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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(312) 

 وسيرة العقالء على اتّباع عوامهم لعلمائهم)سبق: 
قددد يلددال اة سددقة العلددالا لددن لددل امللددل والنعددل علددى ائهبددام عددوالهم لعلمددائهم يف لسددائل  :وجههآ رخههر

 أصول دينهم وغقها.
 ذلك لردوم عنه يف اآليات والروايات؟ ال يقال:

املسلهم اة املردوم عنه ائهبام لن علموا لنه الفسق والعصبية ال لطللدا،، وئددل عليده روايدة  إذ يقال: أواًل:
 ولع ذلك ائبعوهم. التعصب الشديد والفسق الظاهراهنم عملوا لنهم   ث قال اإللاماالحتجاج حي

قدد يلددالن اة اآليددات اللالددة للافدار إعددا وردت علددى اددو اللندية ا ارسيددة واة ذلهددم لددي  علددى  ثانيههًا:
 التلليد نفسه بل على ئلليدهم يف الباطل، فال ئعمه املللد للعق.

ألهنددم علمددوا احلددق بعددد اة ملدداهدوا املعجدد ات، ولددع ذلددك عاندددوا عددا لدداة إوقددد يلددالن اة ذلهددم  ثالثههًا:
دليددل  لديددهواسددتمروا يف ئلليددد آبددااهم، وال ذمه علددى لنددن قلددد لددن يتددق بدده )بعلمدده وئلددوا   لددن دوة أة يلددوم 

 . 1) على خالفه
 هة على تخصيص ردع التقليد في أصول الدينرواية االحتجاج منبّ 

األول والتالث، رواية االحتجاج عن ألق املدملنني صدلوات اهلل عليده وهدين  وئشهد ملا ذلرنا  يف اجلواب
 قَاَل رَُجٌل ِللصَّاِدِق هَمُعونَُآ ِمهنق ُ  ِمهَن القيَهُههوِد اَل يَهعقرِفُهوَن القِبتَهاَا ِإالَّ ِبَمها َيسق ُُاَلِء القَقهوق : فَِإَذا َكاَن َهه

ِليِدِهمق َوالقَقُبوِل ِمنق ُعَلَمائِ ُعَلَمائِِهمق اَل َسِبيَل َلُهمق ِإَلى َغيقرِِه فَ  َوَههلق َعهَوا ا القيَهُههوِد ِإالَّ   ؟ِهمق َبيقَف َذمَُّهمق بِتَهقق
ُُاَلءِ  َق ِلَههه َق أِلُولَوِههَم القَقبُههوُل ِمههنق ُعَلَمههائِِهمق لَههمق َيُجهه القَقبُههوُل ِمههنق  َكَعَوامِّنَهها يُهَقلِّههُدوَن ُعَلَمههاَءُهمق فَههِإنق لَههمق َيُجهه

 ؟ِهمق ُعَلَمائِ 
 

                                                           

  .171الدرس )  1)
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ِويٌَة ِمنق ِجهَ فَهَقاَل   :ةٍ : بَهيقَن َعَوامَِّنا َوُعَلَمائَِنا َوبَهيقَن َعَوا ِّ القيَهُهوِد َوُعَلَمائِِهمق فَهرقٌق ِمنق ِجَهٍة َوَتسق
ِليهِدِهمق ُعَلَمهاَءُهمق َكَمها َذ َّ َعهَوامَّ  تَهَووقا فَِإنَّ اللَّهَآ قَهدق َذ َّ َعَوامَّنَها بِتَهقق ُهمق َوَأمَّها ِمهنق َحيقهُث َأمَّا ِمنق َحيقُث اسق

تَهَرُقوا َفاَل    !افهق
  !قَاَل بَهيِّنق ِلي يَا ابقَن َرُسوِل اللَّآِ 

ههَراِ  َوالرَِّ ههاِء قَههاَل  َِ ههِل الق ِْ َوِبَِكق : ِإنَّ َعههَوا َّ القيَهُهههوِد َكههانُوا قَههدق َعَرفُههوا ُعَلَمههاَءُهمق بِالقَبههِ ِا الصَّههرِي
َباِ  َعنق َواجِ  َحق هِديِد الَّهِ   َوبِتَهغقِييِر األق ِبَها بِالشََّفاَعاِت َوالقِعَنايَاِت َوالقُمَصانَهَعاِت َوَعَرفُهوُهمق بِالتهََّعصاهِ  الشَّ

ا َمهها اَل  يَههانَهُهمق َوَأنهَُّهههمق ِإَذا تَهَعصَّههُبوا َأقَالُههوا ُحُقههوَق َمههنق تَهَعصَّههُبوا َعَليقههِآ َوَأعق َههوق قاُآ َمههنق  يُهَفههارُِقوَن بِههِآ َأدق ِِ ههَت َيسق
ِلِههتَهَعصَ  ه ُراوا ِبَمَعهاِرِ   ،مق باوا َلُآ ِمنق َأمقَواِل َغيقرِِهمق َوظََلُموُهمق ِمنق َأجق ُق رََّمهاِت َوا َِ َوَعَرفُهوُهمق يُهَقهارُِفوَن القُم

َعُلونَُآ فَهُهَو فَاِسٌق اَل َيُجهوُق َأنق ُيَصهدََّق َعلَهى اللَّهِآ َواَل َعلَه ِِ بَههيقَن قُهُلوِبِهمق ِإَلى َأنَّ َمنق فَهَعَل َما يَهفق ى القَوَسهاِئ
بُهوُل َخبَهرِِه َواَل القَخلقِق َوبَهيقَن اللَِّآ َفِلَ ِلَم َذمَُّهمق ِلَما قَهلَُّدوا َمنق قَهدق َعَرفُهوا َوَمهنق قَهدق َعِلُمهوا َأنَّهُآ اَل َيُجهوُق قهَ 

َُدِّيهِآ ِإلَهيقِهمق َعمَّهنق لَهمق يُ  ِديُقُآ ِفي ِحَبايَاتِِآ َواَل القَعَمُل ِبَمها يُه َوَوَجهَ  َعلَهيقِهُم النَّظَهُر بَِِنهقُفِسهِهمق  ،وهُ َشهاِهدُ َتصق
َهَر ِمنق َأنق اَل َتظقَهَر َلُهمق  ِفي َأمقِر َرُسوِل اللَِّآ  َفى َوَأ ق َْ ِمنق َأنق َتخق َُ  ِإذق َكاَنتق َداَلئُِلُآ َأوق

َق  الظَّاِهَر َوالقَعَصِبيََّة الشَِّديَدَة َوالتََّباُلَ  َعَلى ُح َاِ  وََكَ ِلَم َعَوا ا أُمَِّتَنا ِإَذا َعَرُفوا ِمنق فُهَقَهائِِهُم القِفسق
ههههرُ  ّقاً َوالتهََّرفهق ِِ ههههَت ههههرِِه ُمسق ههههاَلِر َأمق ههههاَلِ  َمههههنق يَهتَهَعصَّههههُبوَن َعَليقههههِآ َوِإنق َكههههاَن ِِّصق نهقَيا َوَحَراِمَههههها َوِإهق ِ  بِههههالقِبرِّ الههههدا

َساِن َعَلى َمنق تَهَعصَُّبوا َلُآ َوإِ  َهانَِة َواّقِحق َذاَلِل َواّقِ ّقاً نق َكاَن ِلْلقِ ِِ َت ُمسق
ُُاَلِء  (3) َفَمنق قَهلََّد ِمنق َعَوامَِّنا ِمثقَل َه

ِليِد ِلَفَسَقِة فُهَقَهائِِهمق   القُفَقَهاِء فَهُهمق ِمثقُل القيَهُهوِد الَِّ يَن َذمَُّهُم اللَُّآ تَهَعاَلى بِالتهَّقق
هِر َمهوقاَلُه َفِللقَعهَوا ِّ َفَِمَّا َمنق َكاَن ِمَن القُفَقَهاِء صَ  ِسهِآ َحاِفظهًا ِلِدينِهِآ ُمَخاِلفهًا َعلَهى َههَواُه ُمِ يعهاً أِلَمق ائِنًا لِنَهفق

ِْ َوالقَفهَواِحِ  َأنق يُهَقلُِّدوُه َوَذِلَم اَل َيُبوُن ِإالَّ بَهعقَض فُهَقَهاِء الشِّيَعِة اَل َجِميَعُهمق َفَِمَّا َمنق رَِكَ  ِمهَن القَقبَهائِ 
ُهمق َعنَّا َ يقواً َواَل َكَراَمَة َمَراكِ  بَهُلوا ِمنهق  َ  َفَسَقِة فُهَقَهاِء القَعامَِّة َفاَل تَهقق

مَُّلوَن َعنَّا  َِ َل القبَهيقِت ِلَ ِلَم أِلَنَّ القَفَسَقَة يَهَت مَُّل َعنَّا َأهق َِ ُِ ِفيَما يُهَت ِلي رِِه َوِإنََّما َكثُهَر التَّخق رُِّفونَُآ ِبَِسق َِ فَهُي

                                                           

روة يف فلك احلاولدات واملسدتبدين، واإللدام و هل  املواصفات ئنطبق يف ملىت األزلنة، عادة على وعاظ السالطني والعلماا اللين يد  1)
  ولن لل لن عرف مبتل ذلك.حيلر عوام األلة لنهم 
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ِلِهههه هههَياَء َعلَهههى َغيقهههِر ُوُجوِهَهههها ِلِقلَّهههِة ِلَجهق َ ق َمعقهههرِفَِتِهمق مق َوَيَضهههُعوَن األق
نَههها  (3) هههُدوَن القَبهههِ َا َعَليهق َورَخهههرِيَن يَهتَهَعمَّ

ٌ  ُنصَّااٌ  ُهمق قَهوق نهقَيا َما ُهَو قَاُدُهمق ِإَلى نَاِر َجَهنََّم َوِمنهق   (2...لَِيُجراوا ِمنق َعَرِض الدا
 نلاطن وهنا

 بالرواية، بل االستر اد بها كمنّبآ االستدالل ليس
اة الروايددة حجددة لدددينا، لمددا فصهددلنا وسددو  حجيتهددا يف  ددث سددابق فراسددع، ولاددن االسددتدالل  األولههى:

 هدا، علدى لرئاد  علالئدي ولطابلدا، للسدقة العلالئيدة وبندائهملنب  حجيتهدا، بدل باعتبارهدا على ههنا لي  لبنيا، 
ا بدق والعداس سدواا يف الفدروم أم األصدول إذا علمدوا لنده قدول حجيدة  علدى عددم أواًل:فاة سدقمم وبندااهم 

قدول ا بدق  حجيدةعلدى عددم  وثانيهًا:الفسق الظاهر والعصدبية الشدديدة وذلدك لدا ذلرندا  يف اجلدواب األول 
 وهدددو لدددا ذلرنددا  يف اجلدددواب التالدددث وأملددار إليددده اإللدددام  ا ددالفالدددليل واحلجدددة علدددى  لدددع قيددداموالعدداس 
َفهى  َوَوَجَ  َعَليقِهُم النََّظُر بَِِنهقُفِسِهمق ِفي َأمقِر َرُسوِل اللَِّآ  بلولهن َْ ِمنق َأنق َتخق َُ ِإذق َكاَنتق َداَلئُِلُآ َأوق

ههَهَر ِمههنق َأنق اَل َتظقَهههَر َلُهههمق  ظدداهرة  ددم واضددعة غددق خفيددة علدديهم ولددع ذلددك  فلددد لانددئ دالئلدده  َوَأ ق
 ارهم.اناروا نبوئه إئباعا، للول أحب

بداة لداة العلمداا عددوال،  لدات وس يلدم لددي العدالي دليدل  ،طنيلع استمام الشر  سقمم وبناؤهم ثالثًا:
 على إئبام علمائهم يف أصول الدين وفروعه. ،نعل، يف لل امللل والهملعلى خالف لال

 الجواا عن القول ببفاية االجتهاد الساذج
 واة السقة العلالئية عليه ال على التلليد؟ ساذجاالستهاد الانه قد يعرتض بافاية الثانية: 

لن لل دين وللهب له، ب عمه،  العالياة هلا املدعى يل م لنه إفعام أهل احلق ألة والجواا أواًل: 
 نوم استهاد ساذج. فتألل

ذلك يف أصول الدين الظاهرة للعلول لوسود  ئعاىل، ئام، ولانه غق ئام يف أصول  اةوالجواا ثانيًا: 

                                                           

 اجلهال الدلين يرفندوة التلليدد ويلولدوة انندا نراسدع الوسدائل لدتال، ونسدتمرج لدن لدالم املعصدوم الفسلة ولطلق وهلا ينطبق على   1)
رغدددم سهلهدددم بالعدددام واملمصدددو لددده واملطلدددق واملليهدددد لددده، واكادددم واملتشدددابه، واحلدددالم واكادددوم والدددوارد واملدددورود عليددده  األحادددام لباملدددرة، 

 خ واملنسوخ... اخلوالناس
 .654-654ص 2أبو لنصور الطربسي، االحتجاج، نشر املرئنى د لشهد امللدسة، ج  2)
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ووسوب بعث األنبياا  لاستعالة ئعدد اآل ة، على ألتر الناس أو على لتق لنهم  خفاادين اليت هبا نوم ال
 ، فراسع الدرس السابق.على اهلل ئعاىل واملعاد اجلسماين

أصول الدين، ولان ال ريب اة لتقا،  مجيعاة االستهاد الساذج لاة لتيسرا، لاافة العوام يف  ب  هن  :ثالثاً 
 ،لنهلا ال  لتل خاصة يف  إملاال أو إملااالترح عليه طيأو أو ملبهات ختطر بباله ملبهة  لتقا، لا  لنهم

 ؟يدفهل جيب عليه االستهاد يف اجلواب عنها أينا، أو يافيه التلل
فدذذا وسدب   1)األصدلب الشدبهة ينتفدي سدره قيل بافاية التلليد فيها لفى التلليد يف أصدلها إذ لدع ئ فإن

وسدب  نلدلأو ف ،هدادرفدة باالستهداد وسدب علدال، اإلبلداا عليهدا، لدواب الشدبهات، باالستعلال، حتصيل املع
واملعرفددة لعلددول  ،هدداتدفددع املوانددع والدددوافع والروافددع باالستهدداد أينددا، إذ جيددب سددده بدداب العدددم لددن لددل اجل

 .فتجب مجيعا، وسوبا، للدليا،، علال،  لوسود امللتني وانتفاا املوانع )وهي هنا الشبهات 
عليهن اة السقة اللطعية لاافة علالا العاس علدى خدالف ذلدك،  وردقيل بوسوب االستهاد فيها،  وإن

اندده  نيددهيدرد عل كمهها، فيسددتندوة يف لمددوهنم علديهم ،أي علدى االلتفدداا بعلمهدم بدداة لددي علمددائهم اجلدواب
ة قدد ئادوة أقدوي  دا إمجداال، بداة هنداب ملدبهات لتدق  ملمهدعنهدا لع واجيبدعن الشدبهات لي واعتأة يب ملهيل  
لن ألرب املتالمني أو الفالسفة يف لسائل أصدول  واون، فيجب على اجلميع أة ياالرفعه واصدفت اهب واعمس

 الدين وذلك  ا ال يلول به أحد.
لمددا جيددب عليدده االستهدداد لدددفع الشددبهة املعلولددة ئفصدديال، جيددب عليدده االستهدداد لدددفع الشددبهة   بعبههارة أخههرى:

 هبا.اإلمجايل ، فايف لع العلم  نجه ، لاالحتمال يف اللنايا ا طقة، واملعرفة أخطرها مجيعا، اة املعلولة إمجاال، ف
 في األصول إما مما ال ي اق أو إعادة لآ إلى التقليد بالنظرتبليف العامي 

يملددد السددقة وعدددم علالئيددة ئاليددف العددالي بدداة جيتهددد يف أصددول الدددين الدديت هبددا نددوم  اة  دداالثالثههة: 
اة العدالي إذا   بيانهآ:أو هدو إعدادة لده إىل التلليدد، لغدو هدو فاا، اة ئاليفه إلا لدن دائدرة لدا ال يطدا  أو خ

أي لتاب يرسع؟ إىل ولان   2)للف باالستهاد فايف جيتهد؟ ألي  مبراسعة الاتب واألدلة والتفاق فيها
                                                           

 أصل االعتلاد واملعرفة.  1)
لوحدانيتدده ئعدداىل أو    أو رد الشددبهات عليهددا، االسددتدالل علددى املسددائل الدديت هبددا نددوم غمددوض ،ردبتفاددق  ا دد ال مياندده، إذ اندده عددادة،   2)

بذعجداز  عدن ئلليدد ال استهداد إذ لدن عدادة بداة العدالي يدملن قيدل فذة أسيدب انده إعجداز اللدرآة،  نا حممد لالدليل على نبوة نبي
 .؟فيهإال بتلليد أهل ا ربة  أو غقمها أين له أة يعرف إعجاز  البالغي أو العلمي
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يف أصدول الددين بعشدرات ة اململفدعلدى ا هدول إذ الاتدب  ةالدأ دث أندئ عدن الاتدب لداة حو  نلهفذة قيل 
يف أصدول الددين ا مسدة أة  إذا أراد التعليدقإذ عليده  ،اةلصود اليت لتبهدا علمداا لافدة األديدوامل)األلوف، 

ودليدل املنادر  واألسوبة إللالة األئمة يري دليل املسيعي على التتليث ويبعث عن سوابه ودليل النايف 
،  واألسوبدة ودليدل الدرافل لنبدوة نبيندا  سوبة عدن ذلدك للدهواألللمعاد اجلسماين بل اللائل باستعالته 

 ،مهدالبسدطة يف الوقدئ نفسده لادي يفهو ئادوة وافيدة بداملراد لدن سهدة لتدب جمموعدة  وليف ميانه أة خيتار 
 .؟اتبلن بني لل ئلك ال

عداس لدل ديدن ولدلهب  ألةلداة وقوعدا، فيمدا فدرره لنده   ،عيدةقيل له أسئل العلماا عن الاتب املرس وإن
سع إىل الاتب اليت ئنصر دينه وللهبه فالشيعي لتال، يلول لده طدالع )حدق اليلدني  للسديد عبدد اهلل ملدرب، ر  ي  

عوة عوالهم إىل لتبهم الديت يرسدوة رس  ي  إخل وهالا أرباب لل دين أو طالع املراسعات والنو واالستهاد.. 
رملددد العددالي إىل أهددم وأبسدد  لتددب  هبددا اة يتتبددئ العددوام هبددا علددى ديددنهم، ويندددر اة يوسددد عدداس ال بشددرط ي

بني األدلة والدردود؟  ايف للعالي أة يعلد للارنة علميةذلك فلافة األدياة النروري لعرفتها، ولو فرض 
 ؟ فتأللولا لدي اعتبار لتل هل  امللارنة يف سو  العلالا

 الشيخ: يج  أمر العلماء العامّي بالنظر إال إذا خافوا انِرافآ
ظن بنبوة نبينا حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم  أو بذلالة أحدد لدن األئمدة  فمنن )الشيخ  وقال

زيدادة النظدر، وجيدب  -لدع الدتفطن  دل  املسدألة  -صلوات اهلل عليهم فال جيوز لده االقتصدار، فيجدب عليده 
نئددل علددى العلمدداا ألددر  ب يددادة النظددر ليعصددل لدده العلددم إة س خيددافوا عليدده الوقددوم يف خددالف احلددق، ألندده حي

يدخل يف قسم العاس  عن حتصيل العلم باحلق، فذة بلاا  على الظن باحلق أوىل لن رسوعه إىل الشك أو 
 . 1)الظن بالباطل، فنال عن العلم به 

َاحم، ال  لدخولآالمناقشة:   في قسم العاجَلدخولآ في باا الت
ن حتصديل العلدم بداحلق  إذ لدع يرد عليه عدم متالية قولهن )ألنده حينئدل يددخل يف قسدم العداس  عدولبن 

وبعبارة أخرين يدخل يف حمتمل  ،اس خوفهم لن وقوعه يف خالف احلق يدخل يف حمتمل العج  ال يف الع
يف احتمددال لوندده للدلددة للعددرام، إذ اهنددم حيتملددوة وقوعدده يف  للدليددة احلددرام )أي يدددخل ألددرهم إيددا  بددالنظر

                                                           

 .575-545ص 1الشيخ لرئنى األنصاري، فرائد األصول، جممع الفار اإلساللي د قمن ج  1)
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  .و ظن لعتربالنالل وخيافوة، حسب الفرض، ولي   م به علم أ
ن )ألنه حينئٍل يدخل يف باب التد احم  وهدو لدا بدي عليده يف ئعليلده التداين إذ والصعيحن اة يلول 

قددالن )فددذة بلدداا  علددى الظددن بدداحلق أوىل لددن رسوعدده إىل الشددك أو الظددن بالباطددل، فنددال عددن العلددم بدده  
عددن حتصدديل العلددم بدداحلق   )ألندده حينئددل يدددخل يف قسددم العدداس  نولواإلملدداال هددو عدددم صددعة ئعليلدده األ

لفسددة ئدرب النظدر  ن اةه لصلعة النظر واالستهداد ال ئلدارة مبصدلعة اإلذعداة بداحلق، أو فلدل اةه واحلاصلن 
 ال ئلارة مبفسدة الوقوم يف االعتلاد الباطل، بسبب النظر.

 حبم مِتمل العجَ
د الشدمو بدني لونده قدادرا، ، فانده إة ئدردبدالنظر لو فرض دخوله يف حمتمل العج ، فال جيدب ألدر  تنبيآ:

عاقال، أو جمنونا، أو ملدبه ذلدك لدن ملدرائ  التاليدف العالدة، وسدب الفعدو فدذة س يلدم لونه أو   ،س ا، أو عا
حينئٍل دليل على أحد الطرفني وس يوسد أصل حمرز فانه ال يعدو لونه حمتمل التاليف أي ياوة التاليف 

وللبعددث صددلة بددذذة  ،بعبددالت )لاملعرفددة  س جيددب ألددر  بدده رألددحمددتمال، فلدد  وهددو جمددري الددربااة، فددذذا س جيددب 
 ئعاىل. اهلل

*  *  * 
وسوها، لتلوية لا ذلرنا  لن انعلاد سقة العلالا على رسوم اجلهال للعلماا يف األصول لدالفروم،  اذكر
 لرد ذلك )درستاة . وسوها، واذلر 

ُال  بنعددو الواسددب املطلددق أو املشددروط، هددل الواسبددات بالنسددبة للشددرائ  العالددة للتاليددف،  :تمرينههيسهه
 )درسة واحدة  ؟ليلوالد

ُال   لا الفر  بني بناا العلالا وسقمم؟ وأي لنهما ينطبق على امللام؟ وليف؟ )درستاة . :رخرس
 وصلى اهلل على مِمد والآ ال اهرين
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