ ضٚح 
ّٸ  ]ايؿًُػاْٞ[ــ عٔ نتب ابٔ أبٞ ايععاقط  (ضنٛإ اهلل عًٝ٘)أبا ايكاغِ  بعس َا شٴ

ؾكاٍ: أقٍٛ ؾٝٗا  هٝـ ْعٌُ بهتب٘ ٚبٝٛتٓا َٓ٘ ٤٬َ؟ؾكٌٝ ي٘: ؾ ٚخطدت ؾٝ٘ ايًع١ٓ
ُٸس اؿػٔ بٔ عًٞ  ٚقس غٴ٦ٌ عٔ نتب بين  (ُاقًٛات اهلل عًٝٗ)َا قاي٘ أبٛ ق

: (قًٛات اهلل عًٝ٘)ؾهاٍ، ؾكايٛا: نٝـ ْعٌُ بهتبِٗ ٚبٝٛتٓا َٓٗا ٤٬َ؟ ؾكاٍ 
 .((خصٚا مبا ضٚٚا ٚشضٚا َا ضأٚا))
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ٕٸ أغًب املػا٥ٌ املططٚس١ ؾٝٗا ٖٞ يف أقًٗا َٓكٛق١ يهٔ ؾٝٗا نجري  أ
َٔ ايٓهات ا٫غتٓباطٝٸ١ ٫ غٝٸُا يف َٛاضز تعاضض ا٭خباض ٚنٝؿٝٸ١ 

 اؾُع بٝٓٗا.
ٕٸ أبا ايكاغِ  ــ ٖٚٛ ايٓا٥ب ايجايح بٔ ضٚح اؿػني ٖصا ٜٚبسٚ أ

ٞٸ يف ايػٝب١ ايكػط٣ ــ  (عذٌ اهلل ؾطد٘)يًشذ١  نإ ٜػاعس ايؿًُػاْ

ٞٸ، ؾكس ْكٌ ايؿٝذع٢ً تأيٝـ ٖصا ايهتاب ايؿتٛ عٔ بعض  (1)ا٥
ٞٸ نإ ٜكًض ايباب ٜٚسخً٘ إىل ايؿٝذ  ٕٸ ايؿًُػاْ ا٭قشاب أْٸ٘ قاٍ: إ

، ؾٝعطن٘ عًٝ٘ (ضنٛإ اهلل عًٝ٘)أبٞ ايكاغِ اؿػني بٔ ضٚح 
ٕٸ ايصٟ  ٚحيٓهه٘، ؾإشا قضٸ ايباب خطز ؾٓكً٘ ٚأَطْا بٓػد٘، ٜعين أ

 .(ضنٛإ اهلل عًٝ٘)أَطِٖ ب٘ اؿػني بٔ ضٚح 
ٕٸ خيؿ٢ ٫ٚ ُٸ١، تاضخيٝٸ١ّ ْهت١ّ ٜٴبٝٸٔ ا٭َط ٖصا أ  زخاي١ ٖٚٛ َٗ
 ايػٝب١ عكط يف يًؿٝع١ ؾتٛا٥ٝٸ١ ضغاي١ إعساز يف ضٚح بٔ اؿػني ايٓا٥ب

 ٖٚٛ َع٘ َطتبطني ناْٛا ايصٜٔ ايؿكٗا٤ بعض قٹبٳٌ َٔ ايكػط٣
ٞٸ، ٕٸ يًؿٝذ ايػٝب١ يف دا٤ ٚقس ايؿًُػاْ  بعس ايهتاب أضغٌ ضٚح ابٔ أ

ٕٸ ي٘ شنطٚا ٚقس ؾٝ٘، يٝٓعطٚا قِ ؾكٗا٤ إىل متاَ٘ ٌٸ أ   ايهتاب يف َا ن
ٟٸ   ث٬ث١. َٛانع إ٫ َطٚ

 ٚا٫غتؿتا٤. اٱؾتا٤ عًُٝٸ١ ؾطعٝٸ١ ع٢ً ٚانض زيٌٝ شيو ؾؿٞ نإ ٚأٜٸّا

                                                                                       

 .389 :ايػٝب١( 1)
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ٚاؾتسٸت سطن١ اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ عًٍٛ ايػٝب١ ايهرب٣ ٚاْكطاع 
ايعًُا٤ ايطغا٥ٌ  ؾٓأيـ (عذٸٌ اهلل ؾطد٘)ايٓٝاب١ عٔ اٱَاّ اؿذٸ١ 

ؾٓأيـ  ،ايعًُٝٸ١ ٚأدابٛا عٔ ا٭غ١ً٦ املٛدٻ١ٗ إيِٝٗ يف نتب كتكط٠
ع كٓنتاب ايؿكٝ٘ ٚامل١ ــ ــ املٛيٛز ع٢ً املعطٚف بسعا٤ اؿذٸ ايكسٚم
ٞٸ ايٓٗا١ٜ ٚغريٖا. ،ٚاهلسا١ٜ  ٚأٓيـ املؿٝس املكٓع١ ٚأٓيـ ايؿٝذ ايطٛغ

ِٸ  اٱمجاع ع٢ً  غري ٚاسس َٔ ايعًُا٤ ؼٓكل اغتٛنضَٚٔ ثٳ
ٕٸ ايكٍٛ باـ٬ف ؾاشٸ.  دٛاظ ايتكًٝس مبا ٜؿري إىل أ

َٸ١  (1)(ٖـ 436ت )ــ ؾصنط ايػٝٸس املطته٢  1 أْٸ٘ ٫ خ٬ف بني ا٭
ٞٸ إىل املؿيت يفقسميّا ٚسسٜجّا  .. َٚٔ خايـ يف  ٚدٛب ضدٛع ايعاَ

 شيو نإ خاضقّا يٲمجاع.
ع٢ً  مجاعٚيٝؼ ميهٔ املدايـ يف شيو زؾع اٱ)ٚأناف: 

ٚٸقطاض عًٝٗا، ٚإْٸايطدٛع إىل ايؿت٣ٛ ٚا٫ضؾاز إيٝٗا ٚاٱ ٍ ٖصا ُا ٜتأ
 ايطدٛع مبا ٖٛ بعٝس، ؾٝكٍٛ: ٖٛ ضدٛع يًتٓبٝ٘ ع٢ً ايٓعط ٚا٫غتس٫ٍ.

ٞٸ ٕٸٖٚصا ايتأٌٜٚ َعًّٛ نطٚض٠ خ٬ؾ٘، ٭ ٫ ٜػتؿيت ع٢ً  ايعاَ
 .(ٚد٘ طًب ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايٓعط، بٌ يًٝتعّ

ٚايصٟ ْصٖب )نُا َطٸ:  (2)(ٖـ 460ت ) ٞٸٚقاٍ ايؿٝذ ايطٛغــ  2
ٞٸ جيٛظ أْٸ٘ إيٝ٘:  تكًٝس ايعامل. ٚايتٸؿتٝـ ايبشح ع٢ً ٜكسض ٫ اٖيصٟ يًعاَ

                                                                                       

 .797 ــ 796/ 2 :ايصضٜع١( 1)

 .731 - 729/ 2 :ايعسٸ٠ يف أقٍٛ ايؿك٘( 2)



 ..........................................................  تقدده منع التقلد 
 

86 

ٍٸ َٸ١ ٚدست أْٸٞ شيو: ع٢ً ٜس  امل٪َٓني  أَري عٗس َٔ ايٖطا٥ؿ١ عا
 ا٭سهاّ ٚايعبازات، يف ٜٚػتؿتِْٛٗ عًُا٥ٗا، إىل ٜطدعٕٛ ٖصا ظَآْا إىل

 .(٤ ؾٝٗاٜٚؿتِْٛٗ ايعًُا
ٞٸ  3 بعس اختٝاض دٛاظ عٌُ  (1)(ٖـ 676ت )ــ ٚقاٍ احملٓكل اؿًٓ

ٞٸ بؿت٣ٛ ايعامل:  ٚٸٍ[يٓا )ايعاَ ]ٚدٗإ: ا٭
اتٸؿام عًُا٤ ا٭عكاض  (2)

يف ايعٌُ بؿت٣ٛ ايعًُا٤ َٔ غري تٓانط،  عٛاّشٕ يًع٢ً اٱ (ا٭َكاض)
ٕٸ ٌٸإ ٚقس ثبت أ  ١.عكط سذٸ مجاع أٌٖ ن

ٞٸايجاْٞ: يٛ ٚدب ع٢ً ا ا َٸإ١ ايؿك٘، يهإ شيو ايٓعط يف أزٓي يعاَ
َٸ ٞٸقبٌ ٚقٛع اؿازث١ أٚ عٓسٖا، ٚايكػُإ باط٬ٕ، أ  ا قبًٗا ؾُٓؿ

ٟ إىل ٟ إىل اغتٝعاب ٚقت٘ بايٓعط يف شيو، ؾٝ٪زٸ٘ ٜ٪زٸمجاع، ٚ٭ْٸباٱ
َٸ .إيٝ٘ ايهطض بأَط املعاف املهططٸ ض، ا عٓس ْعٍٚ ايٛاقع١ ؾصيو َتعصٸٚأ

ٞٸ ٌٸكاف ن٫غتشاي١ اتٸ  .(عٓس ْعٍٚ اؿازث١ بكؿ١ اجملتٗسٜٔ عاَ
ٚٸٍ ــ بعس سها١ٜ دٛاظ ايتكًٝس عٔ (3)(ٖـ 786ت ) ٚقاٍ ايؿٗٝس ا٭

ٜٚسؾع٘ إمجاع )أنجط اٱَاَٝٸ١ ٚكايؿ١ بعض قسَا٥ِٗ ٚؾكٗا٤ سًب ــ: 
٫ٚ تعطٸض يسيٌٝ بٛد٘  ،ايػًـ ٚاـًـ ع٢ً ا٫غتؿتا٤ َٔ غري ْهري

 .(َٔ ايٛدٛٙ
                                                                                       

 .197 :َعاضز ا٭قٍٛ( 1)

  ظٜاز٠ ٜكتهٝٗا ايػٝام.عكٛؾنيَا بني امل( 2)

 .41/ 1 :( شنط٣ ايؿٝع3١)
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(1)(ٖـ 1011 ت) ملاملعا قاسب ٚقاٍ
 ٚاسس اتٸؿام غري سه٢ قس) :ؾٝٗا 

 .(با٫غتؿتا٤ َٔ غري تٓانط عٛاّايعًُا٤ ع٢ً اٱشٕ يً
 1242 ت) ٚيف تؿكٌٝ ايكا٥ًني ظٛاظ ايتكًٝس شنط قاسب املؿاتٝض

 اهلل ضنٛإ)ملععِ أقشابٓا  ــ أٟ ايكٍٛ ظٛاظ ايتكًٝس ــ ٖٚٛ): (2)(ٖـ
 لٚاحملٓك ،ايعٸس٠ يف ٚايؿٝذ ،ايصضٜع١ يف املطته٢ ايػٝٸس َِٚٓٗ (عًِٝٗ

 ٚاٱضؾاز ٚايكٛاعس ٨ٚاملباز ٚايتٗصٜب ايٓٗا١ٜ يف ٚايع١َ٬ ،املعاضز يف
 ٚؾطح اٱٜهاح يف اٱغ٬ّ ٚؾدط ،ٚايتشطٜط ٚايتصنط٠ ٚايتبكط٠

 ٚايؿٗٝس ،ٚايكٛاعس ١ٚا٭يؿٝٸ ٚايسضٚؽ ايصنط٣ يف ٚايؿٗٝس ٨،املباز
 عُٝس ٚايػٸٝس ،١اؾعؿطٜٸ يف ايجٸاْٞ كلٚاحمل ،١ايعًٝٸ املكاقس يف ايجاْٞ
ًٖبٝب ١َٝٓ يف ايسٸٜٔ  (3) ٟٚدسٸ ،املعامل يف ايجاْٞ ايؿٗٝس ٚٚيس ،اي

َٸ ٚٚايسٟ (4) ا٭غتاش ٚايػٸٝس  .((5)(ايعايٞ ظًٖ٘ زاّ) ١ايع٬
 .. ٚقس ْػب ايكٍٛ بعسّ دٛاظ ايتكًٝس إىل ث٬خ مجاعات

ْكـ ع٢ً قٍٛ أسس َِٓٗ : بعض املتهًُٓني ايكسا٢َ، ٚمل (ا٭ٚىل)

                                                                                       

 .243 :( َعامل ايسٜٔ )ا٭قٍٛ(1)

 .587 :( َؿاتٝض ا٭ق2ٍٛ)

ٞٸ.( 3)  ٜعين ايٛسٝس ايبٗبٗاْ

 ًّٛ.ٜعين ايػٝٸس َٗسٟ عط ايع( 4)

 ٜعين قاسب ايطٜاض.( 5)
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ٚقس اغتبسٙ  ،(1)بعسّ دٛاظ ايتكًٝس إ٫ ايػٝٸس املطته٢ يف بعض ضغا٥ً٘
 دٛاظ ايتكًٝس، ٚاغتٛنض ،(2)ضغا٥ً٘ َٔ آخط بعض ٚيف ايصضٜع١ يف خ٬ؾ٘

 ؾهأْٸ٘ عسٍ عٔ، (3)بٔ بابٜٛ٘ابٌ أضدع يف ضغا٥ً٘ إىل ضغاي١ عًٞ 

أدٛب١ ٚ (4)نتبَ٘ٔ  ايعسٜس يف يًؿتٝا تكسٸٜ٘ عًٝ٘ ٜٓبٸ٘ نُا ،باملٓع قٛي٘
 اغتؿتا٤ات ع٢ً تؿتٌُ إْٸٗا سٝح ،بعهٗا إيٝٓا ٚقٌ َػا٥ً٘ اييت

 ؾكٗٝٸ١ نجري٠.
ٕٸ ايعكٌ  ،ٖصا ٞٸ، مبع٢ٓ أْٸِٗ ٜطٕٚ أ َٚٓطًل ٖصٙ اؾُاع١ عكً

ٜط٣ أْٸ٘ ٜكبض ا٫عتُاز ع٢ً قٍٛ ايػري َٔ غري ايٛقٛف ع٢ً زيًٝ٘ ستٸ٢ 
 ٚإٕ نإ َتدكٸكّا.

 ّ دٛاظ ايتكًٝس اْكطض يف ا٭ٚغاط ايه٬َٝٸ١.ٚيهٔ اتٸذاٙ عس
                                                                                       

 .42/ 1 :( ضغا٥ٌ ايػٝٸس املطته1٢)

 .321/ 2 :( ضغا٥ٌ ايؿطٜـ املطته2٢)

 َا ٜؿهٌ عًٝٓا َٔ ايؿك٘ ْأخصٙ َٔ( غ٪اٍ ْكٸ٘: )279/ 1دا٤ يف )ؾكس  (3)

ٞٸ، أٚ َٔ نتاب عبٝس اهلل  ضغاي١ عًٞ بٔ َٛغ٢ بٔ بابٜٛ٘ أٚ َٔ نتاب ايؿًُػاْ
َٔ ايطدٛع  أٚىل اؿًيبٸ نتاب ٚإىل بابٜٛ٘ ابٔ نتاب إىل ٛع)ايطد ؾأداب: اؿًيبٸ(،

ٌٸ ساٍ(. ٞٸ ع٢ً ن  إىل نتاب ايؿًُػاْ
ُٸٓإ ض٣٩  ٞٸ نتابإ ؾتٛا٥ٝٸإ ٜته ٕٸ ضغاي١ ابٔ بابٜٛ٘ ٚنتاب ايؿًُػاْ ٬ٜٚسٳغ أ
ادتٗازٜٸ١ يف املػا٥ٌ اـ٬ؾٝٸ١ نُا ٜعٗط مب٬سع١ َا ْكً٘ ايع١َ٬ يف كتًـ ايؿٝع١ 

ٚٸٍ.عٔ   ا٭

 َجٌ نتاب مجٌ ايعًِ ٚايعٌُ.( 4)
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ٌّ ،ُ إلَٔه يف الركسٚكنا ىطب: فقَاٛ حلب (الجاىٔ٘)  ّالظاٍس أ
 .(1)املساد بعطَه

.ّٕ ٌّ ميطلقَه يف اإلىكاز أٓطًا كالم  ّالظاٍس أ
ٌّ ًّ أ املفٔد قاٜل بَرا القْل يف تصخٔح االعتقاد ّكرلك  ّزّبنا ُظ
ٍّْ خطأ، فإّىَنا إّىنا قاال بعدو دْاش التقلٔد يف  .احملّقق يف املعازج

 .(2)األصْل
ًٛ مًثني املتأّخسًٓ املعسّفني باألّد: بعض احمل(الجالج٘)  خبازّٓني ابتدا

 ّٖ ّتبعُ علٙ  ،(3)يف الفْاٜد املدىّٔ٘ (ٍـ 1033ت )احملّدخ االضرتاباد
ميَه أبسش  ،خبازّٓني كصاحب الْضاٜل ّخالفَه آخسٌٍّرا بعض األ

                                                                                       

ّٕ الفقُٔ، حٔح ُحكٕ عيُ ( 1) ّٖ الفازض ّٖ بً كسد ّٖ بً عكرب ميَه الشٔخ كسد

ّٕ أّىُ كاٌ ٓقْل  بْدْب االدتَاد عٔيًا ّعدو دْاش التقلٔد ّقسأ علٙ الشٔخ الطْض
 (. 9 :ْابات )الحظ مقّدم٘ غئ٘ اليصّعّبٔيَنا مكاتبات ّضؤاالت ّد

( إىل ابً شٍسٗ 41/ 1 :احلدٓج٘الطبع٘ ّقد ُىطب ٍرا القْل يف ٍامش الركسٚ )
ٌّ اليظس فُٔ ّّل كتاب القطاٛ ) يف الػئ٘، ّكأ ّلكً ال . (434ص: إىل ما ذكسِ أ

فإّىُ ذكس أّىُ ال جيْش احلكه إال بالعله ّقال: )ّمً حكه  ،دالل٘ لكالمُ علٙ ذلك
 ٌّ بالتقلٔد مل ٓقطع علٙ احلكه مبا أىصل اهلل( بل لعّل يف ٍرا التعبري إشعازًا بأ
للخكه خصْصّٔ٘ يف عدو دْاش كْىُ عً تقلٔد. ّمجلُ كالو أبٕ الصالح احلليّب يف 

 .نا ٓعّد كتاب الػئ٘ زضال٘ عنلٔ٘ لُ، فتأملُ زّب. علٙ أّى(424 )ص: قُيف الف الكايف
 الحظ تْضٔح ذلك يف األضٝل٘ ّاألدْب٘ املركْزٗ يف آخس ٍرا البخح.( 2)

 .29 :الفْاٜد املدىّٔ٘( 3)
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 .(1)اؿسا٥ل سبٖٚٛ قا ،خباضٜٸني ع٢ً اٱط٬مؾكٗا٤ ا٭
ٕٸ قسَا٤ احملسٸثني نايكسٚم ناْٛا  ٟٸ أ ٔٸ احملسٸخ ا٫غرتاباز ٚقس ظ

 َٔ نًُات َٛاقؿ٘ اغتعٗاضٕٛ بعسّ دٛاظ ايتكًٝس، ع٢ً عازت٘ يف ٜكٛي
 قسا٢َ احملسٸثني.

ٔٸ ٖصا ايكٍٛ يٝؼ قشٝشّا.  ٚيه
ٕٸ ٕٸ ايٛانض َٔ ؾإ  ،ع٢ً ايؿكٝ٘ ا٫عتُاز ظظٛا قا٬ّ٥ نإ ايكسٚم أ

ُٸٔ  ،ايؿكٝ٘ حيهطٙ ٫ َٔٚ ٚاملكٓع اهلسا١ٜ َجٌ ؾتٛا٥ٝٸ١ نتبّا أٓيـ ٚقس ٜٚته
 .ايطنا  أخباض ٚعٕٝٛ ٚايعًٌ اـكاٍ نتاب٘ َجٌ ي٘ ؾتا٣ٚ نتب٘ غا٥ط

ٕٸ ايصٟ ٜك٣ٛ عٓسٟ)ٜٚعبٸط َهطٸضّا  َٚا ٜؿب٘ شيو َٔ ايتعابري  (أ
ٕٸ شيو ٖٛ ضأٜ٘ ايؿدك ٍٸ ع٢ً أ ٚقس ٜتططٸم يتدط١٦ آخطٜٔ ٞٸ، مٓما ٜس

 ٜػع٘ املكاّ. ٫ تٛنٝض ٚيصيو ؾاشإ، بٔ ٚايؿهٌ نايهًٝينٸ ؾتاٚاِٖ يف
 َٔ ؾِٗ بعض ا٭خباض املٓع َٔ ايتكًٝس. تٖٚصٙ اؾُاع١ اْطًك

ٕٸ ٖصا ايكٍٛ نُا ٖٛ ؾاشٸ يس٣ اٱَاَٝٸ١ ؾإْٸ٘ ؾاشٸ  ٜٚٓبػٞ إٔ ٜٴعًِ أ
ٕٸ مجٗٛضِٖ ستٸ٢ ايػً ؿٝٸ١ َِٓٗ قا٥ًٕٛ ظٛاظ تكًٝس عٓس أٌٖ ايػٓٸ١، ؾإ

 ، ٚإْٸُا خايـ ؾٝ٘ ايكًٌٝ.(2)اجملتٗس
                                                                                       

 غٝأتٞ ْكٌ ن٬َ٘ قطٜبّا.( 1)

َٸ(: )335/ ١ُ٥2 يًبشٛخ ايعًُٝٸ١ ٚاٱؾتا٤ )نُا يف ؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا( 2) ا ٚأ

ُٔ ايتكًٝس هل٪٤٫ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١ ــ ٜعين أبا سٓٝؿ١ َٚايو ٚايؿاؾعٞ ٚأمحس ــ ؾ
ًٓس أٚثل ؾإْٸ٘ ُٓهٜٔت مل ٚإٕ بايسيٌٝ، ا٭خص عًٝ٘ ٚدب بسيٌٝ اؿلٸ ٜأخص إٔ ميهٔ  ٜك
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 لٔد يف الدلٔلزجْع القْل مبيع التقلٔد إىل قبْل التق

ٌّ إجياب ذكس الدلٔل للنطتفيت ٓسجع  مًــ  (األمس الثاىٕ)ّأّما  أ
ٓبتين  فبٔاىُ ــ إىل تقلٔدِ للنفيت يف الدلٔل ّلٔظ إىل إىكاز أصل التقلٔد

 .. على مقّدمتني
كطب  بْجْب ٓقْلْا مل التقلٔد عً املاىعني ٌّأ @األّىل املقّدمة
ّٕ التخّصص ٓصف  أٌ بّد ال إّىُ @ّإّىنا قالْا الياع، مجٔع على الفقَ

 بداللة الفقُٔ. الدلٔل على فٔعتندٌّ للياع علُٔ ٓعتند الرٖ الدلٔل الفقُٔ
مامٔة مً اإل املاىعني ٍؤالء حّجة ىقل مً مجٔع كلنات صسٓح ٍّرا

 .(1)ّغريٍه

                                                                                                                                                                                        

 .(:1/ ;)ّالحظ أٓطًا  أٍل العله عيدِ حطب إمكاىُ(.
 .. و جْاش التقلٔد مً غري اإلمامّٔةٕ بعض كلنات القائلني بعدأتما ٓ ّيف (1)

ّٕ ــ قال 1 ّٖ الػْكاى  أٖ مً ــ )كاٌ املقّصس ميَه @(<>8 @الفحْل )إزغاد يف الصٓد

فٔفتُٔ باليصْص  لُ، تعسض اليت املطألة عً العامل ٓطأل ــ األّىل القسٌّ يف الياع
طلب  مً باب ٍْ بل غٕء، التقلٔد يف مً لٔظ ّالطّية، ٍّرا الكتاب مً ٓعسفَا اليت

 حكه اهلل يف املطألة ّالطؤال عً احلّجة الػسعّٔة(.

 (@ )ّإٌ مل ٓكً مً أٍل?=9/ 1زضا يف فتاّاِ )زغٔد ــ ّقال الػٔخ حمّند  8
الفَه ّعسض لُ أمس كاٌ علُٔ أٌ ٓطأل مً ٓثق بدٓيُ ّعلنُ عً قْل اهلل ّزضْلُ 

 يف ذلك فريُّٓ لُ ّٓبًّٔ لُ معياِ(.
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ٕٸ يف ايٓاؽ َٔ َٓع َٔ ا٫غتؿتا٤، ): (1)قاٍ ايػٝٸس املطته٢ اعًِ أ
ٕٸ ٞٸ ٚظعِ أ بأسهاّ ؾطٚع اؿٛازخ،  جيب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ عاملّا ايعاَ

 .(ع٢ً ططٜك١ ا٫غتس٫ٍ يٝٓبٸُٗ٘ا ٜطدع املػتؿيت إىل املؿيت ٚإْٸ
املدايؿني يف شنط قٍٛ  (2)يف ايصنط٣ (ٖـ 789ت )ٚقاٍ ايؿٗٝس 

ضمح١ اهلل )ٚخايـ ؾٝ٘ بعض قسَا٥ِٗ ٚؾكٗا٤ سًب )ؾٛاظ ايتكًٝس: 
مجاع اٱ مبعطؾ١ ؾٝ٘ ٚانتؿٛا ا٫غتس٫ٍ عٛاّاي ع٢ً أٚدبٛاؾ (عًِٝٗ

اؿاقٌ َٔ َٓاقؿ١ ايعًُا٤ عٓس اؿاد١ إىل ايٛقا٥ع، أٚ ايٓكٛم 
ٕٸ ؾكس اؿط١َ َع  ا٭قٌ يف املٓاؾع اٱباس١، ٚيف املهاضٸ ايعاٖط٠، أٚ أ

 .(قاطع يف َتٓ٘ ٚز٫يت٘، ٚايٓكٛم قكٛض٠ ْلٸ
ايتكًٝس املطخٻل ؾٝ٘ ٖٓا ): (3)ٚقاٍ قاسب ايٛغا٥ٌ يف ن٬ّ ي٘

ٔٸ،  ٖٚصا ٚانض، إْٸُا ٖٛ قبٍٛ ايطٚا١ٜ ٫ قبٍٛ ايطأٟ ٚا٫دتٗاز ٚايع
 .(ٚشيو ٫ خ٬ف ؾٝ٘
ٞٸ أ: املكسٸ١َ ايجا١ْٝ ٞٸ ٫ ٜٓؿٞ عٔ ايعاَ ٕٸ شنط ايؿكٝ٘ زيًٝ٘ يًعاَ

ٞٸ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜتبٝٸٔ متاَٝٸ١  ٕٸ ايعاَ قؿ١ ايتكًٝس ٚا٫تٸباع، ٚشيو ٭
ايسيٌٝ بٓؿػ٘ ٫ستٝاز شيو إىل ايتدكٸل، ؾٗصا ٜؿب٘ إٔ ٜبٝٸٔ ايطبٝب 
ٕٸ شيو ٫ ٜٓؿٞ  يًُطٜض ايكطا٥ٔ اييت اعتُسٖا يتؿدٝل َطن٘، ؾإ

                                                                                       

 .796/ 2 :ايصضٜع١ يف أقٍٛ ايؿك٘( 1)

 .41/ 1 :( شنط٣ ايؿٝع2١)

 .95/ 18 :ايؿٝع١ٚغا٥ٌ  (3)
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ٕٸ املطٜض ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜعًِ  قؿ١ ا٫تٸباع ٭ٌٖ اـرب٠ عٔ املطٜض، ٭
  .بكشٸ١ تًو ايكطا٥ٔ َٔ عسَٗا َٚس٣ ٚدٛز َا ٜعاضنٗا

ػب ق٠٬ اؾُع١ تعّٝٝٓا يف عكط ايػٝب١ يكشٝض )ؾًٛ قاٍ ايؿكٝ٘: 
٫ ػب ق٠٬ اؾُع١ تعّٝٝٓا يف عكط ايػٝب١ )، ٚقاٍ ايؿكٝ٘ اٯخط: (ؾ٬ٕ

٫ تكضٸ ق٠٬ اؾُع١ يف عكط ايػٝب١ )، ٚقاٍ ثايح: (ٞٸهصا٥يًسيٌٝ اي
ٞٸ ئ ٜؿدٸل َس٣ متاَٝٸ١ ايسيٌٝ بطبٝع١ اؿاٍ.ؾ (يسيٌٝ نصا ٕٸ ايعاَ  إ

ٕٸ ايكٍٛ :ميهٔ ايكٍٛ ّاإش ٞٸ  ــ إ بًعّٚ ٚقـ اجملتٗس زيًٝ٘ يًعاَ
ٞٸ ايسيٌٝ ٕٸ ايتكًٝس ع٢ً نطبني يف سكٝكت٘ ٜطدع ــ يٝتبع ايعاَ  .. إىل أ

ٞٸ. 1  ــ تكًٝس يف اؿهِ ايؿطع
ٞٸ. 2  ــ تكًٝس يف ايسيٌٝ ايؿطع

ٚٸٍ ؾاملؿٗٛض ٜطٕٚ ٖٚ٪٤٫ ٜٛدبٕٛ  ،قشٸ١ ايتكًٝس بايٓشٛ ا٭
 .ايتكًٝس ع٢ً ايٓشٛ ايجاْٞ

ٕٸ ٚ ٕٸ ٫ ٜػٝٸط َٔ دٖٛط ا٭َط ؾ٦ّٝا املكساض ٖصاايٛاقع أ ، مبع٢ٓ أ
 ٖٓاى اتٸباعّا ٚتكًٝسّا يف ايبني ٚيٛ نإ يف تؿدٝل ايسيٌٝ.

ٕٸ َٔ ٜٓهط عًُٝٸ١ ا٫دتٗاز ٞٸ ٚبصيو ٜتبٝٸٔ أ ٚايتكًٝس  ايتدكٸك
إْهاضّا سكٝكٝٸّا غٛا٤ يف َػت٣ٛ ايؿت٣ٛ أٚ يف َػت٣ٛ زيٌٝ ايؿت٣ٛ  متاَّا

ُٸ١ إىل عكطْا  كايـ ٱمجاع ؾكٗا٤ املصٖب َٔ بسا١ٜ عكط ا٭٥
ٞٸ  :ٚيٝؼ يف قٍٛ َٔ قاٍ .اؿانط إْٸ٘ ٫ بسٸ َٔ شنط املؿيت ايسيٌٝ يًعاَ

ٞٸ ايسيٌٝ ــ َٛاؾك١   املصنٛض. يٲْهاض ع٢ً ايٛد٘ــ يٝتبع ايعاَ
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ّٞ هلرا ايكٍٛعدّ ٚ  جٛد َع٢ٓ َعكٍٛ ٚعًُ

ّٕ ايكٍٛ بعدّ جٛاش تكًٝد ايفكٝ٘ يف اإلفتاء ٚيصّٚ أ: (األَس ايثايث)
ًّد ع٢ً ديًٝ٘ ٖٛ يف حّد ْفط٘ غري َعكٍٛ  .ٚقٛف املك

إجياب إٔ ٜكف ايٓاع  ــ نُا ذنسْا ــ إذ يٝظ املكصٛد بٗرا ايكٍٛ
دّصص يف ايفك٘، إذ نًِّٗ يف املطائٌ ايػسع١ّٝ ع٢ً األدّي١ ٚقٛف املت

ّٞ َٔ مجٝع ايٓاع يف  َٔ ايٛاضح عدّ َطًٛب١ّٝ ايتدّصص ايفكٗ
ّٟ دٜٔ آخس ألّْ٘ غري َكدٚز يهثري َِٓٗ، ٖٚٛ ٜعٝل  ؛اإلضالّ ٚال يف أ

 ايٓاع عٔ أعُاهلِ اييت ٜستصقٕٛ َٓٗا.
ٚإُّْا املساد بٗرا ايكٍٛ نُا صّسحٛا ب٘ إٔ ٜرنس ايفكٝ٘ املتدّصص 

ّٞٚايديٌٝ ايػس ايّٓص ّٞ. ع  يًٓاع فٝعتُد ايٓاع ع٢ً ايديٌٝ ايػسع
 .. ٚذيو يٛجٗني، ٖٚرا ايطسح أٜضًا ضعٝف جّدًا

ّٚاًل:  ّْ٘ يٝظ ٖٓاى فسم بني إٔ ٜبّٝٔ اجملتٗد يًُهًّف زأٜ٘ أٚ ٜبّٝٔ إأ
ايديٌٝ ايرٟ اعتُدٙ، فُفاد نالّ اجملتٗد زأٟ َطتٓد إىل ديٌٝ، أٚ ُقٌ 

ّٞ حبطب زأٜ٘ ٚفُٗ٘ ٚت ػدٝص٘، يهّٓ٘ إذا ذنس ٚجٛد ديٌٝ غسع
ّٞ ع٢ً اإلمجاٍ،  ّٞ فكط اضتبطٔ ذيو قٝاّ ايديٌٝ ايػسع احلهِ ايػسع

ّٞ قائِ ع٢ً احلس١َفُؤّداٙ أّْ٘ ح (حيسّ نرا) :فإذا قاٍ  ؛ساّ يديٌٝ غسع
ّٕ غٗاد٠ اخلبري املتدّصص ع٢ً غٞء  ّٞتأل  سجع إىل قٝاّ ديٌٝ ختّصص

  .ع٢ً َا ٜػٗد ب٘ نُا ٖٛ ظاٖس
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ٞٸ تؿك٬ّٝ ؾٗٛ ٜإشا ش٘ نُا أْٸ  تهُٔنط ايسيٌٝ ع٢ً اؿهِ ايؿطع
ٕٸ ;َ٪زٸاٙضأٟ ايؿكٝ٘ يف تؿدٝل  ل ع٢ً قٝاّ ؾٗاز٠ اـبري املتدكٸ ٭

نٕٛ ضأٜ٘ َٛاؾكّا هلصا ايسيٌٝ ست٢  ع٢ً ؾ٤ٞ ٜعطٞكٞ زيٌٝ ؽكٸ
 . ح بصيوٚإٕ مل ٜكطٸ

ُا ٘ إْٸ٭ْٸ ;شنط ايسيٌٝ بايتؿكٌٝ يًُهًٓـ ٫ ٜٓؿع املهًٓـ ؾ٦ّٝاٚ
ع٢ً ؾإشا داظ يًُهًٓـ إٔ ٜعتُس يف متاَٝت٘ ع٢ً ؾٗاز٠ ايؿكٝ٘،  ٜعٍٛ

ٝ٘ يف َا ي٘ إٔ ٜعتُس عً ٘ جيٛظؾإْٸايصٟ ٜصنطٙ  ايؿكٝ٘ يف متا١َٝ ايسيٌٝ
 .َٔ ايسيٌٝ َٔ ايؿت٣ٛ اييت ٜؿيت بٗا اغتٓتذ٘

ٕٸ إٚثاّْٝا:  ًٓس ع٢ً زيٌٝ ايؿكٝ٘ أٜهّا غري َٝػٛض، ٭ ٕٸ ٚقٛف املك
ٌٸ َهًٓـ إٔ ٜهٕٛ يف َػت٣ٛ ٜػتٛعب َكته٢ شيو أْٸ٘ جيب ع ٢ً ن

 ايسيٌٝ ايصٟ ٜصنطٙ اجملتٗس، ؾٝذب عًٝ٘ َطادع١ ايهتب ا٫غتس٫يٝٸ١.
يف َعطؾ١ َج٬ّ: جيب ع٢ً املهًٓـ ايصٟ ٜػتعني بكاسب اؾٛاٖط 

ٞٸ  إىل دعا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ إٔ ٜط دٛاٖط ايه٬ّ بس٫ّ عٔ نتاب٘ ايؿتٛا٥
ًٓ(لا٠ ايعباز) ٞٸ إىل ؾطس٘ ، ٚإٔ ٜطدع املك  ع٢ًس يًػٝٸس احملٓكل اـ٥ٛ

 ايعط٠ٚ بس٫ّ َٔ ضغايت٘ َٓٗاز ايكاؿني.
ٟٸ ايصٟ اعتُسٙ اجملتٗس  ٕٸ ؾِٗ املهًٖـ يًسيٌٝ ايٓعط ٫ٚ ؾٓو يف أ
ٜكتهٞ إٔ ٜسضؽ ايعًّٛ ايؿطعٝٸ١ بسضد١ ٜهٕٛ ع٢ً ؾه١ًٝ َعتسٸ بٗا، 

ايتكًٝس  ١عطَ ايكا٥ٌ ًٜتعّ ٫ٚ قطعّا، ايٓاؽ ع٢ً جيب ٫ أَط ٖٚصا
 نكاسب ايٛغا٥ٌ بٛدٛب شيو.
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ٚمٓما ٜٛنض عسّ َعكٛيٝٸ١ ٖصا ايكٍٛ يف ْؿػ٘ ٚدٛز تٗاؾت بني 
 أقٛاٍ املاْعني ٚمماضغاتِٗ.

أْٸو تطاِٖ َٔ سٝح ايكٍٛ ٜٓهطٕٚ اؿاد١ إىل  :يف شيو ٘ٚايٛد
ٞٸ ا٫دتٗاز ٚيهٓٸو ػسِٖ قس بصيٛا دٗٛزّا نبري٠ّ ، ٚايتكًٝس ايتدكٸك

ٚاملُاضغ١ ؾٝ٘ عرب عؿطات ايػٓني، ٚتٛقٸًٛا إىل يف ؼكٌٝ ايعًِ 
بأْؿػِٗ يف بعض غبل، ٚقس ٚقؿٛا  ا ََٔٛاقـ ؾكٗٝٸ١ خايؿٛا ؾٝٗ

اؾٗس ايصٟ بصيٛٙ يف ٖصا ايؿإٔ ٚزٚض ٖصا اؾٗس يف ايٛقٍٛ  نًُاتِٗ
 يف َكسٸَتٗا. ايٛغا٥ٌ قاسب شنطٙ َا ْعري ،إيٝٗا ٚقًٛا اييت ايٓتا٥ر إىل

بصيٛا دٗسّا دٗٝسّا بايؿعٌ، ٚاغتسضنٛا ع٢ً ٚٚاقع اؿاٍ أْٸِٗ قس 
 ٔ قبًِٗ بعض َا ؾاتِٗ ٚناْٛا بصيو قٓككني يف عًِ ايؿك٘ ؾع٬ّ.َٳ

إْٸ٘ ٫ ساد١ يف ايٛقٛف ع٢ً اؿهِ  :ٚيهٓٸِٗ َع شيو ٜكٛيٕٛ
ٞٸ شنط  ٞٸ بٌ ٜهؿٞ يف َعطؾ١ اؿهِ ايؿطع ٞٸ إىل اؾٗس ايتدكٸك ايؿطع

 ري٠ مبا ٜصنطٙ.ايؿكٝ٘ يسيًٝ٘، ؾٝهٕٛ ايٓاؽ ع٢ً بك
ٚنصيو ػسِٖ جيٝبٕٛ عٔ املػا٥ٌ ايؿطعٝٸ١ اييت تطز عًِٝٗ 
ٜٚبسٕٚ ؾٝٗا كايؿتِٗ يػا٥ط ايعًُا٤ يف بعهٗا، ٚقس ٜصنطٕٚ يف بعهٗا 

 .(1)ٜٚكتكطٕٚ يف بعض آخط ع٢ً اٱؾتا٤ايسيٌٝ إمجا٫ّ 
                                                                                       

ٟٸ ايصٟ أس٢ٝ ايكٍٛ مبٓع ايتكًٝس بني( 1)  ٫سغ نًُات احملسٸخ ا٫غرتاباز

( َٚا بعسٖا، ؾكس 573ثني املتأخٸطٜٔ يف ايؿٛا٥س املسْٝٸ١ ٚايؿٛاٖس املٓهٝٸ١ )م:احملسٸ
ٌٸ اـ٬ف ايععِٝ، ؾكاٍ  غأٍ عٔ َػأي١ ٚدٛب ق٠٬ اؾُع١ اييت ٖٞ ق



 

 

 
 

 017 
 
 
 

 

 

 حبث حول التقلد    ......................................................
 
 

عٔ ٚد٘ يعّٚ اتٸباعِٗ زٕٚ اتٸباع َجٌ ايؿٝذ  س٦ٓٝصٺ ؾٝكع ايػ٪اٍ
ٞٸ ٚا ٞٸ ٚايؿٝذ ا٭ايطٛغ ٟٸ، ؾٌٗ ٭ْٸِٗ ٜصنطٕٚحملٓكل اؿًٓ  غايبّا ْكاض

ُٸ١  ٕٸ شيو ٖٛ املػتؿاز مٓما ٚضز عٔ ا٭٥ ع٢ً اٱمجاٍ؟ ؾًٛ شنط  أ
 عٔ اتٸباعِٗ. اٱؾهاٍ اضتؿع ايؿت٣ٛ نُٔ يف اؾ١ًُ ٖصٙ َجٌ اٯخطٕٚ

ــ بًعّٚ اتٸباع ايؿكٝ٘ يف ايسيٌٝ ٫ يف  ٕٸ ٖصا ايكٍٛٚبصيو ٜعٗط أ
َٸٌ ؾٝ٘ دٝٸسّا. يؿت٣ٛ ــفطٸز ا  سٓكّا يٝؼ ق٫ّٛ َتُاغهّا عٓس ايتأ

                                                                                                                                                                                        

 َا اختاضٙ ايؿٗٝس ايجاْٞ (: )املػتؿاز َٔ ن٬ّ أقشاب ايعك١ُ 573)م:
اؾُع١ ٚايعٗط: )ٖصا ايكٍٛ يف ضغاي١ اؾُع١(. ٚقاٍ عٔ ايكٍٛ بايتدٝري بني  )ضٙ(

ٚأؾباٖ٘ َٔ اـٝا٫ت ايعٓٸٝٸ١ اييت ٫ ٜٴعتُس عًٝٗا(. ٚغٴ٦ٌ عٔ ٚدٛب اهلذط٠ َٔ 
ٌٸ ايصٟ ٫ ٜتُٓهٔ املهًٓـ َٔ اٱتٝإ بك٠٬ اؾُع١ ؾكاٍ )ػب عًٝ٘ املٗادط٠  :احمل

 يهٔ إشا مل ٜهٔ سطز بٝٸٔ يف املٗادط٠(. ٚغٴ٦ٌ عٔ قٛي٘ يف تككري املػاؾط يف... 
ايربٜس ٖٚٛ أضبع ؾطاغذ، ؾكاٍ: )سكٌ يٞ ايٝكني بأْٸ٘ جيب ايتككري يف أضبع١ 
ؾطاغذ، ٚبأْٸ٘ ٫ ٜؿرتط ايطدٛع يَٝٛ٘ يف شيو َٔ تتبٸع ن٬َِٗ )قًٛات اهلل 

ٕٸ املطاز  ا٭سازٜح املؿت١ًُ ع٢ً مثا١ْٝ ؾطاغذ إٔ ٜهٕٛ ايصٖاب  َٔعًِٝٗ( ٚبأ
ؿب٠ٛ: )غٝام ن٬َِٗ )قًٛات اهلل ٚقاٍ يف غ٪اي٘ عٔ ا ،أضبع١ ٚاٱٜاب أضبع١(

عًِٝٗ( ا٫قتكاض ع٢ً َا اغتعًُ٘ املٝٸت يف ظَٔ سٝات٘ َٔ ا٭ؾٝا٤ املصنٛض٠، ؾهتب 
ُٸ١ ٜكتهٞ إٔ تٴشػٳب تًو ا٭ؾٝا٤ ع٢ً ايٛيس َٔ ْكٝب٘،  اؿسٜح ٚؾعٌ بعض ا٭٥

..(. ٖٚهصا ٜكٍٛ يف غا٥ط املػا٥ٌ:  ٚنصيو غٝام بعض أقٛاهلِ قطٜض يف شيو
ٕٸ ايػا٥ٌ يتًو املػا٥ٌ )اؿلٸ  نصا ٚاملدتاض نصا ٜٚٴػتؿاز َٔ ن٬َِٗ نصا(. عًُّا أ

 َٓ٘ ٚقؿ٘ قاسب ايٛغا٥ٌ بأْٸ٘ نإ ؾان٬ّ عاملّا ثك١ّ قاؿّا ظاٖسّا عابسّا ٚضعّا ؾكّٝٗا
 (.546..( نُا دا٤ يف َكسٸ١َ طبع١ تًو املػا٥ٌ يف شٌٜ ايؿٛا٥س املسْٝٸ١ )م:
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 َٓاؾ٧ ايكٍٛ بعسّ دٛاظ ايتكًٝس

ٞٸ  ٕٸ دٛاظ ايتكًٝس َٚؿطٚعٝٸت٘ أَط ٚانض ٚبسٜٗ قس عطؾٓا َٔ قبٌ أ
ٚعًٝ٘ ٜكع ايػ٪اٍ عٔ ٚد٘ سسٚخ قٍٛ مجاع١ بعسّ ، ع٢ً اٱمجاٍ
 دٛاظ ايتكًٝس؟

 .. كٍٕٛٸ ٖٓاى عسٸ٠ َٓاؾ٧ هلصا ايأ :ايٛاقع

ٞٸ 1 ٞٸ ايه٬َ  ٖٚٛ قبض ايتكًٝس.، ــ املٓؿأ ايعكً
ٞٸ ــ املٓؿأ 2 ٟٸ ايعكً  ايسٜٔ ٚؾطٚع٘. أقٍٛ بني املكاض١ْ خ٬ٍ َٔ ايٓعط
ٟٸ 3 ٞٸ.، ــ املٓؿأ ايؿهط  ٖٚٛ غٗٛي١ عًُٝٸ١ ا٫غتٓباط ايؿكٗ
ٞٸ املٓؿأ ــ 4  َٓٗا شيو. ُؾِٗ اييت ٚا٭خباض اٯٜات بعض ٖٚٛ ،ايٓكً

 

ٞٸ يًتكًٝسازٸعا٤ ايكب  ض ايعكً

ٚٸٍ) ٞٸ(املٓؿأ ا٭ ٞٸ َٔ باب ايكبض ايعكً ٖٚٛ ازٸعا٤ قبض ، : ٚد٘ عكً
مبع٢ٓ اتٸباع ايػري َٔ غري  ــ نُا عطٸؾٛٙــ ٭ْٸ٘  ;ايتكًٝس عهِ ايعكٌ

ٚايعكٌ ٜط٣ أْٸ٘ ٫ بسٸ يٲْػإ إٔ ٜتُػٸو باؿذٸ١ ٜٚبين عًٝٗا.  ،سذٸ١
 .(1)ًُٓنيشٴنط ٖصا ايسيٌٝ يف ن٬ّ بعض املته ٚقس

ٕٸ عًُٝٸ١ ايتكًٝس إْٸُا ٖٞ   ــ يف اؿكٝك١ــ ٖٚصا ا٫ْطباع خطأ، ٭

                                                                                       

 .798/ 2 :يف ايصضٜع١ يف أقٍٛ ايؿك٘ طته٢نُا ْكً٘ ايػٝٸس امل( 1)
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اقتؿا٤ بؿهٌ غري َباؾط يًشذٸ١ اييت ٜػتٓس إيٝٗا ايعامل املتدكٸل، 
ِٸ ٜٴ ؿرتط ؾٝٗا إٔ ٜهٕٛ ا٫تٸباع ملٔ نإ َتٸكؿّا بايتدكٸل َٚٔ ثٳ

إْٸُا ٖٞ ٚاـرب٠ ايهاؾ١ٝ. ؾك١ُٝ قٍٛ ايعامل يٝؼ بايٓعط إىل ؾدك٘ ٚ
 بايٓعط إىل ؽكٸك٘ ٚآط٬ع٘ ٚاؿذٸ١ اييت ٜػتٓس إيٝٗا.

ٞٸ يف ايتؿٓٝع ع٢ً  ،ْعِ ٖٓاى َٔ ٜػتعٌُ ا٭غًٛب اـطاب
ايتكًٝس، ٜٚٓتكل مٓمٔ ٜطدع إىل املتدكٸكني يف ايؿك٘ ستٸ٢ نأْٸ٘ ٜٓايف 

ابتعاز عٔ املٓٗر فاؾا٠ يًُٓطل ٖٚٚصا ا٭غًٛب  ايطؾس ٚايعك٬ْٝٸ١.
ٞٸ ٚاغ بايعك٬ْٝٸ١ اييت تكتهٞ ْعِ ايتعًِٓ ٚايتعًِٝ ع٢ً تٗا١ْ ايعًُ

ٕٸ زأب  سٝح، أغاؽ ايتدكٸل يف ايعًّٛ نًٓٗا عًُٓا َٔ قبٌ أ
٢ً ا٫عتُاز ع٢ً ؽكٸل اٯخطٜٔ مٓمٔ ٫ ؽكٸل ي٘ عايعك٤٬ مجٝعّا 

 َعيف غا٥ط ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠، ٖٚٛ دع٤ َٔ عًُٝٸ١ تهاٌَ ايٓاؽ بعهِٗ 
أنجط ضؾسّا مٓمٔ ًٜر يف ٜهٕٛ املٛثٛم ب٘ َٚٔ ٜتٸبع املتدكٸل  ،بعض

 املٛنٛعات ايتدكٸكٝٸ١ َٔ غري ؽكٸل ي٘ ؾٝٗا.
 

 املكاض١ْ بني ايتكًٝس يف أقٍٛ ايسٜٔ ٚؾطٚع٘

ٞٸ آخط َٔ باب املكاض١ْ ايعكًٝٸ١ بني أقٍٛ (املٓؿأ ايجاْٞ) : ٚد٘ عكً
 ايسٜٔ ٚؾطٚع٘.
ٕٸ املعطٚف يس٣ أٌٖ ايعًِ أْٸ٘ ٫ جيتع٨ بابٝإ شيو يتكًٝس يف : أ

ٌٸ َهًٖـ َٔ ايتبكٸط ٚايتشٓكل َٔ ٖصٙ  أقٍٛ ايسٜٔ، بٌ ٫ بسٸ يه
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 ا٭قٍٛ، ؾٝكـ ع٢ً زيٌٝ ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ ٚقسم ايطغٍٛ 
بايسيٌٝ  هتؿ٢ٜٴ ،ْعِ ٚاؾعا٤. يًشػاب املعاز يف اٱْػإ ٚضدٛع

ٞٸ ٚايها٥ٓات ع٢ً  ايهٕٛ ز٫ي١ ٚدٛٙ َٔ ايٓاؽ سٙجي َا قبٌٝ َٔ اٱمجاي
 ايطغٍٛ  عٔ ا٭خباض تٛاتط َٔــ  ٚيٛ إمجا٫ّــ  جيسْٚ٘ َٚا ،عاىلاهلل ت

 ٚز٥٫ٌ سٓكاْٝٸت٘، ٚقٝاّ ْكٛم ٜكٝٓٝٸ١ ع٢ً املعاز.
ٕٸ سهُٗا سهِ أقٍٛ ايسٜٔ،  :ٚعًٝ٘ ٜٴكاٍ يف ؾإٔ ؾطٚع ايسٜٔ إ

ؾاملؿطٚض إٔ ٜهٕٛ املطًٛب ؾٝٗا أٜهّا ايتبكٸط املباؾط بايٛقٛف ع٢ً 
 زٕٚ ا٫عتُاز ع٢ً اٯخطٜٔ ؾٝ٘.ــ اٱمجاٍ  ٚيٛ ع٢ً غبٌٝــ ايسيٌٝ 

ٕٸ أقٍٛ ايسٜٔ ٚؾطٚع٘ ن٬ُٖا ؾإٔ زٜينٸ، ٚٚد٘ املكاض١ْ : أ
ٞٸ  ؾاملؿطٚض إٔ ٜهٕٛ سهُُٗا ٚاسسّا، ؾًُاشا جيب ايٓعط ا٫غتس٫ي

 يف ا٭قٍٛ، ٫ٚ جيب َجً٘ يف ايؿطٚع؟
 ،: بٛدٛز ايؿطم بني أقٍٛ ايسٜٔ ٚؾطٚع٘ٚاؾٛاب عٔ شيو

ٞٸٜٚبٝٻ ٚطٛضّا ع٢ً أغاؽ ايسيٌٝ  ،ٔ ٖصا ايؿطم طٛضّا بايسيٌٝ ايعكً
ٞٸ  .. ايٓكً

ٞٸ ؾٗٛ ميهٔ بٝاْ٘ بعسٸ٠ بٝاْات َٸا ايسيٌٝ ايعكً  .. أ
ٚٸٍ  ٚدٛز اهلل غبشاْ٘) َٔ ٕٸ ا٭َٛض ايعكا٥سٜٸ١ احملسٸز٠أ: ايبٝإ ا٭
متجٸٌ آؾاقّا  (خط٣أ٠ َطٸ ٚعٛز اٱْػإ إىل اؿٝا٠ ٚقسم ايطغٍٛ 

ٟٸ تبكٸط اٱْػإ بؿأْٗا ستٸ٢ ٜعًِ نٝـ ٜعٝـ  ،خطري٠ّ َٔ ايهطٚض
  .املطًٛب ؾٝٗا ايتبكٸط يٲْػإ حيٓكل ٫ اٯخطٜٔ ٚاتٸباع .ٜٓتٗٞ أٜٔ ٚإىل
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َٸا ؾطٚع ايسٜٔ ؾًٝػت ٖٞ إ٫ اغتشكاقات عًُٝٸ١ َت٢ ضعاٖا  ٚأ
 اٱْػإ يف غًٛن٘ ٚؾ٢ بتًو اؿكٛم ٚسٓكل املكًش١ املٓعٛض٠ ؾٝٗا.

ِٸ أ: ْٞايبٝإ ايجا ُٸ١ يًػا١ٜ، َٚٔ ثٳ ٕٸ ا٭َٛض ايعكا٥سٜٸ١ أَٛض َٗ
 سٳٻٚيٛ بٓػب١ استُايٝٸ١ ن١ًٝ٦، ؾ٬ بٴؾٝٗا ٜٛدب ايعكٌ ايتشطٸظ عٔ اـطأ 

ا٫خت٬ف  بعس املباؾط ايتشٓكل ع٢ً ٜتٛٓقـ ٖٚٛ ،ؾٝٗا اؾعّ َٔ سكٍٛ
  .ؾٝٗا

َٸا ا٭َٛض ايؿطعٝٸ١ ؾٗٞ يٝػت بتًو ايسضد١ َٔ اـطٛض٠، ؾًٛ  ٚأ
 قع اـطأ ؾٝٗا نإ املهًٓـ َعصٚضّا ؾٝ٘.ٚ

ٕٸ املطًٛب يف أقٍٛ ايسٜٔ ٖٛ ا٫عتكاز بٗا ٚيٝؼ أ: ايبٝإ ايجايح
َٸا املطًٛب يف ؾطٚع ايسٜٔ ؾٗٛ ايعٌُ بٗا.  ع٬ُّ قسٸزّا تٛدٸ٘ إيٝ٘، ٚأ
ٚا٫عتكاز بؿ٤ٞ بطبع٘ ئ ٜهٕٛ ضاؾسّا إ٫ يف ساٍ دطٜاْ٘ ٚؾل ايعًِ 

ايعًِ اؾاظّ َع ا٫خت٬ف بني ايٓاؽ إ٫ اؾاظّ، ٫ٚ ميهٔ سكٍٛ 
َٸا ايعٌُ بايؿ٤ٞ ؾٝهؿٞ ؾٝ٘ اٱتٝإ مبكتهاٙ، ٫ٚ  .بايتشٓكل املباؾط ٚأ

 ٜتٛٓقـ ع٢ً إسطاظٙ ع٢ً ٚد٘ ايٝكني.
َٸا ايسيٌٝ  ٞٸٚأ ؾٗٛ ز٫ي١ ايٓكٛم ايسٜٓٝٸ١ ع٢ً يعّٚ ؼكٌٝ  ايٓكً

ٍٸ ع٢ً َجٌ شيو يف ؾإٔ ؾطٚ ،ايٝكني بأقٍٛ ايعكا٥س ع ايسٜٔ، ٚمل تس
 بٌ َكتهاٖا نؿا١ٜ ايطدٛع إىل املتدكٸكني ؾٝٗا.
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ٞٸ  اعتكاز غٗٛي١ إقاب١ ايسيٌٝ ايؿطع

ٟٸــ ٚ (املٓؿأ ايجايح) ٕٸ ا٫ٓط٬ع ع٢ً  ــ: ٖٛ املٓؿأ ايؿهط ا٫عتكاز بأ
ٟٸ  ٞٸ ع٢ً ا٭سهاّ أَط َٝػٻط ٚٚانض، ٫ٚ حيتاز أ ايسيٌٝ ايؿطع

دل آخط َٓطًع عًٝ٘ ٚدٛز إ٫ إٔ ٜٓكٌ ي٘ ؾ عًَٝ٘هًٓـ يف ا٫ٓط٬ع 
اؿهِ، ؾٝهٕٛ اؿاٍ ؾٝ٘ ناؿاٍ يف ا٭َٛض  اٖصا ايسيٌٝ ع٢ً ٖص

 إخباض ايجك١ عٓٗا. ؿا١ٜاؿػٸٝٸ١ اييت ٜط٣ ايؿكٗا٤ ن
ٕٸ ا٭َٛض اؿػٸٝٸ١ اييت ٜهؿٞ يف  َٔ قبٌ ْاطْٸٓا شنأببٝإ أٚنض: ٚ أ

 اٱشعإ بٗا اٱسػاؽ بٗا َٔ خ٬ٍ املؿاٖس٠ ٚايػُاع ٜكضٸ تعٌٜٛ
ٌٸ ع٢ً ؾٝٗا اٱْػإ إناؾٝٸ١ ٚؽكٸل  خرب٠ إىل حيتاز ٫ٚ َٛثٛم خرب ن

َٸا َٴهتػٳب.  :ؾ٬ بسٸ ْٚعط ؾهط إعُاٍ إىل ؼتاز اييت اؿسغٝٸ١ ا٭َٛض ٚأ
َٸا َٸا اـرب٠، تًوي اٱْػإ نػب َٔ إ  اـبري املتدكٸل. ع٢ً ايتعٌٜٛ ٚإ

ٕٸ  ا٭َٛض ؾطٚع ايسٜٔ ٖٞ َٔ قبٌٝ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ قس ٜٴسٸع٢ أ
 اؿػٸٝٸ١ ؾٝهؿٞ إخباض ايجك١ بٗا ٫ٚ ساد١ إىل خرب٠ ٚؽكٸل أق٬ّ.

ٟٸ َٚٔ تبع٘،  ٜٚعٗط تأثري ٖصا املٓؿأ َٔ نًُات احملسٸخ ا٫غرتاباز
ٌٸ يًتكًٝس ٌٸ ي٬دتٗاز نُا ٫ ق ٕٸ ا٭زٓي١  ;(1)ؾإْٸِٗ أْهطٚا ٚدٛز ق ٭

                                                                                       

خباضٜٸني ٫ تكًٝس (: )نُا ٫ ادتٗاز عٓس ا٭300قاٍ يف ايؿٛا٥س املسْٝٸ١ )م:( 1)

 (.عًِٝٗ ايػ٬ّ أٜهّا، ؾامكط ايعٌُ يف غري نطٚضٜٸات ايسٜٔ يف ايطٚا١ٜ عِٓٗ
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ايؿطع،  ٚاؾ١ٝ بؿهٌ قاطع، ٫ٚ ساد١ إىل اـرب٠ ٚايتدكٸل يف أَٛض
إ٫ يس٣ َٔ ٜط٣ ا٫عتُاز ع٢ً َباز٨ اغتٓباطٝٸ١ ظٓٸٝٸ١، ٖٚٛ َطؾٛض 

 .يف َصٖب أٌٖ ايبٝت 
 

 خطأ ا٫عتكاز بػٗٛي١ إقاب١ ايسيٌٝ

ٕٸ ٖصا ا٫ْطباع خطأ ٚانض ٕٸ  ٚايٛاقع أ إىل اد١ اؿيًػا١ٜ، ؾإ
ٞٸ نُا  إزضاى أزٓي١ نجري َٔ ا٭سهاّ أَطٷيف اـرب٠ ٚايتدكٸل  بسٜٗ

 ٔ قبٌ.أٚنشٓاٙ َ
٫ٚ أزضٟ نٝـ ميهٔ يػري ايؿكٝ٘ املتدكٸل املُاضؽ إٔ ٜػتدطز 
سهِ بعض ايؿطٚع ا٫بت٥٬ٝٸ١ املعٓكس٠ يف أبٛاب ايعبازات ٚاملعا٬َت، 

  !!٫ٚ غٝٸُا املػا٥ٌ املػتشسث١ يف ايعكط اؿانط
ٟٸ تعذٸب٘  احملسٸخ عٔ املتأخٸطٜٔ َٔ ٚاسس غري أبس٣ ٚقس ا٫غرتاباز

ٞٸ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ َٔ ا٫عتكاز بػٗٛ ي١ ايٛقٛف ع٢ً اؿهِ ايؿطع
 .. ازٸعاٙ

يف  ن٬ّ احملسٸخ املصنٛضقاٍ سؿٝس ايؿٗٝس ايجاْٞ يف ايتعًٝل ع٢ً 
ٌٸ ي٬دتٗاز ٚايتكًٝس يف أسهاّ ايؿطٜع١ ٌٸ ) :(1)ْؿٞ ٚدٛز ق ٚايعذب ن

ٌٸ  ٛٸض املكٓٸـ بط٬ٕ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس، ٚإَهإ ن ايعذب َٔ تك
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ػ٘ سهِ َػأي١ َٔ ا٭سازٜح بايكطع ٚاؾعّ، َهًٓـ إٔ ٜعًِ بٓؿ
ٕٸ اجملتٗس َع عًُ٘ َٚعطؾت٘ ٚآط٬ع٘ ع٢ً َا حيتٌُ ؾٝ٘  ٚايؿطض أ
اـطأ يف اؿسٜح َٚا ٫ حيتٌُ ٖٝٗات إٔ ميهٓ٘ ؼكٌٝ ايعًِ ٚايكطع 
يف بعهٗا! ؾهٝـ اؾاٌٖ ايصٟ ٫ ٜعطف ز٫ي١ يؿغ اؿسٜح ٚسكٝكت٘ 

َٸ٘ َٔ خاقٸ٘ ٚقشٝش٘ َٔ غكُٝ٘،  َٔ فاظٙ ٚؾاعً٘ َٔ َؿعٛي٘ ٚعا
ُٸ١  ٕٸ ٖصا سهِ ا٭٥ ٌٸ َػأي١ ٜطٜسٖا؟  َٔ أٜٔ ٜعًِ أ ٚقٛهلِ يف ن

ٌٖٚ خيؿ٢ اَتٓاع شيو ع٢ً عاقٌ؟ ؾهٝـ ٜؿعٌ غري اجملتٗس يف 
ا٫خت٬ف ايٛاقع يف غايب ا٭سهاّ اييت قس أعذع ايعًُا٤ ايععُا٤ 

٢ ٜػتؿٝس اؾُع بٝٓٗا؟ َٚٔ أٜٔ ٜعطف تطدٝض ايبعض ع٢ً ايبعض ستٸ
 .(سهِ َػأيت٘ بايعًِ ٚايكطع؟

ٌٸ  اغتع٬ّ إىل ططٜكّا (1)املكٓٸـ ٜٛنض ٚمل)ٚأناف:  ا٭سهاّ يه
ْٚٗا١ٜ املؿّٗٛ َٔ ن٬َ٘ قشٸ١  َهًٓـ ٜػتػين عٔ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس.

مجٝع َا يف ايهتب ا٭ضبع١ َٔ ا٭سازٜح ٚأْٸٗا ٚاؾ١ٝ بأسهاّ اهلل، 
َٳإؾًٝعّ ع٢ً قٛي٘  ٌٸ  َٓٗا سسٜجّا ٜعٌُ ب٘ سٝح مل ٜهٔ ي٘  ِٗٔٔ َؾٕٸ ن

قسض٠ ع٢ً غري شيو َٔ َعطؾ١ تكٝٸ١ أٚ كايؿ١ ملا ٖٛ املعًّٛ نطٚض٠ 
خ٬ف َسيٛي٘، ٚنصيو يػريٙ إٔ ٜعٌُ بهسٸ شيو اؿسٜح املٓايف ٚي٘ 

 ٭ْٸٗا نًٓٗا قشٝش١، ٚيٝؼ َٔ قسضت٘ ;ْؿػ٘ إٔ ٜعٌُ ب٘ يف ٚقت آخط

                                                                                       

ٟٸ سٸخاحمل ٜعين( 1)  ايؿٛا٥س املسْٝٸ١. ع٢ً سٛاؾٝ٘ يف ايه٬ّ ٖصا شنط ٭ْٸ٘ ا٫غرتاباز
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٫ تطدٝش٘، ٫ٚ فتٗس ٜطدع إيٝ٘ ــ نُا ٖٛ ايؿطض ــ متٝٝع ؾ٤ٞ َٓٗا ٚ
يف شيو، بٌ ٫ جيب عًٝ٘ ا٫غتؿٗاّ ٚايػ٪اٍ إشا تعصٸض شيو أٚ مل 
ٕٸ املؿّٗٛ َٔ اعتكاز املكٓٸـ أْٸ٘ ٫ حيتاز ا٭َط إىل ؾ٤ٞ َٔ  ٜتعصٸض، ٭

ٌٸ أسس، ٖٚصا ٖٛ املٛاؾل ٚشيو يػٗٛي١ ايتٓا ٍ َٔ ا٭سازٜح يه
 .(كته٢ قٛي٘با٫غتػٓا٤ عٔ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس ع٢ً َ

 ن٬ّ قاسب اؿسا٥ل

 يف قعٛب١ ايٛقٛف ع٢ً أزٓي١ ا٭سهاّ

 :ــ شنطْا نُا خباضٜٸنيا٭ ؾكٗا٤ أبطظ ٖٚٛ ــ(1)اؿسا٥ل قاسب ٚقاٍ
ٕٸ ايٛادب ٖٛ ايتُػٸو بايهتاب ٚايعرت٠ ٫ غري  .إ

 ٔٚاملبٝٸ اجملٌُ ؾٝٗا ايكطآ١ْٝ اٯٜات ناْت امٓل أْٸ٘ إ٫): ٚيهٓٸ٘ قاٍ
ّٸ هِٚاحمل ٚاملتؿاب٘  شيو، ٚمٛ ٚاملٓػٛر ٚايٓاغذ ٚاـامٸ ٚايعا
ٛٸ ا٭خري، عسا َا ع٢ً اؾتًُت قس ا٭خباض ٚنصيو  عٓ٘ نتٚع

 شيو إىل ٚاْهاف ١،ٚبًٝٸ ق١ٓ أؾسٸ ٖٞ اييت ايتك١ٝ ع٢ً باؾتُاهلا
. ايٛقٍٛ إيٝٗا َع٘ ٜعػط ُاضبٸ ٚد٘ ع٢ً تٗاٚتؿتٸ ا٭قٍٛ يف قٗاتؿطٸ

ًٖ٘ قًٛات) خطابِٗ ٚنإ  ايعٜاز٠ ع٢ً ينبٴ ُاضبٸ يًٓاؽ (ِٝٗعً اي
ٞٸ ظاٖط ٔٷؾبٝٸ ايعَإ، شيو يف املداطبني عكٍٛ ؼتًُ٘ مبا ٚايٓككإ  دً

                                                                                       

 َٚا بعسٖا. 280/ 1 يف املًتكطات ايٝٛغٝؿ١ٝ: ايسضض ايٓذؿٝٸ١( 1)



 .......................................................... تقييم منع التقليد
 

111 

ّٕ ّدقٔل  بَا كاىت اليت ٘احلالّٔ الكشائً أكجش علٔيا خفٔت ّقذ. خف
 .جلّٔ٘ ّاضح٘ الذالالت

 األحكاو، علَٔا تبٔت اليت اللػ٘ عله معشف٘ مً بّذ ال ُأّى جشو فال
 عشفَه يف املعشّف ٍْ ما ّتتّبع العالو، امللك مً اخلطاب سدّ ّبَا

 مً بّذ ّال. األعالو علنائيا عيذ اللػ٘ علٙ ومكّذ ُفإّى ، ّصميَه
ّٖ الكذس معشف٘  فَه علَٔا فٓتّْق اليت ٘العشبّٔ عله مً الضشّس

 إلَٔا تلجئ ضشّسٗ فال ركشٍّا، اليت العلْو مً رلك عذا ما األحكاو
 امّم لٔع َاّىأ الإ ّاالطتعذاد، الفَه يف دخل مضٓذ هلا امّم كاىت ّإٌ
 .(ّاملشاد املكصْد أصل علَٔا فٓتّْق

 معشف٘ مً ركشىا ما بعذ (الكشآٌ)بـ العنل ثّه ال بّذ يف)ّأضاف: 
 يف ّالشجْع ،حمكنًا ىّصًا كاٌ ما علٙ ّاالقتصاس امليظْخ، مً الياطخ

 .ففالتّْق ّإال (علَٔه اللَُّ صلْات) البٔت أٍل تفظري إىل عذاِ ما
 حظب الْطع بزل مً األخباس مً احلكه معشف٘ يف بّذ ّال
 مً ّغريٍا األسبع٘ الكتب مً َامظاّى مً علَٔا االطَّالع يف اإلمكاٌ
 ّاإلحجاو التّْقف علُٔ فالْاجب رلك عً ٓذِ قصشت ّمً .األصْل

 ّمذاحض األقذاو مضاّل مً ٍْ الزٖ املكاو ٍزا يف اخلْض عً
 املأثْسٗ الكْاعذ بُ حتصّش مبا خمتلفاتَا بني اجلنع مً بّذ ّال. َاواألف

 بالزًٍ ّاليظش ،احلذٓح ٍزا ششح يف تعاىل اللَُّ شاء إٌ علٔك طيتلِْ امّم
 مً علُٔ اشتنلت ّما الذالالت تلك خبآا يف الصائب ّالفَه الجاقب
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ّٕالت يف زـبالٍظ تعاٌةـٔاالص االحتىاالت  تداللّٗة،ـاالص ابـاألصح وط
 . .. فّٗا وا عمى العلالّط

ُّ رٖب ٔال  ٔأجشه جّدِي، المَّْ شكز ــ اوشاخيٍ وَ وٍاتكّد وَ أ
ٌّٕٔٓ مبا ــ رفدِي ّٕ األخبار وَ لٍا د  كٕٓٔحّك بِّٕٓٔذ بٕٓٔرّت بٕٓٔب

ّٕ البعٗد لٍا بٕاقّز ٔقد ٔأٔضحٕٓ، ٍٕٓٔبّٗ ٔشزحٕٓ  الشدٖد، لٍا ٌٕأِ
 ٌكطّي عمى ٔاالطَّالع كالوّي، عمى الٕقٕف دجمّز لٗط ٌّْأ إال

 يف االختالف وَ ٖعمي ملا ،حملبٕببا ٔالفٕس املطمٕب يف كافًٗا ٔإبزاوّي
 ٔإُ وْتكّد وَ عمى غالبا وٍّي زوتأّخ كّن ٔرّد وكاً، كّن يف كالوّي

ّٕ تمك حصٕه وَ قّدوٍآ وا وع بّد ال بن. األعالً أجن وَ كاُ  ةالك
 اإلٖزاد يف املدار ٔعمّٗا املعٗار، ِ٘ اليت األصمّٗة ٔاملمكة ةالكدصّٗ

 الثىنئ ٔالعاطن ٔالضىني الػّث بني التىٗٗش حيصن ٔبّا ٔاإلصدار،
 الثىار، تمك جين وَ ٔاالقتطاف البحار تمك ٘آلل عمى ٔالػٕص
 فكي األصزار، خباٖا وَ فّىْ ٖٔدركْ ْىعم إلْٗ ٖصن وا ٔاصتٍباط

ّٔ تزك ّٕ ٔتمك الضائز، املثن يف ِٕ كىا! لآلخز هاأل  صبحاٌْ بٗدٓ ةالك
 .ٖشاء وَ ٖؤتّٗا

 يف الذَِ ةٔحّد الفّي جٕدة وَ الػاٖة يف ٖكُٕ رجن ٔلزّب
 األئىَّة بكالً ربط لْ ٔلٗط هلا، ممارصتْ لكثزة العمًٕ تمك صائز

 العمًٕ صائز يف زوتبّح وَ ٔكي. األخبار فّي يف صمٗكة ٔال األطّار
ٍُ عمى ٔمحمْ ٔاملزاً، بْ املزاد ِٕ اعّى فأخزجْ احلدٖث يف زتفّك  وعا
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 دٝٸس با٭خباض ضبط ي٘ ضدٌ ٚنِ .ا٭ْاّ غا٥ط ع٢ً بعسٖا خيؿ٢ ٫
ٛٸ ٫ٚ ايؿهٌ شيو ي٘ ٜهٔ مل ٚإٕ ؾٝٗا ايؿِٗ  .ايؿانٌ شيو فازي١ ٠ق
 َٔ ٜٔتُٓه مل ٚإٕ تٗاأزٓي َٔ املػأي١ سهِ اٱْػإ ٜؿِٗ َا ٚنجريّا
 إىل ٘تٛدٸ سٝح ٘،ضبٸ َٔ اؿلٸ إىل باٖتسا٥٘ ٚشيو ،خكُ٘ ع٢ً إثبات٘

. ايباط١ً ا٭غطاض َٔ يػطض ٫ غبشاْ٘، إيٝ٘ بككس ايكطب١ ؼكًٝ٘
ًٓ بهجط٠ ايعًِ يٝؼ)): اـرب ٚيف ًٖ٘ ٜكصؾ٘ ْٛض ٖٛ ٚإْٸُا ِ،ايتع  قًب يف اي
 .(((ٜطٜس َٔ

 

 تأنٝس خطأ اغتػٗاٍ ايٛقٛف ع٢ً أزٓي١ ا٭سهاّ

ٕٸ اغتػٗاٍ ايٛقٛف ع٢ً أزٓي١ ا٭سهاّ ٱٚايٛاقع  ثباتٗا أَط غري أ
ٕٸ ٖصا ؾإٔ ايٓلٸ املتٛاتط  ٚاضز بتاتّا ــ نُا قسٸَٓا بٝإ شيو ــ ؾإ

ٚايٛانض ايصٟ ٫ ٜعاضن٘ ْلٸ آخط، ٖٚصا ساٍ قًٌٝ َٔ املػا٥ٌ، 
ٞٸ  ٌٸ املػا٥ٌ ايؿطعٝٸ١ ؾٝشتاز اغتدطاز اؿهِ ايؿطع َٸا دٴ  ؾٝٗا إىلٚأ

ٛٸ ايٓل َعٜس َٔ ايٓعط ٚاؾٗس يف أقٌ قسٚض ُٸا ٚز٫يت٘ ٚخً ٙ ع
 ٜعاضن٘ نُا ٖٛ ظاٖط مبطادع١ ايهتب ا٫غتس٫يٝٸ١.

ٕٸ ٖ٪٤٫ ا٭ع٬ّ بأْؿػِٗ بصيٛا دٗٛزّا ؿٜٚه ٞ َٓبٸّٗا ع٢ً شيو أ
ٍ إىل ا٭سهاّ ايؿكٗٝٸ١ نُا شنطْاٙ قطٜبّا. بٌ شنط احملسٸخ َٛه١ٝٓ يًٛق

ٕٵ ٟٸ ْؿػ٘ َا ٜعطٞ اؿاد١ إىل أ  ٜبعح اهلل غبشاْ٘ َٔ ٜٓبٸ٘ ا٫غرتاباز
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 .(1)ع٢ً املٓٗر ايكشٝض ايٓاؽ
خباضٜٸني باـ٬ف ؾُٝا ع٢ً شيو ابت٤٬ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ا٭ٚمٓما ٜٓبٸ٘ 

قسٚض مج١ً َٔ ا٭خباض ٚز٫يتٗا، ؾٗصا قاسب ايٛغا٥ٌ  يفبِٝٓٗ 
أٓيـ ع٢ً ن٤ٛ نتاب٘ ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ــ اييت ٖٞ داَع١ يٮسازٜح 

ـٓل ؾٝ٘ َهاَ ني ا٭سازٜح ايٛاضز٠ يف املػا٥ٌ ايؿكٗٝٸ١ ــ نتابّا 
َٸ١ ايٓاؽ ؾاٖسّا هلِ بكشٸ١ ا٭سازٜح،  بأيؿاظٗا يٝعٌُ بٗا عا

َٓ٘ َٔ ا٭سهاّ ايجابت١ عٔ أٌٖ  ٖصٙ ضغاي١ َؿت١ًُ ع٢ً َا ٫ بسٸ)
.. َكطٸح يف  ، بٌ ايعًُا٤ ا٭ع٬ّعٛآّٜتؿع بٗا اي ايعك١ُ 

ُٸ١ ا كٌ . ٚمل أْ. هلسا٠ عًِٝٗ أؾهٌ ايكًٛاتأنجطٖا بأيؿاظ ا٭٥
. ٚقس اْتدبت ا٭سازٜح احمله١ُ . ٭سازٜح إ٫ َٔ ايهتب املعتُس٠ا

 .(اـاي١ٝ عٔ املعاضنات أٚ املؿت١ًُ ع٢ً ايكطا٥ٔ ٚاملطدٸشات
ٚيهٔ ٫سغ ايصٜٔ دا٩ٚا بعسٙ َٔ ايؿكٗا٤ ابتٓا٤ مج١ً مٓما 
اغتدطد٘ َٔ ا٭خباض ع٢ً ْهات اغتٓباطٝٸ١ مل ٜٛاؾل ع٢ً مج١ً َٓٗا 

                                                                                       

ٌٸ ٜٛٓؾل إٔ تعاىل سهُت٘ َكته٢ ،)ْعِ (:468 :املسْٝٸ١ )ايؿٛا٥س يف قاٍ( 1)  ٚقت يه

ٗٸس٠ َٔ أٚقات ايػٝب١ ايهرب٣ ضعٝٸت٘ يتشكٌٝ ا٭سازٜح ا ملػطٛض٠ يف ا٭قٍٛ املُ
ٍٸ ايؿٝع١ ع٢ً اؿلٸ ايكطٜض أٚ ع٢ً ا٫ستٝاط ع٢ً نٝؿٝٸ١ ككٛق١، ٚجيب  ،يٝس

ٌٸ قطط إشا استادٛا إىل َػأي١ إٔ ٜٓؿطٚا إيٝ٘  نؿا١ٜ ع٢ً أٌٖ ٖصٙ ايكسض٠ َٔ ن
 ٭خصٖا أٚ ٜعطنٖٛا عًٝ٘ يٝذ٦ِٝٗ دٛابٗا َٔ عٓسٙ(.

ُٸ١( 2) َٸ١ إىل أسهاّ ا٭٥  .4ــ  3/ 1 :ِٝٗ ايػ٬ّ:عً ٖسا١ٜ ا٭
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 ،(1)نكاسب اؿسا٥ل خباضٜٸٕٛا٭ ِٖٚ ا٫غتٓباط ططٜك١ يف َع٘ ٜؿرتى َٔ
 بٌ اعترب مج١ًّ مٓما قسض َٓ٘ ٖؿ٠ّٛ ٚتعذٸب َٓ٘. ،(1)اؿسا٥ل

ثني املتأخٸطٜٔ نُا اْتكس َٓٗذ٘ يف ايٛثٛم باملكازض ؾٝذ احملسٸ
ٟٸ املعطٚف بتٛغٸع٘ يف تكشٝض ا٭خباض نُا قاٍ يف ن٬ّ  احملسٸخ ايٓٛض

أٟ ع٢ً املكازض اؿسٜجٝٸ١ ــ أٚ ايٓػب١ ــ ؿبٸح يف ا٫عتُاز ــ تإْٸ٘ ٜ): (2)ي٘
 .(أٟ ْػب١ ايهتاب إىل َ٪ٓيـ َعٝٸٔ ــ بٛدٛٙ نعٝؿ١ ٚقطا٥ٔ خؿ١ٝ

 

ٞٸ ملٓع ايتكًٝس  املٓؿأ ايٓكً

ٞٸ، ْٚعين ب٘ ْكٛقّا قطآْٝٸ١ ٚضٚا٥ٝٸ١ ُؾِٗ : (املٓؿأ ايطابع) املٓؿأ ايٓكً
 َٓٗا شيو.

 املعكّٛ  غري تكًٝس دٛاظ عسّ يف باب ايٛغا٥ٌ قاسب شنط ٚقس
فُٛع١ّ َٔ  َا ٫ ٜعٌُ ؾٝ٘ بٓلٸ عِٓٗ  َا ٜكٍٛ بطأٜ٘، ٚيف يف

َٸٌ اؾاَع ؾٝٗا ٚيف غريٖا َٔ  ا٭سازٜح ٫ ز٫ي١ يؿ٤ٞ َٓٗا بايتأ
 ايٓكٛم ا٭خط٣.

                                                                                       

/ 10، 396/ 7 ،549/ 5، 190، 116، 111/ 4 :اؿسا٥ليف  ٫سغ تعًٝكات٘ َج٬ّ( 1)

10 /373 ،11 /193 ،219 ،272 ،414 ،12 /70 ،173 ،461، 13 /73 ،205 ،
325 ،359 ،412 ،14 /218 ،15 /398 ،436 ،18 /218 ،283 ،19 /351 ،24 /
329 ،25 /151. 
 .()ط. َ٪غػ١ آٍ ايبٝت  31/ 1: (اـامت١) ايٛغا٥ٌ َػتسضى (2)
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 ..طٛا٥ـ ث٬خ إىلاملصنٛض٠  ٓكٛمبٝإ شيو: أْٸ٘ ميهٔ تكػِٝ اي

ُٸٔ َا ــ 1  ايبٝت  ٚأٌٖ  ٚضغٛي٘ غبشاْ٘ اهلل باتٸباع ا٭َط ٜته
 ٢ٜٗٓٚ عٔ اتٸباع غريِٖ يف أَٛض ايسٜٔ.

ُٸ١  ــ 2 ُٸٔ ا٭َط بتكًٝس ا٭٥  أٚ ٢ٜٗٓ عٔ تكًٝس غريِٖ. َا ٜته

ّٸ ا٫دتٗاز ٚايكٍٛ بايطأٟ. ــ 3 ُٸٔ ش  َا ٜته
 

 َا ٚضز يف ا٭َط باتٸباع اهلل غبشاْ٘

 زٕٚ غريِٖ ٚأٌٖ ايبٝت  ٚضغٛي٘ 

َٸا  ٚأٌٖ  باتٸباع اهلل غبشاْ٘ ٚضغٛي٘ اٯَط٠ ــ  ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىلأ
 ؾٗٞ نجري٠. ــ تٸباع غريِٖايصا١َ ٫ بٝت٘ 

َٹٸٔ : ط(1)ؾُٔ اٯٜات قٛي٘ تعاىل ٝٵُهِ  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔع ٔٳ  ٚٳاتٻبٹعٴٛا َأسٵػٳ
ِٴ : ط(2)ص، ٚقٛي٘ غبشاْ٘ضٻبٹٸُهِ ٘ٳ َؾاتٻبٹعٴْٛٹٞ ٜٴشٵبٹبٵُه ًٖـ ٕٳ اي ِٵ تٴشٹبټٛ ٌٵ ٔإٕ ُنٓتٴ ُق

٘ٴ ًٖـ ٌٸصاي ٚٳ٫ تٳتٻبٹعٴٛا : ط(3)، ٚقٛي٘ ععٸ ٚد ِٵ  َٹٸٔ ضٻبٹٸُه ٝٵُهِ  ٍٳ ٔإَي َٳا ُأْٔع اتٻبٹعٴٛا 
ٚٵيٹٝٳا٤ٳ ٘ٹ َأ ٚٳَأطٹٝعٴٛا : ط(4)ص، ٚقٛي٘ دًٓت آ٩٫َٙٹٔ زٴْٚٹ ٘ٳ  ًٖـ َأطٹٝعٴٛا اي

                                                                                       

 .55 ايعَط:( 1)

 .31 آٍ عُطإ:( 2)

 .3 ا٭عطاف:( 3)

 .59 ايٓػا٤:( 4)
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ِٵ َٹُٓه َٵٔط  ٚٳُأٚيٹٞ اَ٭ ٍٳ  ٔٻ : ط(1)ص، ٚقٛي٘ غبشاْ٘ايطٻغٴٛ ٕٳ ٔإ٫ ايٖع ٜٳتٻبٹعٴٛ ٔإٕ 
ٛٳ٣ اَ٭ُْؿؼٴٚٳ ٗٵ ٍٳ : ط(2)ص، ٚقٛي٘ تعاىلَٳا تٳ َٳا َأْعٳ ِٴ اتٻبٹعٴٛا  ٗٴ ٌٳ َي ٚٳٔإشٳا قٹٝ

٘ٹ آبٳا٤ٳْٳا ٝٵ ًَ ٓٳا عٳ ٝٵ َٳا َأِيَؿ ٌٵ ْٳتٻبٹعٴ  ٘ٴ َقاُيٛا بٳ ًٖـ  ص.اي
َٸا ايطٚاٜات ؾكس ٚضزت بأيػ١ٓ عسٜس٠  .. ٚأ

ــ ؾُٓٗا َا ٚضز يف ايٓٗٞ عٔ طاع١ اٯخطٜٔ يف َعك١ٝ اهلل  1
َٔ أطاع ضد٬ّ يف )): (3)قاٍ ْ٘ نُا دا٤ عٔ أبٞ عبس اهلل غبشا

 .((َعك١ٝ ؾكس عبسٙ
ٍٸ َا ــ َٚٓٗا 2 ٕٸ ع٢ً ز  ايبٝت  أٌٖ يس٣ ٖٞ اؿلٸ ايسٜٔ تعايِٝ أ
ٌٸ))قاٍ:  عٔ أبٞ دعؿط (4)نُا ضٴٟٚ ،سكطّا َا مل خيطز َٔ  ن

 .((ايبٝت ؾٗٛ باطٌ
ٍٸ َا ــ َٚٓٗا 3 ّٸ ع٢ً ز ُٸ١ ٚدٛب ٜطٕٚ ايؿٝع١ َٔ قّٛ ش  طاع١ ا٭٥

ٕٸ)) :(5)ع٬ُّ ٜطٝعِْٛٗ ٫ ٚيهٓٸِٗ مل تؿطض  ضد٬ّ ْكبت املطد١٦ إ
ًٓسٚٙ، ؾِٗ  ِٸ مل تك ًٓسٚٙ، ٚإْٸهِ ْكبتِ ضد٬ّ ٚؾطنتِ طاعت٘ ث طاعت٘ ٚق

 .((أؾسٸ َٓهِ تكًٝسّا
                                                                                       

 .23 ايٓذِ:( 1)

 .170 ايبكط٠:( 2)

 .8ح  91/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 3)

 .18ح  94/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 4)

 .2ح  90/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 5)



 

 

 
 

 013 
 
 
 

 

 

 حبث حول التقلد    ......................................................
 
 

 ٚقٛي٘
إشا قُتٓا  ٚتكُتٛا قًٓا، إشا تكٛيٛا إٔ يٓٴشبٸُهِ ٚاهلل)) :(1)

ٌٸ، َا دعٌ اهلل ٭سس خريّا يف ٚمٔ ؾُٝا بٝٓ هِ ٚبني اهلل ععٸ ٚد
 .((خ٬ف أَطْا

ُٸا ْكُت،  ٚتكُتٛا ْكٍٛ، َا تكٛيٛا إٔ سػبهِ)) :(2) ٚقٛي٘ ع
ٌٸ مل جيعٌ ٭سس يف خ٬ؾٓا خريّا ٕٸ اهلل ععٸ ٚد  .((إْٸهِ قس ضأٜتِ أ

ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ ٫ جيٛظ إٔ ٜتٸدص املهًٓـ ٚيٝذ١ّ 4 َٔ زٕٚ  ــ َٚٓٗا َا ز
، مبع٢ٓ إٔ ٜٛايٞ أسسّا ع٢ً سػاب زٜٓ٘ نُا غبشاْ٘ ٚضغٛي٘  اهلل

ٖٳسٴٚا : ط(3)قاٍ تعاىل ٔٳ دٳا ٘ٴ اٖيصٹٜ ًٖـ ِٔ اي ًَ ُٻا ٜٳعٵ ٚٳَي ِٵ َإٔ تٴتٵطٳُنٛا  ّٵ سٳػٹبٵتٴ َأ
ٚٳيٹٝذٳ١ّ َٹٓٹنيٳ  ُٴ٪ٵ ٚٳ٫ اِي ٘ٹ  ٚٳ٫ ضٳغٴٛيٹ ٘ٹ  ًٖـ ٕٔ اي َٹٔ زٴٚ ِٵ ٜٳتٻدٹصٴٚا  ٚٳَي ِٵ  ص، َٹُٓه

املطغٌ عٔ أبٞ دعؿط  نُا يف اؿسٜح
٫ تتٸدصٚا َٔ زٕٚ )): (4)

ٌٸ غبب ْٚػب ٚقطاب١ ٚٚيٝذ١  ٕٸ ن اهلل ٚيٝذ١ ؾ٬ تهْٛٛا َ٪َٓني، ؾإ
 ٚقاٍ .((ايكطإٓ أثبت٘ َا إ٫ َٓكطع ٚؾب١ٗ ٚبسع١

إٜٸانِ ٚاي٥٫ٛر، )) :(5)
ٌٸ ٚيٝذ١ زْٚٓا ؾ ٕٸ ن  .((ٞ طاغٛتٗؾإ

ّٸ ط٬ب ايطٜاغ١ ٚايت 5 ٍٸ ع٢ً ش شصٜط َِٓٗ، نُا دا٤ ــ َٚٓٗا َا ز

                                                                                       

 .10ح  91/ 18 :( ٚغا٥ٌ ايؿٝع1١)

 .11ح  92/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 2)

 .16 ايتٛب١:( 3)

 .4ح  90/ 18 :ؿٝع١ٚغا٥ٌ اي( 4)

 .27ح  96/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 5)
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ٜرتأغٕٛ، ؾٛاهلل  ايصٟ ايط٩غا٤ ٖٚ٪٤٫ إٜٸانِ)) :(1) اهلل عبس أبٞ عٔ
 .((َا خؿكت ايٓعاٍ خًـ ضدٌ إ٫ ًٖو ٚأًٖو

ٍٸ ع٢ً سط١َ ايطدٛع إىل أٌٖ ايباطٌ ٚايه٬ٍ  6 ــ َٚٓٗا َا ز
َٔ أقػ٢ إىل ْاطل )): (2)قاٍ ٚايبسع١. نُا ضٟٚ عٔ أبٞ دعؿط 

إ ايٓاطل ٜ٪زٸٟ عٔ اهلل ؾكس عبس اهلل، ٚإٕ نإ ؾكس عبسٙ، ؾإٕ ن
 .((ايٓاطل ٜ٪زٸٟ عٔ ايؿٝطإ ؾكس عبس ايؿٝطإ

 إىل غري شيو َٔ طٛا٥ـ ا٭خباض.
 

 بٝإ املطاز َٔ ْكٛم ا٫تٸباع املتكسٸ١َ

ٕٸ َؿاز ٖصٙ اٯٜات ٚا٭خباض  نُا ــ ٚايصٟ ٬ٜسٳغ ع٢ً شيو: أ
دٛاظ تكًٝس غري املعكّٛ عسّ ــ شنط قاسب ايٛغا٥ٌ يف عٓٛإ ايباب 

 .ؾُٝا ٜكٍٛ بطأٜ٘ ٫ٚ ٜعٌُ ؾٝ٘ بٓلٸ َٓكٍٛ عِٓٗ 
َٚا ٖٛ قٌ ايبشح: إْٸُا ٖٛ تكًٝس ايؿكٝ٘ ايعازٍ يف َصٖب أٌٖ 

َٚٔ مجًتٗا امكاض  ،املًتعّ بكٛاعس املصٖب ٚأقٛي٘ ايبٝت 
ٚعسّ  اؿذٸ١ بايهتاب ٚايػٓٸ١ ٚاٯثاض املٛثٛق١ عٔ أٌٖ ايبٝت 

نُا نإ ــ ط ٚدٛٙ ايرتدٝض َجٌ ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ سذٸٝٸ١ غا٥

                                                                                       

 .6 ، ٫ٚسغ ح5 ح 90/ 7 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)

 .9ح  91/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 2)
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ٍٕ ايٓلٸ َكابٌ يف ا٫دتٗاز ٜكضٸ ٫ نُا ،ــ  املدايؿني ضا٥ذّا عٓس َٔ  عا
 ا٭سٛاٍ.

 

 ا٫تٸباع يف ايؿطع ع٢ً نطبني: ممسٚح َٚصَّٛ

ٕٸ ا٫تٸباع ع٢ً  :اؿاقٌ َٔ ايٓعط يف ايٓكٛم املصنٛض٠ ٚغريٖاؾ أ
 .. نطبني

ٚٸٍ) باع املُسٚح، ٖٚٛ ا٫تٸباع اؾاضٟ ع٢ً أغاؽ قٝاّ : ا٫تٸ(ا٭
 .ٚآثاض أٌٖ ايبٝت  اؿذٸ١ َٔ نتاب اهلل غبشاْ٘ ٚغٓٸ١ ْبٝٸ٘ 

: ا٫تٸباع املصَّٛ، ٖٚٛ ا٫تٸباع املطًل اؾاضٟ ع٢ً أخص (ايجاْٞ)
، املؿطٚع١ املتبٛع بكٍٛ ايتابع ستٸ٢ إشا نإ ٜعًِ بأْٸ٘ ٫ ٜتكٝٸس باملٛاظٜٔ

ٞٸ املٛقـ ٜٚبين املعًّٛ، ايٓلٸ ابٌَك يف ؾٝذتٗس ع٢ً اغتشػاْات  ايؿطع
 ٚاغتصٚاقات ؾدكٝٸ١ ٚمٛ شيو.

ّٸ ٖصا ايٓشٛ َٔ ا٫تٸباع يف ايٓكٛم ايؿطعٝٸ١ نجريّا، ٭ْٸ٘  ٚقس شٴ
ٜكع يف قباٍ اتٸباع اهلل غبشاْ٘ ٚضغً٘ ٚأٚيٝا٥٘ ؾٝ٪زٸٟ إىل ايه٬ي١، نُا 

ِٵ تٳعٳ: ط(1)قاٍ غبشاْ٘ ٗٴ ٌٳ َي ٍٔ ٚٳٔإشٳا قٹٝ ٚٳٔإَي٢ ايطٻغٴٛ ٘ٴ  ًٖـ ٍٳ اي َٳا َأْعٳ ٛٵا ٔإَي٢  اَي
ٚٳ٫  ٝٵ٦ٶا  ٕٳ ؾٳ ُٴٛ ًَ ِٵ ٫ ٜٳعٵ ٖٴ ٕٳ آبٳا٩ٴ ٛٵ َنا ٚٳَي ٘ٹ آبٳا٤ٳْٳا َأ ٝٵ ًَ ٚٳدٳسٵْٳا عٳ َٳا  ٓٳا  َقاُيٛا سٳػٵبٴ

ٕٳ ٗٵتٳسٴٚ ٕٳ ٜٳا : ط(2)ص، ٚقاٍ تعاىلٜٳ ِٵ ؾٹٞ ايٓٻأض ٜٳُكُٛيٛ ٗٴ ٖٴ ٚٴدٴٛ ًٖبٴ  ّٳ تٴَك ٛٵ ٜٳ
                                                                                       

 .104 ( املا٥س٠:1)

 .67 ــ 66 ا٭سعاب:( 2)
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ٝٵتٳٓٳا  ٚٳَأَطعٵٓٳا ايطٻغٴ٫ٛ َي ٘ٳ  ًٖـ ٚٳُنبٳطٳا٤ٳْٳا  َأَطعٵٓٳا اي ٚٳَقاُيٛا ضٳبٻٓٳا ٔإْٻا َأَطعٵٓٳا غٳازٳتٳٓٳا 
ًْٗٛٳا ايػٻبٹ٬ٝ  ص.َؾَأنٳ

ٕٸ يف ا٭خباض املعسٚز٠ نُٔ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َا  ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ: إ
ُٸٔ ٟٸ قٍٛ قبٍٛ عٔ ايٓٗٞ ٜته  ايبٝت  ٚأٌٖ  ايطغٍٛ غري ضدٌ أ

 ٜٔ ع٢ً ٚد٘ اٱط٬م، ؾٝؿٌُ قبٍٛ قٍٛ ايؿكٝ٘.يف ايس
ٞٸ عٔ أبٞ عبس اهلل  يف  َٚٔ شيو َا يف ضٚا١ٜ أبٞ محع٠ ايجُاي

ٌٸ يف ؾتكسٸق٘ اؿذٸ١ زٕٚ ضد٬ّ تٓكب إٔ إٜٸاى)) :(1)سسٜح  .((َا قاٍ ن
ٍٸ ع٢ً  ٕٸ َٓٗا َا تس ٕٸنُا أ يػريٙ ٫ عسّ سذٸٝٸ١ قٍٛ ايعامل  أ

ٚاؿطاّ َٔ قبٌٝ َا ٚضز سٍٛ  ٬ٍخيتل بأقٍٛ ايسٜٔ بٌ ٜؿٌُ اؿ
٘ٹ: ط(2)قٛي٘ تعاىل ًٖـ ٕٔ اي َٹٸٔ زٴٚ ِٵ َأضٵبٳابٶا  ٗٴ ٖٵبٳاْٳ ٚٳضٴ ِٵ  ٖٴ ص، اتٻدٳصٴٚا َأسٵبٳاضٳ

ّٸ  ٕٸ املطاز بٗصٙ اٯ١ٜ ش ٍٸ ع٢ً أ أٌٖ ايهتاب ع٢ً طاعتِٗ  عٛاّٚز
 َا حيًْٓٛ٘ ٚحيطٸَْٛ٘. يٮسباض ٚايطٖبإ يف

اتٻدٳصٴٚا ي٘: ط قًت :(3)قاٍ  اهلل عبس أبٞ عٔ بكري أبٞ ضٚا١ٜ ؾؿٞ
ٕٔ اهللٹ َٹٸٔ زٴٚ ِٵ َأضٵبٳابٶا  ٗٴ ٖٵبٳاْٳ ٚٳضٴ ِٵ  ٖٴ أَا ٚاهلل َا ))، ؾكاٍ: (4)صَأسٵبٳاضٳ

ٚيٛ زعِٖٛ َا أدابِٖٛ، ٚيهٔ أسًٓٛا هلِ  ،زعِٖٛ إىل عباز٠ أْؿػِٗ
                                                                                       

 .15/ 93 :ٙ، ٚم6ٛ ح 91/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)

 .31 ( ايتٛب١:2)

 .1 ح 89/ 18: ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 3)

 .31 ايتٛب١:( 4)
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 ا. ٚمٖٛ((سطاَّا ٚسطٸَٛا عًِٝٗ س٫ّ٬ ؾعبسِٖٚ َٔ سٝح ٫ ٜؿعطٕٚ
 .(1)أخباض أخط٣

َٸ١ْاظط٠ إىل  اتٕٸ ٖصٙ ايطٚاٜأٚاؾٛاب عٔ شيو:  ايؿٝع١  تٓبٝ٘ عا
كبٌ قٍٛ أسس ع١ ٫ ٜٴإىل ٚدٛز خطٛط عطٜه١ ٚقه١ُ يف ايؿطٜ

 غ٬ؾٗا، ؾ٬ بسٸ َٔ عطض أقٛاٍ ايطداٍ عًٝٗا ٚضزٸ َا خيايؿ٘ َٓٗا.
ٜعرٸ بطٛا٥ـ كتًؿ١  ٚقس نإ اجملتُع يف ظَإ اٱَاّ ايكازم 

 َٚٓٗا َا ناْت تسٸعٞ ا٫ْتػاب إىل اٱَاّ  ،ٚنآي١َبتسع١  ٠نجري
ٚٸ٫ّ َٔ أقشاب اٱَاّ  أبٞ َجٌ ِٸ  اـٓطاب ايػايٞ ايصٟ نإ أ ث

غ٬ ٚأؾػس عكا٥س بعض ايؿٝع١ بايهٛؾ١ مٓمٔ نإ ٜكسٸق٘ يف َا ٜسٸعٝ٘ 
ٚٸ٫ّ، ٚقس يعٓ٘ اٱَاّ  ٛٸ بايٓعط إىل اغتكاَت٘ أ مبشهط  َٔ َعاْٞ ايػً

ُٸ١ايؿٝع١ َهطٻض  ّا، يهٔ ؾطٜل َٔ عٛاّ ايؿٝع١ مل ٜهْٛٛا ٜطادعٕٛ ا٭٥
٫ٚ ٜؿكٕٗٛ ثٛابت ايسٜٔ ؾٝػرتغًٕٛ يف ا٫عتُاز ع٢ً َجٌ  َباؾط٠ّ

ٛٸ٠ ؾِٝٗ أٚ قٛهلِ ُٸ١ أٚ ايٓب ٕٸ امل٪َٔ  :ٖ٪٤٫ يف قٛهلِ با٭يٖٛٝٸ١ يف ا٭٥ إ
ٕٸ سكٝك١ ٖصٙ ايؿطا٥ض ِٖ  يٝؼ عًٝ٘ إٔ ٜكًٓٞ أٚ ٜكّٛ أٚ ٜعٓنٞ، ٭

ُٸ ؾُٔ ت٫ِٖٛ ؾكس أت٢ بٗا، ٚيٝؼ عًٝ٘ إٔ جيتٓب اـُط،  ١ ا٭٥
ُٸ١  ٕٸ سكٝك١ اـُط ٖٞ أعسا٤ ا٭٥  ؾُٔ تربٸأ َِٓٗ ؾكس اَتجٌ. ٭

ُٸٓت اييت ايطٚاٜات سسٸ ع٢ً ــ ٖٞ ايطٚاٜات ؾٗصٙ ٕٸ ته َا خايـ  أ

                                                                                       

 .29، 28، 25، 21، 9، 3 َٚا بعسٖا ح 90/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)
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نتاب اهلل غبشاْ٘ ؾٗٛ ظخطف َٚا خايـ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ضٴزٸ إىل 
َٸ١ امل٪َٓني إىل أقٍٛ ايهتاب ٚايػٓٸ١ ــ ْ اظط٠ إىل نطٚض٠ ايتؿات عا

ايسٜٔ ٚثٛابت٘، ؾ٬ ٜجكٛا باَط٨ ستٸ٢ ٜجكٛا باغتكاَت٘ َٚطاعات٘ هلصٙ 
 نبعض اؿسٚز، ٫ٚ ٜعاٍ ؾطٜل مٓمٔ ٜكٍٛ مبٛا٠٫ أٌٖ ايبٝت 

َا  اٱمساعًٝٝٸ١ قس أغكطٛا ؾطا٥ض ايسٜٔ ٚأطاعٛا ض٩غا٤ِٖ يف
ٕٸ نُا ٚزعا٥ُ٘، ايسٜٔ ثٛابت خيايـ ٛٸف  املسٸعني بعض أ يًعطؾإ ٚايتك

ٕٸ املط٤ إشا ٚقٌ إىل سكٝك١ ايسٜٔ غكطت عٓ٘ ايؿطا٥ض  ٜكٛيٕٛ بأ
 .(1)نايك٠٬

                                                                                       

َٹٓٹنيٳ نٹتٳابٶا كٛي٘ تعاىل: طبعًٝ٘  ػتسٍَِٚٓٗ َٔ ٜ( 1) ُٴ٪ٵ ٢ًَ اِي ٕٻ ايكٻ٠َ٬ َناْٳتٵ عٳ ٔإ

ٛٵُقٛتٶا ٕٸ ٚدٛبٗا َٛٓقت ٖٚٛ خطأ  سع٣ٛ(، ب103ص )ايٓػا٤:َٻ ٕٸ املطاز باملٛقٛت ٖٛ أ أ
 .. ٚانض، بٌ املطاز أسس أَطٜٔ

ٚٸٍ:  ُٸ١ إا٭ ، ؾكس دا٤ يف قشٝض ظضاض٠ ْٸ٘ َؿطٚض نُا دا٤ عٔ ا٭٥
قاٍ: ))ٜعين َؿطٚنّا،  ،سٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ٚايؿهٌٝ بٔ ٜػاض عٔ أبٞ دعؿط 

ٛدٛبّا((، ٚيف قشٝض ))أٟ َ :ٚيف قشٝض ظضاض٠ عٓ٘ .ٚيٝؼ ٜعين ٚقت ؾٛتٗا((
قاٍ: ))نتابّا ثابتّا((، ٚيف ايباب ضٚاٜات أخط٣  زاٚز بٔ ؾطقس عٔ أبٞ عبس اهلل 
( ٖٚٛ 168ــ  167/ 2 :ايربٖإ يف تؿػري ايكطإٓ :نًٓٗا تتٸؿل ع٢ً شيو. )٫سغ

ٍٕ يعًُا٤ ايًػ١، ق (: 132/ 6 :اٍ ابٔ ؾاضؽ )َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١َٛاؾل َع أقٛا
ٌٸ: ط)ٚٓقت ي٘ نصا ٚٚٓق ٢ًَ ت٘ أٟ سسٸزٙ. قاٍ اهلل ععٸ ٚد ٕٻ ايكٻ٠َ٬ َناْٳتٵ عٳ ٔإ

ٛٵُقٛتٶا َٻ َٹٓٹنيٳ نٹتٳابٶا  ُٴ٪ٵ  ص(.اِي
ٟٸ يف ايكشاح ) ،ْٸ٘ ٚادب َٛٓقتإ: ايجاْٞ (: )ٚتكٍٛ: ٚقت٘ 270/ 1قاٍ اؾٖٛط

ٕٻ ايكٻ٠َ٬ َناْٳتٵؾٗٛ َٛقٛت، إشا بٝٸٔ يًؿعٌ ٚقتّا ٜؿعٌ ؾٝ٘، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل: ط  ٔإ
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ٕٸ ايبشح يف َؿطٚعٝٸ١ ايتكًٝس إْٸُا ٖٛ يًعامل ايعازٍ  َٚٔ املعًّٛ أ
املطاعٞ ؿسٚز ايسٜٔ ٜٚهٕٛ ايطدٛع إيٝ٘ يف املػا٥ٌ املؿتب١ٗ اييت 

يف ثٛابت ايسٜٔ. ؾايٓاؽ إْٸُا ٜكسٸقٕٛ َٔ  ؼتاز إىل ايتدكٸل ٚيٝؼ
َٳٔ ٜطاعٞ تًو ا٭قٍٛ ٚايجٛابت، ٚحيحٸ ايٓاؽ  أٌٖ ايعًِ ٚايؿك٘ 
ع٢ً َعطؾتٗا ٚايجبات عًٝٗا ٚيٝؼ املٓشطؾني عٔ ايسٜٔ مٓمٔ ٜتعسٸ٣ 

 قٛاعس ايسٜٔ ٚسسٚزٙ، ٖٚصا ظاٖط.
 

ّٸ   ْٚكسٙ ايتكًٝسَا ٚضز يف ش

ّٸ ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ٍٸ ع٢ً ش  ايتكًٝس.: َا ز
ــ َٔ غري (1)ٜٚٓشكط بطٚا١ٜ شنطٖا املؿٝس يف تكشٝض اعتكازات اٱَاَٝٸ١

ًٓس يف زٜٓ٘ )): شنط إغٓازٖا ــ قاٍ: ٚقاٍ  إٜٸانِ ٚايتكًٝس، ؾإْٸ٘ َٔ ق
ٕٸ اهلل تعاىل ٜكٍٛ َٹٸٔ : ط(2)ًٖو، إ ِٵ َأضٵبٳابٶا  ٗٴ ٖٵبٳاْٳ ٚٳضٴ ِٵ  ٖٴ اتٻدٳصٴٚا َأسٵبٳاضٳ

٘ٹ ًٖـ ٕٔ اي  َا قًٓٛا هلِ ٫ٚ قاَٛا، ٚيهٓٸِٗ أسًٓٛا هلِ ص، ؾ٬ ٚاهللزٴٚ
 سطاَّا، ٚسطٸَٛا عًِٝٗ س٫ّ٬، ؾكًٓسِٖٚ يف شيو، ؾعبسِٖٚ ِٖٚ ٫

 .((عطٕٜٚؿ

                                                                                                                                                                                        

ٛٵُقٛتٶا َٻ َٹٓٹنيٳ نٹتٳابٶا  ُٴ٪ٵ ٢ًَ اِي ايٓٗا١ٜ يف غطٜب ص، أٟ َؿطٚنّا يف ا٭ٚقات(، ٫ٚسغ عٳ
 (.212/ 5اؿسٜح ٚا٭ثط )
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 .. ٚتتٛدٸ٘ عسٸ٠ ٬َسعات ؾٓٸٝٸ١ بؿإٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ
ٕٸ 1  (ٖـ 413 :ت) املؿٝس ٜؿكٌ سٝح اٱغٓاز، قصٚؾ١ ١ٚاٜايط ٖصٙ ــ إ

 َا ٜعٜس ع٢ً قطٕ ْٚكـ، ٜٚتٛغٸط (ـٖ 148) عٔ اٱَاّ ايكازم 

ِٸ  عاز٠ّ، ٚغا٥ط غبع١  اٱَاّ ٚبني املؿٝس بني ؾِٗ فٗٛيٕٛ، َٚٔ ثٳ
 ئ تهٕٛ ايطٚا١ٜ قشٝش١ اٱغٓاز.

ٕٸ ٖٓاى عسٸ٠ ضٚاٜات 2 بؿإٔ اٯ١ٜ، بعهٗا َعترب٠ ٚبعهٗا (1)ــ إ
 ــ أٚ بعه٘اٱغٓاز ؾٝٗا مجٝع قصٚف أٟ ــ نعٝؿ١ ٚبعهٗا َطاغٌٝ 

، ، َٚٓٗا َا دا٤ عٔ أبٞ دعؿط ا دا٤ عٔ أبٞ عبس اهلل َٓٗا َ
ٚقس ٚضزت يف ايعسٜس َٔ املكازض اؿسٜجٝٸ١ َٔ ايهايف ٚاحملاغٔ 

 ٚغريُٖا، ٚيٝؼ يف ؾ٤ٞ َٓٗا ايتعبري بايتكًٝس نُا أٚضزٙ املؿٝس.
ِٸ ٜٴتٛٓقع إٔ ٜهٕٛ ٖصا ا٫خت٬ف ْاؾ٦ّا َٔ ْكٌ املؿٝس ايطٚا١ٜ  َٚٔ ثٳ

ِٸ عبٸط ؾٝ٘ بايتكًٝس ايصٟ ؾاع ايتعبري  باملع٢ٓ اعتُازّا ع٢ً سؿع٘. َٚٔ ثٳ
ٕٸ املؿٝس  ب٘ يف ظَاْ٘ عٔ ايتكًٝس ايصَِٝ يف ايعكا٥س، ٚقس غبل َٔ قبٌ أ

 أٚضز ايطٚا١ٜ يف غٝام ْؿٞ دٛاظ ايتكًٝس يف ايعكا٥س ٫ ايؿك٘.
ٚاملٛدب يطدشإ ٖصا ا٫ستُاٍ تعسٸز َكازض اؿسٜح ٚأيؿاظٗا 

ٜٴهاف إىل شيو أْٸ٘ يف  .َٓٗا ع٢ً يؿغ ايتكًٝسَٔ غري اؾتُاٍ ؾ٤ٞ 
ساٍ تؿاٚت يؿغ ايطٚا١ٜ يف نتب اؿسٜح ٚيف نتب أخط٣ تػتؿٗس 
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ٕٸ املتٖٛقع إٔ  با٭سازٜح َجٌ نتب ايعكا٥س ٚايؿك٘ تؿاٚتّا بٗصا اؿذِ ؾإ
، ٭ٕ ٜهٕٛ يؿغ نتب اؿسٜح ٖٛ ا٭قٌ ٚا٭قطب إىل ٚاقع ايطٚا١ٜ

 اؿسٜح ْٛعّا.نتب اؿسٜح أنجط عٓا١ٜ بًؿغ 
 

 املطاز بايتكًٝس يف ضٚا١ٜ املٓع

ٕٸ ايٓعط اؾاَع يف ايٓكٛم ٚا٭سازٜح ايٛاضز٠ سٍٛ  3 ــ إ
ٕٸ  ٍٸ ع٢ً أ ا٫تٸباع غٛا٤ عبٸطت بًؿغ ا٫تٸباع أٚ اٱطاع١ أٚ ايتكًٝس تس

 ايتكًٝس ع٢ً نطبني ..
ٚٸٍ : ايتكًٝس املُسٚح، ٖٚٛ اتٸباع َٔ ٜهٕٛ قٛي٘ سذ١ّ عػب ا٭

ُٸ١ ايؿطط٠  نُا ُأطًل يف عسز  أٚ ايؿطع نُا ٖٛ اؿاٍ يف تكًٝس ا٭٥
 .(1)َٔ ا٭خباض غبل بعهٗا

                                                                                       

ُٸس بٔ عبٝس٠ ٓٗاغبل َ( 1) ُٸس أْتقاٍ: قاٍ أبٛ اؿػٔ  سسٜح ق ِ : ))ٜا ق

ُٸس ((...أؾٸس تكًٝسّا أّ املطدٸ١٦؟ : دٴعًت ؾساى بٔ أبٞ ْكط ٚيف سسٜح أمحس بٔ ق
ٕٸ بعض أقشابٓا ٜكٛيٕٛ: ْػُع ا٭َط ٜٴ شه٢ عٓو ٚعٔ آبا٥و، ؾٓكٝؼ عًٝ٘ إ

ٖ٪٤٫ قّٛ ٫  ٫ ٚاهلل َا ٖصا َٔ زٜٔ دعؿط  ،ْٚعٌُ ب٘، ؾكاٍ: ))غبشإ اهلل
اضٚا يف َٛنعٓا ؾأٜٔ ايتكًٝس ايصٟ ناْٛا ساد١ بِٗ إيٝٓا، قس خطدٛا َٔ طاعتٓا ٚق

قاٍ دعؿط: ))٫ ؼًُٛا ع٢ً ايكٝاؽ، ؾًٝؼ َٔ  ؟ ٜكًٓسٕٚ دعؿطّا ٚأبا دعؿط 
 (.41ح  38/ 18 :ٚايكٝاؽ ٜهػطٙ(( )ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ؾ٤ٞ ٜعسي٘ ايكٝاؽ إ٫

ّٸ خايس ايعبسٜٸ١ ع٢ً أبٞ عبس اهلل  ٚأْا  ٚيف سسٜح أبٞ بكري قاٍ: زخًت أ
٘ ٜعرتٜين قطاقط يف بطين ٚقس ٚقـ يٞ أطبٸا٤ ايعطام : دعًت ؾساى إْٸعٓسٙ ؾكايت
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: ايتكًٝس املصَّٛ، ٖٚٛ اتٸباع َٔ يٝؼ قٛي٘ سذٸ١، أٚ يف فاٍ ايجاْٞ
َا  ٫ ٜهٕٛ قٛي٘ سذ١ّ ؾٝ٘، َجٌ اتٸباع أٌٖ ايهتاب يٮسباض ٚايطٖبإ يف

ٚاٱلٌٝ، ٖٚصا ٜعين حيطٸَْٛ٘ ٚحيًْٓٛ٘ ع٢ً خ٬ف ْكٛم ايتٛضا٠ 
ِٸ ا٭خص بكٛهلِ يف َكابٌ قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚقٍٛ ضغً٘  . َٚٔ ثٳ

 عٴبٸط عٓ٘ بأْٸ٘ ٜعين اتٸداشِٖ أضبابّا ٚعبازتِٗ َع اهلل غبشاْ٘.
ٚايطٚا١ٜ املصنٛض٠ نػا٥ط ايطٚاٜات ايٛاضز٠ سٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ ْاظط٠ 

 إىل بٝإ ٖصا املع٢ٓ.
ٚٸٍ ١ًٖٚ ٕٸ اٯ١ٜ تجري ٭ ٕٸ  ٚشيو ٭ غ٪ا٫ّ بسٜٗٝٸّا، ٖٚٛ أْٸٗا ؼهٞ أ

أٌٖ ايهتاب قس اتٸدصٚا ا٭سباض ٚايطٖبإ أضبابّا َٔ زٕٚ اهلل غبشاْ٘. 
ٞٸ  ٪هلٕٖٛ٪٤٫ نُا ٜ ٪هلٕٛ٭ْٸِٗ ٫ ٜ ;ٖٚصا خ٬ف ايٛاقع اـاضد

َٸ٘ ايطاٖط٠  ٜتٸبعِْٛٗ. ،ْعِ .املػٝض ٚأ
ٕٸ املطاز باٯ١ٜ اتٸبا  ،عِٗؾهاْت ٖصٙ ايطٚاٜات بكسز تٛنٝض أ

ٔٸ ايٓهت١ يف تعبري اٯ١ٜ عٔ اتٸباعِٗ يٮسباض ٚايطٖبإ باتٸداشِٖ  ٚيه
َا خيايـ ْلٸ ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ، َٚع٢ٓ  أضبابّا ٖٞ أْٸِٗ ٜتٸبعِْٛٗ يف

                                                                                                                                                                                        

ًٓستو زٜين .ايٓبٝص بايػٜٛل ؾكاٍ:  .ؾكاٍ: ))َا ميٓعو َٔ ؾطب٘؟(( ؾكايت: قس ق
ؾإْٸُا تٓسَني إشا بًػت  ،٫ ٚاهلل ٫ آشٕ يو يف قطط٠ َٓ٘ ،))ؾ٬ تصٚقٞ َٓ٘ قطط٠

ِٸ  .أؾُٗت؟(( ؾكايت: ْعِــ  ث٬ثّا ٜكٛهلا ــ بٝسٙ إىل سٓذطت٘ ٧ْؿػو ٖٗٓا، ٚأَٚ ث
ٌٸ املٌٝ ٜٓذؼ سٹقاٍ أبٛ عبس اهلل  )ٚغا٥ٌ . َٔ َا٤(( ٜكٛهلا ث٬ثّا ّابٸ: ))َا ٜب
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شيو أْٸِٗ ْعٸيِٖٛ َٓعي١ اهلل غبشاْ٘، بٌ ٚقسٸَٛا قٛهلِ ع٢ً قٍٛ اهلل 
 غبشاْ٘.

ٕٸ ٖصا ايؿِٗ قشٝض يباقٞ ايط ٚاٜات ايٛاضز٠ قس ٜكٍٛ قا٥ٌ: إ
سٍٛ ٖصٙ اٯ١ٜ اييت مل ٜطز ايتعبري ؾٝٗا بايتكًٝس. ٚيهٔ ضٚا١ٜ املؿٝس 
َٸ١ أٌٖ ايسٜٔ يعًُا٤ ايسٜٔ  عبٸطت بًؿغ ايتكًٝس ٖٚٛ ظاٖط يف تكًٝس عا

 نُا ٖٛ ؾا٥ع يف ا٫غتعُا٫ت.
ٕٸ ؾٝٛع ايتعبري عٔ اتٸباع ايٓاؽ يًؿكٝ٘  :ٚاؾٛاب عٔ ٖصا ايكٍٛ أ

بض ٖٛ املٓػبل إىل ايصٖٔ َٓ٘ ــ إْٸُا سسخ يف ايكطٕ بايتكًٝس ــ ستٸ٢ أق
ٍٸ عًٝ٘  ٟٸ ٚاظزاز تٛغٸعّا ستٸ٢ ايعكط اؿانط، نُا ٜس ايطابع اهلذط

َٸ١ ٚاؾاض١ٜ يف نًُات ايعًُا٤.  تتبٸع ا٫غتعُا٫ت ايعا
ٟٸ،  سٝح  َٸا قبٌ شيو ؾهإ ٖصا ايتعبري اغتعاض٠ّ َٔ َعٓاٙ ايًػٛ ٚأ

ًٓس ايبس١ْ إشا ): (1)ٜٴكاٍ عًل يف عٓكٗا عط٠ٚ َعاز٠ ْٚعٌ خًل ؾٝعًِ ق
ًٓسْٝ٘ ؾ٬ٕ  ًٓست ايػٝـ ٚا٭َط ٚمٛٙ: أيعَت٘ ْؿػٞ، ٚق أْٸٗا ٖسٟ، ٚتك

 .(أٟ أيعَٓٝ٘ ٚدعً٘ يف عٓكٞ
ِٸ عٴبٸط بتكًٝس املط٤ ؾ٬ّْا يف أَط ايسٜٔ إشا ٚثل ب٘ ٚاعتُس  َٚٔ ثٳ

 عًٝ٘، ٖٚٛ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٚد٘ ممسٚح أٚ َصَّٛ.
ضٚا١ٜ أخط٣ سٍٛ اٯ١ٜ ايؿطٜؿ١ تٛنٝض ْٛعٞ ايتكًٝس ٚقس دا٤ يف 
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بؿهٌ مجٌٝ، ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ ٚإٕ ناْت نعٝؿ١ ٚقصٚؾ١ اٱغٓاز يهٓٸٗا 
 شات َهُٕٛ داَع.

: ؾإشا نإ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ٫ ٜعطؾٕٛ : قاٍ ضدٌ يًكازم (1)ؾؿٝٗا
ايهتاب إ٫ مبا ٜػُعْٛ٘ َٔ عًُا٥ِٗ ٫ غبٌٝ هلِ إىل غريٙ، ؾهٝـ 

َٸ ٓا عٛاَايٝٗٛز إ٫ ن عٛاّٝسِٖ ٚايكبٍٛ َٔ عًُا٥ِٗ؟ ٌٖٚ ِٗ بتكًش
ًٓ سٕٚ عًُا٤ِٖ، ؾإٕ مل جيع ٭ٚي٦و ايكبٍٛ َٔ عًُا٥ِٗ، مل جيع ٜك

ٓا ٚعًُا٥ٓا ٚبني عٛاَبني )): ؾكاٍ  ٓا ايكبٍٛ َٔ عًُا٥ِٗ؟عٛاَي
َٸ عٛاّ ا َٔ سٝح ايٝٗٛز ٚعًُا٥ِٗ ؾطم َٔ د١ٗ، ٚتػ١ٜٛ َٔ د١ٗ، أ

ٕٸْٸإ ّٸاهلل ِٗ اغتٛٚا ؾإ ّٸعٛاَ  قس ش  ٓا بتكًٝسِٖ عًُا٤ِٖ، نُا قس ش
َٸ .ِٗعٛاَ قاٍ: بٝٸٔ يٞ شيو ٜا ابٔ  .((ِٗ اؾرتقٛا ؾ٬ا َٔ سٝح أْٸٚأ

ٕٸ)): قاٍ  ضغٍٛ اهلل. ايٝٗٛز ناْٛا قس عطؾٛا عًُا٤ِٖ  عٛاّ إ
بايهصب ايكطاح، ٚبأنٌ اؿطاّ ٚايطؾا، ٚبتػٝري ا٭سهاّ عٔ ٚادبٗا 

ب ايؿسٜس ايصٟ كاْعات، ٚعطؾِٖٛ بايتعكٸبايؿؿاعات ٚايعٓاٜات ٚامل
بٛا عًٝ٘، بٛا أظايٛا سكٛم َٔ تعكٸِٗ إشا تعكٸٜؿاضقٕٛ ب٘ أزٜاِْٗ، ٚأْٸ

بٛا ي٘ َٔ أَٛاٍ غريِٖ، ٚظًُِٖٛ َٔ ٚأعطٛا َا ٫ ٜػتشك٘ َٔ تعكٸ
ٚا مبعاضف قًٛبِٗ ِٗ ٜكاضؾٕٛ احملطَات، ٚانططٸأدًِٗ، ٚعطؾِٖٛ بأْٸ

ٕٸ ؾٗٛ ؾاغل، ٫ جيٛظ إٔ ٜكسم ع٢ً اهلل َٔ ؾعٌ َا ٜؿعًْٛ٘  إىل أ
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َٸ ًِٓٗ مٓلتعاىل، ٫ٚ ع٢ً ايٛغا٥ط بني اـًل ٚبني اهلل، ؾًصيو ش سٚا ا ق
٘ ٫ جيٛظ قبٍٛ خربٙ، ٫ٚ تكسٜك٘ يف َٔ قس عطؾٛا، َٚٔ قس عًُٛا أْٸ

ُٸسهاٜت٘، ٫ٚ ايعٌُ مبا ٜ٪زٸ ٔ مل ٜؿاٖسٚٙ، ٚٚدب عًِٝٗ ٜ٘ إيِٝٗ ع
إش ناْت ز٥٫ً٘ أٚنض َٔ إٔ  ،اهلل ايٓعط بأْؿػِٗ يف أَط ضغٍٛ 

 ؽؿ٢، ٚأؾٗط َٔ إٔ ٫ تعٗط هلِ.
َٸ عٛاّٚنصيو  تٓا، إشا عطؾٛا َٔ ؾكٗا٥ِٗ ايؿػل ايعاٖط، أ

ًٓ .. ١ ايؿسٜس٠، ٚايتهايب ع٢ً سطاّ ايسْٝا ٚسطاَٗاٚايعكبٝٸ س ؾُٔ ق
َٸعٛأََ   تعاىل ِٗ اهللٓا َجٌ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ ؾِٗ َجٌ ايٝٗٛز ايصٜٔ ش

 .س يؿػك١ ؾكٗا٥ِٗبايتكًٝ
َٸ هلٛاٙ  كايؿّا يسٜٓ٘ ساؾعّا يٓؿػ٘ قا٥ّٓا ايؿكٗا٤ َٔ نإ َٔ اؾأ

ًٓ إٔ عٛاّؾًً ٫َٛٙ ٭َط َطٝعّا بعض ؾكٗا٤  يف إ٫ ٜهٕٛ ٫ ٚشيو سٚٙ،ٜك
َطانب ؾػك١  ٚايؿٛاسـ ايكبا٥ض َٔ ضنب َٔ ٘ؾإْٸ مجٝعِٗ، ٫ ايؿٝع١

َٸ ُا نجط نطا١َ هلِ، ٚإْٸ٫ٚ  ا ؾ٦ّٝا١ ؾ٬ تكبًٛا َِٓٗ عٓٸؾكٗا٤ ايعا
ُٸ ايتدًٝط يف ٕٸ ;ا أٌٖ ايبٝت يصيوٌ عٓٸَا ٜتش ُٸ ٭ ًٕٛ عٓا ايؿػك١ ٜتش

ًٓؾٝشطٸ ١ ؾْٛ٘ بأغطٙ ؾًِٗٗ، ٜٚهعٕٛ ا٭ؾٝا٤ ع٢ً غري ٚدٗٗا يك
ُٸ ٚا َٔ عطض ايسْٝا َا سٕٚ ايهصب عًٝٓا يٝذطٸَعطؾتِٗ، ٚآخطٜٔ ٜتع
 .((ِٖٛ ظازِٖ إىل ْاض دٗٓٸ



 .........................................................  ذو القول بالزأي 
 

026 

 

ّٸ ا٫ ٍٸ ع٢ً ش  دتٗاز ٚايكٍٛ بايطأَٟا ز

ّٸ ايطا٥ؿ١ ايجايج١ ّٸ ا٫دتٗاز ٚايكٍٛ بايطأٟ، أٚ ش ٍٸ ع٢ً ش : َا ز
ٍٸ ع٢ً  :ايطدٛع إىل َٔ ٜؿيت بُٗا يف أسهاّ ايسٜٔ، ؾٝكاٍ ٕٸ شيو ٜس إ

 عسّ قشٸ١ ايطدٛع إىل ايؿكٝ٘.
: (1)أْٸ٘ قاٍ ٭بٞ سٓٝؿ١ نُا دا٤ يف اؿسٜح عٔ أبٞ عبس اهلل 

ٕٸ ٍ قّٛ يف زٜٔ اهلل يٝؼ ي٘ قا َاؾسع ايطأٟ ٚايكٝاؽ ٚ)) بطٖإ، ؾإ
 .((زٜٔ اهلل مل ٜٛنع باٯضا٤ ٚاملكاٜٝؼ

ٚيف ْٗر ايب٬غ١ عٔ أَري امل٪َٓني 
ؾ٬ تكٛيٛا َا ٫ )): (2)

ٕٸ أنجط اؿلٸ يف َا ٫  ؾ٬ تػتعٌُ ايطأٟ يف ..َا تٓهطٕٚ  تعطؾٕٛ، ؾإ
 .((ٜسضى قعطٙ ايبكط، ٫ٚ تتػًػٌ إيٝ٘ ايؿهط

 : غأيت أبا عبس اهلل (3)طمحٔ بٔ اؿذٸاز قاٍٚعٔ عبس اي
دايػِٗ ٚإٜٸاى عٔ خكًتني ))ؾكاٍ:  .عٔ فايػ١ أقشاب ايطأٟ

ٔ ضأٜو، أٚ تؿيت ايٓاؽ بػري َتًٗو ؾُٝٗا ايطداٍ: إٔ تسٜٔ بؿ٤ٞ 
 إىل غري شيو. ((عًِ

                                                                                       

 .33 ح 98 ، م:26 ح 29/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)

 .18ح  116/ 18 :ٝع١ٚغا٥ٌ ايؿ( 2)

 .29ح  16/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 3)
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ٚدا٤ يف ضغاي١ احملهِ ٚاملتؿاب٘ املطٜٚٸ١ عٔ أَري امل٪َٓني 
(1) :

َٸا ايطزٸ ع)) ٌٸ فتٗس ٚأ ٕٸ ن ٢ً َٔ قاٍ با٫دتٗاز، ؾإْٸِٗ ٜععُٕٛ أ
إْٸِٗ َع ادتٗازِٖ أقابٛا َع٢ٓ سكٝك١  :َكٝب، ع٢ً أْٸِٗ ٫ ٜكٛيٕٛ

ٌٸ ٔ ادتٗاز ٭ْٸِٗ يف ساٍ ادتٗازِٖ ٜٓتكًٕٛ ع ;اؿلٸ عٓس اهلل ععٸ ٚد
 .((.. إىل ادتٗاز

ٕٸ ايطٚاٜات ايٓا١ٖٝ عٔ ايعٌُ بايطأٟ  ٬ٜٚسٳغ بؿإٔ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ أ
ٚايجايح  ايجاْٞ ايكطٕ يف ؾا٥عّا نإ إط٬ٕم إىل ْاظط٠ ٚا٫دتٗاز

ِٸ ٜٴكاٍ ٟٸ، ٖٚٛ إط٬قُٗا يف َكابٌ ايهتاب ٚايػٓٸ١، َٚٔ ثٳ ٕٸ  :اهلذط إ
ٕٸ َٔ مل  اؿذر ث٬خ: ايهتاب، ٚايػٓٸ١، ٚا٫دتٗاز بايطأٟ، مبع٢ٓ أ

ُٹٌ ضأٜ٘  ٞٸ جيس يف املػأي١ ْكٸّا َٔ ايهتاب ٫ٚ ايػٓٸ١ ؾعًٝ٘ إٔ ٜٴع ايؿدك
 َٔ ا٫غتٓباط، ٚدٛٙ بايطأٟ ا٫دتٗاز ؼت ٜٚٓسضز ٜطدٸش٘. َا ع٢ً ٜٚبين

َٓٗا ايكٝاؽ مبع٢ٓ إٔ جيس ؾبّٗا بني املػأي١ اييت ٜطًب سهُٗا ٚبني 
َٚٓٗا  سهُٗا. َجٌ هلا ٜٚجبت ايجا١ْٝ ع٢ً ا٭ٚىل ؾٝكٝؼ َٓكٛق١ َػأي١

ػأي١ ٜٚبين عًٝ٘. امل يف قسٸزّا سهُّا ايؿكٝ٘ ٜػتصٚم إٔ مبع٢ٓ ا٫غتشػإ
 َٚٓٗا املكاحل املطغ١ً مبع٢ٓ إٔ ٜكسٸض َكتهٝات املكًش١ يف املػأي١

                                                                                       

ٖصٙ  عسّ قش١ ضٚا١ٜ. ٬ٜٚسٳغ أْٸ٘ قس ؼٓكل 36/ 18 :ٚغا٥ٌ ايؿٝع١( 1)

ٕٸ ا٭، ايطغاي١ عٔ أَري امل٪َٓني  بٌ ٜٛثل بعسّ نْٛٗا  ،يف قاسبٗا خباض كتًؿ١ؾإ
ٕ ايجاْٞ ضٚا١ٜ َٔ د١ٗ طبٝع١ ايتعابري ٚأغًٛب ايه٬ّ ؾٝٗا املٓاغب َع ايكط

ٟٸ، ٚيصيو تٛنٝض شٴنط يف َٛنع٘.  اهلذط
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 ٜٚبين عًٝٗا.
ٚقس اؾتٗطت بٗصا ايٓشٛ َٔ ا٫غتٓباط َسضغ١ ؾكٗٝٸ١ يف ايهٛؾ١ 

ٚإيٝٗا ٜٓتُٞ أبٛ سٓٝؿ١ ايصٟ عٴطف بايتٛغٸع  ،(َسضغ١ ايطأٟ)تٴعطف بـ
 يف ٖصا ايٓشٛ َٔ ا٫غتٓباط.

يف إْهاض ٖصا ايٓشٛ  ا٭سازٜح عٔ أٌٖ ايبٝت ٚقس تٛاتطت 
ٕٸ طبٝع١ ٖصٙ غتٓباط، يعسّ ايسيٌٝ ع٢ً سذٸٝٸتَ٘ٔ ا٫ ، ع٢ً أ

عتُس عًٝٗا بعٝس٠ عٔ ا٫عتباضات ايؿطعٝٸ١ املًشٛظ١ ا٫عتباضات اييت ٜٴ
 يف دعٌ ا٭سهاّ.

 مب٬سع١ عؿطات ٜعٗط آْصاى ٚا٫دتٗاز ايطأٟ َع٢ٓ عٔ شنطْا َٚا

مب٬سع١ ايٓكٛم  ٜعٗط ٚنصيو ،املٛنٛع يف ز٠ايٛاض ا٭سازٜح
ٞٸ  َٸ١ َجٌ َا شنطٙ ايؿاؾع يف  (ٖـ 204: ت)املعاقط٠ أٚ املكاضب١ يس٣ ايعا

 شنطٖا. املكا٫ّٚ ٜػع  ،(ايطغاي١)
َٸا ايٓلٸ ٚٸٍ ٚأ ؾايطأٟ ؾٝ٘  عٔ أَري امل٪َٓني املطٟٚ املتكسٸّ  ا٭

ٕٸ ٖصا ايٓلٸ مل ٜطز يف ؾإٔ اي تؿطٜع خاقٸ١ّ يٝؼ بٗصا املع٢ٓ، ؾإ
َٸ١  ، بٌ َؿازٙ(1)َا ٜعٗط مب٬سع١ فُٛع ايه٬ّ سػب ْهت١ سه١ُٝ عا

                                                                                       

ْٸ٘ ميٛت َٔ َات إ )م( ٔ خامت ايٓبٝٸنيعؿٞ ايٓلٸ: ))أٜٸٗا ايٓاؽ، خصٖٚا ؾ( 1)

ٕٸ أنجط  ٞٳًٹَٓٸا ٚيٝؼ مبٝٸت، ٜٚب٢ً َٔ بٳ ٍٕ، ؾ٬ تكٛيٛا مبا ٫ تعطؾٕٛ، ؾإ َٓٸا ٚيٝؼ ببا
، أمل أعٌُ ؾٝهِ أْاٛ ٖٚ ،َا تٓهطٕٚ، ٚاعصضٚا َٔ ٫ سذٸ١ يهِ عًٝ٘ اؿلٸ يف

بايجكٌ ا٭نرب ٚأتطى ؾٝهِ ايجكٌ ا٭قػط، ٚضنعت ؾٝهِ ضا١ٜ اٱميإ ٚٚقؿتهِ ع٢ً 
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ُٸل  ٕٸ املٛانع اييت ؼتاز بطبٝعتٗا إىل َعٜس َٔ ايتجبٸت ٚايتع ٫ ٖٚٞ أ
ٌٸ َا  ٜٓبػٞ إٔ ٜتػطٸع اٱْػإ ؾٝٗا، ؾ٬ ٜٓبػٞ يٲْػإ إٔ ٜٓؿٞ ٜٚٓهط ن

 اغتػطب٘ ٚؾل َعًَٛات٘ ايؿدكٝٸ١.
 ٧ املٓع َٔ ايتكًٝس.ٖصا عطض َٓاؾ

 اغتٓتاز

َٸٌ اؾاَع يف املٛنٛع ٚقس ظٗط  َٔ ا٭زٓي١ َا شٴنط عسّ متاَٝٸ١ بايتأ
ّٸ ايتكًٝس.  .يف ش

ٕٸ َٔ قبٌ َٔ شنطْاٙ َا بصيو تأٓنس ٚقس  غري املتدكٸل اتٸباع دٛاظ أ

تاضخيٝٸ١ّ ٚضٚا٥ٝٸ١ّ نرب٣ يف  عًُٝٸ١ّ بس١ّٜٗ ميجٸٌ ؾٝٗا يًُتدكٸل ايؿطٜع١ يف
ملػًُني نػا٥ط ا٭زٜإ، ٭ْٸٗا قٛاّ املعطؾ١ ايسٜٓٝٸ١، ؾٗصٙ املعطؾ١ أٚغاط ا

نػا٥ط أْٛاع املعطؾ١ تٓكػِ إىل ٚانش١ َٚٝػٸط٠، ٚأخط٣ ؽكٸكٝٸ١ 
َٸٌ ٚاـرب٠.  ؼتاز إىل َعٜس َٔ املُاضغ١ ٚايتأ

َٚٔ غري املعكٍٛ سكط املعطؾ١ املكبٛي١ يف ؾإٔ مجٝع ايٓاؽ 
 إىل ايتدكٸل يف عًّٛ ايؿطٜع١.باملعطؾ١ املباؾط٠ ْٚؿٞ اؿاد١ 

َٸٌ يف عًُٝٸ١ ايتعًِٓ ٚايتعًِٝ  ٖٚٛ أَط جيسٙ غري املػًُني أٜهّا بايتأ
 َٚا بعسٙ، ٚاهلل ايعاقِ. يف غري٠ املػًُني َٓص ظَإ ايٓيبٸ 

                                                                                                                                                                                        

سسٚز اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ، ٚأيبػتهِ ايعاؾ١ٝ َٔ عسيٞ، ٚؾطؾتهِ املعطٚف َٔ قٛيٞ 
َا ٫ ٜسضى  ٚؾعًٞ، ٚأضٜتهِ نطا٥ِ ا٭خ٬م َٔ ْؿػٞ، ؾ٬ تػتعًُٛا ايطأٟ يف

 (.154/ 1: ؾطح قُس عبسٙ ،)ْٗر ايب٬غ١ ًػٌ إيٝ٘ ايؿهط((.قعطٙ ايبكط ٫ٚ تتػ
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 أغ١ً٦ ٚأدٛب١
 

 َس٣ تأخٸط ْؿأ٠ ايبشح عٔ ايتكًٝس عٓس أٌٖ ايعًِ: (1 ايػ٪اٍ)

ٕٸ ايبشح عٔ اي :قٌٝ تكًٝس عح َتأخٸط أقٛيٝٸّا ٚؾكٗٝٸّا ٚعكا٥سٜٸّا، إ
ٕٸ ؾهط٠ ٚدٛب ايتكًٝس ؾهط٠ َبتسع١ ْؿأت يف أٚغاط  مٓما ٜؿري إىل أ
َتأخٸط٠، ٚمل تهٔ يف ظَإ املعكَٛني، ؾكس بسأ ايتططٸم ي٘ أقٛيٝٸّا َٔ 
ٟٸ يف ايعط٠ٚ ايٛثك٢  ٞٸ ٚؾكٗٝٸّا َٔ قٹبٳٌ ايػٝٸس ايٝعز قٹبٳٌ ايع١َ٬ اؿًٓ

 ّا َٔ قبٌٝ ايؿٝذ املعٓؿط يف عكا٥س اٱَاَٝٸ١، ؾٌٗ ٜكضٸ شيو؟ٚعكا٥سٜٸ

 .. يٛدٖٛٙصا ايكٍٛ خاط٧  :(اؾٛاب)

ٕٸ ايعٌُ بايؿطٜع١ بايطدٛع إىل املتدكٸكني ؾٝٗا أَط قسِٜ يف  1 ــ إ
ُٸ١  ِٸ س٦ٓٝصٺ  أظ١َٓ ا٭٥ نُا ٚقؿٓاٙ يف أقٌ ايبشح، ٚيٝؼ َٔ املٗ

 ظَإ ؼطٜطٙ ؾٝٗا.َٛنع تسٜٚٓ٘ َٔ ايعًّٛ احملطٻض٠، أٚ 
ــ إْٸ٘ ضبٸُا ٜهٕٛ ايتسٜٚٔ املتأخٸط يًُػأي١ َٔ د١ٗ ٚنٛسٗا  2

ٚعسّ اـ٬ف ؾٝٗا ٚدطٜإ ا٫ضتهاظ عًٝٗا، ؾإشا ُأثريت ؾٝٗا ايؿب١ٗ يف 
ظَإ َتأخٸط أزٸ٣ شيو تسضجيّا إىل ططح املػأي١ بعٓٛاْٗا يف ايعًِ ايصٟ 

 ٜتعًٓل بٗا.
َٔ أَج١ً شيو عسّ ؼطٜط ٖٚصا أَط َعطٚف يس٣ أٌٖ ايعًِ، ٚ

ٚيٝؼ شيو  ،يف عًِ ا٭قٍٛ إىل عٗس قطٜب (سذٸٝٸ١ ايعٗٛض)َػأي١ 
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ٌٸ  ٕٸ أقٌ سذٸٝٸ١ ايعٗٛض َٔ قبٌٝ ا٭َٛض ايٛانش١ اييت نإ ايه إ٫ ٭
 جيطٕٚ باضتهاظِٖ عًٝٗا.

ٚعًٝ٘ ؾُٔ اؾا٥ع إٔ ٜهٕٛ ايتططٸم املتأخٸط يبشح دٛاظ ايتكًٝس 
 َٔ ٖصا ايباب.

ٕٸ امل 3 ٚٸٍ ــ إ ٞٸ هلصا ايبشح نإ يف ايعكط ا٭ أٚاخط  يفٛنع ايؿٓٸ
ٕٸ  ا٫ٖتُاّٚيٝؼ ايؿك٘، ٫ يعسّ  َػا٥ٌ أقٍٛ ايؿك٘ باملػأي١، بٌ ٭

ٕٸ ٖصٙ املػأي١ أؾب٘ بٗصا ايعًِ ٕٸ َطدع َػأي١  ;ا٭قٛيٝٸني ضأٚا أ ٭
دٛاظ ايتكًٝس إىل سذٸٝٸ١ قٍٛ اجملتٗس يف ا٭سهاّ، ٚعًِ ا٭قٍٛ أٜهّا 

 ؿذر املعترب٠ ع٢ً ا٭سهاّ.ٜبشح عٔ ا
تسٜٚٔ  بعس سني َٔٚقس ُططست ٖصٙ املػأي١ يف ا٭قٍٛ  ،ٖصا
عٓس اٱَاَٝٸ١ يف أٚا٥ٌ ايهتب ا٭قٛيٝٸ١  مٔ لس شيوٚ، ا٭قٍٛ
ِٸ املعاضز نايباق١ٝ  ٞٸ ث ايصضٜع١ يًػٝٸس املطته٢ ٚايعسٸ٠ يًؿٝذ ايطٛغ

ٞٸ إىل غا٥ط ايهتب املتأخٸط٠.  يًُشٓكل اؿًٓ
ِٸ اختكام ا٭قٍٛ  د١ٗ َٔ ايؿك٘ يف املتأخٸطٜٔ َٔ مجاع١ د٘أزض ث

 ٚقٍٛ ،بايبشح عٔ اؿذر اييت تٓؿع اجملتٗس يف اغتٓباط ا٭سهاّ

ٝٸّا ٚإٕ ايؿكٝ٘ ٞٸ ٚيٝؼ يًُذتٗس ؾٗٛ خاضز ؾٓٸ  َٔ نإ سذٸ١ّ ٚيهٔ يًعاَ

 َٚٔ ايٓهت١ ايؿٓٸٝٸ١، هلصٙ سني َٓص ا٭قٛيٝٸٕٛ تٓبٸ٘ ٚقس ا٭قٍٛ، عًِ

ِٸ  عطض٫ٚ ع٬ق١ يًت خامتت٘، يف ٙٚدعًٛ ا٭قٍٛ عًِ عٔ ٙأخطدٛ ثٳ

 ٚشيو ٚانض. ،اٖتُاّ َٚٛنع قطٸض٠ نْٛٗا بعسّ ا٭قٍٛ يف يًُػأي١
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ٕٸ ٚٸ عًُّا أ ٍ ايؿك٘ مل حيسخ َٔ ايتعطض ي٬دتٗاز ٚايتكًٝس يف أ
 ، بٌ َٔ قبٌ ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ قبٌ ايػٝس قاسب ايعط٠ٚ 

 يتاسب ايعط٠ٚ ــ ٚشيو يف ضغايــ ايصٟ ٖٛ أغتاش أغاتص٠ ايػٝس ق 
 غطاز ايعباز ٚقطاط ايٓذا٠، ُٖٚا َطبٛعإ. 
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 : ٌٖ َػأي١ ايتكًٝس عكا٥سٜٸ١ أٚ ؾكٗٝٸ١؟(2ايػ٪اٍ)

ٕٸ ٚدٛب ايتكًٝس َػأي١ عكا٥سٜٸ١ ٫ ؾكٗٝٸ١ ٫ٚ أقٛيٝٸ١ :قٌٝ  ،إ
ٕٸ ايؿٝذ املعٓؿط أٚضزٙ يف عكا٥س اٱَاَٝٸ١ ؼت عٓٛإ  عكٝستٓا )بسيٌٝ أ

ٕٸ ايتكًٝس ٜتعًٓل بططٜل إسطاظ ا٭سهاّ ٚيٝؼ . (سيف ايتكًٝ َهاؾّا إىل أ
ًٓكّا با٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ْؿػٗا اييت ٖٞ ايؿطٚع ايسٜٓٝٸ١، ؾ٬ ٜه ٕ َٛتع

 ٚدٛب ايتكًٝس َٔ مج١ً ايؿطٚع ايسٜٓٝٸ١.

 ٕٸ ٚدٛب ايتكًٝس يٝػت َػأي١ّ عكا٥سٜٸ١ّ بٛنٛح.أ :(اؾٛاب)

ٕٸ شيو: يف ٚايٛد٘ ٜهٕٛ املطًٛب  إٔ ايعكا٥سٜٸ١ املػا٥ٌ يف ايهابط أ
ٕٸ أنُا  ،ؾٝٗا ا٫عتكاز َجٌ اٱميإ باهلل غبشاْ٘ ٚبايطغاي١ ٚباملعاز

ًٓكّا بايعٌُ  ٜهٕٛ بٌ با٫عتكاز ٜتعًٓل ٫ إٔ ايؿكٗٝٸ١ املػأي١ يف ايهابط َتع
َٸ ا بؿهٌ َباؾط َجٌ سط١َ بعض ا٭عُاٍ ٚٚدٛب بعهٗا اٯخط إ

يًعٌُ َجٌ طٗاض٠ بعض ا٭ؾٝا٤  أٚ ٜهٕٛ سهُّا متٗٝسٜٸّا ،نايك٠٬
ٗٸس٠ ملطاعاتٗا يف ايبسٕ  ٕٸ َعطؾ١ ايطٗاض٠ مم ٚلاغ١ بعهٗا اٯخط، سٝح إ

 ٚايًباؽ سني ايك٠٬ َج٬ّ، ٖٚصا نابط ٚانض.
ًٓكّا باعتكاز  ٕٸ ٚدٛب تكًٝس اجملتٗس يٝؼ سهُّا َتع َٚٔ املعًّٛ أ

ملٓعٛض بٗصا اؿهِ ، بٌ ا(1)املهًٖـ، إش ٫ جيب اٱميإ بكٍٛ اجملتٗس قًبّا
                                                                                       

ست٢ ع٢ً ايكٍٛ بإٔ ايتكًٝس ٖٛ ا٫يتعاّ بكٍٛ ايؿكٝ٘ ؾإٕ املطاز با٫يتعاّ ٖٛ ( 1)

 ايبٓا٤ ع٢ً ايعٌُ بكٛي٘.



 .........................................................    أسئلة وأجوبة
 

541 

قّلد كاىت أعنالُ لصّو مطابقة عنل املللَّف مع قْل اجملتَد، فإذا مل ٓ
 غري حمسشة الصّحة.

ّأّما إٓساد الشٔخ املظّفس مطألة ّجْب التقلٔد يف الفسّع يف كتابُ 
عقائد اإلمامّٔة فَْ إّىنا كاٌ مبياضبة حدٓثُ عً التقلٔد يف أصْل 
الدًٓ، فتطّسق بعدِ باملياضبة للتقلٔد يف فسّع الدًٓ، ّقد تطّسق يف ٍرا 

ل الدًٓ ّال مّما ٓلٌْ املطلْب فَٔا اللتاب ملطائل لٔطت مً أصْ
عقٔدتيا )ّ (عقٔدتيا يف الدعاء)ّ( يا يف التقّٔةتعقٔد)االعتقاد لراتُ مثل 

 ّغري ذلم. (1)(عقٔدتيا يف التعاٌّ مع الظاملني)ّ (يف شٓازة القبْز
ٌّ ّجْب التقلٔد ٓتعّلق بطسٓق إحساش األحلاو ــ  ّأّما ما ُذكس مً أ

ّد األحلاو الشسعّٔة ىفطَا فال بّد أٌ ٓلٌْ الشسعّٔة فَْ لٔظ على ح
 .. فَْ خطأ ّاضح ألٍل العله مً ّجَني ــ عقائدًّٓا

ّّل:  ٌّ مجلة مً املطائل األصْلٔة األ ــ مثل حجّٔة خرب الثقة إ
، ّال اوحساش األحلإــ متعّلقة بطسٓق ّالظْاٍس ّاإلمجاع ّغريٍا 

َّ كٌْ املطألة  شّم أّىَا لٔطت عقائدٓة زغه ذلم، فرلم ٓدّل على أ
 متعّلقة بطسٓق إحساش األحلاو ال جيعلَا عقائدٓة.

ٍْ كٌْ املطلْب ــ كنا ذكسىا ــ ٌّ ما جيعل املطألة عقائدًّٓة إ الثاىٕ:
فَٔا االعتقاد، فنتى مل ٓلً املطلْب االعتقاد بشٕء مل تلً املطألة 

                                                                                       

 .111 ،101، 44، 48 :الحظ عقائد اإلمامٔة( 1)
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تعّلقًا بإحراز حلم آخر مثل حّجّّة بال فرق بني أى ِلُى م ،عقائدًِّة
بل مثل يرٍ املسائل إّما  .خرب الثقة َالعُاير َاإلمجاع َغرييا أَ ال

إذا كانت تساعد على  ــ نسبًة إىل أصُل الفقٌــ تلُى أصُلّّة  أى
تلُى أى استهباط األحلام مثل حّجّّة خرب الثقة يف األحلام. َإّما 

ط الفقٌّ لألحلام، َمسألة جُاز تقع يف مقام استهبا ملفقًًّّة إذا 
التقلّد مو يرا القسم الثانْ، فإّنًا ال تهفع يف استهباط الفقٌّ لألحلام، 

، بل تهفع عاّمة الهاس يف مقام إحراز الُظّفة جتاٍ األحلام الشرعّّة
 .َيرا َاضح
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 ؟ٍل جْاش التكلٔد حمّل اختالف لدى العلناء: (3السؤال)

ٌّ :قٔل لدى العلناء  اختالف حمّل ٍْ بل اّتفاقّّٔا، لٔس التكلٔد جْاش إ
 حّتى األّائل.

ال ٓصّح اليَٕ ): (1)ــ قال املفٔد يف تصحٔح اعتكادات اإلمامّٔة 1
ٌّ يف العدّل عيُ املصري إىل التكلٔد ّالتكلٔد مرمْو  ؛عً اليظس أل

باّتفام العلناء ّىّص الكسآٌ ّالسّية. قال اهلل تعاىل ذانسّا ملكّلدة مً 
 َِّإىَّا ُأمٍَّة َعَلى آَباَءَىا ََّجِدَىا ِإىَّا: ](2)الهّفاز ّذاّمّا هله على تكلٔدٍه

ٍِهَلى َع ٌَ آَثاِز ٍَِدى   مُِّكَتُدّ ِْ ِجِئُتُهه ِبَأ ََّل ُِ ََّجدتُِّه ِمنَّاَقاَل َأ ِٔ  َعَل
مً أخر دٓيُ مً أفْاِ السجال أشالتُ )): [، ّقال الصادم آَباَءُنِه

. ((السجال، ّمً أخر دٓيُ مً الهتاب ّالسّية شالت اجلبال ّمل ٓصل
ٌّ اهلل تعاىل  .إّٓانه ّالتكلٔد، فإّىُ مً قّلد يف دٓيُ ٍلو)): ّقال  إ
ُِ: ](3)ٓكْل ٌِ اللَّـ َُِه َأِزَباّبا مًِّ ُدّ ٍَِباَى َُّز ٍُِه  [، فال ّاهلل اتََّخُرّا َأِحَباَز

ما صّلْا هله ّال صامْا، ّلهّيَه أحّلْا حسامّا، ّحّسمْا علَٔه 
: ، ّقال ((ٍه ٍّه ال ٓشعسٌّ، فكّلدٍّه يف ذلو، فعبدّاّلالح
 مً أجاب ىاطكّا فكد عبدِ، فإٌ ناٌ الياطل عً اهلل تعاىل فكد عبد))

 

                                                                                       

 .23ــ  22 :تصحٔح اعتكادات اإلمامٔة( 1)

 .24ــ  23 ( الصخسف:2)

 .31 ( التْبة:3)
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 .(((اهلل، ٚإٕ نإ ايٓاطل عٔ ايؿٝطإ ؾكس عبس ايؿٝطإ
ٚيٛ نإ ايتكًٝس قشٝشّا ٚايٓعط باط٬ّ مل ٜهٔ ايتكًٝس )ٚأناف: 

ٍٸ بايتكًٝس َعصٚضّا،  ٌٸ نا يطا٥ؿ١ أٚىل َٔ ايتكًٝس ٭خط٣، ٚنإ ن
ًٓسٺ ٌٸ َك ًِ مبا شنطْاٙ غري َٛظٚض، ٖٚصا َا ٫ ٜكٛي٘ أسس، ؾعٴ ملبسٕع ٚن

ٕٸ ا٭خباض اييت ضٚ ٕٸ ايٓعط ٖٛ اؿلٸ ٚاملٓاظط٠ باؿلٸ قشٝش١، ٚأ اٖا أ
أبٛ دعؿط 

ٚدٖٛٗا َا شنطْاٙ، ٚيٝؼ ا٭َط يف َعاْٝٗا ع٢ً َا (1)
ٞٸ ايتٛؾٝل ،ؽٝٸً٘ ؾٝٗا  .(ٚاهلل ٚي

ٞٸ يف ا٫قتكاز 2 ، ؾإْٸ٘ قاٍ بعس إجياب ايٓعط: (2)ــ ايؿٝذ ايطٛغ
أٜٔ أْتِ عٔ تكًٝس اٯبا٤ ٚاملتكسٸَني؟ قًٓا: ايتكًٝس إٕ أضٜس ب٘  :ؾإٕ قٌٝ)

ذٸ١ ــ ٖٚٛ سكٝك١ ايتكًٝس ــ ؾصيو قبٝض يف قبٍٛ قٍٛ ايػري َٔ غري س
ٕٸ ؾٝ٘ إقساَّا ع٢ً َا ٫ ٜأَٔ نٕٛ َا ٜعتكسٙ عٓس ايتكًٝس  ايعكٍٛ، ٭
د٬ّٗ يتعطٸٜ٘ َٔ ايسيٌٝ، ٚاٱقساّ ع٢ً شيو قبٝض يف ايعكٍٛ، ٚ٭ْٸ٘ 
يٝؼ يف ايعكٍٛ تكًٝس املٛسٸس أٚىل َٔ تكًٝس املًشس إشا ضؾعٓا ايٓعط 

 .(٫ جيٛظ إٔ ٜتػا٣ٚ اؿلٸ ٚايباطٌٚايبشح عٔ أٖٚآَا ٚ
ٕٸ ايتكًٝس قبٍٛ ايػري َٔ غري )، ؾإْٸ٘ قاٍ: (3)ــ احملٓكل يف املعاضز 3 إ

 .(سذٸ١، ؾٝهٕٛ دعَّا يف غري َٛنع٘، ٖٚٛ قبٝض عك٬ّ
                                                                                       

 ٜعين ايؿٝذ ايكسٚم.( 1)

 .10 ا٫قتكاز:( 2)

 .199 :َعاضز ا٭قٍٛ( 3)
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ٕٸ ٖٓاى خ٬ؾّا بعض ايؿ٤ٞ يف دٛاظ ايتكًٝس يًؿت٣ٛ أ :(اؾٛاب)
غتؿٗاز املصنٛض خطأ َٔ ٚيهٔ يف ا٫ ــ نُا ٚقؿٓاٙ َٔ قبٌ ــ اجملطٸز٠
 .. ٚدٛٙ

 

 ؿ١ ا٭ع٬ّ املصنٛضٜٔ يف دٛاظ ايتكًٝسيعسّ كا

ًٓل بأقٍٛ  1 ٕٸ قٍٛ ا٭ع٬ّ ايج٬ث١ يف ْؿٞ ايتكًٝس إْٸُا ٜتع ــ إ
ايعكا٥س زٕٚ ايؿك٘، ٖٚٛ يف شيو جيطٟ ع٢ً ايتؿكٌٝ ايؿا٥ع بني 

ٕٸ ايعًُا٤ يف املٛنٛع، ٫ٚ اختكام هلصا ايتؿكٌٝ بايج٬ث١، إ٫ أ
ايٓاظط سٝح مل ٜهٔ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚاملُاضغ١ مل ٜٓتب٘ إىل ٖصٙ ايٓهت١ 
ٕٸ ن٬َِٗ يف املٓع عٔ ايتكًٝس َطًل ٜؿٌُ ايؿك٘ ٚأقٍٛ ايسٜٔ. ٔٸ أ  ٚظ

ٕٸ املطًٛب يف أَٛض  : ــنُا َطٸ ــ ٚايٛد٘ يف ٖصا ايتؿكٌٝ عٓسِٖ  أ
ٍٛ ايػري ايعكا٥س ٖٛ ا٫عتكاز اؾاظّ بٗا، ٚا٫عتكاز اؾاظّ ٫ حيكٌ بك

َٸا املطًٛب يف ا٭سهاّ  ٫ غٝٸُا َع اخت٬ف ايٓاؽ يف ايعكا٥س. ٚأ
ٗٛ ايعٌُ، ٚايعٌُ ٫ ٜتٛٓقـ ع٢ً اؾعّ باؿهِ، بٌ ؾايؿطعٝٸ١ ايؿكٗٝٸ١ 

ٜهؿٞ قٝاّ اؿذٸ١ عًٝ٘ بكٍٛ أٌٖ اـرب٠، نُا ٜطدع اٱْػإ يف غا٥ط 
 ٠.ؾ٪ٕٚ سٝات٘ اييت ؼتاز إىل اـرب٠ ٚايتدكٸل إىل أٌٖ اـرب

ٕٸ أقٍٛ ايسٜٔ تتعًٓل بكٛاعس اؿٝا٠ ا٭غاغٝٸ١ َٔ أ: ٚببٝإ آخط
ٚدٛز اهلل غبشاْ٘ ٚضغايت٘ إىل ايعباز ٚبكا٤ اٱْػإ َطّْٖٛا بأعُاي٘ 

ّٸ  املط٤املطًٛب َٔ  ٜهٕٛ بعس املُات، ٖٚصٙ أَٛض خطري٠ ا٫غتٝجام ايتا
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َٸا ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١  .َٓٗا ٚاٱميإ مبا ٖٛ اؿكٝك١ ؾٝٗا ًٓل ٚأ ؾٗٞ تتع
ٞٸ املؿهٛى سهُٗا، ؾٝهتؿ٢ ؾٝٗا بكٝاّ اؿذر  بتؿاقٌٝ ايػًٛى اٱْػاْ

َٸ١.  ايعك٥٬ٝٸ١ ايعا
، ٚيٓٛنض تعًٓل ن٬ّ ا٭ع٬ّ ايج٬ث١ يف َٓع ايتكًٝس بأقٍٛ ايسٜٔ

 ؾٓكٍٛ:
 

ٞٸ يف َٓع ايتكًٝس   أقٍٛ ايسٜٔ إىلْعط احملٓكل اؿًٓ

َٸا   ..عكس َػأيتني ؾإْٸ٘ َ٘،ن٬ متاّ مبطادع١ ٚانض ؾٗٛ احملٓكل قٍٛ أ

: سٍٛ ايتكًٝس يف ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١، ٚقس قطٸح ؾٝٗا باؾٛاظ ا٭ٚىل
  ٚشنط ؼٓكل اٱمجاع ع٢ً دٛاظ ايتكًٝس.

: سٍٛ ايتكًٝس يف أقٍٛ ايعكا٥س، ؾاختاض ؾٝٗا املٓع ٚاسترٸ ايجا١ْٝ
 .. بٛدٛٙ

ٚٸٍ َٳا : ط(1): قٛي٘ تعاىلا٭ ٘ٹ  ًٖـ ٢ًَ اي ٕٳَإٔ تٳُكُٛيٛا عٳ ُٴٛ ًَ  ص.٫ تٳعٵ
ٕٸ ايتكًٝس قبٍٛ ايػري َٔ غري سذٸ١، ؾٝهٕٛ دعَّا يف غري إ: ايجاْٞ

 َٛنع٘ ٖٚٛ قبٝض عك٬ّ.
ٞٸ أٓيـ نتابّا ؾتٛا٥ٝٸّا َعطٚؾّا ٖٚٛ  :ٜٚٓبٸ٘ ع٢ً شيو ٕٸ احملٓكل اؿًٓ أ

املدتكط )ٚقس اختكطٙ يف نتاب آخط َعطٚف باغِ  ،(ؾطا٥ع اٱغ٬ّ)
ُٸٔ ا٫غتس٫ٍ إْٸُا ٜٴطاز بٗا بٝإٚايهتب ايؿتٛا٥ٝٸ (اؾاَع  ١ اييت ٫ تته
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َٸ١ ايٓاؽ.  ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ يعا
ٕٸ احملٓكل مٓمٔ ٜكٍٛ ظٛاظ ايتكًٝس ٜٚػتٛنش٘  ٚمبا شنطْا ٜتٸهض أ

ًٓٗا.  ٜٚط٣ قٝاّ اٱمجاع عًٝ٘ يف ا٭عكاض ن
 

 ْعط املؿٝس يف َٓع ايتكًٝس إىل أقٍٛ ايسٜٔ

َٸا قٍٛ املؿٝس ؾٗٛ أٜهّا ْاظط إىل أقٍٛ ايعكا٥س بكطٜٓتني زاخًٝٸ١  ٚأ
 .. ٚخاضدٝٸ١

ٕٸ ٖصا ايكٍٛ َٓ٘ إْٸُا قسض يف َكاّ  َٸا ايكط١ٜٓ ايساخًٝٸ١ ؾٗٞ أ أ
ٞٸ)َٓاقؿ١ قٍٛ ايكسٚم:  ٭ْٸ٘ ٜ٪زٸٟ إىل َا ٫  ;عٓ٘ اؾساٍ يف اهلل َٓٗ

ًٜٗو أٌٖ ايه٬ّ ٜٚٓذٛ ))أْٸ٘ قاٍ:  ًٜٝل ب٘، ٚضٟٚ عٔ ايكازم 
ٕٸ عًِ ايه٬ّ بؾعٓك .(((املػًُٕٛ ُٸٔ بٝإ أ ٘ املؿٝس به٬ّ طٌٜٛ ته

ُٸٔ ن٬َ٘ ايعباض٠ املتكسٸ١َ.  املدكٸل ٱثبات ايعكا٥س ْاؾع، ٚقس ته
ّٸ اؾساٍ يف اهلل غبشاْ٘  ٕٸ ن٬ّ ايكسٚم يف ش َٚٔ املعًّٛ أ
ٚايٛعٝس ٭ٌٖ ايه٬ّ ْاظط إىل ايعكا٥س ــ اييت ٖٞ َٛنٛع ايه٬ّ ــ 

 زٕٚ ايؿطٚع ايؿكٗٝٸ١.
: إشا نإ ْعط املؿٝس إىل ايعكا٥س، ؾُا ٖٛ ايٛد٘ يف شنط قٌٝؾإٕ 

َٸ١ ٫تٸباع ا٭سباض ٚايطٖبإ يف اؿ٬ٍ ٚاؿطاّ  ؟ايطٚا١ٜ ايصا
ٕٸ ا٭سباض أ: ؾاؾٛاب ٕٸ شنطٙ هلصٙ ايطٚا١ٜ قس ٜهٕٛ َٔ د١ٗ أ

َٸ١ يٓكٓٛا ٚايطٖبإ ٕٸ ايهتاب أٌٖ عا  ٚايتشًٌٝ املطًل، ايتشطِٜ سلٸ هلِ أ
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ُّ الكتاب أيل ْابتل َبرلك َيرا  ،باألحباز َالسيباى االعتقاد يف بالغل
ٌ ال على أّن تعقّدة الصحّحة بطبّعة احلال اليت اغتنلال الغلُ ميّظ

 ألحد أى ِػّسع يف قبال تػسِع اهلل ضبحانٌ. حيّق
كتبًا فتُائّّة مو  أّلف بهفطٌ املفّد أّى فًْ اخلازجّّة القسِهة َأّما

أغًسيا املقهعة، َمو املعلُم أّنًا مؤّلفة لعنل عاّمة الهاع، َقال يف 
َّهلا ا زمسٌ الطّّد األمري اجللّل .. مو مجع خمتصس فإّنْ ممتثل م): (1)أ

 لدِهٌ، َِصداد املستاد لّعتندٍ اإلضالم، َغسائع املّلة َفسائض األحكام، يف

للنطرتغدِو، َدلّاًل  إمامًا َِكُى، َِقّهٌ معسفتٌ يف املطتبصس بٌ
بٌ على  ىقضَُِ، فصع إلٌّ يف الدِوللطالبني، َأمّهًا للنتعّبدِو، ُِ

 .(املختلفني
كنا أّنٌ أجاب عو مطائل اضتفتائّّة َزدت إلٌّ مو األقطاز، 

 َحالٌ يف ذلك حال ضائس الفقًاء يف الغّبة الكربى.
َمبا ذكسنا ِّتضح أّى املفّد كاحملّقق جاٍز على جُاش التقلّد يف فسَع 

 الدِو.
 

ّْ يف مهع التقلّد إىل أصُل الدِو  نظس الػّخ الطُض

ّْ يف ا القتصاد فًُ أِضًا ناظس إىل أصُل َأّما كالم الػّخ الطُض
 الدِو بقسائو داخلّّة َخازجّّة ..
                                                                                       

 .82 :هعة( املق1)
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َٸا ايكط١ٜٓ ايساخًٝٸ١ ؾٗٞ َٛنٛع ن٬َ٘، سٝح نإ عج٘ قبٌ  أ
 ايؿكط٠ املتكسٸ١َ يف أقٍٛ ايسٜٔ.

ٕٸ ايؿٝذ أٓيـ نتاب ا٫ٚتٛنٝض شيو قتكاز سٍٛ َا ًٜعّ : أ
ٕٸ ايصٟ ًٜعَ٘ أَطإ: عًِ ٚعٌُ، ؾايعٌُ تابع )كاٍ: ؾاملهًٓـ،  إ

يًعًِ، ٚايصٟ ًٜعّ ايعًِ أَطإ: ايتٛسٝس ٚايعسٍ، ٜٚٓطٟٛ ايجاْٞ 
ٛٸ٠ ٚاٱَا١َ، ٚايصٟ ًٜعّ ايعٌُ ب٘ ٖٛ ايؿطعٝٸات  ا٭سهاّ )ع٢ً ايٓب

 .(1) ((ايؿطعٝٸ١
ِٸ َٚٔ ٚٸٍ ِايكػ قػُني: إىل ايهتاب قػٸِ ثٳ ا٫عتكازٜٸ١،  ا٭قٍٛ يف ا٭

ٚٸٍ عكس ؾك٬ّ يف شنط  ٚٸٍ ايكػِ ا٭ ٚايكػِ ايجاْٞ يف ايعبازات. ٚيف أ
بٝإ َا ٜتٛقٸٌ ب٘ إىل ا٭قٍٛ املصنٛض٠، ٚقاٍ: إْٸ٘ ٫ ميهٔ ايٛقٍٛ 

ِٸ شنط ا٭زٓي١ عًٝٗا. ٚيف ٖصا ايؿكٌ (2)إىل َعطؾتٗا إ٫ بايٓعط . َٚٔ ثٳ
 أٚضز ن٬َ٘ املتكسٸّ.

َٸا ايكػِ ايجاْٞ ايصٟ شنطٙ يف ؾإٔ ايعبازات، ؾإْٸ٘ اقتكط ع٢ً ٚأ
ؾتاٚاٙ ٚمل ٜصنط ؾٝٗا ا٭زٓي١ ع٢ً تًو ايؿتا٣ٚ ٖٚٛ يف َكاّ إغعاف 
ٍٸ ع٢ً أْٸ٘ جيٛظ عٓسٙ ايتكًٝس يف  ايٓاؽ يًعٌُ بأسهاّ ايؿطٜع١، ؾس

 ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ايؿكٗٝٸ١.

                                                                                       

 .)باختكاض( 6ــ  5ٜٓعط ا٫قتكاز:  (1)

 )باختكاض(. 9ٜٓعط ا٫قتكاز:  (2)



 451 
 

 حبث حول التقليد  .......................................................
 

ٌّ فَٕ اخلازجّٔ٘ الكسٓي٘ ّأّما كتابُ  يف بالصساح٘ اختاز الصٔخ أ
ٌّ :جْاش تكلٔد الفكَاٛ ّاستبدِ ذلك، ّقال (1)الُعّدٗ العلناٛ ّالياس  إ

 .جيسٌّ علٙ االستفتاٛ ّاإلفتاٛ مير عصس أمري املؤميني 
كنا أّىُ أّلف كتبًا عدٓدٗ يف الفتاّٚ ذكس يف مكّدمتَا أّىَا لعنل 
الياس بَا، ميَا كتابُ املصَْز اليَآ٘ يف الفتاّٚ، ّزسال٘ يف عنل 

 ّاإلجياش يف (3)ّاجلنل ّالعكْد يف العبادات (2)الْٔو ّاللٔل٘
ٍّٕ مساٜل شسعّٔ٘ مً عاّم٘ الياس  (5)ّاملساٜل احلاٜسّٓات (4)الفساٜض

 ّأجْب٘ فتْأّٜ٘ خمتصسٗ هلا مً غري استدالل.
ٌّ الصٔخ قاٜل جبْاش التكلٔد مستْضحًا لُ  ّلرلك كّلُ ال شّك يف أ

ّٖ إشكال ّغنْض.  دٌّ أ
 

 شرّذ املخالف يف مسأل٘ جْاش التكلٔد

ٌّ اخلالف يف املسأل٘ 2 ٌّ حجه  ــ إ ّإٌ كاٌ مْجْدًا ىظسًّٓا إال أ
املخالف شاّذ، حٔث ٓيسب ذلك إىل السّٔد املستضٙ يف مْضع مً 

                                                                                       

 .730/ 2ٓيظس العّدٗ يف أصْل الفكُ ) عّدٗ األصْل(:  (1)

 .141 :السساٜل العصس( 2)

 .153 :عصسال سساٜلال( 3)

 .267 :سساٜل العصسال( 4)
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ٟٸ  سًب ؾكٗا٤ بعض ٚإىل َٛانعٗا غا٥ط زٕٚ نًُات٘ ٚاحملسٸخ ا٫غرتاباز
غا٥ط عًُا٤ ا٭َكاض ٚا٭عكاض، ٚقاسب ايٛغا٥ٌ. ٚمل ٜكٌ بصيو 

بٌ دطت غريتِٗ ع٢ً إؾتا٤ املػتؿتني، بٌ عطؾت أْٸ٘ ٫ ٜعًِ َس٣ 
 دطٜإ ٖ٪٤٫ ع٬ُّ ع٢ً ٖصا ايكٍٛ.

 

 اخت٬ف َطاز املاْع َٔ ايتكًٝس قسميّا 

ُٸا ٜٴطاز ب٘ يف ٖصا ايعَإ  ع

ٕٸ ايكٍٛ بعسّ دٛاظ ايتكًٝس مٓمٔ قاٍ ب٘ يف ا٭ظ١َٓ ايػابك١ مل  3 ــ إ
ٞٸ املباؾط يًٓاؽ يف ا٭زٓي١، ٫ٚ مبع٢ٓ ٜ هٔ مبع٢ٓ إجياب ايٓعط ايتدكٸك

َٸ١ ايٓاؽ ع٢ً ؾِٗ ا٭سهاّ باملطادع١ إىل ايٓكٛم يٛنٛح  قسض٠ عا
ا٭سهاّ ؾٝٗا ٚعسّ تٛٓقـ َعطؾتٗا ع٢ً ايٓعط ٚايتدكٸل، ٫ٚ مبع٢ٓ 
ٌٸ ظَإ، نُا ٜطٜسٙ َٔ  ٞٸ يف ن تٝػٸط ايٛقٍٛ إىل املعكّٛ بططٜل قطع

ٕٸ ٜتؿبٸ ح بٗصا ايكٍٛ يف ٖصا ايعَإ، بٌ نإ مبٓعٛض كتًـ، ٖٚٛ أ
َٸ١ يف ايسيٌٝ. َٸ١ ايٓاؽ ؾٝتٸبع٘ ايعا  اي٬ظّ إٔ ٜكـ ايؿكٝ٘ ايسيٌٝ يعا

َٸ١ ايٓاؽ إىل ا٭سهاّ، أٚ ٚدٛز  ٕٸ ايكٍٛ بهؿا١ٜ ْعط عا ٚعًٝ٘ ؾإ
ٌٸ َهإ ٚظَإ ٜٴعسٸ بسع١ّ سازث١ّ ٫  ٞٸ يف ن َٔ ميجٸٌ املعكّٛ بٓشٛ قطع

 ٗس ٭سسٺ َٔ عًُا٤ اٱَاَٝٸ١ ٚاملػًُني ب٘.ع
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ٞٸ ع٢ً ايتكًٝس(4ايػ٪اٍ)  : َس٣ متاَٝٸ١ ايسيٌٝ ايٓكً

ٕٸ ٚدٛب ايتكًٝس مٓما ٫ سذٸ١ عًٝ٘ ٫ ْك٬ّ ٫ٚ عك٬ّ ٫ٚ  قٌٝ: إ
ِٸ ــ أْٸ٘ قس  عك٤٬ٶ. ٚايٛد٘ يف اؿذٸ١ ايٓكًٝٸ١ عًٝ٘ ــ ٚاييت ٖٞ ا٭ٖ

ٍٸ عًٝ٘ بأزٓي١ ْاقـ بعض ا٭  قٛيٝٸني ؾٝٗا مجٝعّا.اغتٴس
ٌٳ : ط(1)ؾُٔ اٯٜات َجٌ آ١ٜ ايػ٪اٍ ٖٚٞ قٛي٘ تعاىل ٖٵ َؾاغٵَأُيٛا َأ

ٕٳ ُٴٛ ًَ ِٵ ٫ تٳعٵ َٳا : ط(2)ص، ٚآ١ٜ ايٓؿط ٖٚٞ قٛي٘ غبشاْ٘ايصٹٸِنٔط ٔإٕ ُنٓتٴ ٚٳ
ِٵ َطا٥ٹ ٗٴ ٓٵ َٹٸ ٌٔٸ ؾٹطٵَق١ٺ  َٹٔ ُن ٛٵ٫ ْٳَؿطٳ  ًَ ٕٳ يٹٝٳٓؿٹطٴٚا َناٖؾ١ّ َؾ َٹٓٴٛ ُٴ٪ٵ ٕٳ اِي ٗٴٛا َنا َؿ١ْ يٹٸٝٳتٳَؿٖك
ٕٳ ِٵ ٜٳشٵصٳضٴٚ ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإشٳا ضٳدٳعٴٛا ٔإَي ٗٴ َٳ ٛٵ ٚٳيٹٝٴٓصٹضٴٚا َق  ٔٔ  ص.ؾٹٞ ايسٹٸٜ

ٟٸ إىل املٓػٛب ايتؿػري عٔ َا ا٭خباض َٚٔ َٸا َٔ )) : ايعػهط ؾأ
ًٓسٚٙ ، ٚايتٛقٝع (3)((نإ َٔ ايؿكٗا٤ قا٥ّٓا يٓؿػ٘ .. ؾًًعٛاّ إٔ ٜك

ٟٸ:  َٸا ا))املطٚ ، ((ؿٛازخ ايٛاقع١ ؾاضدعٛا ؾٝٗا إىل ضٚا٠ أسازٜجٓاٚأ
َٚكبٛي١ عُط بٔ سٓع١ً ايٛاضز٠ يف إجياب ايطدٛع إىل ؾكٗا٤ ايؿٝع١ 

ٕٸ ايعًُا٤ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤))يًكها٤، ٚسسٜح   .(4)((إ

                                                                                       

 .43ايٓشٌ:( 1)

 .122ايتٛب١:( 2)

 .300ٜٓعط تؿػري اٱَاّ ايعػهطٟ:  (3)

، ح: 387ــ  4/384، َٚٔ ٫ حيهطٙ ايؿكٝ٘: 2، ح: 1/32ٜٓعط ايهايف:  (4)
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َٸا اٯٜات ؾكس ْٛقـ يف  ٌٸ َٓاقؿ١ ايعًُا٤، أ ٌٸ ٖصٙ ا٭زٓي١ ق ٚن
َٸا ا٭خباض ؾكس ْٛقـ طٛض ّا يف قسٚضٖا َٔ د١ٗ عسّ ز٫يتٗا. ٚأ

 ، ٚطٛضّا يف ز٫يتٗا.ثبٛت ْكًٗا بتٛغٸط ايجكات عٔ اٱَاّ 
 ٜٚعٗط شيو مبطادع١ نًُات ا٭ع٬ّ ٚاغتكطا٥ٗا.

 :(اؾٛاب)
ُٸ١  1 ِٸ يف املػأي١ قٝاّ املعبٸط عٔ َٛقـ ا٭٥ ٕٸ املٗ ستٸ٢ ٚإٕ  ــ إ

ٕٸ َعطؾ١ َ ٞٸ، ٚشيو أ ٞٸ ايًؿع ٛقـ مل ٜهٔ َٔ غٓذ ايسيٌٝ ايٓكً
 ميهٔ إٔ ٜكع ع٢ً ٚدٛٙ نُا شٴنط يف عًِ ا٭قٍٛ .. املعكّٛ 

ُٸ٢ بايػٓٸ١ ايكٛيٝٸ١.أ ــ إٔ ٜهٕٛ بٓكٌ قٛهلِ   ، ٖٚٛ َا ٜػ

ُٸ٢ بايػٓٸ١ ايؿعًٝٸ١.ب ــ إٔ ٜهٕٛ بٓكٌ ؾعًِٗ   . ٖٚٛ َا ٜػ

يف  اجملتُع ع٢ً غريتِٗ  دـ ــ إٔ ٜهٕٛ بجبٛت تكطٜطِٖ 
ُٸ  ٢ بايػٓٸ١ ايتكطٜطٜٸ١.َٛنٛع َعٝٸٔ، ٖٚٛ َا ٜٴػ

ٕٸ غري٠ املتؿطٸع١ َٔ  ٖٚصا ايٛد٘ ايجايح ٜتشٓكل ؾُٝا إشا ثبت أ
ؾٝعتِٗ قاَت ع٢ً عًُٝٸ١ اٱؾتا٤ ٚا٫غتؿتا٤ عػب اضتهاظاتِٗ َٔ 

 غري ضزع َِٓٗ. ٚقس ثبت شيو ؾع٬ّ نُا أغًؿٓاٙ.
ٞٸ قا٥ِ ــ نُا شنطْا َٔ قبٌ ــ يٛدٛٙ .. 2 ٕٸ ايسيٌٝ ايٓكً  ــ إ

ٚٸٍ:  ا٫خت٬ف يٝٴكه٢ عٓس ؾكٗا٥ِٗ إىل ايؿٝع١ إضداع يف ٚضز َا ا٭

مجًتٗا َكبٛي١ عُط بٔ  َٚٔ َػتؿٝه١، شيو يف ٚايطٚاٜات بِٝٓٗ،
سٓع١ً. ٚإشا نإ ايعًُا٤ قس اختًؿٛا يف تٛثٝل بعض ضداٍ إغٓازٖا 
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ٕٸ  ٕٸ شيو ٫ ٜكسح ؾ٦ّٝا، ٭ سػب اخت٬ف املباْٞ يف عًِ ايطداٍ ؾإ
يف ا٭خباض ٚقؿٛف بايكطا٥ٔ ايساع١ُ مٓما ٖصا املهُٕٛ َػتؿٝض 

ٌٸ ساٍ.  ٜٛدب سكٍٛ ايٛثٛم ب٘ ع٢ً ن
بعض ؾكٗا٤ أقشابِٗ بإؾتا٤ ايٓاؽ ٚإضداع  ايجاْٞ: أَطِٖ 

 َٔ قبٌ. ؾٝ٘ اٯثاض بعض ْكًٓا نُا ايسٜٔ تعايِٝ أخص يف إيِٝٗ ايؿٝع١ بعض
َٸ١ ؾٝعتِٗ ع٢ً عًُٝٸ١ اٱؾتا ٤ ايجايح: إقطاض ؾكٗا٤ أقشابِٗ ٚعا

 ايهتاب ٚايػٓٸ١ ع٢ً ا٫عتُاز قبٌٝ َٔ َعٝٸ١ٓ ؾطٚط نُٔ يف ٚا٫غتؿتا٤

 ا٫دتٗاز بايطأٟ. ٚدٛٙ َٔ ٚمُٖٛا ٚا٫غتشػإ ايكٝاؽ زٕٚ
َٸا غا٥ط ا٫غتس٫٫ت املصنٛض٠ ؾؿٝٗا عٛخ َػتؿٝه١ تططٸم هلا  ٚأ

 ايعًُا٤ أْؿػِٗ، ٫ٚ ٜػع املكاّ إٜطازٖا ملا ٜٛدب٘ َٔ طٍٛ ايه٬ّ.
ُٸٝٸ١ يًُٓاقؿ١ يف بعض ا٭زٓي١ بعس غ١َ٬ بعهٗا اٯخط.ٖصا ٫ٚ   أٖ

ٕٸ  ٕٸ ايعًُا٤ ٜتعطٸنٕٛ يصيو يف ايبشٛخ ايتؿكًٝٝٸ١ َٔ د١ٗ أ إ٫ أ
ايػطض ؾٝٗا ٖٛ اغتٝعاب ايبشح ملا شٴنط ؾٝ٘، أٚ ميهٔ شنطٙ ٚا٫ٓط٬ع 
ِٸ ب٢ٓ مجٝعِٗ ع٢ً ثبٛت  ع٢ً َؿاز ايٓكٛم ايٛاضز٠. َٚٔ ثٳ

 كًٝس ؾطعّا بؿهٌ ٚانض ٚغري قابٌ يٲْهاض.املطًٛب ٖٚٛ دٛاظ ايت
ٕٸ املػأي١ ايٛاسس٠ َُٗا ناْت بسٜٗٝٸ١ّ  ٟٸ ا٫ْتباٙ إىل أ َٚٔ ايهطٚض
قس تهٕٛ ؾٝٗا أزٓي١ ٚانش١ َتٸؿل عًٝٗا ٚأزٓي١ أخط٣ كتًـ ؾٝٗا َٔ 
سٝح َس٣ ايٛثٛم بكسٚضٖا أٚ ز٫يتٗا، ؾًٝؼ يف ا٫خت٬ف يف بعض 

 بٗاّ يف أقٌ املػأي١.ا٭زٓي١ َا ٜهٕٛ َ٪ؾٸطّا ع٢ً إ
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ّ٘ (5الطؤاه) ّ٘ ٔالعقالٟ  عمٜ التقمٗد.: ودٝ قٗاً الدلٗن العقم

ّ٘ دلٗن وَ ٍِاك لٗظ إٌّْ قٗن: ّ٘ ٔال عقم  ٔجٕب التقمٗد .. عمٜ عقالٟ
ُّ الدلٗن ال ّ٘ فأل رٙ احُتّج بْ عمٜ ٔجٕب التقمٗد أّوا الدلٗن العقم

 قاعدٚ زجٕع اجلاِن إىل العامل كسجٕع املسٖض إىل الطبٗب. ِٕ
ُّ ِرٓ القاعدٚ صحٗحٛ، ٔلكَ وَ  ٔلكَ ٖالَحظ عمٜ ذلك أ

ّٙ يف العامل الرٙ ُٖسَجع إلْٗ يف أوس الدَٖ أُ ٖكُٕ ِٕ العامل الضسٔ ز
ُّ احتىاه (%011)املطمق أٔ املّتصن بالعامل املطمق لضىاُ الٍجاٚ  ، أل

اخلطأ فْٗ ٖؤّدٙ إىل احتىاه العقٕبٛ، ٔالعقن حيكي حبسوٛ تعسٖض 
 الٍفظ لمضسز احملتىن.

ّ٘ فالدلٗن الرٙ احُتّج بْ ِ ٕ ضريٚ العقالٞ، ٔأّوا الدلٗن العقالٟ
ُّ بٍاِٞي عمٜ السجٕع إىل أِن العمي.  حٗح إ

 ٔلكَ ٖالَحظ عمٜ ِرا الدلٗن ..

ُّ الطريٚ إذا مّتت مل ٍٖتج وٍّا ٔجٕب التقمٗد بن جٕاشٓ. ّٔاًل: أ  أ
ُّ شسط حّجّٗٛ الطريٚ إثبات اّتصاهلا بصواُ املعصًٕ ٔمل  ٔثاًٌٗا: أ

 ٖجبت ِرا األوس يف وٕضٕع التقمٗد.
ُّ وَ شسٔط حّجّٗٛ الطريٚ أٖضًا عدً ٔزٔد السدع عٍّا،  ٔثالجًا: أ

 ٔقد ٔزد السدع عَ التقمٗد يف الشسٖعٛ.
ّ٘؟ ّ٘ ٔالعقالٟ  فّن ٖصّح ِرا الٍحٕ وَ املٍاقشٛ لمدلٗن العقم
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ٞٸ ٚايسي(اؾٛاب) ٕٸ ؾهط٠ ايسيٌٝ ايعكً ٞٸ ؾهط٠ ٚاسس٠ : أ ٌٝ ايعك٥٬
ٖٚٞ ضدٛع غري املتدكٸل إىل املتدكٸل، ٚعًٝ٘ ؾتكطٜط ايؿهط٠ طٛضّا 
ٞٸ  ٞٸ خطأ ؾٓٸ ٞٸ ٚطٛضّا آخط ع٢ً أْٸٗا زيٌٝ عك٥٬ ع٢ً أْٸٗا زيٌٝ عكً
ٕٸ ايكشٝض تكطٜط ايؿهط٠ ع٢ً أْٸٗا  ٚانض. ٚاملعطٚف بني املتأخٸطٜٔ أ

ٞٸ.  زيٌٝ عك٥٬
 

ٞٸْكس اٱٜطاز ع٢ً ايسيٌٝ ايع  كً

ٞٸ خاط٧ يٛدٗني .. ٕٸ اٱٜطاز املتكسٸّ ع٢ً ايسيٌٝ ايعكً  ٚأٜٸا نإ ؾإ
ٚٸٍ: أْٸ٘ َبينٸ ع٢ً تٝػٸط ايطدٛع إىل املعكّٛ يف ٖصا ايعَإ،  ا٭
نٞ ٜهٕٛ شيو َكسٻَّا ع٢ً ايطدٛع إىل اـبري غري املعكّٛ. ٖٚصا خطأ 
ٚانض، ؾًٝؼ ٖٓاى َٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٖصٙ ايكؿ١ بعس ايػٝب١ ايكػط٣، 
َٸ١ ايٓاؽ ٚاٱَاّ ؾكس اضتهب  ٚبعض َٔ ازٸع٢ نْٛ٘ ٚغٝطّا بني عا
خط١ّ٦ٝ نبري٠ّ ٚاؾرت٣ ع٢ً اهلل غبشاْ٘ نصبّا، ٖٚٛ ٜٓسضز يف ايه٬ي١ يف 
ايسٜٔ ٚؾل عكا٥س اٱَاَٝٸ١، ٚيٝؼ ي٘ سذٸ١ ٜكتٓع بٗا املتبكٸط يف زٜٓ٘ 

 ٚشيو ٚانض.
ٕٛ داظّ مل ٕٸ اؿذٸ١ َت٢ ثبتت سذٸٝٸتٗا بٓش ٜهطٸ استُاٍ  ايجاْٞ: أ

ٛٸظ ايؿاضع ا٫عتُاز ع٢ً إخباض ايجك١ أٚ  خطأ َهُْٛٗا. َج٬ّ: إشا د
سهِ ايكانٞ ٚؾل زيٌٝ قاطع مل ٜهٔ استُاٍ خط٦٘ َٛدبّا ٫ستُاٍ 

 ايعكٛب١، بٌ ٜهٕٛ املهًٖـ َعصٚضّا.
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ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ اؿذر ايعك٥٬ٝٸ١ قس ثبتت سذٸٝٸتٗا ستٸ٢ يف ساٍ 
 .تٝػٸط ايطدٛع إىل اٱَاّ

ؾُٔ اؿذر ــ َج٬ّ ــ ٖٛ خرب ايجك١، ٚنإ َٔ املتعاضف عٓس 
ُٸ١  ا٫عتُاز ع٢ً أخباض ايجكات،  أقشابٓا يف ظَإ سهٛض ا٭٥

ُٸ١ ٜطٕٚٚ ا٭خباض اييت مسعٖٛا َِٓٗ ملٔ  ٕٸ أقشاب ا٭٥ ِٸ لس أ َٚٔ ثٳ
ُٸص ُٸس ظضاض٠ نطٚا١ٜ عًِٝٗ، ٜتً  ِٖٚ َٔ ثكات ٚأبٞ بكري َػًِ بٔ ٚق

 بٔ عٝػ٢ ٚمٓحاز ؿطٜع مسعٛٙ َا ٚايكازم  اقطأقشاب ايب

 ٚقس بهري ٚغريِٖ، اهلل بٔ زضٸاز ٚعبس بٔ ٚمجٌٝ اهلل عبس بٔ ٚضبعٞ

 ضٚاٜات َتعسٸز٠ َصنٛض٠ يف ايطداٍ. يف  ايكازم اٱَاّ بِٗ أؾاز
ٚنصيو َٔ اؿذر ايعك٥٬ٝٸ١ ظٛاٖط ايه٬ّ، ٫ٚ ؾٓو يف قشٸ١ 

ُٸ١ ٚأقٛاهلِ يس٣ كاَطبِٝٗ، ؾ٬ ٜطؾع  ا٫عتُاز ع٢ً ظٛاٖط نًُات ا٭٥
 ايٝس عٓٗا مبذطٸز استُاٍ اـ٬ف، ٖٚصا أَط ٚانض.
ٞٸ. ُٸا شٴنط سٍٛ َا عٴبٸط عٓ٘ بايسيٌٝ ايعكً  ٖصا ع

 

ٞٸ  ْكس اٱٜطاز ع٢ً ايسيٌٝ ايعك٥٬

ٕٸ غري٠  ّٸ بٛنٛح ؾسٜس، ٭ ٞٸ املصنٛض ؾٗٛ تا َٸا ايسيٌٝ ايعك٥٬ ٚأ
دكٸل إىل املتدكٸل يف املٛانٝع ايعك٤٬ قا١ُ٥ ع٢ً ضدٛع غري املت

ايتدكٸكٝٸ١ اييت حيتاز إيٝٗا، ٚمل ٜطزع ايؿاضع يف ا٭زٜإ ايٓاؽ عٔ 
 ٖصٙ ايططٜك١، ٫ٚ أضؾسِٖ إىل ططٜك١ أخط٣.
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 غري وازدة.. فّي العقالء ضرية عمى املتقّدوة الجالثة اإليسادات وأّوا
ُّ ضرية العقالء تٍتج جواش التقميد ال  فاإليساد األّوه املركوز أ

ُّ ضرية العقالء تعطي حّجّية قو ه وجوبْ. وِرا خطأ فٍّّي واضح، أل
الفقيْ، فإُ تعّرز عمى امللّمف وساعاة احللي الشسعّي بوجْ آخس وجن 
اكتطاب التخّصص، أو االحتياط يف املطألة، تعّيَ بطبيعة احلاه أُ 
يعتىد عمى قوه الفقيْ العاده، وإُ مل يتعّرز ختّيس بني وا يتأّتى لْ وَ 

، واملساد بوجوب (التقميد، التخّصص، االحتياط)الطسق الجالثة: 
ال يصيد عمى ِرا املعٍى، وِو تعّيٍْ ملَ  أُ التقميد يف كمىات أِن العمي

 تعّرز عميْ كطب التخّصص ووساعاة االحتياط.
ُّ حّجّية الطرية وشسوطة باّتصاهلا بصواُ  واإليساد الجاٌي املركوز أ
 املعصوً، وال ُيحَسش اّتصاه ضرية الٍاس عمى التقميد يف شواُ املعصوً.

خطأ، ألٌٍّا إذا أثبتٍا ضرية العقالء فال فسق فيْ  وِرا اإليساد أيضًا
ُّ املطألة ابتالئّية  بني العقالء يف شواُ املعصووني أو يف ِرا الصواُ، أل

 يف مجيع األشوٍة دوُ فسق.
 عمى أٌٍّا أوضحٍا جسياُ املطمىني والشيعة عمى ِرا املبدأ.

وٍِاك حبح يف عمي األصوه يف أٌّْ ِن تلوُ حّجّية الطرية 
ُّ ضرية  وشسوطًة بجبوت إوضائّا؟ فقد ذِب بعض األصولّيني إىل أ

ُّ يف إيداع الشازع ِرا  العقالء بٍفطّا حّجًة وا مل يجبت السدع عٍْ، أل
االزتلاش يف داخن اإلٌطاُ وا يقتضي أٌّْ لػسض توجيْ اإلٌطاُ حّتى 
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ٞٸ. ايتؿطٜع خ٬ٍ َٔ حيسٸزٙ  إىل ظَإ ايػري٠ اَتساز ٜٴعترب ؾ٬ ٚعًٝ٘ ايٓكً

 ا٭عاخ ايتدكٸكٝٸ١. إىل َٛنٍٛ املٛنٛع ٖصا يف ٚايبشح ايؿاضع،
ٕٸ سذٸٝٸ١ ايػري٠ َؿطٚط١ بعسّ ايطزع. ٚقس متٸ  ٚاٱٜطاز ايجايح أ

 ايطزع عٔ ايتكًٝس يف ايطٚاٜات.
يٛقٛف ع٢ً تًو ايطٚاٜات ٖٚصا اٱٜطاز أٜهّا خطأ، ٜٚتهض با

ٞٸ. َٸٌ ؾٝٗا نُا شنطْا بعض ايكٍٛ يف ايه٬ّ عٔ ايسيٌٝ ايٓكً  ٚايتأ
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ٍٸ ع٢ً خطأ ططٜك١ : (6ايػ٪اٍ) ٌٖ ا٫خت٬ف بني ايؿكٗا٤ ٜس
 ؟ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس

ٕٸ ططٜك١ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس تٛدب ٚقٛع ا٫خت٬ف بني أٌٖ  إ
 َصَّٛ. ايعًِ ٚايٓاؽ يف ايسٜٔ، ٚا٫خت٬ف يف ايسٜٔ

نُا دا٤ عٔ أَري امل٪َٓني يف ْٗر ايب٬غ١ يف ن٬ّ ي٘ يف اخت٬ف 
تطز ع٢ً أسسِٖ ايكهٝٸ١ يف سهِ َٔ ا٭سهاّ )): (1)ايعًُا٤ يف ايؿتٝا

ِٸ تطز تًو ايكهٝٸ١ بعٝٓٗا ع٢ً غريٙ ؾٝشهِ ؾٝٗا  ؾٝشهِ ؾٝٗا بطأٜ٘، ث
ِٸ جيتُع ايكها٠ بصيو عٓس اٱَاّ ايصٟ اغتكهاِٖ ؾٝك ٛٸب غ٬ؾ٘، ث

آضا٤ِٖ مجٝعّا ٚإيــِٗٗ ٚاسس ْٚبٝٸِٗ ٚاسس ٚنتابِٗ ٚاسس. أؾأَطِٖ 
اهلل تعاىل با٫خت٬ف ؾأطاعٛٙ، أّ ْٗاِٖ عٓ٘ ؾعكٛٙ، أّ أْعٍ اهلل زّٜٓا 
ْاقكّا ؾاغتعإ بِٗ ع٢ً إمتاَ٘، أّ ناْٛا ؾطنا٤ ي٘ ؾًِٗ إٔ ٜكٛيٛا 

َٸّا، ؾككٸط ا  يطغٍٛ ٚعًٝ٘ إٔ ٜطن٢، أّ أْعٍ اهلل غبشاْ٘ زّٜٓا تا
 َٹٔ اِيهٹتٳابٹ ؾٹٞ َؾطٻِطٓٳا َٻا: ط(2)عٔ تبًٝػ٘ ٚأزا٥٘؟ ٚاهلل غبشاْ٘ ٜكٍٛ

ٞٵ٤ٺ ٕٸ ايهتاب ٜكسٸم بعه٘ بعهّا ٚأْٸ٘ ٫ ؾٳ ٌٸ ؾ٤ٞ ٚشنط أ ص ؾٝ٘ تبٝإ ن
٘ٹ : ط(3)اخت٬ف ؾٝ٘ ؾكاٍ غبشاْ٘ ٛٳدٳسٴٚا ؾٹٝ ٘ٹ َي ًٖـ ٝٵٔط اي ٔٵ عٹٓسٹ َغ َٹ ٕٳ  ٛٵ َنا ٚٳَي

                                                                                       

 .: قُس عبسٙؾطح 51 ــ 50م: 1ْٗر ايب٬غ١ ز:( 1)

 .38 ا٭ْعاّ:( 2)

 .82 ايٓػا٤:( 3)
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ٌّ الكسآٌ ظاٍسِ أىٔل. ّباطيُ عنٔل. ال تفيٙ عجاٜبُ اِخِتالًفا َنِجرّيا [. ّإ
 .((ٜبُ ّال ُتهَشف الظلنات إال بُّال تيكطٕ غسا

ّٖ  (1)ّزّٚ الصدّم يف معاىٕ األخباز عً عبد املؤمً األىصاز
ٌّ زسْل اهلل قال: قلت ألبٕ عبد اهلل  ٌّ قْمًا زّّا أ قال:  : إ

ٌّ اختالف  ، قلت: إٌ ناٌ اختالفَه ((صدقْا))٘. فكال: أّميت زمحإ
ً٘ فاجتناعَه عراب. قال:  بْا، إّىنا أزاد لٔس حٔح ذٍبت ّذٍ))زمح

َُْا ِفٕ : ](2)قْل اهلل عّز ّجّل ََٔتَفكَّ ٌ٘ لِّ َِٜف َُِه َطا ٍ٘ مِِّي ِْال َىَفَس ِمً ُنلَّ ِفِسَق َفَل
ٌَ َُِه َِٓحَرُزّ ََِه َلَعلَّ ِٔ َُِه َإَذا َزَجُعْا َإَل َِْم ُٔيِرُزّا َق َِّل  ًَ [، فأمسٍه أٌ الدِّٓ

ا ثّه ٓسجعْا إىل قْمَه ّخيتلفْا إلُٔ فٔتعٍلنْ ٓيفسّا إىل زسْل اهلل 
اهلل، إّىنا  دًٓ يف اختالفًا ال البلداٌ مً اختالفَه أزاد ّإّىنا فٔعٍلنٍْه،

 .((الدًٓ ّاحد
ٌّ الرٖ ٓظَس بالتأّمل اجلامع يف اليصْص ّالْقاٜع (اجلْاب) : أ

ٌّ اليصْص املرنْزٗ ىاظسٗ إىل االختالف مً اليْع املرمْو.  أ
ٌّ االختالف علٙ ضس  بني ..بٔاٌ ذلو: أ

ــ االختالف املشسّع، ٍّْ االختالف الياشئ عً عدو ّفاٛ  1
األدّات املتاح٘ زغه البحح ّالتحّسٖ ّاجلَد لسفع االختالف، فكد 
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طٜٸ١ خًل اهلل غبشاْ٘ ايٓاؽ بكابًٝٸات كتًؿ١ ٚٚٓؾط هلِ ب٦ٝات عًُٝٸ١ ٚؾه
َتؿاٚت١، ٖٚصا مٓما ٜ٪زٸٟ بطبٝع١ اؿاٍ إىل ا٫خت٬ف بعض ايؿ٤ٞ، 

: نُا لس ا٫خت٬ف يف إزضانِٗ يػا٥ط ا٭َٛض، ٚقس َطٸ قٍٛ ايٓيبٸ 
 .((ضٴبٻ ساٌَ ؾك٘ إىل َٔ ٖٛ أؾك٘ َٓ٘))

ــ ا٫خت٬ف املصَّٛ، ٖٚٛ ا٫خت٬ف ايٓاؾ٧ عٔ ايتككري يف  2
 ا٫ت َتعسٸز٠ ..ؼطٸٟ اؿلٸ، نُا ٜكع شيو يف س

 أ ــ إٔ ٜٓشاظ بعض املدتًؿني ٚضا٤ ٖٛاٙ َٚكًشت٘.
ب ــ إٔ ٜتكاعؼ يف ايبشح عٔ ايسيٌٝ ٜٚكتكط ع٢ً َا ٜػتشهطٙ 

 ٚخيطط يف شٖٓ٘.
 ايكٝاؽ ٚا٫غتشػإ. َجٌ هلا سذٸٝٸ١ ٫ َباز٨ ع٢ً ٜعتُس إٔ دـ ــ

ٕٸ ٖصا ايهطب َٔ ا٫خت٬ف ــ ٖٚٛ املصَّٛ ــ ٖٛ املطا ز ٚايعاٖط أ
 املتكسٸّ، ٚشيو بكطٜٓتني زاخًٝٸ١ ٚخاضدٝٸ١ .. به٬ّ أَري امل٪َٓني 

َٸا ايكط١ٜٓ ايساخًٝٸ١ ؾٗٞ بايٓعط إىل ز٫ي١ ايٓلٸ ع٢ً اْتكاز  أ
ٌٸ قإض إىل ايكها٤ يف  ٞٸ، مببازض٠ ن ا٫غتػٗاٍ يف اتٸداش ايكطاض ايكها٥
ِٸ اغتكٛاب اٱَاّ ايصٟ ْكٸب  املػأي١ ايٛاسس٠ عػب َصاق٘، ث

ٌٸ ٚاسس ٖٛ ٖ٪ ٕٸ ن ٌٸ ٚاسس يف َا سهِ ب٘ ستٸ٢ نأ ٤٫ ايكها٠ يطأٟ ن
 َؿطٸع يًسٜٔ.

ٖٚٓاى َ٪ؾٸطات تاضخيٝٸ١ عسٜس٠ تتعًٓل باملٛنٛع ٫ ٜػع ٖصا 
 ايبشح املٛدٳع إٜطازٖا.
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 ّأّما الكسٓي٘ اخلازجّٔ٘ فَٕ أمساٌ ..
ٌّ االختالف يف اجلنل٘ أمس ال حمٔط عيُ  ّٕ، ٍّْ أ أحدٍنا: عكل
باليظس إىل اختالف استعداد الياس ّقابلّٔاتَه، ّتلك بدَٓ٘ ّاضح٘ 

 االختالف بني الياس حبسب سيً احلٔاٗ.شأٌ ساٜس ّجِْ شأىَا 
يف عضسٍه كنا تضفُ  ّكاٌ ذلك ٓكع بني أصحاب األّٜن٘ 

ً٘ ميَا سابكًا.  السّآات بْضْح، ّقد ذكسىا طاٜف
ّٕ، ّذلك باليظس إىل أّىُ قد تكّسز ذكس الساٜلني مً  ّاآلخس: ىكل

ٍرا اخلالف،  عً  ٓيَْا فله ّالفكَاٛ، السّاٗ اختالف  األّٜن٘
أّىُ متٙ اختلفت األخباز  ال ذّمْا املدتلفني يف السأٖ، بل ذكسّا ّ

فإٌ اٍتدٚ أٍل العله إىل الرتجٔح بٔيَا عنلْا بالساجح ّإٌ مل ٓكفْا 
علٙ الرتجٔح فإٌ تّٔسس الْصْل إىل اإلماو ُأزجئ حّتٙ تّٔسس االّتضال 

ّٖ ّاحد ميَنا، ٍّْ  ما جاٛ بُ ّإٌ مل ٓتّٔسس كاىْا باخلٔاز يف العنل بأ
ّٖ اخلربًٓ املدتلفني ــ أخرت مً باب ))يف السّآ٘:  بأَّٓنا ــ أٖ بأ

 .(1)((التسلٔه ّسعك
ّْاب  ّقد جسٚ علٙ ٍرا املعيٙ الكلٔيّن ــ الرٖ عاش يف عضس الي

ّحنً ): (2)األزبع٘ ــ يف مكّدم٘ الكايف، فكال بعد ذكس املسّجحات املسّّٓ٘

                                                                                       

 .7ح:  ،66/ 1الكايف:  (1)
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ًٓ٘، ٫ٚ لس ؾ٦ّٝا أسٛط ٫ٚ أٚغع َٔ  ٫ ْعطف َٔ مجٝع شيو إ٫ أق
 ٭َط ؾٝ٘ٚقبٍٛ َا ٚغٸع َٔ ا ضزٸ عًِ شيو نًٓ٘ إىل ايعامل 

 .(((بأٜٸُٗا أخصمت َٔ باب ايتػًِٝ ٚغعهِ)): بكٛي٘ 
ٕٸ اخت٬ف ايؿكٗا٤ َت٢ ضاعٛا َكتهٝات ايعًِ  ٚبصيو ٜتٸهض أ

 ٚايعساي١ ٫ ٜهٕٛ َٔ ا٫خت٬ف املصَّٛ.
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ٟٸ (7ايػ٪اٍ)  يف ٖصا ايعكط : َس٣ ٚدٛز ْا٥ب يٲَاّ املٗس

ٟٸ  ٕٸ َٔ غري املعكٍٛ إٔ ٜرتى اٱَاّ املٗس  (عذٸٌ اهلل ؾطد٘)قٌٝ: إ
َٳٔ  ؾٝعت٘ إٜها٫ّ إىل أٌٖ ايعًِ ٚايؿك٘ َع اخت٬ؾِٗ، ٫ٚ ٜطغٌ إيِٝٗ 

 ع٢ً تكطٜب ٜبعح َا ٖٚصا ايكا٥ب. ٓش٢امل إىل ٚاسسّا تٛدّٝٗا ٜٛدٸِٗٗ

َٸ١. اٱَاّ  قٹبٳٌ َٔ َبعٛخ أْٸ٘ ايٓاؽ بعض ازٸعا٤  يتٛدٝ٘ ا٭
ٚيٛ عجتِ عٔ ٖصٙ ايسع٣ٛ ٚبٝٸٓتِ ٚدٛٙ ايٓكس ٚايتُشٝل هلا 
ببعض ايؿطح ٚايتؿكٌٝ ع٢ً سسٸ َا دا٤ يف ٖصا ايبشح عٔ َػأي١ 

 ٛنٛع.ايتكًٝس يهإ يف شيو َا ٜعٌٜ ا٫يتباؽ يف ٖصا امل
 

 ن٬ي١ زعٛات ايٓٝاب١

َٸ١ّ ٚيف اٱغ٬ّ (اؾٛاب) : أْٸ٘ ٫ ؾٓو يف ا٭زٜإ ايتٛسٝسٜٸ١ عا
ًٓٗا خاق١، ٚيف ايتؿٝع ع٢ً ٚد٘ أخل، يف أْٸ٘ ٫  ايكا٥ٌ بايطغا٫ت ن
جيب ع٢ً اهلل غبشاْ٘ إٔ جيعٌ بني ايٓاؽ عبسّا قاؿّا سانطّا ٚظاٖطّا 

يصٟ زٓيت عًٝ٘ ا٭سازٜح بؿهٌ زا٥ِ يهٞ ٜٛدٸِٗٗ، ْعِ املكساض ا
ُٸ١  ٕٸ  ايٛاضز٠ عٔ ا٭٥ ٕٸ ا٭ضض ٫ ؽًٛ َٔ قا٥ِ هلل عذٸ١، إ٫ أ أ

ٖصا اؿذٸ١ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َػتٛضّا أٚ َػُٛضّا، نُا دا٤ يف ايه٬ّ 
 بٌ ٫ ؽًٛ ا٭ضض)): (1)يهٌُٝ بٔ ظٜاز املعطٚف ٭َري امل٪َٓني 
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 .((اٜفًا مػنْزًامً قاٜه هلل حبّج٘ إّما ظاٍسًا مشَْزًا أّ خ
ٍّرا املعيٙ ــ ٍّْ عدو ضسّزٗ ّجْد حّج٘ ظاٍسٗ هلل سبحاىُ ــ 
ّٕ ّضسّزاتُ، إذ ابتيٙ ٍرا املرٍب  مً مجل٘ بدَّٓٔات املرٍب اإلمام
ّْاب  ٌّ اإلماو الجاىٕ عشس غاب غٔبتني غٔب٘ صػسٚ كاٌ لُ فَٔا ى علٙ أ

يَه ّبني ّٓلْىٌْ ّسطاٛ بٔ ،ٓلتقٌْ ببعض أٍل العله ّعاّم٘ الياس
. ّغٔب٘ كربٚ بدأت بْفاٗ الياٜب السابع علٕ بً حمّند اإلماو 

ّٖ يف سي٘  ّٖ  (ٍـ 323)السنس ّْاب لإلماو فَٔا كنا زّٚ ذلم السنس ال ى
عً اإلماو قبل ّفاتُ، ٍّرا مْضع إمجاع مجٔع الشٔع٘ اإلمامّٔ٘ مً 

 .ّٖ  علناٛ ّمتعّلنني مير ّفاٗ السنس
ّٕ الشٔخ ّقد ذكس  احلسً أبٕ أمس ذكس يف (1)تاب الػٔب٘ك يف الطْس

ّٖ حمّند بً علٕ  زّح بً احلسني القاسه أبٕ الشٔخ بعد السنس
 مجاع٘ أخربىٕ): األبْاب ٍّه بُ اإلعالو ّاىقطاع (علُٔ اهلل زضْاٌ)

 بً حمّند حّدثيا: قال بابُْٓ بً احلسني بً علٕ بً حمّند جعفس أبٕ عً
: قال السالو مبدٓي٘ شكسّٓا بً علٕ بً احلسً عً إسحاق بً إبسأٍه

 عتاب جّدِ عً أبٕ حّدثين: قال خلٔالٌ بً حمّند اهلل عبد أبْ حّدثيا
ّٖ اخللف ُّلد :قال ــ أسٔد بً عتاب ّلد مً ــ   (علُٔ اهلل صلْات) املَد

 ّٓقال صقٔل،: هلا ّٓقال ىسجس،: هلا ّٓقال زحياى٘ ّأّمُ اجلنع٘، ْٓو
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 .قكٌٝ ٌُاؿ بػبب قٌٝ أْٸ٘ إ٫ غٛغٔ،: هلا
 َٚا٥تني، ٚمخػني غت غ١ٓ ؾعبإ َٔ خًٕٛ يجُإ َٛيسٙ ٚنإ

 .غعٝس بٔ عجُإ ٚٚنًٝ٘
ُٸا ُٸس دعؿط أبٞ إىل أٚق٢ غعٝس بٔ عجُإ َات ؾً   عجُإ بٔ ق
 ٚأٚق٢ عٓ٘ اهلل ضنٞ ضٚح بٔ اؿػني ايكاغِ أبٞ إىل دعؿط أبٛ ٚأٚق٢

ُٸس بٔ عًٞ اؿػٔ أبٞ إىل ايكاغِ أبٛ ٟٸ ق ُٸا عٓ٘ اهلل ضنٞ ايػُط  ؾً

ٟٸ سهطت  .(بايػ٘ ٖٛ أَط هلل): ؾكاٍ ٜٛقٞ إٔ غٴ٦ٌ ايٛؾا٠ ايػُط
َٸ١ ؾايػٝب١ ٞٸ بعس ٚقعت اييت ٖٞ ايتا ٟٸ َه  .(عٓ٘ اهلل ضنٞ) ايػُط

ُٸس ٚأخربْٞ ُٸس بٔ ق  عٔ اهلل، عبٝس بٔ ٚاؿػني ايٓعُإ بٔ ق
ُٸس اهلل عبس أبٞ ٞٸ أمحس بٔ ق  اغِايك أبٛ ايؿٝذ أٚق٢: قاٍ ايكؿٛاْ

ُٸس بٔ عًٞ اؿػٔ أبٞ إىل (عٓ٘ اهلل ضنٞ) ٟٸ ق  اهلل ضنٞ) ايػُط
ُٸا .ايكاغِ أبٞ إىل نإ مبا ؾكاّ (عٓ٘  ايؿٝع١ سهطت ايٛؾا٠ سهطت٘ ؾً

ٗٔط ؾًِ َكاَ٘، ٜكّٛ ٚملٔ بعسٙ املٖٛنٌ عٔ ٚغأيت٘ عٓسٙ  َٔ ؾ٦ّٝا ٜٴع
َٳط مل أْٸ٘ ٚشنط شيو،  .ايؿإٔ ٖصا يف بعسٙ أسس إىل ٜٛقٞ بإٔ ٜ٪
ُٸس دعؿط أبٞ عٔ مجاع١ أخربْاٚ  بٔ اؿػني بٔ عًٞ بٔ ق

ُٸس أبٛ سسٸثين: قاٍ بابٜٛ٘،  نٓت: قاٍ املهتب أمحس بٔ اؿػٔ ق
ُٸس بٔ عًٞ اؿػٔ أبٛ ايؿٝذ ؾٝٗا تٛٓؾٞ اييت ايػ١ٓ يف ايػ٬ّ مبس١ٜٓ  ق

ٟٸ  تٛقٝعّا ايٓاؽ إىل ؾأخطز بأٜٸاّ ٚؾات٘ قبٌ ؾشهطت٘ ، ايػُط
ُٸس بٔ عًٞ ٜا: ايطسِٝ ايطمحٔ اهلل بػِ)): ْػدت٘ ٟٸ ق  أععِ ايػُط
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 ؾامجع أٜٸاّ، غتٸ١ ٚبني بٝٓو َا َٝٸت ؾإْٸو ؾٝو، إخٛاْو أدط اهلل
 ايػٝب١ ٚقعت ؾكس ٚؾاتو، بعس َكاَو ؾٝكّٛ أسسٺ إىل تٛٔم ٫ٚ أَطى

َٸ١،  ا٭َس، طٍٛ بعس ٚشيو شنطٙ، تعاىل اهلل إشٕ بعس إ٫ ظٗٛض ؾ٬ ايتا
 ٜسٸعٞ َٔ ؾٝعيت ٚغٝأتٞ .دٛضّا ا٭ضض ٤ٚاَت٬ ايكًٛب، ٚقػ٠ٛ

ٞٸ خطٚز قبٌ املؿاٖس٠ ازٸع٢ ؾُٔ أ٫ املؿاٖس٠،  ؾٗٛ ٚايكٝش١ ايػؿٝاْ
ٛٸ٠ ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ َؿرت، نصٸاب ٞٸ باهلل إ٫ ق  .((ايععِٝ ايعً

ُٸا عٓسٙ، َٔ ٚخطدٓا ايتٛقٝع ٖصا ؾٓػدٓا: قاٍ  ايّٝٛ نإ ؾً
 بعسى؟ َٔ ٚقٝٸو َٔٳ: ي٘ ؾكٌٝ بٓؿػ٘، جيٛز ٖٚٛ إيٝ٘ عسْا ايػازؽ

 .ٚقه٢ ،بايػ٘ ٖٛ أَط هلل: ؾكاٍ
 .(ٚأضناٙ عٓ٘ اهلل ضنٞ َٓ٘ غٴُع ن٬ّ آخط ؾٗصا
ُٸس بٔ دعؿط عٔ(1)ايؿٝذ سه٢ ٚقس  أزضى ــ ٚقس قٛيٜٛ٘ بٔ ق

ٕٸ): املٗسٜٚٸ١ َسٸعٞ بعض عٔ قاٍ ــ إش ايكػط٣ ايػٝب١ ٕٸ عٓسْا إ ٌٸ أ  ن
ٟٸ بعس ا٭َط ازٸع٢ َٔ ٍٸ ؼَُٓ ناؾط ؾٗٛ  ايػُط ٌٸ نا  ٚباهلل َه

 .(ايتٛؾٝل
ٕٸ ْعًِ شيو خ٬ٍ َٚٔ ٟٸ ايتكسٜل أ  ٖٛ ٚايٛقا١ٜ يًٓٝاب١ َسٸٕع بأ

ٞٸ، املصٖب يف خطري٠ ن٬ي١  َا ط١ًٝ املصٖب عًٝ٘ اغتكطٸ نُا اٱَاَ
  .ايهرب٣ ايػٝب١ َٔ غ١ٓ َٚا١٥ أيـ ع٢ً ٜعٜس
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َٸ١ عًُا٤ اٱَاَٝٸ١ ايصٜٔ ٫ ؾٓو ٭سس يف  ٚع٢ً شيو دط٣ عا
ٟٸ خطأ أٚ خط١٦ٝ يف َجٌ ٖصا ا٭َط  ايجك١ بِٗ ٚبسِٜٓٗ مبا ٜٓؿٞ عِٓٗ أ

ٞٸ ٚابٔ  ِٸ، ٚشيو نايؿٝذ ايكسٚم ٚاملؿٝس ٚاملطته٢ ٚايطٛغ املٗ
ٞٸ إىل َٔ بعسِٖ ستٸ٢ عكطْا ٖصا.   إزضٜؼ ٚاحملٓكل اؿًٓ

ع٢ً اٱمجاٍ  بٌ ض٣ٚ عًُا٤ ايؿٝع١ ٚدٛز غٝبتني يٲَاّ 
ايٓا٥ب ايطابع،  قبٌ تٛٓؾٞ إْٸ٘ قٌٝ ايصٟ نايهًٝينٸ ايهرب٣ ايػٝب١ ٚقٛع قبٌ

 ٚيٝؼ ايؿطم بُٝٓٗا إ٫ ٚدٛز ْٛاب ي٘ يف إسساُٖا زٕٚ ا٭خط٣.
ٞٸ ٚدٛز  ٗٳس يف تاضٜذ أٌٖ ايعًِ ٚاؿسٜح ٚاجملتُع اٱَاَ ٫ٚ ٜٴعٵ
ٟٸ ؾدل َٓص ايػٝب١ ايهرب٣ إىل عكطْا ٖصا قس ثبت أْٸ٘ نإ ضغ٫ّٛ  أ

َٸ١ ايؿ نإ ٖٓاى أؾدام َتؿطٸقٕٛ  ،ْعِ .ٝع١يٲَاّ ْٚا٥بّا عٓ٘ إىل عا
ّٸ يٲَاَٝٸ١ َٔ عًُا٤ َٚتعًُٓني ناْٛا  ظعُٛا شيو ٚيهٓٸِٗ يف ايتًٓكٞ ايعا
َٔ أقشاب ا٭ٖٛا٤ ٚايه٬ٍ ٚايبسع١ مٓمٔ زعتِٗ ايػاٜات 

ٟٸ  ،ا٫دتُاعٝٸ١ ٚايػٝاغٝٸ١ إىل َجٌ ٖصٙ ايسع٣ٛ ٚمل ٜهٔ هلِ أ
َٸ١ َكساقٝٸ١ عػب املٓعٛض ايسٜينٸ، يهٓٸِٗ ْؿ طٛا يف أٚغاط قّٛ َٔ عا

ِٸ  ٌٸ ضا١ٜ َطؾٛع١ تطؾع ؾعاضات ٚازٸعا٤ات داشب١، ث ايٓاؽ مٓمٔ ٜتٸبع ن
 اْكطنت سطنتِٗ مبُاتِٗ بعس ؾرت٠ غري ط١ًٜٛ. 

ٕٚ ظا٥ؿ١  ٖٚصا ٜٓطبل ع٢ً زعٛات املٗسٜٚٸ١ يف ٖصا ايعكط ؾٗٞ زعا
ٞٸ غٛف تٓكطض بعٚاٍ  بٛنٛح ٚامطاؾات عٔ أقٍٛ املصٖب اٱَاَ

ٛٸَ  ات ٚدٛزٖا ست٢ يف سٝا٠ أزعٝا٥ٗا.َك
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٫ٚ أدس نجري ساد١ إىل ايتعطض يصيو ؾبايٓعط إىل ٚنٛح ا٭َط 
ؾٝ٘، ٚإْٸُا ابتٴًٞ بايؿٓو ٚايؿب١ٗ َٔ مل ٜتجبٸت باملكساض ايهايف، ٚقس 
بًػين نتاب١ بعض أٌٖ ايعًِ ؾٝ٘، ؾإٕ اقتهت اؿاٍ ْعطت يف تٛنٝض 

 شيو ببشح َػتكٌ َػتكب٬ّ.
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 ٍٛ ايتكًٝس إشا نإ دٛاظٙ بسّٜٗٝاغبب اـ٬ف س

إشا ناْت َػأي١ دٛاظ ايتكًٝس َػأي١ّ ٚانش١ّ ٚبسٜٗٝٸ١ّ : (8ايػ٪اٍ)
يف عًُٝٸ١ ايتعًِٓ  ّاضنٓعٴسٸت بايسضد١ اييت غبل شنطٖا ستٸ٢ إْٸٗا 

ُٸ١ أٌٖ ايبٝت  ٚايتعًِٝ ايسٜينٸ َٓص عكط ايٓيبٸ  ، ؾُا ايصٟ ٚأ٥
ؿهٝو املعاقط يف ؾأْٗا ٚنٝـ ٜجل أزٸ٣ إىل اـ٬ف ايػابل ؾٝٗا، ٚايت

 ايٓاؽ باملٛقـ ايكشٝض ؾٝٗا؟
: أْٸ٘ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تٴذعٌ ا٫خت٬ؾات ايٛاقع١ يف ايعكٛض (اؾٛاب)

ٕٸ بُٝٓٗا ؾطقّا َٔ  ايػابك١ ٚايتؿهٝهات املعاقط٠ َٔ باب ٚاسس، ؾإ
 سٝح قتٛاٖا َٚٔ سٝح َٓاؾ٦ٗا َٚٔ سٝح أزٚاتٗا ..

ٕٸ ا َٸا َٔ سٝح قتٛاٖا ؾٮ يكا٥ًني بعسّ دٛاظ ايتكًٝس ناْٛا أ
ِٖٚ ٜػًهٕٛ ايػبٌ  ،ضدا٫ّ َعطٚؾني بايتدكٸل يف عًّٛ ايؿطٜع١

ٞٸ ٚيهٓٸِٗ َع شيو ٜعتكسٕٚ  ،ايتدكٸكٝٸ١ يف اغتدطاز املٛقـ ايؿطع
ٞٸ أْٸ٘ قض آط٬ع ع٢ً  ٕٸ ايتعبري ا٭َجٌ عٔ ٖصا اؾٗس ايتدكٸك أ

ٜطٕٚ سذُّا ملا  ٫ٚ ،ٚأٌٖ بٝت٘  أقٛاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚضغٛي٘ 
 ٚيهٔ َٔ غري إٔ ًٜػٛا ٖصا اؾٗس ع٬ُّ. ،ٜبصيْٛ٘ َٔ دٗس

ٕٸ ايػايب يف ايكا٥ًني بعسّ دٛاظ ايتكًٝس  َٸا َٔ سٝح َٓاؾ٦ٗا ؾإ ٚأ
َٔ قبٌ إٔ ٜتأثطٚا بؿبٗات ؾٓٸٝٸ١ ُأؾهًت عًِٝٗ. َٚٔ املعٗٛز يف ايعًّٛ 

بٗات يبعض ايؿ ايٛانش١ املػا٥ٌ بعض يف ايعًِ أٌٖ بعض ٜتٛٓقـ إٔ
 ايؿٓٸٝٸ١ اييت مل حيهطِٖ سًٓٗا، ؾٗصٙ ظاٖط٠ َؿٗٛز٠ عٓس أٌٖ املُاضغ١
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 شنطٖا ايكسَا٤. مٓما ايكٍٛ ٖصا ع٢ً ايباعج١ املٓاؾ٧ قبٌ َٔ بٝٸٓٸا ٚقس ؾٝٗا،
ٚٸيٕٛ يف ْؿٞ دٛاظ ايتكًٝس ؾٗٞ  َٸا ا٭زٚات اييت اغتدسَٗا ا٭ ٚأ

ٌٝ سهِ ايعكٌ غايبّا ا٭زٚات املتعاضؾ١ املػتع١ًُ يف ايعًّٛ َٔ قب
 ٚايٓكٛم ايطٚا٥ٝٸ١ نُا قسٸَٓا شنط شيو.

ٔٸ ا٭َط خيتًـ إىل سسٸ نبري يف غايب ايتؿهٝهات املعاقط٠،  ٚيه
ؾٗٞ َٔ سٝح قتٛاٖا تكسض مٓمٔ مل ٜجبت ؽكٸك٘ أق٬ّ يف اجملا٫ت 
اييت ٜتشسٸخ ؾٝٗا، ٜٚػع٢ إىل إيػا٤ ا٭عاخ ايتدكٸكٝٸ١ ع٬ُّ، ستٸ٢ 

ٞٸ ع٢ً ايعًّٛ شات ايع٬ق١ ٫ حيتاز َٔ ٜبسٟ َٛ قؿّا إىل ايٛقٛف املٓٗذ
َٸ١ ايٓاؽ  ٚأزٚاتٗا ايؿٓٸٝٸ١، ْعِ قس ٜػتعريٕٚ ٖصٙ ا٭زٚات ملداطب١ عا

 ايصٜٔ ٫ خرب٠ هلِ يف ا٭عاخ ايؿٓٸٝٸ١ َُٗا ناْت املػأي١ ٚانش١.
َٸا ٕٸ َٓاؾ٦ٗا سٝح َٔ ٚأ  إٔ تٓؿأ ا٭خري٠ ايتؿهٝهات يف ايػايب ؾإ

 ايؿرت٠ ا٭خري٠. يف باملٓطك١ ايعاقؿ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ غٝٸ١ايػٝا املٓاؾ٧ عٔ
َٸ١ ايٓاؽ إىل غا٥ط املٓاؾ٧ ٟٸ اْتباٙ عا  إىل ايباعج١ (1)َٚٔ ايهطٚض

                                                                                       

ٌٸ َٔ ايعٛاٌَ اييت ٜٴتٛٓقع تأثريٖا يف ( 1)  أتٞ ..إثاض٠ عسّ دٛاظ ايتكًٝس َا ٜٚيع

ٞٸ يف املٓطك١ ايصٟ بًؼ أؾسٸٙ يف ٖصا ايٛقت، ؾإْٸ٘ أزٸ٣ إىل غعٞ  1 ــ ايتٛتٸط ايطا٥ؿ
، سٝح ؾطٜل َٔ ايػاغ١ ٚأقشاب ا٭َٛاٍ إىل اغتٗساف أتباع أٌٖ ايبٝت 

ٕٸ ٚدٛز ؾكٗا٤ ْاؾصٜٔ ٜكًٓسِٖ ايٓاؽ ٜٚتٸبعٕٛ تعايُِٝٗ ٜٛدب ٚسس٠  ٫سعٛا أ
ٞٸ ٜٚٛدب قٝا١ْ أتباع أٌٖ ايبٝت نًُتٗ َٔ نجري َٔ  ِ يف ايٛغط اٱَاَ

 ا٭خطاض ايطاض١٥ َٔ د١ٗ ؾٝٛع ايتططٸف ٚا٫خت٬ف ٚغري شيو، بُٝٓا ْؿٗس
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ٕٸ ايعطام، يف غٝٸُا ٫ بايصات ايٛقت ٖصا يف املػأي١ ٖصٙ إثاض٠  َٔ ؾإ
 إىل ًَتؿتّا ْابّٗا نإ إشا إ٫ اٱْػإ هلا ٜتبكٸط ٫ َا ٚايؿبٗات ايؿنت

                                                                                                                                                                                        

 ايتؿتٸت ٚايهٝاع يف أٚغاط اٯخطٜٔ.
ٟٸ املػتشهِ يف اختباض ايعًِ ٚايعٌُ ــ ٚايصٟ ٚقؿٓاٙ  2 ٕٸ ايٓعاّ اؿٛظٚ ــ إ

ٚٸٍ ٖصا  ايبشح ــ ٜ٪زٸٟ إىل بٴعس أقشاب ا٭ٖٛا٤ املتػطٸعني عٔ ٌْٝ إمجا٫ّ يف أ
ٌٸ يف قًٓ٘، ٚبصيو ٜكع ط٬ب ايعًِ  ٞٸ، ٭ْٸ٘ ٜ٪زٸٟ إىل إس٬ٍ ن املٛقع ايسٜينٸ ايعًُ
ًِٓ ايعًِ ٚايؿه١ًٝ بعس اختباضِٖ  ٚمحًت٘ يف َطاتبِٗ مبا ٜٓاغب تسضٸدِٗ يف غٴ

ٕٸ املٛقع ايسٜينٸ نإ عً مجٝع  َطُعّا يف٢ طٍٛ ايتاضٜذ يعكٛز َٔ ايعَٔ، ٚشيو أ
ِٸ  ا٭زٜإ إىل ضغبات داق١ َٚتػطٸع١ َٔ د١ٗ َا ميجٸً٘ َٔ َها١ْ ٚإَهاْٝٸات، َٚٔ ثٳ

ٕٸ ٖسّ اٚدٸ٘ أقشاب ا٭ٖٛا٤ غٗاَِٗ إىل ٖصا ايٓع ٞٸ، ٭ ّ ايٛثٝل يف ايٛغط اٱَاَ
ٌٸ َسٸٕع ميًو بعض ايٛغا٥ٌ اٱع٬َٝٸ١، ٜٚػتطاٖصا ايٓع ٝع ّ ٜٛدب ؾتض ايباب يه

 ايعًِ يف َا ٜجري أساغٝؼ ايٓاؽ. أغاتص٠إثاض٠ ايٓاؽ باؾسٍ ٚاملعاٜس٠ َع 
ــ ٚدٛز مج١ً َٔ ا٭َٛض ايػًبٝٸ١ يف املُاضغات ايػٝاغٝٸ١ ٚا٫دتُاعٝٸ١ يبعض  3

ضداٍ ايسٜٔ أٚ احملػٛبني عًِٝٗ، ؾٝ٪زٸٟ شيو إىل اخت٬ط ا٭َط ع٢ً ؾطٜل َٔ 
ٞٸ يف ايؿطٜع١  ايٓاؽ ٚاغتػ٬ي٘ َٔ قبٌ آخطٜٔ يهطب أقٌ ْعاّ ايتدكٸل ايعًُ

 ايصٟ ٖٛ نطٚض٠ ٚانش١ يف مجٝع اؿكٍٛ ايعًُٝٸ١ يس٣ ايعك٤٬ نآؾ١.
ــ بعض اؿطنات املٗسٜٚٸ١ اييت تسٸعٞ ا٫ضتباط باٱَاّ املٗسٟ )عذٸٌ اهلل  4

ٕٸ ٖصٙ اؿطنات َٔ د١ٗ نعـ  ٞٸ، ؾإ ؾطد٘( ع٢ً خ٬ف ثٛابت املصٖب اٱَاَ
ٞٸ، ٭ْٸٗا ايػسٸ سذٸتٗا يف َسٸعٝاتٗا ت ػع٢ إىل إظاي١ َها١ْ ايؿكٗا٤ يف اجملتُع اٱَاَ

املٓٝع أَاّ ْؿٛش ٖصٙ اؿطنات اييت تتبٓٸ٢ ؾ٦ّٝا غري قًٌٝ َٔ ايتُٜٛ٘ ٚاـطاؾ١ 
 ٚاملٓاَات، ؾه٬ّ عٔ بعض ا٫ضتباطات ايػاَه١ ٚاملطٜب١.
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ٞٸ يٛنعا ٞٸ ا٫دتُاع  ايعٛاٖط إؾطاظات يف ايسخ١ًٝ ٚايعٛاٌَ ٚايػٝاغ
ايكا٥ب َٔ قٹبٳٌ مجٗٛض  املٛقـ اختٝاض نإ ٚيكس اجملتُع، يف املؿٗٛز٠

ُٸ١ ػاٙ ايؿٝع١  ٚستٸ٢  عًٞ اٱَاّ َٔ ابتسا٤ٶ  ايبٝت آٍ َٔ ا٭٥
 با٭غبا إىل ا٫ْتباٙ إىل عاد١ (ؾطد٘ اهلل عذٸٌ) عؿط ايجاْٞ اٱَاّ

ِٸ َٚٔ يٮسساخ اييت عاقطٖٚا، ٚايػٝاغٝٸ١ ا٫دتُاعٝٸ١  ؾطٜل غكط ثٳ
 نًُات٘ يف  ٚقؿٗا اٱَاّ أَري امل٪َٓني نُا ٚايؿبٗات ايؿنت يف

ُٸٓت نتب ايؿٹطٳم شنط ٖصٙ ا٫تٸذاٖات  ْٗر يف اجملُٛع١ ايب٬غ١، ٚته
 ٚا٭ٖٛا٤.

َٸا َٔ سٝح ا٭زٚات اييت تٴػتدسٳّ يف سطن١ ايتؿهٝو ا٭خري ٠ ٚأ
ٕٸ ٖصٙ اؿطن١ تػتدسّ أغايٝب دسٜس٠ بعض  يف َػأي١ دٛاظ ايتكًٝس ؾإ
ٟٸ ايػا٥س ايصٟ ٚقؿٓاٙ  ّٸ ٖسّ املٓٗر اؿٛظٚ ايؿ٤ٞ غاٜتٗا بؿهٌ عا
يًرتٓقٞ يف َطاتب ايعًِ ٚايتك٣ٛ َٔ خ٬ٍ اختباضات ط١ًٜٛ ٚؾسٜس٠ 

 يعكٛز َٔ ايعَٔ، َٚٔ مجًتٗا ..
ُٸس اـك١َٛ ــ ايطعٔ يف َؿاٖري ايعًُا٤ يف أٚغاط  1 َٸ١ ٚتع ايعا

َٸ١ عٓس ايػا٥س٠ ايجك١ َٛاظٜٔ تػكط يهٞ َعِٗ، ٚيهٞ حيكٌ  اجملتُع، عا
ٕٸ  ا٫ْطباع يًٓاؽ بتكاضب ايسضد١ ايعًُٝٸ١ هلِ َع ٖ٪٤٫ ايعًُا٤، ٭

ٖٸ٬تِٗ.  ا٭قٌ يف اـكّٛ يف ؾعٛض ايٓاؽ ايتهاؾ٪ أٚ ايتؿاب٘ يف َ٪
يططٜل ا٭ٚثل َٔ ا٫غتٓباط ــ ازٸعا٤ املعطؾ١ اٱهلٝٸ١ ٚاعتباضٖا ا 2

ٞٸ ايػا٥س يف ايٛقٛف ع٢ً سكٝك١ ايؿطٜع١ ٚايسٜٔ، ٜٚعتُس ٖصا  ايؿكٗ
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ا٭غًٛب َٔ أدٌ إٔ قبٸ١ ايٓاؽ بؿططتِٗ ملٔ ٜهٕٛ قطٜبّا َٔ اهلل 
ٕٸ عًُّا يهطاَت٘، ٚق٬ّ غبشاْ٘ ط١ًٜٛ  َسٸ٠ّ ميهٛا مل املسٸعني غايب أ

 املطانع ايعًُٝٸ١. يف ا٭َط عًٝ٘ ٜهٕٛ نُا ٚاغتكاَتِٗ غًٛنِٗ ؾٝٗا ٜٴدترب
ٟٸ  3 ٚاملبعٛثٝٸ١  (عذٸٌ اهلل ؾطد٘)ــ زع٣ٛ ا٫تٸكاٍ باٱَاّ املٗس

َٸ١ ايٓاؽ. ٖٚصٙ ايسع٣ٛ تٴعترب خ٬ف ايبس١ٜٗ  َٔ قٹبٳً٘  إىل عا
ٟٸ ْا٥ب  ٞٸ َٔ عسّ ٚدٛز أ ايهرب٣ اييت ٜبتين عًٝٗا املصٖب اٱَاَ

ٟٸ  ٞٸ يٲَاّ املٗس ط١ًٝ أسس عؿط قطّْا  (ؾطد٘ عذٸٌ اهلل)ٚضغٍٛ ٚٚق
ٛٸاب ا٭ضبع١ يف غ١ٓ  ٚإىل  (ٖـ 329)َٓص ٚؾا٠ ايٓا٥ب ايطابع َٔ ايٓ

ايعَإ اؿانط، ٚعًٝ٘ دط٣ مجٝع عًُا٤ ايؿٝع١ املعاقطٜٔ هلصٙ 
ايػٝب١ املٛقٛؾ١ بايهرب٣ َجٌ ابٔ قٛيٜٛ٘ ٚايكسٚم ٚاملؿٝس ٚاملطته٢ 

ٟٸ ؾدل يصيو أٚ  ِٸ ٜهٕٛ ازٸعا٤ أ تكسٜك٘ نطغٍٛ ٚغريِٖ، َٚٔ ثٳ
خامٸ يٲَاّ إىل ايٓاؽ ن٬ي١ّ نبري٠ّ ٚخطٚدّا عٔ ثٛابت ٖصا 
املصٖب، إ٫ أْٸ٘ َع شيو غع٢ عسز َٔ ايطاغبني يف تب٩ٛ َها١ْ زٜٓٝٸ١ 

ٕٸ (1)ْاؾص٠ يف أٚغاط ايٓاؽ إىل ا٫يتذا٤ إىل ٖصٙ ايططٜك١ َٔ د١ٗ أ
ؽ إىل ٜعطٞ أٚيٜٛٸ١ّ يًطدٛع إيٝ٘ بايكٝا ا٫تٸكاٍ اـامٸ باٱَاّ 

                                                                                       

ـٸ بعض ٖ٪٤٫ بعكٍٛ ايٓاؽ بازٸعا٤ أْٸ٘ َٔ ْػٌ اٱَاّ ( 1) َع  ٚيكس اغتد

ٕٚ غابك١ زْٚٗا  َعطٚؾٝٸ١ أقً٘ ْٚػب٘ ٚعؿريت٘، ٚقس تسضٸز يف ٖصٙ ايسع٣ٛ بعس زعا
ًٹِ غًٛن٘ َٚطاق٘ َٔ قٹبٳٌ ايصٜٔ عاؾطٚٙ َٔ  نإ قس ططسٗا ؾُأؾشِ ؾٝٗا، ٚقس عٴ

 قبٌ، ٚمل تهٔ ي٘ تًو ايػ١َ٬ ٚا٫غتكا١َ يف ايػًٛى ٚايتكطٸؾات.
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ٛ مً خالل اآلثاز، ٍّه علنا مً ٓتلّقٙ تعالٔه أّٜن٘ أٍل البٔت 
 املرٍب.

ّالرباٛٗ مً أعداَٜه  ــ إبساش التنّٔص يف الْالٛ ألٍل البٔت  4
باملقازى٘ مع علناٛ ٍرا املرٍب الطابقني ّاحلاضسًٓ مّمً اخُترب علنَه 

املرٍب ّمعاىاتَه  ٍرا تسّٓج يف ّجَْدٍه ّّالؤٍه ّدٓيَه ّّزعَه
 يف ضبٔلُ.

ثق٘ اجلنَْز يف فَرا األضلْب أٓطًا ُٓعترب مً أقصس الطسق يف ىٔل 
اعتقاد أٍلُ، ألّىُ ّْٓفس ضبٔاًل للطعً علٙ العلناٛ البازشًٓ الرًٓ 
ٓلتصمٌْ حدّد اليصْص ّاألدّل٘ ّٓساعٌْ احللن٘ ّالصالح، إذ 
ّٓتَنْىَه يف املشَد العاّو بالتقصري ّٓربشٌّ متّٔصٍه عيَه باحلناس 

 ّاالىدفاع مً خالل األدّات اإلعالمّٔ٘.
الياس يف املطاٜل اليظسّٓ٘ ّالتدّصصّٔ٘ ّإلقاٛ  ــ خماطب٘ عاّم٘ 5

التشلٔم ّالشبَ٘ يف املطاٜل البدَّٓٔ٘ احلّطاض٘، كنا مّس تْصٔف ذلم 
 يف متَٔد البحح.

لعاّم٘ الياس أٌ ٓجقْا باملْقف  مً خاللُ ّأّما الطبٔل الرٖ ميلً
الصحٔح يف ٍرِ املطأل٘ فَْ خيتلف حبطب بٔٝاتَه ّاّطالعَه، فَنً مل 

َات ضَل علُٔ الجق٘ بالسجْع إىل أٍل اخلربٗ يف الفقُ كنا ُٓبتَل بالشب
ّمً ّقف  احلاضس. العصس حّتٙ اإلضالو صدز مً الياس جّل علُٔ جسٚ

علٙ الشبَ٘ ّتفّطً لطعفَا ببصريتُ ّىباٍتُ فقد ُكفٕ أمسٍا، ّمً 
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 البحث والتأّمل يف يرتقي أن عليى وجب صوابوا حتنلوا عندها توّقف

تسلكوا الشبوات  اليت الفّنّية األساليب فوه يستطيع حّد إىل واملتابعة
وطرق حّلوا ويطّبق ذلك يف شأن هرا املوضوع، وال يستغين عادًة عن 

والتسديد  اهلداية سبحانى اهلل نسأل والفضيلة، العله أهل مراجعة
 والتوفيق.
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 ترب يف ايؿكٝ٘ ايصٟ جيٛظ تكًٝسَٙا ٜع

خيتًـ ايٓاؽ يف ٖصا ايعكط يف َٔ خيتاضْٚ٘ يًتكًٝس، : (9ايػ٪اٍ)
 ٜٚتٸذٕٗٛ يف شيو اتٸذاٖات َتؿاٚت١ َٔ مجًتٗا َا ٜأتٞ ..

إيٝ٘ باملػتٓسات  ٜطدع َٔ ايؿكٝ٘ خياطب إٔ يف ٜطغب اتٸذاٙ ــ ؾٗٓاى 1
 .ايتدكٸكٝٸ١ اييت ٜبين عًٝٗا اختٝاضات٘ ايؿكٗٝٸ١

ٞٸ،  2 ــ ٚاتٸذاٙ آخط ٜٓعط إىل َكساض اٖتُاّ ايؿكٝ٘ بايعٗٛض اٱع٬َ
 ٚغا٥ط ا٭ْؿط١ املتعًٓك١ باٱع٬ّ.

ــ ٚاتٸذاٙ ثايح ٜٓعط إىل عسز تآيٝـ ايؿكٝ٘ َٔ ايهتب ايتدكٸكٝٸ١  3
َٸ١ اييت ؽاطب عُّٛ ايٓاؽ.  أٚ ايعا

عتكازٜٸ١ ــ ٚاتٸذاٙ ضابع ٜكٝٸِ ايؿكٝ٘ َٔ خ٬ٍ تؿاقٌٝ ؾعا٥طٜٸ١ ٚا 4
 ٚايربا٠٤ َٔ أعسا٥ِٗ. تتعًٓل ب١ٜ٫ٛ أٌٖ ايبٝت 

ــ ٚاتٸذاٙ خاَؼ ٜتٛٓقع َٔ ايؿكٝ٘ إٔ مياضؽ ايتذسٜس يف ا٭سهاّ  5
 ٚاٯضا٤ ٚايٓعطٜٸات.

ّٸ، ايؿإٔ يف ايؿكٝ٘ تسخٸٌ إىل ٜٓعط غازؽ ــ ٚاتٸذاٙ 6 َٚا ٜكسٸضٙ  ايعا
َٸ١، إىل غ ري شيو َٔ َٔ ق٬سٝٸات يًؿكٝ٘، َٚٛقؿ٘ َٔ قهاٜا ا٭

 ٚدٛٙ اٯضا٤.
 ؾُا ٖٛ ا٫تٸذاٙ ايكشٝض يف املٛنٛع؟

ٕٸ :(اؾٛاب) ُٸٔ املًتعَني امل٪َٓني ؼطٸٟ أ  ا٭سهاّ يف إيٝ٘ ٜطدعٕٛ ع
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ُٸٔ ٜطدعٕٛ  ٟٸ، نُا ْطاِٖ ٜتشطٸٕٚ ع ا٫غتٓباطٝٸ١ أَط سػٔ ٚنطٚض
 ٚايعضاع١ ٚغريٖا. ٚاهلٓسغ١ نايطبٸ اجملا٫ت غا٥ط يف اـرب٠ أٌٖ َٔ إيٝ٘

ِٸ إٔ جيطٟ ٖصا ايتشطٸٟ ٚؾل ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس إ٫ ٕٸ َٔ املٗ  أ
ايكشٝش١ اييت ٜكهٞ بٗا ايعكٌ ايطاؾس ٚيٝؼ ٚؾل ايطغبات ٚاملٍٝٛ 

 ٚا٭َعد١ ايؿدكٝٸ١.
ِٸ إٔ تٴشطٳظ يف ايؿكٝ٘ قؿتإ ..  ؾاملٗ

ــ إٔ ٜهٕٛ َتدكٸكّا يف اغتٓباط ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ٚايٛظا٥ـ  1
ٌٸ ايسٜٓٝٸ١، بإٔ ٜهٕٛ قس عٴط ف باـرب٠ ٚاملُاضغ١ ايهاؾ١ٝ اييت ٫ ق

 يًتؿهٝو ؾٝٗا، بٌ ٜطدٸض ا٭َجٌ ؾا٭َجٌ َٔ أٌٖ ايعًِ يف شيو.
َٳ 2 ٔ ٜكع يف ٖصا ــ إٔ ٜتٸكـ بكؿ١ ايعساي١ ايجابت١ َٚكتهٝاتٗا يف 

املٛقع اؿػٸاؽ َٔ قبٌٝ اٱخ٬م ٚايٛضع ٚايطغب١ عٔ اؾاٙ، ٚايتجبٸت 
ٜٛدب ايٛثٛم بكاسب٘  مٓما شيو ٚغري اؿه١ُ،ٚ ٚايجبات ٚاملتا١ْ ٚايػه١ٓٝ

ٞٸ ا٫غتٓباط َٔ بٛظٝؿت٘ ايكٝاّ يف ٚايعٌُ مبكتهاٙ،  أقٛي٘ ع٢ً ايتدكٸك
ٖٚسا١ٜ ايٓاؽ يف َٛانع ايؿب١ٗ َٚٛاقع ايؿت١ٓ عٓس اخت٬ف ا٭ٖٛا٤ 

 ٚتؿتٸت اٯضا٤.
ٕٸ َٸّا تأٓنسّا ا٭َطٜٔ ٖصٜٔ َٔ ايتأٓنس إ ِٸ ا٭َط ٖٛ تا ع٢ً اٱط٬م  ا٭ٖ

 يف ؾإٔ ايتكًٝس.
ٚباغتطاع١ املتعًُٓني َٔ ايٓاؽ ــ ٫ غٝٸُا املٓدططني يف ايسضاغ١ 
ا٭نازميٝٸ١ ٚاملتدطٸدني َٔ اؾاَعات يف ايتدكٸكات املدتًؿ١ ناهلٓسغ١ 
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َٸًٛا إٔ ــ غٛاٖا َٚا ٚايطبٸ ٚايكٝسي١ ا٭غتاش املتدكٸل  تكِٝٝ غٴبٌ ٜتأ
َٔ خ٬ٍ ططٜك١ ططح  ٚاملكاض١ْ بني املػتٜٛات ايعًُٝٸ١ يٮغاتص٠

املػا٥ٌ َٚعاؾتٗا َٚس٣ اٱبساع ؾٝٗا، ٚططم َعطؾ١ ا٭نؿأ ٚا٭قسض 
 إٔ ٜتدكٸل عٔ ؾه٬ّ اؿكٌ شيو يف ٜسضؽ مل مٓمٔ ايٓاؽ يػا٥ط َِٓٗ

 يف ا٭ضٚق١ ايعًُٝٸ١ ايعًٝا. تٴططح اييت ا٭ؾهاض ْٛع ع٢ً ٜٓطًع أٚ ؾٝ٘
اييت ؼتاز  بٌ ٜػتطٝع غا٥ط ايٓاؽ َٔ أقشاب املٗٔ ٚا٭عُاٍ

إىل اـرب٠ ٚاملُاضغ١ ناؿساز٠ ٚايٓذاض٠ ٚاؿٝان١ ٚاـٝاط١ ٚغريٖا إٔ 
ٌٸ ا٭ؾٝا٤ اييت ؼتاز إىل  ٕٸ ا٭َٛض َتؿاب١ٗ يف ن َٸًٛا َجٌ شيو، ؾإ ٜتأ

بٹطٚا ايصٜٔ خٳ ايٓاؽ َٔ ايٓابٕٗٛ َا ٜهٕٛ بٌ نجريّا ٚمماضغ١، خرب٠
ٚأغًٛب ايتأٓنس  تٗاَٚكتهٝا ايكشٝش١ يًهٛابط ٚاعني ٚدطٸبٖٛا اؿٝا٠

 .(1)َٔ ايعجٛض ع٢ً ا٭َجٌ ؾا٭َجٌ َٔ أٌٖ ايعًِ يف ايؿك٘ ٚايك٬ح
َٸٌ ؾُٔ  ا٭زٚات املٛنٛعٝٸ١ ع٢ً ٚقـ َِٓٗ ٚاغتشهطٙ شيو يف تأ

ٞٸ يًتكِٝٝ اـطابٝٸ١ ٚاٱع٬َٝٸ١ اييت  ا٭زٚات عٔ بػٗٛي١ ٚؾطظٖا ايعًُ
ا٭زٚات اؾسيٝٸ١  أٚ ٚايؿعٛض، اؿُاغ١ ؾِٝٗ ٚتجري ايٓاؽ عُّٛ تػتٟٗٛ

                                                                                       

س ٚؾا٠ بعض ايؿكٗا٤ املكًٓسٜٔ ٜؿس ٚدٛٙ ٚيكس يٛسغ يف ا٭ظ١َٓ ايػابك١ أْٸ٘ بع( 1)

ايٓاؽ إىل اؿٛظات ايعًُٝٸ١ َٔ ا٭غٛام ٚا٭ضٜاف ٚاملسٕ ايبعٝس٠ ؾٝبشجٕٛ عٔ 
ٕٸ بعض  ا٭َجٌ يًتكًٝس َٔ أٌٖ ايعًِ ؾٝكٝبٕٛ ٫ٚ خيط٦ٕٛ، بُٝٓا اٯٕ لس أ

ػطٸع١ املتعًُٓني تعًُّٝا عايّٝا ٫ حيػٕٓٛ َجٌ شيو ٜٚكعٕٛ يف ؾذٸ بعض ايسعاٟٚ املت
 ٚايؿاقس٠ يك٬سٝٸ١ ايتكًٝس.
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ايبشت١ اييت تٓطٟٛ ع٢ً أخطا٤ َٚػايطات َٓٗذٝٸ١ َٚٛنٛعٝٸ١ تػتػؿٌ 
 ؾطٜكّا َٔ ايٓاؽ َٔ د١ٗ تطٓؾع أَاثٌ ايعًُا٤ عٔ اغتعُاٍ َجًٗا.

َٸٌ طًب١ اؾاَعات ايطبٸٝٸ١ ٚاملتدطٸدٕٛ َٓٗا ــ َج٬ّ ــ غبٌ تكِٝٝ  ؾًٝتأ
ٚبني نباض ا٭طبٸا٤  بِٝٓٗ ١املكاضْ أزٚات ٚنصا اؾاَع١، زاخٌ يف ا٭غاتص٠

ٞٸ يف ايب٬ز،  ايصٜٔ ٜسضٸغٕٛ ؾٝٗا أٚ يف غريٖا مٓمٔ ٜتكسٸض املؿٗس ايطبٸ
ٞٸ يطًب١ ايطبٸ  ٚي٬ٝسعٛا املٓٗر املعكٍٛ ايصٟ ٜكٝٸِ ب٘ املػت٣ٛ ايعًُ

ايػابل  اؾٌٝ َٔ املدهطَني ٭غاتصتِٗ ايتدطٸز سسٜجٞ ٚيٮطبٸا٤
َٸ١ ايٓاؽ ع٢ً ايطبٝب ٚنصيو ايػبٌٝ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكـ ب٘  عا

ا٭قسض َج٬ّ بني ا٭دٝاٍ املدتًؿ١ َٔ ا٭طبٸا٤ بػٛابكِٗ ٚإلاظاتِٗ 
ٚقسضاتِٗ، ؾُا داظ يف شيو أٚ مل جيع ٜٓطبل يف فاٍ ايعًّٛ ايسٜٓٝٸ١، 
ٍٷ ٫ جيطٟ ؾ٤ٞ ع٢ً بعهٗا إ٫ ٖٚٛ  ٕٸ املٓٗر ٚاسس ٚايعًّٛ أَجا ؾإ

ػايط١ّ أٚ اختعا٫ّ يف ؾ١٦ َٓٗا جيطٟ ع٢ً غا٥طٖا. َٚا ٜٴعسٸ تػطٝشّا أٚ َ
 ؾٗٛ نصيو يف غريٖا.

ٚاؿٛظ٠ ايعًُٝٸ١ ٖٞ مبجاب١ داَع١ عًُٝٸ١ ع٢ً سسٸ غا٥ط اؾاَعات 
ايعًُٝٸ١ ا٭نازميٝٸ١، ؾاملؿطٚض ؾٝٗا اعتُاز املٓاٖر ٚا٭زٚات املٛنٛعٝٸ١ 

َٸ١ ٚاؾسيٝٸات ايعك١ُٝ.  بعٝسّا عٔ اـطابٝٸات ايعا
ٕٸ ْع ٞٸ ٜبتين ع٢ً ا٭عطاف ايكا١ُ٥ ْعِ متتاظ اؿٛظ٠ بأ ُٗا ْعِ طبٝع

ٟٸ ؾدل إٔ ٜسٸعٞ يٓؿػ٘ َا ؾا٤ ٜٚطعٔ يف  ِٸ ٜتأتٸ٢ ٭ ؾٝٗا، َٚٔ ثٳ
ِٸ ايتعّ نباض ضدا٫تٗا ظ١ًُ َٔ اٯزاب  اٯخطٜٔ بػري سلٸ، َٚٔ ثٳ
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ايعاي١ٝ يتهٕٛ أعطاؾّا ثابت١ تكٕٛ اؿٛظ٠ عٔ َجٌ ٖصٙ اٯؾات َجٌ 
ايصات ٚايتػطٸع يًتكسٸٟ ٚايتعطٸض  ا٫بتعاز عٔ تعن١ٝ ايٓؿؼ َٚسح

بػ٤ٛ يٰخطٜٔ، ٚايرتٓؾع عٔ نجري َٔ ايػًٛنٝٸات ٚايتكطٸؾات َٔ قبٌٝ 
كاطب١ عُّٛ ايٓاؽ مبا ٫ ٜػتطٝعٕٛ ايتشٓكل َٓ٘ ٚؼسٸٟ اٯخطٜٔ، إىل 
غري شيو مٓما ميجٸٌ ثكاؾ١ أخ٬قٝٸ١ ضاق١ٝ ٫ ٜٴػتباح اـطٚز َٓٗا إ٫ 

، ٖٚٛ ٜ٪زٸٟ طبعّا إىل ايتشًٓٞ مبطاتب يهطٚض٠ نأنٌ املهططٸ يًُٝت١
عاي١ٝ َٔ ايتك٣ٛ ٚايعًِ ٚايٓهر ٚايؿه١ًٝ ٚايٛقاض ملٔ اغتجُط ٖصٙ 
ايعٓاقط اغتجُاضّا إجيابٝٸّا، يهٔ ضغِ شيو ؾإْٸ٘ ٜتأتٸ٢ ملٔ مل ٜطأع ٖصٙ 
ايهٛابط اغتػ٬ٍ اؿطٸ١ٜ يف اؿٛظ٠ يًتػطٸع اـاط٧ ٚإظٗاض ايٓؿؼ 

٤ ٚغري شيو نُا ْؿٗسٙ يف ايعكط اؿانط، ٚاٱغا٠٤ إىل نباض ايعًُا
ٚيٝؼ شيو أَطّا سازثُا يف اؿٛظات ايعًُٝٸ١، بٌ َٔ ْعط إىل تاضٜذ 

ٕٸ إ٫ ؾٝٗا، ايعٛاضض ٖصٙ َجٌ ٚدس ايسٜٓٝٸ١ اجملتُعات زٚض  تعاٜس أ
ٞٸ يف ٖصا ايعكط قس  أزٚات اٱع٬ّ ٚا٭َٛاٍ املؿتب١ٗ ٚايسعِ ايػٝاغ

 املٓٗر اي٥٬ل. ع٢ً احملاؾع١ يف ايعٛا٥ل ٜازٚاظز اٱؾهاٍ تؿاقِ إىل ٜ٪زٸٟ
َٸا ا٭َٛض املصنٛض٠ يف ا٫تٸذاٖات املتكسٸ١َ ؾًٝؼ ؾ٤ٞ َٓٗا ؾططّا  أ
نطٚضٜٸّا يف قشٸ١ ايتكًٝس، بٌ ٫ٚ َطدٸشّا َٛنٛعٝٸّا يف سسٸ شات٘، بٌ 
بعهٗا أَط غري قا٥ب، ْعِ املهًٓـ يف غع١ يف ا٫ختٝاض َع ا٫غتٝجام 

ايعًِ ٚايعساي١ َٔ غري إخ٬ٍ يف اختٝاض ا٭َجٌ ا٭متٸ بؿإٔ قؿيت 
 ؾا٭َجٌ يف املػت٣ٛ ايعًُٞ ..
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َٸا  ٚٸٍ)أ َٸ١ ايٓاؽ  (ا٫تٸذاٙ ا٭ ــ ٖٚٛ إٔ ٜتٛٓقع َٔ ايؿكٝ٘ كاطب١ عا
باملػتٓسات ايتدكٸكٝٸ١ اييت ٜبين عًٝٗا اختٝاضات٘ ــ ؾٗٛ غري قا٥ب، 

١ نايطبٸ َج٬ّ، نُا ٫ ْعٗسٙ يس٣ ايعك٤٬ يف غا٥ط اؿكٍٛ ايتدكٸكٝٸ
ٕٸ تعُِٝ ا٭عاخ ايتدكٸكٝٸ١ ٜ٪زٸٟ إىل تػطٝشٗا ٚاحملان١ُ  ٚشيو ٭
ٞٸ يًتأثري ع٢ً اؾُٗٛض  إىل غري املتدكٸكني ؾٝٗا، ٖٚٛ أغًٛب خطاب

يف  ٚاملٗٓٝٸ١ ٚايجكاؾ١ املٓٗر ع٢ً ايتؿٜٛـ إىل ٜٚ٪زٸٟ ٚاغتكطابِٗ،
تدكٸل أزعٝا٤ اي ٜتُٓهٔ ٚبصيو ايعايٞ، ايتدكٸل أقشاب تؿدٝل

ــ مٓمٔ مل ٜٴعطؾٛا يف ا٭ضٚق١ ايعاي١ٝ يف اؿٛظ٠ بايتدكٸل ايعايٞ 
ٚاملُاضغ١ ايط١ًٜٛ ــ إىل ايتعٜٛض عٓ٘ مبداطب١ اؾُٗٛض، ؾتهٝع 

 املكاٜٝؼ ايكشٝش١ ٚتٓكًب املٛاظٜٔ ايعازي١.
َٸا  ــ َٔ اؾرتاط اٖتُاّ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٜطدع إيٝ٘  (ا٫تٸذاٙ ايجاْٞ)ٚأ

ٞٸ  ٕٸ بايعٗٛض اٱع٬َ ايٛاغع ٚمٛ شيو ــ ؾٗٛ أٜهّا غري قا٥ب، ٭
ٖصا ا٭َط ــ ؾه٬ّ عٔ َٓاؾات٘ يف مج١ً َٔ اؿا٫ت يٮخ٬م اي٥٬ك١ 
بأٌٖ ايعًِ ــ ٜ٪زٸٟ إىل ضٚاز أغايٝب غري َٛنٛعٝٸ١ يف تكِٝٝ قاسب 
ٟٸ  ايتدكٸل ايعايٞ، مٓما قس ٜٛدب تسضجيّا تػٝري ب١ٝٓ ايػًٛى اؿٛظٚ

ٞٸ بٌ ايبٴعس يًعًُا٤ ٚايؿه٤٬ امل بينٸ ع٢ً عسّ ايعٓا١ٜ بايعٗٛض اٱع٬َ
عٓ٘ َٔ غري نطٚض٠ تسعٛ إيٝ٘، ٚا٫ْؿػاٍ بايسضاغ١ ٚايتعًِٝ يف زاخٌ 

 اؾاَع١ ايعًُٝٸ١ نُا جيطٟ عًٝ٘ أٌٖ ايؿه١ًٝ يف غا٥ط ايعًّٛ.
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ــ مً اليظس إىل مقداز تألٔفات الفقُٔ مً  (االّتجاِ الجالح)ّأّما 
 اللتب التخّصصّٔ٘ ّالعاّم٘ ــ فٔختلف األمس فُٔ.

ٌّ تألٔف الفقُٔ كتبًا عاّم٘ تيفع مجَْز الياع املتدّٓيني قد  ّذلم أ
الياع بطبٔعتَه، ّقد تيػأ ٍرِ السغب٘ عً حمّب٘  إلُٔ ٓلٌْ مّما ٓسغب

ٓسجع إلُٔ كٕ ٓلٌْ أكجس أىطًا بُ ّمبيَجُ ّكلناتُ ملا  الرٖ املسٛ للفقُٔ
للً ال ٓصّح عّد ذلم  ّالدلٔل املْثْق، الصاحل٘ جيدِ فُٔ مً األضْٗ

اللتاب٘ ٍْ علٙ  مً املطتْٚ ٍرا ٌّغسطًا أّ تسجٔحًا مْضْعًّٔا، أل
ّٓتصفٌْ بجقاف٘ حْشّّٓ٘ مياضب٘.  ًالعنْو مً غؤٌّ أٍل الفضٔل٘ الرٓ

 ّلٔظ ذلم مً غأٌ الفقُٔ املتخّصص مبا ٍْ كرلم.
ّأّما تألٔف اللتب التخّصصّٔ٘ مً ِقَبل الفقُٔ فال إغلال يف  ،ٍرا

خربتُ ّممازضتُ  تْٚمط علٙ ّاخلربٗ الفضٔل٘ أٍل الّطالع ضبٔاًل ّْٓفس أّىُ
ٌّ ٍرا املقداز ٓتنّجل لدٚ أٍل الفضٔل٘  ّىضج اختٔازاتُ الفقَّٔ٘، إال أ
يف زضالتُ العنلّٔ٘ مً جَ٘ اليظس يف اختٔازاتُ ّمالحظ٘ ىضجَا 
ّمباىَٔا. علٙ أّىُ قد ْٓجد مدخل بدٓل عً معسف٘ مطتْٚ الفضٔل٘ 

٘ ملّدٗ طْٓل٘ مً مجل ما ُىػس مً تقسٓساتُ، أّ تدزٓطُ للدزاضات العالٔ
 الصمً ّمعسّفّٔتُ يف أجْاٛ فضالٛ احلْشٗ بالفضٔل٘ العالٔ٘.

ــ مً حتّسٖ مظاٍس الْالٛ ّالرباٛ يف الفقُٔ ــ  (االّتجاِ السابع)ّأّما 
 ٌّ ٌّ عاّم٘ فقَاٛ املرٍب ملتصمٌْ بَرا األصل دٌّ غّم، أل فالْاقع أ

ّٕ االلتصاو باصطفاٛ أٍل  ّْمات املرٍب اإلمام  بٔت الييّب مً مق
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َٳٔ  َع٘  ع٢ً غا٥ط اـًل، ٫ٚ ٓقٌ ملؿطٚعٝٸ١ أٜٸ١ خ٬ؾ١ َع ٚدٛز 
 اقطؿاٙ اهلل تعاىل بٓؿػ٘.

 ٚيهٔ هلصا املٛنٛع َػاستإ ..

ٛٸَات املصٖب أٚ ثٛابت٘ ٚٚانشات٘  1 ــ َػاس١ بسٜٗٝٸ١، ٖٞ َٔ َك
َٔ د١ٗ نجط٠ ا٭زٓي١ ؾٝٗا َٔ غري َعاضض، ؾٗصٙ املػاس١ ميهٔ إٔ 

 ٜٴذطٻب ؾٝٗا ايؿكٝ٘ املؿطٚض، ؾُٔ أْهطٖا ؾكس أظاٍ ايٛثٛم عٔ ْؿػ٘.
ــ َٚػاس١ ْعطٜٸ١ تتعًٓل باَتسازات ٖصا املٛنٛع غٛا٤ يف ايعكٝس٠  2

 أٚ ايؿك٘ مٓما ٫ بسٸ َٔ إثبات٘ بايسيٌٝ.
ٕٸ املػا٥ٌ  ّٸ أ َٸ١ ايٓاؽ ايٛقٛف ٚايهابط ايعا ايٓعطٜٸ١ ئ ٜػتطٝع عا

ِٸ ٫ ٜكضٸ هلِ تطدٝض  ع٢ً ايكٛاب ؾٝٗا ٚيٛ مبع١ْٛ ايؿكٝ٘، َٚٔ ثٳ
بعض ايؿكٗا٤ ع٢ً بعض ع٢ً أغاؽ ا٫َتٝاظ يف ٖصٙ املػاسات 
ايٓعطٜٸ١، ٚإ٫ مل تهٔ ْعطٜٸ١، بٌ ناْت بسٜٗٝٸ١. ٚيٝؼ َٔ ايكشٝض 

َٸ١ ايٓاؽ ٭ًٖٝٸ١ ايؿكٝ٘ َٔ خ٬  ٍ اختٝاضات٘ يف َػا٥ٌ ْعطٜٸ١.اختباض عا
َٸ١ ايٓاؽ إٔ ٫ ٜػتػٓٛا بايٓعط يف ٖصا  ٟٸ يعا ٕٸ َٔ ايهطٚض نُا أ
اؾاْب عٔ ايتأٓنس اي٬ظّ يف ايتدكٸل ٚايعساي١ مبكتهٝاتٗا َٔ اؿه١ُ 
ٚايجبات ٚا٫غتكا١َ ٚايٛضع سصضّا َٔ إٔ ٜ٪زٸٟ إىل اؾتكاز دٖٛط 

ٌَ ثاْٜٛٸ١، أٚ ٜػع٢ أقشاب امل٬ى يف ايطدٛع إىل ايؿكٝ٘ تأثٸطّا بعٛا
 امل٬نات ايكشٝش١. عٔ بس٬ّٜ ٬َنّا ٚايربا٤ اي٤٫ٛ َعاٖط ٭خص ا٭ٖٛا٤
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َٸا  ــ َٔ تٛٓقع ايتذسٜس يف ايسٜٔ َٔ ايؿكٝ٘  (ا٫تٸذاٙ اـاَؼ)ٚأ
ّٸ َٓ٘،  ٚإبطاظٙ يعٓاقط اؾسٸ٠ يف آضا٥٘ ٚأؾهاضٙ ــ ؾٗصا خطأ باملؿّٗٛ ايعا

ِٸ يف ايؿكٝ٘ ا٫تٸكا ف بايتدكٸل ايعايٞ ٚايتشًٓٞ باؿه١ُ ؾاملٗ
ٚايٓهر، غٛا٤ نإ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ دسٜسّا أٚ َططٚسّا َٔ قبٌ. ؾطأٟ 
ْانر َططٚح خري َٔ ضأٟ دسٜس مل ٜػتهٌُ ايٓهر، ْعِ ٫ خيًٛ 
ايؿكٝ٘ طبعّا َٔ ايتؿاتات دسٜس٠ يف بعض املٛانٝع اييت ٜعاؾٗا نُا 

ٕٸ شيو أَط آخط غري ٖٛ اؿاٍ يف املتدكٸكني يف غا٥ط ايعًّٛ،  إ٫ أ
 اعتباض اؾسٸ٠ َعٝاضّا يصاتٗا.

ٕٸ أخ٬م أٌٖ ايعًِ ــ ستٸ٢ يف غا٥ط ايعًّٛ ــ احملاؾع١  َهاؾّا إىل أ
ع٢ً ايٛقاض ٚاملتا١ْ، ٚايتذٓٸب عٔ غا٥ط أغايٝب اٱثاض٠ ٚاملؿاخط٠ 
ُٸا ٜكتهٝ٘ اـًل ايعايٞ اي٥٬ل بايؿكٝ٘ َٔ  ٚايتهدِٝ ٚمٖٛا، ؾه٬ّ ع

ٚنطا١ٖ ايعٗٛض ٚاؾاٙ ٚا٫قتكاض ع٢ً َا ٜهٕٛ نطٚضٜٸّا  ايتٛانع
 يٲٜؿا٤ بايٛظٝؿ١.

َٸا  ــ َٔ تكسٜط ايتكًٝس ع٢ً أغاؽ ضأٟ ايؿكٝ٘  (ا٫تٸذاٙ ايػازؽ)ٚأ
ّٸ، ٚتسخٸً٘ يف ايؿ٪ٕٚ  سٍٛ ق٬سٝٸات ايؿكٗا٤ يف إزاض٠ ايؿإٔ ايعا

َٸ١ ــ ؾ٬ ٜٓبػٞ املبايػ١ ؾٝ٘، بٌ ٜٓبػٞ ايتعٌٜٛ ع٢ً ايه ابط املتكسٸّ ايعا
َٔ ا٭خص با٭َجٌ ؾا٭َجٌ يف ايعًِ ٚا٫غتكا١َ، َٚٔ غري إٔ ٜعترب 
عسّ اعتباض ضأٟ ايؿكٝ٘ ٚاختٝاضٙ يف املػا٥ٌ ايٓعطٜٸ١ ايتدكٸكٝٸ١ َعٝاضّا 

 يف إثبات أًٖٝٸت٘ َٔ عسَٗا.
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ٚإشا اتٸكـ ايؿكٝ٘ بايتدكٸل ايعايٞ ٚايعساي١ مبكتهٝاتٗا َٔ 
٥ط ايكؿات نإ تكطٸؾ٘ َٛظّْٚا ٚسهُّٝا اؿه١ُ ٚايتجبٸت ٚايٛضع ٚغا

سػب َا تكتهٝ٘ ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ، ٚمل ٜتٸدص َٛقؿّا بعٝسّا عٔ ضٚح 
ايتعايِٝ ايسٜٓٝٸ١ َٚكتهٝاتٗا، ٚاـطٛات اييت تػاعس ع٢ً ؾٝٛعٗا 
ّٸ بايؿكٝ٘ إشا  ْٚؿٛشٖا ٚتطبٝكٗا، ؾإٕ مل ًٜتعّ باختكام ايؿإٔ ايعا

٘ ايٓاؽ بًػ١ اٱضؾاز ٚايٓكٝش١ أٚ َٔ تٝػٸط تكسٸٜ٘ ي٘ ــ ؾإْٸ٘ قس ٜٛدٸ
ٕٸ تأثري ايؿكٝ٘ ايٓاؾص املكبٍٛ يف  خ٬ٍ تؿدٝل ايٛظٝؿ١ ايؿطعٝٸ١، ٭
أٚغاط مجٗٛض ايٓاؽ ٫ ٜٓشكط بكٝاغ١ إعُاٍ ايك٬سٝٸ١ ايؿطعٝٸ١، 

 ٚيف ايتاضٜذ املعاقط َجٌ َٔ شيو.
بعهٗا  ٚضغبات، ٍَٝٛ عٔ تعبٸط إْٸُا ٚأَجاهلا ا٫تٸذاٖات ؾٗصٙ

َباز٨ َٛنٛعٝٸ١  َٓٗا ؾ٤ٞ يٝؼ ٚيهٔ ضادش١، يٝػت ٚبعهٗا ٝٸ١طبٝع
ٞٸ.  تكًض َكٝاغّا يف ايتكِٝٝ ايعًُ

َٸًٛا يف أسٛاٍ  َٸ١ امل٪َٓني املًتعَني إٔ ٜتأ ٕٸ ع٢ً عا َُٚٗا ٜهٔ ؾإ
ا٭ْبٝا٤ ٚا٭ٚقٝا٤ ٚايكاؿني ٚأٌٖ اؿه١ُ ع٢ً َطٸ ايعكٛض، ؾكس 

ػري٠ ايكشٝش١ يف اؿٝا٠ املبٓٝٸ١ أزٸٚا مجٝعّا أزٚاضّا نطٚضٜٸ١ يف اتٸذاٙ امل
ع٢ً اؿه١ُ ٚا٭ًٖٝٸ١ ٚايهؿا٠٤، ٚيهٔ اختًؿت أسٛاهلِ سػب 

 اخت٬ف ايعطٚف ٚايب٦ٝات ٚاؿادات ٚاملٛاْع.
ُٸ١ َٔ أٌٖ ايبٝت  َٸًت أسٛاٍ ا٭٥ ٚدست أْٸِٗ مجٝعّا  ؾًٛ تأ

ناْٛا ضَٛظّا يًشلٸ، يهٔ اختًؿت أسٛاهلِ ٚآثاضِٖ اخت٬ؾّا ؾاغعّا 
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َٔ حٝح ايتصّدي يًخهِ ٚايجٛزة ضّد احلهِ اجلائس َٚٗادْة ايظاملني 
ٓ٘ آثاز نبرية َألت اخلافكني ناإلَاّ عيًعًّٛ، فٗٓاى َٔ ُأِثَست ٚبّجِٗ 

ٓ٘ آثاز دٕٚ ذيو ع، َِٚٓٗ َٔ ُأِثَست ٚقبً٘ ايباقس  ايصادم 
، َِٚٓٗ َٔ ناْت اآلثاز املسّٜٚة عٓ٘ قًًًٝة أٚ ْادزًة ناإلَاّ ايهاظِ 

. ٖرا عًى أّْ٘ نُا ٖٛ احلاٍ بايٓسبة إىل اإلَاَني احلسٔ ٚاحلسني 
ُّد  ال َّة أحد، يهٔ ذيو َّٓب٘ عًى  ُٜكاس بآٍ حم َٔ ٖرٙ األ

اختالف َا ٜكّدزٙ اهلل يعبادٙ يف َا ُٜتاح هلِ حسب طاقاتِٗ ٚظسٚفِٗ 
 ٚهلل األَس َٔ قبٌ َٚٔ بعد.

ْسأٍ اهلل سبخاْ٘ إٔ ٜٗدي ايٓاس إىل دٜٓ٘ احلّل ٚصساط٘ املستكِٝ 
ْبٝا  ٚاألٚصٝا  يف ٚإٔ ٜعّجٌ يف ظٗٛز عبدٙ ايصاحل ايري ٖٛ بكّٝة األ

ٌَ صدٍم  خًك٘ ّٜٚٛفل اجلُٝع ملا حيّب ٜٚسضى، َزبِّ أدخًٓا َدخ
 ٚأخسجٓا خمسج صدٍم ٚاجعٌ يٓا َٔ يدْو سًطاًْا ْصريًا.

ٖرا َا تّٝسس حتسٜسٙ يف جٛاز احلضسة ايعًّٜٛة عًى َصّسفٗا آالف 
ايسالّ ٚايتخّٝة، ٚنإ ذيو تكسٜبًا يف ايعصس األٚاخس َٔ شٗس شٛاٍ 

 ( يًٗجسة ايٓبّٜٛة املبازنة.8341سٓة )ي
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X 
 ،الطّٔبني الطاٍسًٓ ّآلُ حمّند علٙ اهلل صّلّٙ ،العاملني زب هلل احلند

ّّلني ّاآلخسًٓ إىل قٔاو ْٓو الدًٓ.  ّلعً اهلل أعداءٍه مً األ
ّٖ تجّبت املسء يف دٓيُ ّزجْعُ عيد بسّش  ٌّ مً الضسّز أّما بعد، فإ

 ُٓعَرز فُٔ املسء غدّا ْٓو الكٔام٘. الشبَات ّّقْع الفنت إىل زكً ّثٔل

ِِْف : ](1)قال اهلل سبحاىُ ِّ اِلَخ ًِ َأ ًَ اأَلِم ٍُِه َأِمٌس مِّ َِّإَذا َجاَء
َِّإَلٙ  ُِ ِإَلٙ السَُّسِْل  ِْ َزدُّّ ََّل  ُِ َُ اأَلِمِس ُأِّلَٕأَذاُعْا ِب ًَ ِمِي ُُ الَِّرٓ ِه َلَعِلَن

ِْال َفِضُل  ََّل َُِه  ُُ ِمِي ٌَ ِإال َِٓسَتيِبُطَْى َِٔطا ُُ التََّبِعُتُه الشَّ ََّزِحَنُت ُِٔكِه  ُِ َعَل اللَّـ
  .[َقِلٔاّل

عامل زّباىٕ، ّمتعّله علٙ فالياس ثالث٘: )): ّقال أمري املؤميني 
ٍٗسبٔل   . ((، ٍّنج زعاع أتباع كّل ىاعلجنا

                                                                                       

 .38اليساء:( 1)
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ٕٓ ايسعاع ٚاهلُر املتعًُّني بني ٚايفازم يف َٛازد  ٜتجٓبتٕٛ املتعًُّني أ
ٓٚ ٔٓ ايعًِ، أٌٖ إىل ٜٚسٓدْٚ٘ ايفت١ٓ ٚعسٚض ايػب١ٗ طس اهلُر ٜتبعٕٛ  ٚيه

ٌٓ زا١ٜ َسفٛع١ َٔ دٕٚ تجٓبت.   ن
سٓذ١ املاْعني َٓ٘، تكِٝٝ ٚقد ٚقع ايط٪اٍ عٔ َب٢ٓ دٛاش ايتكًٝد ٚ

ٚزفع ا٫يتباع  فهإ ٖرا ايبشح املٛدص يف تٛضٝض ايكٍٛ يف املٛضٛع
٫ّٓٛ يف فٝ٘  ٞٓع٢ً اي تٛضٝض بعض ايٓكاطَع ، َٚٔ اهلل بشح ايتفصًٝ

ايكٍٛ ٚايعٌُ،  يف اإلخ٬ص ْٚطأي٘ ٚايتطدٜد، ايتٛفٝل ْطتُٓد ضبشاْ٘
 إْٓ٘ مسٝع فٝب.

 

 سكٝك١ ايتكًٝد

سكٝك١ تكًٝد ايفكٝ٘ ٖٛ زدٛع غري املتدٓصص يف عًِ ايفك٘ َٔ 
٢ُٓ بايفكٝ٘، فٗٛ ع٢ً سٓد زدٛع ايٓاع  ايٓاع إىل املتدٓصص َِٓٗ املط

ضا٥س ا٭َٛز اييت ؼتاز إىل اـرب٠ نايطبٝب  إىل أٌٖ اـرب٠ يف
ٞٓ، فاإلْطإ إذا َسض ٜسدع إىل ايطبٝب  ،ٚاملٗٓدع ٚايبٓٓا٤ ٚاملٝهاْٝه

عطًت ضٝٓازت٘ زدع إىل تٚإٕ  ،ايبٓا٤ زدع إىل ايبٓٓا٤ إىل ازٚإٕ است
ٞٓ، ٖٚهرا.  املٝهاْٝه
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 أدّي١ دٛاش ايتكًٝد

 .. أٓدي١ دٛاش ايتكًٝد مخط١
 

١ُٓ  ضري٠ ايعك٤٬  ٚإقساز ا٭٥

ٍٚٓايديٌٝ  ١َٓ ايٓاع : دسٜإ ضري٠ ايعك٤٬ا٭ ع٢ً ايسدٛع  َٔ عا
ط١ًٝ ايكسٕٚ ايج٬ث١  إىل املتدٓصص َٔ غري زدع َٔ املعصّٛ 

ٚقد ُذنس يف ا٭صٍٛ  ، فٝهٕٛ يف ذيو إَطا٤ َِٓٗ هلرٙ ايطري٠،ا٭ٚىل
ٕٓ ا٭سهاّ ايػسع١ٓٝ ع٢ً قطُني تأضٝط١ٓٝ ٚإَطا ايتكًٝد ١ٓٝ٥، فذٛاش أ

ٞٓ، ٚقد أٚضش ٞٓ. تسهِ إَطا٥  ذيو َصٜد إٜطاح يف ايبشح ايتفصًٝ

ٟٓ بدٌٜ قتٌُ يًسدٛع   أٌٖ اـرب٠ إىلفكدإ أ

ٟٓ بدٌٜ قتٌُ عٔ ايسدٛع إىل أٌٖ اـرب٠ : ايديٌٝ ايجاْٞ فكدإ أ
 يف ايفك٘.
ٕٓ ذيو ٌٓ تفاصًٝٗا ٚسدٚدٖا  أ ايٛقٛف ع٢ً ا٭سهاّ ايػسع١ٓٝ به

ٞٓ حيتاز  إىل خرب٠ ٚممازض١، بديٌٝ أْٓو يٛ عسضت ا٭ض١ً٦ أَس ؽٓصص
 ،ٓٞ ايفك١ٓٝٗ يًٓاع ع٢ً ايٛاسد َِٓٗ مل ٜطتطع إٔ حيٓدد اؿهِ ايػسع
ٚبديٌٝ أْٓو يٛ زدعت إىل َطتٓد إثبات ا٭سهاّ ايػسع١ٓٝ يف نتب 

ٕٓ فُٗ٘ ٚاضتٝعاب٘ حيتاز   إىل اـرب٠.ايفك٘ يٛددت أ
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 اخلربة أمس واضح. احلكه الظسعّي إىل الوصول إىلحاجة  ًاإذ
عً وجود البديل مً زجوع الياض إىل وعليُ يقع الشؤال 

ٌّ البديل أحد ثالثةأاجلواب و .الفقَاء  .. ّىُ ال بديل، فإ
ــ أٌ يتخّصص مجيع الياض يف الفقُ قبل البلوغ حّتى يكوىوا  1

ٌّ ٍرا ال جيب طسعًا ميرفقَاء  ، وٍو ليص البلوغ، وال طّك يف أ
 ي إىل تعّطل احلياة.متاحًا، بل يؤّد

ــ أٌ حيتاط الياض يف كّل مشألة احتياطًا تاّمًا لكّل حكه حمتَنل.  2
ٌّ احتنال وجود احلكه الظسعّي وٍرا  أيضًا ال طّك يف أّىُ ال جيب، أل

يف كّل طيء عدا الضسوزّيات مً الديً،  وازدبالوجوب أو التحسيه 
 كنا ٍو واضح. واالحتياط يف ذلك كّلُ أمس حسجّي

أو مً ميّجلُ، وٍرا أمس متعّرز يف  ــ أٌ يسجعوا إىل املعصوو  3
 ٍرا الزماٌ، ألّىيا ىعيع يف عصس الغيبة الكربى، وليص لإلماو 

وكيل ووصّي وىائب فيَا، وٍو أمس بديَّي لدى الظيعة اإلمامّية، بل 
 ليص معيى الغيبة الكربى إال اىقطاع الييابة والوصاية.

 عً السجوع إىل أٍل اخلربة يف الفقُ.ال بديل طسعّي إذًا 

 استفاضة األدّلة على أمس الظيعة باإلفتاء واالستفتاء

ٌّ األدّلة مشتفيضة بل متواتسة على أمس األئّنة أ: الدليل الجالح
 تبُـإذا اط الفقَاء ٍؤالء إىل يعتَهـط وإزجاع ،باإلفتاء أصحابَه فقَاء
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 عليَه احلكه الصرعّي.
ٌّ أصحاب األ ني، على قسنني: فقَاء متدّصص ئّنة ذلك أ

ً مً عاّمة الياس كنا ذكر علناء الرجال كالكّصّي واليجاشّي يوآخر
ٌّ األئّنة والصيذ الطوسّي،   َيئوٌكاىوا ي ودّلت الصواٍد على أ

مجعًا مً أصحابَه ليكوىوا فقَاء، وذلك بتعلينَه القواعد الكّلّية 
 مجلة ذكرت وقد ،((التفريع يكهوعل األصول إلقاء اعليي)) :(1)جاء كنا

 مً الصواٍد على ذلك يف البحح التفصيلّي.
ٌّ عاّمة الياس يف زماٌ األئّنة   عً مستغيني يكوىوا مل ثّه إ

 أٌ املدتلفة األقطار يف الياس مً واحد لكّل يتأّتى يكً مل إذ الفقَاء،
  مواطيَه عً بعيدًة كاىت ما يف سّينا ال  األئّنة يسأل

 .عليَه احلّكاو تضييق مع وخاّصًة
إىل أصحابَه يف الفتيا، وذكر شيعتَه  عليُ أرجع األئّنة و

ٌّ أبا جعفر (2)اليجاشّي  يف اجلس))قال ألباٌ بً تغلب:  : أ
 .((مجلك شيعيت يف ُيرى أٌ أحّب فإّىي الياس، وأفت املديية مسجد
 :لُ لقا أّىُ  اهلل عبد أبي عً (3)مسله بً معاذ عً أيضًا وجاء 

  أّىُ وفيُ . .. ىعه :قلت ((الياس؟ فتفيت اجلامع يف تقعد أّىك بلغين))
                                                                                       

 .52 ح 41/ 11 :وسائل الصيعة( 1)

 .10رجال اليجاشّي: ( 2)

 .2 ح: 412/ 11 :وسائل الصيعة( 3)
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ّٕ ّقال .ذلك فعل علٙ شّجعُ  :(1)السمحً عبد بً ْٓىس عً اليجاش
 ٓصري السضا ّكاٌ (،.. امليزل٘ عظٔه كاٌ ّجًَا يف أصحابيا، متكّدمًا،)

ّٕ ّزّٚ .ّالفتٔا العله يف إلُٔ : قال شاذاٌ بً الفضل عً (2)اليجاش
ّٕ خري ّكاٌ املَتدٖ بً العزٓز عبد حّدثين)  ّكٔل ّكاٌ زأٓتُ، قّن

 لكاٜك علٙ أقدز ال إّىٕ إّىٕ سألت فكلت: :فكال ّخاّصتُ،  السضا
 عبد بً ْٓىس عً خر)): فكال دٓين؟ معامل آخر فعّنً ّقت، كّل يف

 .((السمحً
 

  تْاتس األدّل٘ عيَه 

 يف ّضع ضْابط اإلفتاٛ ّاالستفتاٛ

حدّد  األدّل٘ متْاتسٗ يف حتدٓد األّٜن٘  ٌّأ: الدلٔل السابع
عنلّٔ٘ اإلفتاٛ ّاالستفتاٛ ّقْاعدٍا الصحٔح٘ مً غري إىكاز أصل ٍرِ 

ّمً األصْل  بَا. اإلقساز علٙ ّاضح٘ ضنئّ٘ دالل٘ ذلك ّيف العنلّٔ٘،
اليت ذكسٍّا ضسّزٗ كٌْ اإلفتاٛ عً عله ّحّج٘، ّعدو مصسّعّٔ٘ 

ً٘ مع ضسّزِّْ، اإلفتاٛ علٙ أساس الكٔاس ّحن ٗ كٌْ الفتْٚ مْاِفك
التخٔري عيد ّ ،اتَالرتغٔب عً الفتٔا عيد خصٔ٘ مضاعفاّ ،لالعد

 اختالف الفتاّٚ.
                                                                                       

(1 )ّٕ  .444 :زجال اليجاش

(2 )ّٕ  .447 :زجال اليجاش
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 جسٓاٌ سرية فكَاء الصٔعة مير شماٌ األئّنة  الدلٔل اخلامس:
 .اٌ سرية عاّمة الصٔعة على استفتاء الفكَاءٓعلى اإلفتاء للياس ّجس

ّٕ عيد مل تستكّس السرية على ذلك.  األئّنة  ّلْ كاٌ ذلك غري مسض
ال خالف بني األّمة قدميًا ّحدٓثًا يف ّجْب ): (1)قال السّٔد املستضى

ّٕ(زجْع العامٕ إىل املفيت ّجدت عاّمة  ٕإّى): (2)، ّقال الصٔخ الطْس
إىل شماىيا ٍرا ٓسجعٌْ إىل علنائَا  الطائفة مً عَد أمري املؤميني 

ّْغٌْ  ،ّٓفتْىَه العلناء فَٔا ،العباداتيف األحكاو ّ هّٓستفتْىَ ّٓس
هله العنل مبا ٓفتْىَه بُ، ّما مسعيا أحدًا ميَه قال ملستفٍت ال جيْش 

.. ّقد كاٌ ميَه اخللل العظٔه عاصسّا  االستفتاء ّال العنل بُلك 
ُٓاألئّنة  عً ّاحد مً األئّنة اليكري على أحد مً  حَك، ّمل 

ّْبْىَه يف ذلكٍؤالء ّال إجياب الكْل خبالفُ ، فنً ، بل كاىْا ٓص
إىل غري ذلك مً ..  (خالفُ يف ذلك كاٌ خمالفًا ملا ٍْ املعلْو خالفُ

 كلنات علنائيا يف بٔاٌ ٍرِ السرية.
 فتاّى على احلدٓث كتب ٍّيا شْاٍد كثرية مً خالل مالحظة

 .(3) األئّنة شماٌ يف أصحابيا فكَاء

                                                                                       

 .696ــ  697/ 2 :الرزٓعة( 1)

 .630/ 2 :الُعّدة يف أصْل الفكُ( 2)

 مً السمحً عبد بً ْٓىس فتاّى مً فصْاًل املْازٓث باب يف لٔيّنالك ّذكس (3)
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 الصغسٚ ثّه الغٔب٘ اللربّٚكاىت سريٗ الصٔع٘ املعاصسًٓ للغٔب٘ 
ــ مً علناٛ ّمتعّلنني ــ علٙ اإلفتاٛ ّاالستفتاٛ، فأجابْا عً املساٜل 

تسجٔحات  علٙ احلدٓجّٔ٘ املصتنل٘ اللتب أّ العنلّٔ٘ السساٜل ّكتبْا
الصغسٚ الللٔيّن  للغٔب٘ املعاصسًٓ ّمً الفتاّٚ، مً ّفقسات اجتَادّٓ٘

ّالد الصدّق صاحب زسال٘  مّؤلف اللايف ّالصٔخ علٕ بً بابُْٓ
الصساٜع، ٍّٕ زسال٘ فتْأّٜ٘. ّأزسل الصٔخ الياٜب احلسني بً زّح 

ّٕ ٍّْ زسال٘ عنلّٔ٘ إىل فقَاٛ قه فقالْا (التللٔف)كتاب  ٌّ  :للصلنغاى إ
ّٕ يف الغٔب٘.  ّٖ عدا مْضعني كنا زّاِ الصٔخ الطْس كّل ما فُٔ مسّ
                                                                                                                                                                                        

 ّعً ،(164 ،145 ،121 ،118 ،115/ 7: اللايف) . ّالسضا اللاظه أصحاب
 ،88/ 7 :اللايف)  ّاهلادٖ اجلْاد أصحاب طبق٘ يف ٍّْ شاذاٌ بً الفضل

 الفضل عً الصدّق زّٚ ّكرلم ،(161 ،148 ،142 ،120 ،118 ــ 116 ،105 ،95
 ،276 ،275 ،270/ 4 :الفقُٔ حيضسِ ال مً) بعضَا يف ّخالفُ فسّعًا شاذاٌ بً

ّٕ الصٔخ ّىقل ،(320 ،295 ،292-293 ،286  مً مجاع٘ عً فتاّٚ الطْس
 58/ 8 :األحلاو تَرٓب) مساع٘ بً جعفس مجل  لألّٜن٘ املعاصسًٓ فقَاٜيا

 (.190 دٓححذٓل 
ّٕ،ا احلله عً الفقَاٛ الياس بعض سؤال كجريٗ زّآات يف ّجاٛ  ّعسض لصسع

 زّبنا ّللّيَه االستفتاٛ، عً  األّٜن٘ ٓسدعَه ّمل ، األّٜن٘ علٙ ذلم
 ح 614/ 2 :الصٔع٘ ّساٜل: الحظ) بغريٍا أفتْا ّزّبنا هله، امليقْل٘ الفتٔا ّافقْا

 ح 178 ،19 ح 176 ،9 ح 118/ 8 ،4 ح 349/ 6 ،8ح  967/ 4 ،2 ح 1017، 11
 ،2 ح 419/ 13 ،2 ح 227/ 10 ،2 ح 295 ،6 ح 210 ،3 ح 125/ 9 ،6 ح 239، 9

 (.ذلم غري إىل 29 ح 319/ 15 ،7 ح 165/ 14
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ّّهلا مي الصٔخ  (ٍـ 923سي٘ )ر ّمً املعاصسًٓ للػٔب٘ اللربٚ يف أ
الصدّق ّلُ زساٜل عنلّٔ٘ عّدٗ كالفقُٔ ّاملقيع ّاهلدآ٘، ثّه تلنٔرِ 
املفٔد ّزسالتُ العنلّٔ٘ كتاب املقيع٘ ّلُ أجْب٘ مساٜل، ثّه تالمرٗ املفٔد 

ّٕ ثّه مً بعدٍه  .. حّتٙ احملّقق ّالعالم٘. كاملستضٙ ّالصٔخ الطْس
 

 القْل بعدو جْاش التقلٔد

إىل عدو جْاش الصػسٚ مً الفقَاٛ بعد عصس الػٔب٘ ذٍب قلٔل 
يف زسال٘ لُ ّقد تساجع  السّٔد املستضٙ ميَهالتقلٔد يف فسّع الدًٓ 

خبازّٓني ّذٍب إلُٔ بعض األ ،عً بعض فقَاٛ حلب ٕلعيُ، ُّح
ّٖ ّصاحب الْساٜل، ٍّْ قْل شاّذ ّميقسض يف  كاحملّدث االسرتاباد

 ً الفقَاٛ كالسّٔد املستضٙ ّالصٔخماملسأل٘، ّمً َثّه ذكس غري ّاحد 
 

 ّٕ ّٕ ّغريٍه اإلمجاع علٙ جْاش ــ كنا تقّدو ــ الطْس ّاحملّقق احلّل
 التقلٔد.
  ُقْل ٍؤالٛ مل ٓلً إىلازًا للتقلٔد علٙ ّج ٌّ ّالْاقع أ

اإلطالق، بل استبدااًل للتقلٔد يف الفتْٚ إىل التقلٔد يف الدلٔل، ّذلم 
ٌّ ٍؤالٛ ال ْٓجبٌْ علٙ  مجٔع الياس التخّصص يف الفقُ مبا ْٓجب أل

ٌّ الفقُٔ ٓصف الدلٔل  :قدزتَه االّطالع علٙ األدّل٘، بل ٓقْلٌْ إ
 للنقّلد، فٔأخر املقّلد بالدلٔل.
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ٌّ املكّلد يعتند يف متامّية ٍرا الدليل الري يضعُ  ومً الواضذ أ
 جتب صالة اجلنعة)الفكيُ على شَادة الفكيُ وخربتُ، فلو قال الفكيُ: 

يف يوو اجلنعة على وجُ التنييز بييَا وبني صالة الظَس ألخباز وزدت 
ٌّ كاًل ميَنا واجب  عً األئّنة  يكوٌ األقسب اجلنع بييَا بأ

ٌّ بياء املكّلف على التديري أخرًا بَرا الدليل ال ييفي كوىُ (ختيريًا ، فإ
 قد اعتند على الفكيُ.

 ٍرا الكول قول غري صا ٌّ ٌّ الواقع أ ٌّ على أ ئب بوضوح، أل
ذكس الدليل للنكّلد أمس غري عنلّي، بل ال ميلك املكّلد غالبًا الثكافة اليت 
يفَه بَا االستدالل الفّيّي فيَنا وافيًا، فَل يشتطيع مكّلد صاحب 
اجلواٍس أٌ يساجع كتاب اجلواٍس االستداللّي بداًل عً زسالة جناة 

ّي بداًل عً زسالة ميَاج العباد الفتوائّية، ويسجع مكّلد الشّيد اخلوئ
 ُ على العسوة.الصاحلني إىل شسح

 ٌواملَّه مّما احُتّج بُ على ٍرا الكول وجَا .. 

 : ما دّل على وجوب االّتباع هلل سبخاىُ وزسولُ (األّول)
اتَِّبُعوا َما ُأىِزَل : ر(1)وذّو اّتباع غريٍه، مثل قولُ تعاىل وأٍل بيتُ 

ُِ َأِوِلَياَء ِإَلِيُكه مًِّ زَّبُِّكِه  .دَوال َتتَِّبُعوا ِمً ُدوِى
وكرلك ما دّل على ذّو تكليد غري املعصوو، وٍو زواية واحدة 
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 إٜٓانِ ٚايتكًٝد)) : قاٍ ،(1)اإلَا١َٓٝ اعتكادات تصشٝض يف املفٝد زٚاٖا
ًّد يف دٜٓ٘ ًٖو  .((فإْٓ٘ َٔ ق

ٕٓ ا٫ٓتباع ع٢ًأ: ٚاؾٛاب  ٕٓ َفاد ْصٛص ا٫ٓتباع مبذُٛعٗا أ
 .. ضسبني

 ا٫ٓتباع املُدٚح، ٖٚٛ ا٫ٓتباع ايساغد اؾازٟ ع٢ً أضاع قٝاّأ ــ 
 

 .ٚأٌٖ ايبٝت  ١ٓٓ ْبٝٓ٘ اؿٓذ١ َٔ نتاب اهلل ضبشاْ٘ ٚض
ا٫ٓتباع املرَّٛ، ٖٚٛ ا٫ٓتباع يًػري ٫ ع٢ً أضاع آتباع٘ هلل ب ــ 

ُٜٓتبع سٓت٢ يفأٌٖ ايبٝت ٚ ضبشاْ٘ ٚيسضٛي٘   ِٓ َا  ، َٚٔ َث
 يف ايٓصٛص ايػسع١ٓٝ ايصشٝش١ أٚ ابتدع يف ايدٜٔ بدعّا.خا

ّٓ ا٫ٓتباع، نُا ٖٛ ٚاضض َٓٗا، نُا قاٍ  ٖٚرا ٖٛ املساد بآٜات ذ
ِٛا ِإَي٢ : ط(2)تعاىل ِِ َتَعاَي ُٗ ٌَ َي ٍِ َقاُيٛا َأَْص ََاَِٚإَذا ٔقٝ َِٚإَي٢ ايٖسُضٛ  ُ٘ َّـ ٍَ اي

َٚ ٘ٔ آَبا٤ََْا َأ ِٝ ًَ ََٚدِدَْا َع ََا  َٓا  ٫َٚ َسِطُب ٦ِّٝا  َٕ َغ ُُٛ ًَ َِٜع  ٫ ِِ ُٖ َٕ آَبا٩ُ ِٛ َنا َي
َٕ َِٗتُدٚ ّٓ اؾُاع١ املػاز إيِٝٗ ع٢ً آتباع آبا٥ِٗ يف ص، فامل٬َسغ َٜ ذ

أْصٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚأزضٌ ب٘ زضٛي٘. ف٬ ٜػٌُ ايسدٛع  اَكابٌ آتباع َ
 إىل ايفكٝ٘ اـبري بايهتاب ٚايط١ٓٓ ؼٓسّٜا هلُا ٚضعّٝا إىل آتباعُٗا.

ّٓ ايتكًٝد فٗٛ زٚا١ٜ ٚاسد٠ ذنسٖا املفٝدٚ ٍٓ ع٢ً ذ َٓا َا د ٖٚٞ  أ
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 .َسض١ً مل ٜرنس هلا املفٝد ضٓدّا
ٕٓ ايتكًٝد  ع٢ً مل ٜهٔ يف عصس ايٓصٛص مبع٢ٓ آتباع ايفكٝ٘ ٚإُْٓا أ

ٟٓ ايكسٕ َٓر ٚذيو ايٓصٛص، عصس بعد املع٢ٓ ٖرا سدخ  ،ايسابع اهلذس
فصاز ٖٛ املٓطبل َٓ٘ إىل ٚقد اشداد تٛٓضعّا سٓت٢ ايعصس اؿاضس، 

ًّد  ٟٓ َٔ ق َٓا قبٌ ذيو فهإ ُٜطًَل اضتعاز٠ّ َٔ َعٓاٙ ايًػٛ ا٭ذٖإ. ٚأ
 .(1)ٖدٌٟ خًل فٝعًِ أْٓٗا ْعايبد١ْ إذا عًّل يف عٓكٗا عس٠ّٚ َصاد٠ّ ٚ

ِٓ، ٚعًٝ٘ فٗٛ يف ا٭صٌ ٜعين إيكا٤ املط٪ٚي١ٓٝ فٗٛ نا٫ٓتباع  َٚٔ َث
نإ ع٢ً أضاع اؿٓذ١ َٔ اهلل قُٛد، ٖٚٛ َا  اتباعع٢ً ضسبني: 

َا مل ٜهٔ . ٚتكًٝد َرَّٛ، ٖٚٛ ٚأٌٖ بٝت٘  ضبشاْ٘ ٚزضٛي٘ 
ع٢ً ٖرا ا٭ضاع، ْعري تكًٝد أٌٖ ايهتاب يعًُا٥ِٗ سٓت٢ يٛ نإ 
ن٬ّ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ كايفّا يصسٜض ايتٛزا٠ ٚاإللٌٝ، ٚإىل ٖرا تٓعس 

 يسٚا١ٜ.اٯ١ٜ ايػسٜف١ ٚايسٚاٜات ايٛازد٠ سٛهلا َجٌ ٖرٙ ا

ّٓ ا٫دتٗاد ٚايكٍٛ بايسأٟ نُا يف (ايديٌٝ ايجاْٞ) ٍٓ ع٢ً ذ : َا د
عٔ  قاٍ: ضأيت أبا عبد اهلل (2)صشٝش١ عبد ايسمحٔ بٔ اؿٓذاز

خصًتني تًٗو عٔ ٚإٜٓاى  ،دايطِٗ))فكاٍ:  .فايط١ أصشاب ايسأٟ
 .((فُٝٗا ايسداٍ: إٔ تدٜٔ بػ٤ٞ َٔ زأٜو، أٚ تفيت ايٓاع بػري عًِ
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ٕٓ ايٓعس اؾاَع يف َع٢ٓ ايسأٟ يف ايًػ١ ٚاضتعُا٫ت٘ أ :ٚاؾٛاب
ٕٓ يًسأٟ إط٬ق  .. نييف ايٓصٛص ايػسع١ٓٝ ٜعطٞ أ

ّٓ، ٖٚٛ ٜػتٌُ ن٬ ْٛعٞ ايسأٟ يف غإٔ ا٭سهاّ  1 ــ اإلط٬م ايعا
ٞٓ ايرٟ  ايػسع١ٓٝ، ُٖٚا ايسأٟ يف فِٗ ايهتاب ٚايط١ٓٓ. ٚايسأٟ ايػدص

 ٚا٫ضتشطإ. ٜبتين ع٢ً أضظ أخس٣ َٔ قبٌٝ ايكٝاع
ــ اإلط٬م اـآص، ٖٚٛ َا ُٜساد ب٘ ايٓٛع ايجاْٞ املتكٓدّ فكط،  2

 أٟ َا ٫ ٜهٕٛ يف َكاّ فِٗ ايهتاب ٚايط١ٓٓ، بٌ نديٌٝ آخس.
َٚٔ ٖٚرا املع٢ٓ غاع يف نًُات فكٗا٤ املطًُني يف ايكسٕ ايجاْٞ، 

ِٓ ُٜطًَل ع٢ً َدزض١ أبٞ سٓٝف١ بـ  .(أصشاب ايسأٟ)ٚ (َدزض١ ايسأٟ)َث
ّٓ ايسأٟ ْاظس٠ إىل ٖرا ايٓٛع َٔ ايسأٟ  ،ٚا٭سادٜح ايٛازد٠ يف ذ

َٓٗا دعٌ ايسأٟ املرَّٛ يف َكابٌ  ،نُا ٖٛ ٚاضض فٝٗا بكسا٥ٔ عدٜد٠
ط١ٓٓ، َٚٓٗا ذنس ايكٝاع َع ايسأٟ، ٚايكٝاع ٖٛ أبسش ايهتاب ٚاي

 ١ُٓ فدع )): (1)، نُا يف ايسٚا١َٜباد٨ ايسأٟ املرَّٛ يف زٚاٜات ا٭٥
ٕٓ يٝظ ي٘ ٚايكٝاع َٚا قاٍ قّٛ  ايسأٟ يف دٜٔ اهلل يٝظ ي٘ بسٖإ، فإ

 .((دٜٔ اهلل مل ٜٛضع باٯزا٤ ٚاملكاٜٝظ
ّٓ أصشاب ايسأٟ نُا يف َعترب٠ َٚٓٗا ّٓ ايسأٟ يف َكاّ ذ : ذنس ذ

عٔ فايط١  عبد ايسمحٔ بٔ اؿٓذاز املتكٓد١َ، سٝح ضأٍ اإلَاّ 
 أصشاب ايسأٟ.
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َّ األخر بدالالت اهلتاب ٗعوٕٚ فال دالهٞ هلرٖ األحاد ٙث عوٟ ذ
ٗاهسِّٞ ٗظ٘آسٌٓا ًّ خالي اخلربٝ ٗاملٌازسٞ. ٗال اهسج٘ع إىل أٓى 

 اخلربٝ يف ذهم.
ًٗا ذكسُاٖ يف شأْ اهسأٜ ِٙطبق يف شأْ االجتٔاد أٙضًا، فقد كاْ 
ُٙساد بٕ بري اجلٔد يف استدساج احللٍ اهرٜ ال دالهٞ عوٕٚ يف اهلتاب 

ُٙ ٍّ ٙلّ ٙغوب عوٟ قَسْ باهقٚاس ٗباهق٘ي باهسأٜ، ٗمل ٗاهسِّٞ، ًّٗ َث
ّٛ كٌا أصبح شائعًا ًِر حني يف أٗساط هفغ االجتٔاد اهتدص ص اهفقٔ

 اهفقٔاء.
َّ االجتٔاد ٗاهتقوٚد ُاظس إىل إطالق  ّْ ًا ٗزد يف ذ ٗبٔرا ٙعٔس أ
آخس هلٌا كاْ شائعًا، فُٚساد باالجتٔاد استدساج احللٍ باهرتجٚح 

ّٛ يف دالهٞ عوٕٚ يف اهلتاب ٗاهسِّٞ، كٌا ُٙساد باهتقوٚد  ًا ال اهصدص
ًا ال ٙستِد فٕٚ إىل كتاب أٗ سِّٞ، ٗٓرا ٗاضح باهِعس  اّتباع اهغري يف

 اجلاًع يف اهسٗاٙات.
ّْ ج٘اش اهتقوٚد بدٙٔٞ ٗاضخٞ باهِعس إىل سريٝ  فعٔس برهم كّوٕ أ

ّٜ شٛء ٙسدع عِٕ،  ،اهصٚعٞ ٗزٗاٙات أٓى اهبٚت  ٗهٚس ِٓان أ
 بدٙى ًطسٗح هٕ هوِاس يف اهعٌى باألحلاَ اهصسعّٚٞ. ٗال
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 (أض١ً٦ ٚأدٛب١)

ٕٓ دٛاش تكًٝد غري املعصّٛ بدع١ ْػأت َتأٓخسّا  :: قٌٝ(1 يط٪اٍا) إ
 ٟٓ ٍٚٓ َٓس٠ ايطٝٓد ايٝصد  ت)يف أٚضاط ايفكٗا٤، ٚقد تطٓسم ي٘ يف ايفك٘ ٭

يف ايعس٠ٚ ايٛثك٢، ٚنإ ٜرنس َٔ قبٌ يف ا٭صٍٛ َٔ غري  (ٖـ 1919
 ٜس.ؼس

١ُٓ اؾٛاب  : بٌ تكًٝد ايفكٝ٘ ُض١ٓٓ قدمي١ َٛدٛد٠ يف عصس ا٭٥
ٚصٓسح ب٘ نجري َٔ أٌٖ ايعًِ نايطٝٓد ــ غٛاٖدٙ  تنُا تكٓدَــ 

ٞٓ، ٖٚٛ قط١ٓٝ ٚاضش١، ٚقد ت ي٘ أٌٖ  عسضاملستط٢ ٚايػٝذ ايطٛض
٘ ٭ْٓ٘ عح عٔ سٓذ١ٓٝ جايعًِ قدميّا يف ا٭صٍٛ، ٭ِْٓٗ عٓدٚٙ أغب٘ مبباس

فكٝ٘ يف ا٭سهاّ ايػسع١ٓٝ. ٚاؿذر ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٭سهاّ ُترنس قٍٛ اي
 ِٓ يف عًِ ا٭صٍٛ، ف٬ ع٬ق١ يًتطٓسم ي٘ يف ا٭صٍٛ بعدّ ؼسٜسٙ. ث
ٕٓ ا٭صٍٛ  ٍٚٓ ايفك٘، ٭ِْٓٗ ٚددٚا أ تطٓسم ي٘ مجاع١ َٔ املتأٓخسٜٔ يف أ
ٞٓ َٚطأي١ دٛاش ايتكًٝد ٫ ٜٓفع املتدٓصص، إذ ٫ جيٛش  عًِ ؽٓصص

١َٓ ايٓاع، فٗٛ ناملطا٥ٌ ايفك١ٓٝٗ. يًُتد صص تكًٝد غريٙ، بٌ ٜٓفع عا
ٟٓ أضتاذ أضاتٝرٙ ايػٝذ  ٍٚٓ ايفك٘ قبٌ ايطٝٓد ايٝصد ٚقد تطٓسم هلا يف أ

ٟٓ يف زضايت٘ ضساز ايعباد ٚزضايت٘ ا٭خس٣ صساط ايٓذا٠.  ا٭ْصاز
ٕٓ قٌٝ: :(2 ايط٪اٍ) ايػٝب١ ايهرب٣  شَٔ يف يًفكٝ٘ ايسدٛع ٚدٛب إ

ِٓ ذنسٖايف يسدٛع إىل اإلَاّ ع٢ً سٓد ٚدٛب ا  َطأي١ عكا٥د١ٜٓ، َٚٔ َث
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 ايػٝذ املعّفس يف نتاب٘ عكا٥د اإلَا١َٓٝ.
ٕٓ ايطابط يف املطأي١ ايعكا٥د١ٜٓ إٔ أ: اؾٛاب ٕٓ ٖرا خطأ ٚاضض، فإ

ٕٓ ايطابط يف املطأي١ ايفك١ٓٝٗ إٔ ٜهٕٛ املطًٛب اجيب ا٫عتكاد بٗ ، نُا أ
ٕٓ عكا٥د١ٜٓ، ي١َّطأ َاّاإل َعسف١ ٚٚدٛب ايعٌُ. فٝ٘  اإلَاّ  َعسف١ ٭

َٔ َات ٚمل ٜعسف إَاّ شَاْ٘ ))َطًٛب١ يراتٗا نُا دا٤ يف اؿدٜح: 
َٓا سٓذ١ٓٝ قٍٛ ايفكٝ٘ (1) ((َات َٝت١ّ دا١ًٖٓٝ اـبري يف املطا٥ٌ ايفك١ٓٝٗ . ٚأ

ٞٓ يف املطا٥ٌ  فٗٞ يٝطت َطًٛب١ّ يراتٗا، بٌ يًعٌُ باؿهِ ايػسع
َٓ ا ذنس ايػٝذ املعّفس هلرٙ املطأي١ يف نتاب ايفك١ٓٝٗ، ٖٚرا ٚاضض. ٚأ

عكٝدتٓا يف )يـ فٗٛ اضتطساد باملٓاضب١، نُا تطٓسم فٝ٘ (عكا٥د اإلَا١َٓٝ)
 ٚغري ذيو. (3)(عكٝدتٓا يف ايدعا٤)ٚيـ (2)(ايتك١ٓٝ

ٕٓ قٌٝ: :(3 ايط٪اٍ) ٜتعًّل بطسٜل  ٭ْٓ٘ ،فكّٗٝٓا يٝظ ايتكًٝد ٚدٛب إ
ًّكّا با٭سهاّ  ْفطٗا نُا ٖٛ اؿاٍ يف املطا٥ٌ أخر ا٭سهاّ، ٚيٝظ َتع

ٟٓ. ا٭سهاّ، ثبٛت عٔ َتأٓخس ا٭سهاّ أخر ٚطسٜل ايفك١ٓٝٗ،  فٗٛ عكا٥د

ٕٓ َٓس قد :اؾٛاب  املطًٛب نٕٛ ٖٛ عكا٥د١ٜٓ املطأي١ نٕٛ يف ايطابط أ
 

                                                                                       

، ثٛاب ا٭عُاٍ: 6 ، ح20ــ  2/19، 1 ح 397، 3ح  1/377ٜٓعس ايهايف:  (1)
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 .88 :عكا٥د اإلَا١َٓٝ( 3)



 433 ..........   ..................................  ث ول  لتقللد ملخص حب 

ًّد ٖٛ ايعٌُ بكٍٛ  ٕٓ املطًٛب َٔ املك فٝٗا أَسّا اعتكادّٜٓا، ٫ٚ غّو يف أ
 فاٍ يهٕٛ ٖرٙ املطأي١ عكا٥د١ٜٓ. ٚا٫ستذاز ايفكٝ٘ ٫ ا٫عتكاد ب٘، ف٬

ٕٓ مج١ًّ  ع٢ً نْٛٗا عكا٥د١ٜٓ بأْٓٗا تتعًّل بطسٜل أخر ا٭سهاّ خطأ، ٭
َٔ املطا٥ٌ ا٭صٛي١ٓٝ، َجٌ سٓذ١ٓٝ خرب ايجك١ ٚايعٛاٖس ٚغريُٖا أٜطّا 

 !فٌٗ تهٕٛ عكا٥د١ٜٓ؟ ،تتعًّل بطسٜل أخر ا٭سهاّ

ٞٓ ٫(4 ٪اٍطاي) َٔ ايهتاب ٫ٚ َٔ ايط١ٓٓ  : قٌٝ: إْٓ٘ ٫ ديٌٝ ْكً
ٕٓ ايديٌٝ  :نُا ذنس بعض ايعًُا٤ أْٓ٘ ميهٔ ايكٍٛ ،ع٢ً دٛاش ايتكًٝد إ

ٚقد بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً زدٛع اؾاٌٖ ع٢ً ايعامل، ٖٛ ايٛسٝد عًٝ٘ 
ٌٓ ٚاسد َٔ   .ايعًُا٤بعض  ايٓك١ًٓٝدّي١ ا٭ْاقؼ يف ن

ٟٓ ايتٛقٝع َٓٗا: َٓ)) :(فسد٘ اهلل عٓذٌ) اؿٓذ١ عٔ املسٚ  ا اؿٛادخٚأ

، ٚقد ْاقؼ يف اعتبازٙ ايعًُا٤، ((ايٛاقع١ فازدعٛا فٝٗا إىل زٚا٠ سدٜجٓا
ُٓد بٔ عصاّ)٭ْٓ٘ ضعٝف اإلضٓاد يعدّ تٛثٝل زٚا١ٜ  إضشام )، ٚ(ق

ُٓٔ إباس١ اـُظ يًػٝع١ يف شَٔ  .(بٔ ٜعكٛب ٕٓ ٖرا ايتٛقٝع تط ع٢ً أ
َٓا)) :(1)ايػٝب١ ٌٓ يف َٓ٘ ٚدعًٛا يػٝعتٓا أبٝض فكد اـُظ ٚأ ٕ ٜعٗس أ إىل س

                                                                                       

ٔٓ ٭ٌٖ َعًّٛ نبري خطأ ٖٚرا (1) ٕٓ ٚذيو عَُّٛا، ايف  ع٢ً َتطافس٠ ايسٚاٜات ٭

ٕٓ ٚذيو َٛيدِٖ، ٜطٝب سٓت٢ يًػٝع١( اؾٛازٟ َٔ ايػٓا٥ِ) مخظ ؼًٌٝ  ٭ٌٖ ٭
 املطًُني، غري َع سسٚبِٗ يف آْراى اـًفا٤ ٜػُٓٗا نإ اييت ايػ١ُٝٓ يف سّكّا ايبٝت

١ُٓ فأباح غ٦ّٝا، هلِ تدفع ايطًط١ تهٔ ٚمل  َٔ اؾٛازٟ يف اضتشكاقِٗ يًػٝع١ ا٭٥
 إىل ٚاْتٗا٤ّ  بايصادم َٚسٚزّا  عًٞ اإلَاّ َٔ ابتدا٤ّ يًػٝع١، زعا١ّٜ ايػٓا٥ِ
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 .((أَسْا يتطٝب ب٘ ٫ٚدتِٗ
 .. اؾٛاب

(٫ّٓٚ ٕٓ ا٫ستذاز بطري٠ ايعك٤٬ إُْٓا ٖٞ َٔ د١ٗ إَطا٤ (أ : أ
املعصّٛ هلا بعدّ ايسدع عٓٗا، ٖٚٞ بريو تٓدزز يد٣ ايعًُا٤ يف 

، ٖٚرٙ ايطري٠ بدزد١ َٔ ايبدا١ٖ ٚايٛضٛح عٝح (ايط١ٓٓ ايتكسٜس١ٜٓ)
، ٚقد تكٓدَت اإلغاز٠ إىل متٓجٌ ٖرٙ ايطري٠ يف تهٕٛ املطأي١ قطع١ٓٝ

 ا٭خباز.
ٕٓ ا٭خباز املرنٛز٠ يٝطت ٖٞ متاّ ا٭خباز ايداّي١ ع٢ً (ثاّْٝا)ٚ : أ

ِٓ فٗٞ َطتفٝط١  دٛاش ايتكًٝد، بٌ ا٭خباز أنجس َٔ ذيو بهجري، َٚٔ َث
أٚ َتٛاتس٠، فٝٗا أخباز َعترب٠ ٚأخباز أخس٣ يٝطت َعترب٠ يف ْفطٗا 

عًُا٤ ٚيهٔ تٛدب ايٛثٛم مبذُٛعٗا، ٚقد ذنس غري ٚاسد َٔ اي
ٞٓ مت ٞٓ.نايطٝٓد اـ٥ٛ  اَٝٓتٗا، ٚقد بٝٓٓٓا ذيو يف ايبشح ايتفصًٝ

ٕٓ ايديٌٝ (5 ٪اٍطاي) ٞٓ ع٢ً دٛاش ايتكًٝد، فإ : قٌٝ: ٫ ديٌٝ عكً
ٓٞ ايطبٝب ٚايعامل  إىل املسٜض نسدٛع ايعامل إىل اؾاٌٖ زدٛع ٖٛ ايعكً

إذ ٫ حيصٌ ي٘  ،بايدٜٔ إُْٓا ٖٛ اإلَاّ أٚ املٓتصٌ باإلَاّ، ٚيٝظ ايفكٝ٘
                                                                                                                                                                                        

ٟٓ اإلَاّ  يف ٚا٭خباز. ايػٝب١ يعصس خصٛص١ٓٝ ٫ٚ ،(فسد٘ تعاىل اهلل عٓذٌ) املٗد
 فٝ٘ ايتعًٌٝ بكس١ٜٓ ٚذيو ايتشًٌٝ، ٖرا إىل ريٜػ أٜطّا ايتٛقٝع ٖٚرا َتعٓدد٠، ذيو
ٕٓ  ٖٚٓاى أص٬ّ، املهاضب أزباح غُظ يريو ع٬ق١ ٫ٚ َٛيدِٖ، يٝطٝب ذيو بأ

 .بٝاْٗا املكاّ ٜطع ٫ أخس٣ قسا٥ٔ



 435 ..........   ..................................  ث ول  لتقللد ملخص حب 

دفع ايطسز  عك٬ّ ايٛادب َٚٔ قت٬ُّ، ايطسز هٕٜٛ َٚع٘ باؿهِ ايعًِ
 احملتٌُ.

 .. اؾٛاب
(٫ّٓٚ ٕٓ ايعرب٠ يف (أ بإٔ ٜهٕٛ  (ايعامل): ٖرا ايكٍٛ خطأ ٚاضض، فإ

خبريّا يف َٛضٛع٘ َٚتدٓصصّا فٝ٘ ٚفل ا٭دٚات ايتدٓصص١ٓٝ املتاس١، 
٫ٚ ًٜصّ سصٍٛ ايعًِ اؾاشّ ي٘، نُا لد ذيو يد٣ ايعك٤٬ يف ضا٥س 

كٍٛ، فِٗ ٜعتُدٕٚ ع٢ً املتدٓصصني ايرٜٔ ٜتشّككٕٛ يف املٛضٛع اؿ
ٚفل ا٭دٚات املتاس١ هلِ، ٫ٚ ُٜتاح يإلَا١َٓٝ يف ظسف ايػٝب١ إ٫ 
ايسدٛع إىل ايفكٗا٤، بٌ مل ٜهٔ ُٜتاح ٭نجسِٖ يف شَإ اؿطٛز أٜطّا 

 إ٫ ذيو نُا بٝٓٓٓاٙ َٔ قبٌ.
ٕٓ :(ثاّْٝا)ٚ  ٜٛدب ٫ املعصّٛ ٚبني عايٓا بني املعصّٛ غري تٛٓضط أ

 ايعًِ، ٭ْٓ٘ عسض١ يًدطأ يف ايتًّكٞ عٔ املعصّٛ.
بٌ ض٪اٍ ايٓاع يًُعصّٛ َباغس٠ّ ٫ ٜكِٝٗ َٔ استُاٍ اـطأ، 

 حيتٌُٖٚٛ  ايعُّٛ، يف ايه٬ّ ظٗٛز َجٌ ايعٛاٖس ع٢ً ٜعتُدٕٚ ٭ِْٓٗ
 .ايتدصٝص، ٚايعٛاٖس سذر عك١ٓٝ٥٬ ٫ٚ تٛدب ايٝكني

ٟٓ نفا١ٜٕٓ يف أ(: ثايجّاٚ) ٞٓ ٚايتكسٜس ٞٓ ايًفع ٚقد ضبل  ،ايديٌٝ ايٓكً
 بٝإ قٝاَ٘ ع٢ً دٛاش ايتكًٝد.

ٕٓ (6 ٪اٍطاي) ٞٓ ع٢ً دٛاش ايتكًٝد، ٭ : قٌٝ: إْٓ٘ ٫ ديٌٝ عك٬ْ
ٕٓ ٖرٙ  ضري٠ ايعك٤٬ ٚإٕ ناْت قا١ُّ٥ ع٢ً ايسدٛع إىل ايعامل، إ٫ أ
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ٌّ مً عز ّط اعتبار الضريٗ الضريٗ تيتج جْاس التقلٔد ال ّجْبُ. علٙ أ
أٌ تّتصل بشماٌ املعصْو، ّمل ٓثبت اّتصال ٍذِ الضريٗ بشماٌ 

ٌّ  الػٔب٘ سماٌ ــ الشماٌ ٍذا يف بالضريٗ التنّضك ّال ٓصّح املعصْو، ــ أل
 ّٖ  ال ٓدّل علٙ رضاِ، فإّىُ  (عّجل اهلل فزجُ)صكْت اإلماو املَد

 ء.غري مكلَّف بتعلٔه الياظ يف غٔبتُ كنا صّزح العلنا
مثل رّآ٘ أبٕ بصري عً أبٕ عبد يف علٙ أّىُ قد ّرد الزدع عيُ 

ٌِ : ](1)قال: )قلت لُ اهلل  َُِه َأِرَباّبا مّ ً ُدّ ٍَِباَى َُّر ٍُِه  اتََّدُذّا َأِحَباَر
 ُ أما ّاهلل ما دعٍْه إىل عبادٗ أىفضَه ّلْ دعٍْه ما ))[، فقال: اللَّـ

مً  فعبدٍّه ا علَٔه حالاًل، ّلكً أحّلْا هله حزامًا ّحّزمٍْهأجابْ
 .(2) ((حٔث ال ٓغعزٌّ

ٌّ صريٗ العقالء ــ مبا فَٔه املتغّزع٘ ــ قائن٘ علٙ الزجْع أ: اجلْاب
ما حيتاج إىل اخلربٗ إىل أٍلَا، ٍّٕ ّافٔ٘ جبْاس الزجْع إىل الفقُٔ  يف

.ّٕ  لكْىُ اخلبري يف احلكه الغزع
ل ٍٕ أخطاء ّال ٓصّح عٕء مً اإلٓزادات املذكْرٗ علَٔا، ب

 .. ظاٍزٗ
ٌّ الضريٗ تثبت جْاس التقلٔد ال ّجْبُ فَْ  أّما اإلٓزاد علَٔا بأ
ٌّ القائلني بالتقلٔد إّىنا ٓقْلٌْ جبْاس التقلٔد ّلٔط بْجْبُ إال  خطأ، أل

                                                                                       

 .31 التْب٘:( 1)

 .1 ح 1/33ٓيعز الكايف: ( 2)
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ملّ ال ٙطتطٚع عوٟ كطب اهتخّصص أٗ االحتٚاط، فٚجب عوٕٚ اهتقوٚد 
ّٛ، ح٣ٍِٚر ًّ جٔٞ إُّٔ ٙلْ٘ اهطبٚى اه٘حٚد ملسا عاٝ احللٍ اهصسع

فامللّوف خمّٚس بني أً٘ز ثالثٞ: كطب اهتخّصص، ٗاالحتٚاط، ٗاهتقوٚد، 
ّٗالْ ٗجب اهتقوٚد.  فإذا تعّرز عوٕٚ األ

ّْ ٓرٖ اهطريٝ غري ًّتصوٞ بصًاْ املعصَ٘  ًّا اإلٙساد عوٚٔا بأ ٗأ
ّْ ضريٝ اهعقال١ عوٟ اهسج٘ع إىل اخلبري ال فسق فٚٔ بني شًاْ  افخطأ، فإ

 إذ ًِاطٔا ٗاحد.ٗشًاْ، 
ًّا اإلٙساد عوٚٔا بإُّٔ قد ٗزد اهسدع عِٔا باهسٗاٙٞ املرك٘زٝ  ٗأ

ّْ ًفاد اهسٗاٙٞ اهسدع عّ االّتباع هوػري يف احلّى ٗاحلسًٞ يف ًا  فخطأ، أل
مل ٙلّ اهػري ٙتحّس٠ ًا جا١ عّ اهلل ٗزضوٕ ٗأٗصٚا٢ٍٔ، كٌا كاْ 

ًا شا١ٗا ٗحيّووْ٘  عوٕٚ عٌى اهسٓباْ ٗاألحباز، فإٍُّٔ كاُ٘ا حيّسًْ٘
ًّٞ أٓى  ًا شا١ٗا كٌا ُحلٛ عٍِٔ ًلّسزًا يف اهقسآْ اهلسٍٙ، فلاْ عا
اهلتاب ٙتبعٍُ٘ٔ عوٟ ذهم، ٗكاْ ٓرا االّتباع مبثابٞ اّتخاذٍٓ أزبابًا يف 
ًقابى اهلل ضبحإُ، ألٍُّٔ ّٙتبعْ٘ حتسمئٍ ٗحتوٚؤٍ يف ًقابى ًا جا١ 

لتاب ٙتحّسْٗ ًا جا١ يف عّ اهلل ضبحإُ. ٗه٘ كاْ عوٌا١ أٓى اه
اهت٘زاٝ ٗاإلجنٚى مل ٙلّ ٙصدق أٍُّٔ عبدٗا اهلل ضبحإُ جملّسد اّتباعٍٔ 

 حّتٟ ه٘ ُقّدز خطؤٍٓ، ٗٓرا ٗاضح.

ّٜ )عّجى (7 اهطؤاي) ّْ ِٓان ًّ ّٙدعٛ إُّٔ ٗكٚى اإلًاَ املٔد : إ
 ىل اهِاس، ٗعوٕٚ ٙتّٚطس اهسج٘ع إىل اإلًاَإًٗبع٘ثٕ  (فسجٕ تعاىل اهلل
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 إىل ايفكٗا٤. َٔ طسٜك٘، ٫ٚ َٛدب يًسدٛع

ٞٓ، ٖٚٛ اؾٛاب : ٖرٙ ايدع٣ٛ كايف١ ٭سد أصٍٛ املرٖب اإلَاَ
ايٓا٥ب ايسابع ٚإىل ظٗٛز  ٠بعد ٚفا (ٖـ 329)اْكطاع ايٓٝاب١ َٓر ض١ٓ 

دعٌ ْا٥ب مل ٜهٔ ٖٓاى  ، ٚيٛ ٚدب ع٢ً اإلَاّ اإلَاّ 
 غٝب١ نرب٣، َٚٔ ذا ٜهٕٛ ايٓا٥ب عٓ٘ قبٌ ٖ٪٤٫ املٓدعني؟

ٕٓ عًِ ذيو َٛنٍٛ إىل اهلل ضبشاْ٘ نُا ضأٍ  :قد ٜكٍٛ بعطِٗ إ
ِٕ اِيُأَٚي٢: طفسعٕٛ َٛض٢  ٍُ اِيُكُسٚ َُا َبا ٍَ َف  فأداب٘، (1)صَقا

َٗاط : َٛض٢ ُُ ًِ ٍَ ٔع ٌٗ ٫ ٔنَتإب ٔفٞ ٔعَٓد َزبٔٓٞ َقا  ص.٫َٚ ََٜٓط٢ َزبٔٓٞ َٜٔط
ٕٓ عدّ ٚدٛد ايٓا٥ب يف ا٭ش١َٓ  ٖٚرا ايكٍٛ ٫ دد٣ٚ فٝ٘، ٭

ٚاَّا أَس ٚاضض، ٖٚرا ٜٓفٞ ٚدٛب ْصب ايٓا٥ب ع٢ً ايطابك١ د
ٕٓ فسعٕٛ  َٓا اٯ١ٜ ف٬ ع٬ق١ هلا مبا مٔ فٝ٘، ٭ اإلَاّ يف فرت٠ ايػٝب١، ٚأ

َٔ د١ٗ أْٓ٘ يٛ نإ ٖٓاى إي٘ فهٝف تسى  اضتبعد صدم َٛض٢ 
ٕٓ عًِ  يف ايكسٕٚ ا٭ٚىل، فأداب َٛض٢  َٔ غري زضٍٛايٓاع  بأ

أْٓ٘ جيب ْصب  ، ٚمل ٜٓدِع َٛض٢ ذيو ٜسدع إىل اهلل ضبشاْ٘
ٌٓ شَإ سٓت٢ ٜػب٘ املكاّ. ٌٓ فتُعاتِٗ ٚيف ن  ايديٌٝ يًٓاع ٚيف ن
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ٌّ مً الفكَاء األوائل َمً قال ببطالٌ التكليد (8 ؤالسال) : قيل إ
 (2)والصيخ الطوسّي يف االقتصاد(1)ناملفيد يف شسح اعتكادات الصدوم

 ، فاملسألة خالفّية.(3)ملعازجواحملّكل يف ا

ما ُيرنس عيَه إىل عدو  ٌّ األعالو الجالثة ىاظسوٌ يفأ: اجلواب
، أّما نالو احملّكل يف املعازج فَو وصسيح يف وصولجواش التكليد يف األ

ٌّ حديجَنا عً التكليد يف أوصول  ٍرا التفصيل، وأّما املفيد والطوسّي فإ
جواب  يف نتبًا ووصّيفوا ،ياسلل عنلّية زسائل أّلف ونالٍنا الديً،
وصّسح الطوسّي  بل والتكليد، االجتَاد وصّخة على يدّل وٍو الياس، مسائل

ذلك  على الصيعة سرية استنساز ًوبّي ،فسوعال يف التكليد جبواش العّدة يف
 ، وقد أوضخيا ذلك يف البخح التفصيلّي.مير شماٌ أمري املؤميني 

ٌّ (9 ؤالسال) َاء يوجب االختالف بني السجوع إىل الفك: قيل: إ
 أمري اإلماو ذّمُ ننا مرموو، الديً يف االختالفو الديً، األمة يف

معاىي  يف الصدوم وزوى البالغة، ىَج يف خطبُ بعض يف املؤميني 
ٌّ  اهلل عبد أبي عً (4)األخباز  اهلل  زسول عً ُزوي مبا املكصود أ

                                                                                       

 .33 :تصخيح اعتكادات اإلمامية (1)

 .11ــ  11 االقتصاد:( 2)

 .199 :األوصول املعازج( 3)

 .153 معاىي األخباز:ييظس: ( 4)
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 ٕٓ َٓيت زمح١))َٔ أ  إُْٓا ٖٛ اخت٬فِٗ إىل ايسضٍٛ  ((اخت٬ف أ

 َا بِٝٓٗ. ، ٫ اخت٬فِٗ يفايرٖاب إيٝ٘  يتعًِّ ايدٜٔ، مبع٢ٓ

ٕٓ أ: اؾٛاب ًّك١ أ ٕٓ َكتط٢ ايٓعس يف مجٝع ايٓصٛص املتع
َٓا املرَّٛ فٗٛ َا ْػأ عٔ  ا٫خت٬ف ع٢ً ضسبني: َرَّٛ، َٚػسٚع، أ

ٚآثاز  اإلعساض عٔ اؿٓذ١ َٔ نتاب اهلل ضبشاْ٘ ٚض١ٓٓ زضٛي٘ 
َٓا املػسٚع َٓ٘ فٗٛ َا ٫ قأٌٖ ايبٝت  ٝص عٓ٘ يًٓاع َٔ ، ٚأ

سٝح اخت٬ف ا٭دّي١ ٚتفاٚت دزدات ايٓاع يف ايتفّطٔ، ٚيف َجٌ 
ذيو ٚزد يف باب ا٭خباز املدتًف١ املتعازض١ بأُٜٓٗا أخرت َٔ باب 

 ايتطًِٝ ٚضعو.

ٞٓ عكد بابّا نا٬َّ يف ٚضا٥ٌ  :: قٌٝ(10 ٪اٍطاي) ٕٓ اؿٓس ايعاًَ إ
، (.. عصّٛ باب عدّ دٛاش تكًٝد غري امل)ؼت عٓٛإ  (1)ايػٝع١

اييت ت٢ٗٓ عٔ تكًٝد غري املعصّٛ، ذنس فٝ٘ عددّا نبريّا َٔ ايسٚاٜات 
ٞٓ صاسب ايػٝب١ ن٬َّا يف ايسٓد ع٢ً  ضبل ذنس بعطٗا. ٚذنس ايٓعُاْ
ّٓ ا٫خت٬ف يف ايدٜٔ. نُا  ايعٌُ بايكٝاع ٚا٫دتٗاد يف ايسأٟ ٚيف ذ

 د.ذنس ايطٝٓد ايصدز نًُات ايكدَا٤ يف زفض ايعٌُ با٫دتٗا

عدّ دٛاش تكًٝد غري ) يف ايباب عكد ايٛضا٥ٌ صاسب ٕٓأ: اؾٛاب
. عِٓٗ  بٓٓص فٝ٘ ٜعٌُ ٫ َا ٚيف بسأٜ٘، ٜكٍٛ َا يف (املعصّٛ 
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ٕٓ ايبشح ٖٗٓا عٔ تكًٝد ايفكٗا٤ يف َا ٜكٛيٕٛ فٝ٘ ع٢ً  َٚٔ املعًّٛ أ
أضاع ايهتاب ٚايط١ٓٓ ٚيٝظ بايسأٟ املبيٓن ع٢ً َٓاغ٧ َٔ قبٌٝ 

ٕٓ َفاد ا٭خباز اييت ذنسٖا أٜطّا ايكٝاع ٚا٫ ضتشطإ. ٚقد تكٓدّ َٓٓا أ
ّٓ ا٫دتٗاد  ٞٓ ْاظس يف ذ ٕٓ ن٬ّ ايٓعُاْ ٫ ٜصٜد ع٢ً ٖرا املع٢ٓ، نُا أ
إىل َعٓاٙ ايرٟ نإ ضا٥دّا آْراى، ٖٚٛ اضتٓباط اؿهِ َٔ َصادز 
أخس٣ غري ايهتاب ٚايط١ٓٓ ٚذيو َجٌ ايكٝاع، ٚإىل ذيو ٜٓعس َا ْكً٘ 

يف ن٬َ٘ يف املعامل  يصدز َٔ نًُات ايكدَا٤ نُا أٚضش٘ ايطٝٓد ا
اؾدٜد٠، فُٔ ايعذٝب ا٫ضتػٗاد مبا ْكً٘ َٔ دٕٚ ا٫يتفات إىل 

 تٛضٝش٘ ملا ُأزٜد با٫دتٗاد يف نًُات ا٭قدَني.
ٖرا آخس َا آتطع ي٘ ٖرا ايبشح املٛدص، ٚقد أٚضشٓا ايكٍٛ يف 

 هلل ايتطدٜد.، ٚباٌاملفٓص أغًب ٖرٙ املٛاضٝع يف ايبشح
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