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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 حول وال أمجعٌن، أعدائهم على الدائمة األبدية واللعنة األرضٌن يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبٌن وآلو زلمد على والسالم العادلٌن، والصالة رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال
 االستنباط مبادئ

 دعوٰي ان الرجوع للفقيو يف ادلوضوعات ليس من باب التقليد
نعم اذا اخرب اجملتهد عن كون ادلائع مخراً، أو عن إصابة عٌن النجاسة لو إخباراً حسيًا، جاز االعتماد على إخباره إاّل أنو ال من باب ): وقال يف التنقيح

التقليد بل دلا ىو الصحيح من حجية خرب الثقة يف ادلوضوعات اخلارجية ، ومن مثة وجب قبول خربه على مجيع ادلكّلفٌن وإن مل يكونوا مقّلدين لو كسائر 
 (اجملتهدين

  :ادلناقشات 
: ىناك مناقشات عديدة ديكن ان يناقش هبا ىذا الكالم : اقول  
 الرجوع يف احلسيات للعامل هبا ، تقليٌد لغًة وعرفاً وحسب الروايات - 1

.ان الرجوع اليو حيٰت يف احلسيات ، تقليد اذا اعتمد عليو دون سؤالو عن الدليل : اوالً   
سواءاً أكان  ويدل علي ذلك اللغة والعرف والروايات ، فان الظاىر منها ان التقليد ىو االخذ بقول الغًن متابعًة لو ، او العمل عن استناد ايٰل قول الغًن

.قول الغًن ناشئاً عن حس او عن حدس ، امنا ادلالك االستناد لو واالعتماد عليو دون السؤال والتثبت عن وجهو ودليلو   
 معنيا التقليد

:ان التقليد لغة وعرفاً يراد بو احد امرين : توضيحو  
  اقتفاء االثر وادلتابعة دون ادلطالبة بالدليل–ا 

 ان يقفو إثره ويتبع أَثـََره ، اي ان يعمل كما يعمل او يقول كما يقول او يعتقد كما يعتقد احتذاءاً بو و متابعة وتقليداً ، وىذا ىو ادلعيٰن العريف ايضاً :االول
.اذ يقال دلن حاكٰي اصوات الغًن او حركاهتم انو قّلدىم ، كما يقال للبضاعة اهنا تقليد او مقلده فيما اذا حاول صانعها زلاكاة النموذج االصلي   

. ولعل ىذا ادلعيٰن ىو ادلنسبق لالذىان العرفية اوالً بالذات ، دون الثاين وان صّح   
  وضع قالدة ادلسؤولية يف عنق الغًن– ب 

 .  ان جيعل يف عنق الغًن قالدة ، كما لو قّلده وسام الشرف :الثاين 
(صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )فقلدىا رسول اهلل" جعلتها يف عنقو ، ويف حديث اخلالفة  : قّلدتو قالدة ): وقال يف رلمع البحرين  "  (عليو السالم  ) علياً  

(اي الزمو هبا اي جعلها يف عنقو وواله امرىا   
.والظاىر انو غفل عن ادلعيٰن االول فلم يذكره رغم انو احد ادلعنيٌن بل ىو االظهر عرفاً لدٰي االطالق : اقول  

فتواه او خربه  )علٰي قول الغًن سواء كان قولو ناشئاً عن حدس او عن حس ؛ فانو جيعل قولو  وكال ادلعنيٌن ينطبق علٰي االلتزام او االستناد واالعتماد
كالقالدة يف عنقو فيلزمو هبا وحيّملو مسؤوليتها امام اهلل ويربئ ذمتو بذلك ، كما انو يقفو اثر ذلك القائل ويتبع قولو سواء أكان عن حدس او عن  (كليهما 

.حس ، بل كونو عن حس اويٰل باالتباع والتقليد ووضعو يف عنقو لكون احلس عادة قطعياً ولقلة اخلطأ فيو عكس احلدس الذي ىو ظين عادة ولكثرة اخلطأ فيو  
أن التقليد عنوان من عناوين العمل وطور من أطواره ،  وىو االستناد اىل قول : والتحقيق  ): ويؤكد ما ذكر ما انتخبو التنقيح بنفسو يف معيٰن التقليد قال

الغًن يف مقام العمل ، بأن يكون قول الغًن ىو اّلذي نشأ منو العمل وأنو السبب يف صدوره ، فإن ادلّقلد يف أعمالو يّتكي ويستند اىل قول الغًن فهو ادلسؤول 
                                                             

  349 ، ص67 ، م1ج- شرح العروة -  
.او االستناد يف العمل او االلتزام بالعمل بقول الغًن ، والفرق يف االقوال من جهة اشرتاط االعتماد عليو دون سؤالو عن وجهو -    
 .او العمل بقول الغًن -  
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 (عن وجهو دون العامل ادلقّلد 
...ان يكون منشأ العمل ىو قول الغًن وانو السبب يف صدوره واتكاء ادلقلد علٰي قولو: فادلالك يف التقليد اذن : اقول  اخل ، ومن الواضح انو ال فرق يف  

.بالفتوٰي بال وجو  (القول)عن حس او حدس فان ادلنشأ للقول ال مدخلية لو يف صدق التقليد ، فتخصيص  (قولو)صدق ذلك بٌن كون   
 :بل يؤكده قولو بعد ذلك 

تقلد السيف أي القى : ويرشدك اىل ذلك مالحظة اللغة ، حيث إن التقليد مبعىن جعل الشخص أو غًنه ذا قالدة فيقال : معيٰن التقليد حبسب اللغة  )
صلى اهلل  )قلدىا رسول اهلل: " محالتو يف عنقو ، ومنو تقليد البدنة يف احلج ألن معناه أنو عّلق بعنقها النعل ليعلم أهنا ىدي فيكف عنها ، ويف حديث اخلالفة 

، اي جعلها قالدة لو ، فمعىن أن العامي قّلد اجملتهد أنو جعل أعمالو على رقبة اجملتهد وعاتقو وأتى هبا استناداً اىل  (عليو السالم  ) علياً  (عليو وآلو وسلم 
(فتواه ، ال أن معناه األخذ أو اإللتزام أو غًن ذلك من الوجوه ، لعدم توافق شئ من ذلك مع معىن التقليد لغة بال وجو بل ىو تعريف  (فتواه)و ختصيصو بـ  

باألخص ، و يظهر ذلك من التدبر يف ادلعيٰن اللغوي لو الذي ذكره فانو يظهر منو بوضوح عدم اعتبار كون االستناد ايٰل خصوص فتواه فقط بل مطلق االستناد 
.ايٰل قولِو وجعلو يف عنقو كالقالدة، من غًن فرق بٌن كون قولو عن حس او عن فتوى   

  صدق التقليد باحلمل الشائع وجداناً 
 باّن – كما لو رأٰي كوكب ادلشرق او آثار السًن يف الرمال او ما أشبو –ويدلك علي ذلك كلو الوجدان ؛ فان اخلبًن يف الصحراء لو اخرب عن حس 

الطريق ىو ىذا من غًن ذكر دليلو ومستنده مع علمنا بانو خيرب عن حس ، فانو يصدق باحلمل الشائع الصناعي علينا اننا قلدناه لو استندنا ايٰل قولو فعملنا 
.كما قال، كما يصدق لو اخرب عن حدس فعملنا هبا قال اننا قلدناه ، بوزاٍن واحٍد   

  .أن التقليد أخذ فتوى الغًن للعمل بو: منها: قد عّرف التقليد بوجوه): وبذلك ظهر ان قول بعضهم 
 .ختصيص بال سلصص و تفسًن باالخص   (أنو االلتزام بالعمل بفتوى الغًن وإن مل يعمل بو بعد وال أخذ فتواه:  ومنها

يف اصطالح أىل العلم قبول قول الغًن من غًن دليٍل ، ُُسّي بذلك ألن ادلقّلد جيعل ما يعتقده من قول الغًن من " التقليد"و): ولذا قال يف رلمع البحرين 
عن ُساع وحس من  (بكذا  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )َحَكَم رسول اهلل  )من غًن فرق بٌن ان يكون قول الغًن مثالً  (حقٍّ وباطل ِقاَلدًة يف عنق من قلَّده
 .القائل او عن حدس منو واجتهاد

 داللة الروايات علي مشول التقليد دلا كان عن حس 
 :  كما يدل علي ما سبق الروايات 

قّلدتك ديين ، فألقى اهلل عز وجل حٌن ألقاه فأخربه أّن جعفر بن : قالت ... دخلت أُّم خالد العبدية على أيب عبداهلل : " رواية ايب بصًن، قال ): ومنها 
  (" زلّمد أمرين وهناين

او هنيو ليس عن حدس و اجتهاد بل ىو عن حس اما وراثة او عرب النقر يف االُساع والنكت يف القلوب او   (عليو السالم  )ومن الواضح ان االمر االمام 
.النظر يف عمود النور او يف الصحيفة او شبو ذلك   

يازلمد : " قال يل أبو احلسن : ما رواه الكليين عن علي بن زلمد ، عن سهل بن زياد عن ابراىيم بن زلمد اذلمداين عن زلمد بن عبيدة قال  ): ومنها
إن : مل أسألك عن ىذا ، فلم يكن عندي جواب أكثر من اجلواب األول ، فقال أبو احلسن : قّلدنا وقّلدوا ، فقال : قلت : انتم اشّد تقليداً أم ادلرجئة؟ قال

                                                             

 58 ، معىن التقليد ، ص1ج- شرح العروة -  
 .نفس ادلصدر السابق -  
 .ادلقصود حبسب االرتكاز العريف -  
 58، معىن التقليد، ص1ج-شرح العروة -  
 ، باب ما اولو القاف132، ص 3ج- رلمع البحرين-  
 . ، التقليد ادلذموم وبيانو ۸۰ص - بيان الفقو -  
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 (" مث مل تقلدوه فهم اشد منكم تقليداً  وقلدوه ، وانتم نصبتم رجال وفرضتم طاعتو ادلرجئة نصبت رجالً مل تفرض طاعتو
ال يراد منو خصوص اتباعو يف حدسياتو و فتاواه بل اتباعو مطلقاً سواء أقال عن حدس ام عن حس خاصة مبالحظة ان  (قّلدوه  )و من الواضح ان 

ادلرجئة وسائر ادلنحرفٌن وائمة الضالل اليطالبون االتباع باتباعهم ، من غًن مطالبة بالدليل ، يف خصوص حدسياهتم بل يف حسياهتم ايضاً ، بل يعدون 
مث اال ترى ان السلطان او قائد اجليش او الشرطة يريد إتّباعو واقتفاء اثره والعمل بقولو استناداً اليو سواء َأَحَدَس بان فالناً .. سلالفتهم يف حسِّياهتم اسوأ واشد

 جاسوس مثالً ام رآه يتجسس او ُسعو ؟
 ادلة الرجوع للغًن اعم شلا ورد فيو لفظ التقليد- 2

  كي يستند اىل عدم صدق التقليد  ان ادلة التقليد مبعىن الرجوع اىل الغًن ال عن معرفٍة بدليلو وبرىانو ، غًن منحصرة فيما وردت فيو ىذه الكلمة:ثانياً 
على قبول من اخرب عن حس ، على فرض التنزل ، بل ان ادلة التقليد عديدة ، وال يضر عدم صدق بعضها جبواز الرجوع اىل من استند يف قولو اىل احلس مع 

 :صدق البعض اآلخر 
 من ادلة التقليد رجوع اجلاىل للعامل- أ

على الواصل العارف عن  (العامل  )فمن ادلة التقليد ، بل ىو عمدهتا ، ان رجوع اجلاىل للعامل فطري وىو من ادلستقالت العقلية ، وال ريب يف صدق 
.حس وعدم احنصار صدقو يف الواصل اىل ادلطلب عن حدس   

 (الفقيو  ) ومن ادلتو ما ورد فيو لفظ –ب 
على العامل بادلسألة  (الفقيو  )وال ريب يف صدق  (الفقيو : ليتفقهوا ، ويف بعض الروايات : كـ)ومن ادلة التقليد ما ورد فيو لفظ الفقيو او احدى مشتقاتو 

فهو فقيو بقول  (عليو السالم  )احلكم مباشرة فانو فقيو هبا ولو علم مجلة كثًنة من ادلسائل عن ُساع منو  (عليو السالم  )عن حس كما لو ُسع من االمام 
عرفاً ولغة ، وال حقيقة شرعية للفقو والفقيو بل غاية االمر  (فقيو  )مطلق ، وكما فيمن احاط بادلسائل الفقهية كلها على حسب رجوعو للرسائل الفقهية فانو 

.انو حقيقة فقهائية فيمن استنبط االحكام عن ادلتها التفصيلية   
ان الفقو يف اللغة الفهم ، وانو كذلك لدى العرف ، وان الروايات اطلقت الفقيو دون عناية ومسازلة ، على العامل بادلسائل بقول : ويدلك على ذلك 

اذ ال ريب انو ال يراد بالفقو ما كان عن اجتهاد واستنباط وحدس  (من إّّتر بغًن فقو فقد ارتطم يف الربا  ) : (عليو السالم  )مطلق ، ومنها قول امًن ادلؤمنٌن 
. او قراءة او شبو ذلك  (من معصوم او فقيو  )بل ِصرف ادلعرفة بادلسائل وان كانت عن ُساع   

 ..وللحديث صلة 
 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى

                                                             

 .أي مل يروه واجب االطاعة -  
 .اي رأيتم واعتقدمت انو مفروض الطاعة -  
 . ، التقليد ادلذموم وبيانو ، فلًناجع ألمهية حبوثو ۸۰ص - بيان الفقو -   
  .(مث مل تقلدوه  ) (عليو السالم  )وكذا عكسو يف قولو -  
 .اي التقليد -  


