
 (1) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

رفع الريبة عن اتباع 
 الفقهاء يف زمن الغيبة

  

 

 إصدار

 شعبة البحوث والدراسات



 (2) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

 

  

 

 

 

 رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة. الكتاب:
 بة.وحدة التأليف والكتا الكاتب:

 الشيخ علي املاجدي. التصميم واإلخراج الطباعي:
 الثانية. الطبعة:

 1000 عدد النسخ:
 

 
 م2015 تشرين الثاينهـ / 1437 صفر اخلريشهر 



 (3) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني الذي أيد هذا الدين باألئمة املعصومني وحفظه بالعلامء 

املجتهدين وجعلهم قدوة للقارصين والصالة والسالم عىل النبي األمني سيدنا 

 .رينالطاهحممد وعىل آله الطيبني 

؛ فهو اجلامع ملا قبله، الناسخ ملاا سابقه، الاذي ال خاتم الرساالتهو  اإلسالم

َا النَّاُس إِِّني َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم ََجِيًعا﴾ دين بعده.. قال تعاىل: ﴿ُقْل َيا َأُّيه
فيه مان  (1)

األخااالم مااا يصاامن عااال، العباااد، وماان الت اايعات مااا فيااه عااال، الاادنيا 

لكالي أاٍ م مان أاحو  حيااة أضحت ال يعة عامة ومستوعبة واآلخرة، حتى 

ة يف دنياه وأخراهاخلا اإلنسا  ة والعامَّ بحيث ال تقع حادثاة  يف َجياع األقطاار  عَّ
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ْلنَاا َعَلْياَ  اْلكَِتااَب  :قاال تعااىل ر واألحاوال إالَّ وهلل فيهاا حكامواألعصا ﴿َوَنزَّ

 َوُهًدى َوَرْْحَةً 
م
ء ى لِْلُمْسلِِمنَي﴾ تِْبَياًنا لُِكلي ََشْ  .(1)َوُبْ َ

نًا عميًا، وأسمع به أذاناًا أعي( ففتح به هذه ال يعة التي بعث هبا حممدًا )

َ، به قلوبًا غلفًا.  ُعاًم، وََشَ

ية اتصااافها باااخلُلود املتميفياال يف نااو  النباايي اإلسااالمريعة اوماان خصااائش ال اا

 :تعاىلقوله يف  القرآ نشَّ عىل ذل   قدالنبييني و ( خاَتمَ )

ْن َرُسوَل اهللَِّ َوَخاَتَم النَّبِييانَي ﴾ ﴿َما
د  َأَبا َأَحدم ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِ ، ناام (2)َناَ  حُمَمَّ

َأْنَمْلُت َلُكْم ِديانَُكْم َوَأْمَْماُت َعَلاْيُكْم نِْعَمتِاي  اْلَيْومَ ﴿ :تعاىلنشَّ عىل ذل  قوُله 

 .(3)ِدينًا﴾ اإلسالمَوَرِضيُت َلُكُم 

وبام انه خاتم الرساالت حفظه بٍئمة معصومني يادافعو  عان تٍويلاه ناام دافاع 

عن تنزيله ولئال يكو  الدين َشعاة لكال وارد فتتعادد القاراءات ( النبي )

                                                           
 .89( سورة النحل: 1)

 .40( سورة األحزاب: 2)

 .3( سورة املائدة: 3)



 (5) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

راءات وختتلف األنظار نام هو حال املسالمني الياوم حتاى وعالت احلالاة اىل قا

ته بوعامة عطتاه عاورة مان الساادية وعاموأ اإلسالمم وهة أوهت عورة 

 اإلرهاب.

ئماة من نعمة حصور املعصوم مل يرتك األ األمةيبة وحرما  وبعد حصول الغَ  

 بٍوعااف اً أخاعانفس الغاياة املتقدماة فعيناوا أام ألا تباعهم سادًى أ ()

 تطبيقااً بسحاأم والرجوع إلايهم  هموأمرووجبوا عىل أيعتهم إتباعهم معينة وأ

ٍَُلوْا ل ال اارع لام يكلفناا ف (1)ْنِر إِ  ُنناُتْم الَ َتْعَلُماوَ ﴾الذي  أهلقوله تعاىل: ﴿َفاْس

حتى نجتهد وندرك ما أدرنوه بعد عنااء  االجتهادآلة  لتحصيلبالسعي املقدس 

واساتفتائهم إليهم يف امل كالت  بل انتفى بالرجوعوأدة ملا يف ذل  من امل قة 

 وإدراناه يفتوننا بام جااء عان اهلل ورساوله نال بحساه فهماه واساتنبا هو فيها

االهواء  وذل  لكي ال تتفرم نلمة املسلمني وال يكونوا لقمة سائغة ألعحاب

 .األمةما  هذه غراض امل بوهة فيكو  العلامء عامم أواأل
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لنااا عااج األجيااال فجاادوا واجتهاادوا وأاامروا  حتااى قاااموا بليصااال الاادين

ألساساية مان املساائل اليحفظوا لنا هذا اخلري الكبري ماريا  النبياني، لاذا عاار 

( هي مسٍلة الرجوع يف التقلياد البيت ) أهليبتني عليها فكر مدرسة  التي

 حكاااماألإىل ْحلااة رواياااوم، و ااالب مدرسااتهم، واملجتهاادين يف اسااتنبا  

قصاية مان قصاايا االرتباا  العما   أهام(، وهاذه ال عية مان أقاواأم )

 (.باإلمام املهدي )

يف وجوب رجوع الناس اىل الفقهاء بحجج  نه قد ظهر يف زماننا من ي ك أ الا إ

خمدوأة ومغالطات مموهة قد ساقها قبلهم بعا  الادخالء واملندساني حمااولني 

ال اارع املقادس  أمارالتاي عايلة ورعية األااألماة لارتك قيادواا ال ابذل  جار 

 .باتباعها

لااذا وماان منطلااو املسااحولية َشعاات وحاادة التااٍليف يف أااعبة البحااو  

لقسم ال حو  الدينة يف العتبة احلسينية املقدسة بكتاباة هاذا  ةوالدراسات التابع

 بقدر ما ناا  القصاد معمقاً  استداللياً  الذي مل يقصد منه ا  يكو  بحيفاً البحث، 

 جابة عن بع  التساؤالت التي حتوم حول فكرة التقليد.األ منه



 (7) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 لباوالقعاملنا بٍحسن ونسٍل اهلل ا  حيفظ أمتنا من مصالت الفتن وأ  يتقبل أ

﴾ إالا اَل َينَفُع َمال  َواَل َبنُوَ  *  َيْومَ ﴿  . (1)َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلهم َسلِيمم
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  اإلسالممنزلة العلماء يف 

 

 

قد جرت سنة اهللا تبارك وتعاىل عىل جعل يف نل زما  فارتة مان الرسال بقاياا 

ياو  العلم، يدعو  من ضلا إىل اأدى، ويصجو  منهم عىل األذى، حي أهلمن 

العمى، فكم من قتيال إلبلايس  أهلبكتاب اهلل املوتى، ويبرصو  بنور اهلل تعاىل 

هم عىل الناس، وما أقابح أثرقد أحيوه، ونم من ضال تائه قد هدوه، فام أحسن 

 الناس عليهم.  أثر

ينفااو  عاان نتاااب اهلل تعاااىل حتريااف الغااالني، وانتحااال املبطلااني، وتٍوياال 

ة البدعاة، وأ لقاوا عناا  الفتناة، فهام خمتلفاو  يف ني الاذين عقادوا ألويااهلاجل

الكتاب، خمالفو  له، يقولو  عاىل اهلل تعااىل بغاري علام. يتكلاماو  باملت اابه مان 

 الكالم، وخيدعو  اجلهال بام ي بهو  عليهم، فنعوذ باهلل من فتن املصلني.
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، أ  مصابيح الدجى وأئمة اأدى قد أعىل اهلل منزلتهم، ورفع أٍهنم وال أ 

ِذيَن ُأوُتاوا اْلِعْلاَم  يْرَفعِ ﴿ ِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَّ ﴾اهللَُّ الَّ ، ومان يرفاع اهلل (1)َدَرَجااتم

 فمن خيف ؟!

العلام، وال لاذنر ماا أام مان حقاوم، وال  أهلواملجال ال يتسع لذنر مكانة 

يف ذلا  املصانفات  اإلساالم أهالحل د النقول املٍثورة يف فصلهم، وقد عنف 

 ههنا إأارات: وحسبناوحدييفًا، قدياًم 

ِذيَن اَل  ﴿ُقْل  :قال اهلل تعاىل  ِذيَن َيْعَلُموَ  َوالَّ ااَم َهْل َيْسَتِوي الَّ ُر  َيْعَلُموَ  إِنَّ َيَتاَذنَّ

 يعة باني النااس يف العارم واجلانس ات الاوا ، فانظر نيف َسا(2)ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾

 .واللو  ثم جعلت أعل التمييز مبنيًا عىل العلم

 -( ألماري املاحمنني عا  ) وينسه -العلم  أهلوهذا املعنى نظمه بع  

 قال:
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 اواءُ اااواألما حا م آدم  اوهااااااأب       أنافاُء        جهة التميفالالناُس من 

 والاااامءُ ني اااافالط يفاخرو  به        رف    اأعلهم أ أُم يف فلْ  يكن

 هدى أدالءُ اااست اأدى ملنعىل         م   اإهن العلم هلالفصل إالَّ ألما 

َوَقاااَل احْلَْماُد هللَِِّ  ِعْلاامً آَتْينَا َداُووَد َوُساَلْياَمَ   ﴿َوَلَقدْ  :وإذا تٍملت قول اهلل تعاىل

ْن ِعَباِدِه  َلنَا َعىَل َنيفرِيم مي ِذي َفصَّ ، بدا ل  فصل العلم عاىل نيفاري مان (1)املُْْحِمننَِي﴾الَّ

اهلل تعاااىل آتااى داود وسااليام  ماان نعاام الاادنيا واآلخاارة مااا ال نعاام احلياااة، فاال  

العلام ليباني أناه األعال يف  ينحرص، ومل يذنر من ذل  يف عادر هاذه اآلياة إالا 

( ماا مل َجاع اهلل لاه والبناه ساليام  )فقاد وذل  من آثار علمه.  نلها،النعم 

اَلنَا وأأارا  مها أيصا إىل هذا املعنى بقوأام: ﴿احْلَ  ،جيمعه ألحد اِذي َفصَّ ْماُد هللَِِّ الَّ

ْن ِعَباِدِه املُْْحِمننَِي﴾ َعىَلٰ َنيفرِيم مي
، عقيه قوله: ﴿آتينا داود وسليام  علااًم﴾، وماا (2)

ا إياه وأ  سبه التفصيل هو العلم، وقد نا  ٍمهما  آت  يفهم من ذل  أهنام أكراً 

اَم آَدَم دم عىل املالئكة نام يف قول اهللآالعلم هو السبه يف تفصيل   تعااىل: ﴿َوَعلَّ

                                                           
 .15سورة النمل:  1))

 .15سورة النمل: ( 2)



 (11) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 إِ  ُننااُتْم 
ِ
ااُحاَلء  َهٰ

ِ
ٍَْساااَمء َهااا ُثاامَّ َعَرَضااُهْم َعااىَل املاََْلِئَكااِة َفَقاااَل َأنبُِئااوِِّن بِ اأْلَْساااَمَء ُنلَّ

 ، فكا  العلم من مقومات تكريمه ومن محهالت استخالفه.(1)َعاِدِقنَي﴾

ساتعمره فيهاا لعبادتاه خليفاة يف هاذه األرض وا اإلنسا واهلل تعاىل إنام جعل 

 ه واجتنااب هنياه، وذلا  يتوجاه يف َجياع أاحو  احليااة، والأماروحده بلقاماة 

أو النهاي اإلأاي إالا العلاامء. فاال  ماريمل  جوابًا عوابًا يبني حمل فعالم مان األ

ر هبام غاري اوأعحاب السيادة، نام فسا مرالريادة وأويل األ أهلغرو أ  يكونوا 

ُساوَل َوُأْويِل  َيا﴿ :واحد قول اهلل تعاىل يُعاوْا الرَّ
اِذيَن آَمنُاوْا َأ ِيُعاوْا اهللاَ َوَأ ِ َا الَّ َأُّيه

ُساوِل إِ  ُنناُتْم ُتْحِمنُاوَ  بِااهللاِ  مراأل وُه إىَِل اهللاِ َوالرَّ  َفُرده
م
ء ِمنُكْم َفلِ  َتنَاَزْعُتْم يِف ََشْ

ٍِْوياًل﴾ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِ  َخرْي  َوَأْحَسُن َت
(2) . 

 ويف هذا املعنى قول من قال:

 لتحكم العلامءُ وعىل امللاوك               إ  امللوك ليحكمو  عىل الورى 
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خبار التاي تباني مقاام وسامو مارتبتهم األوقد ورد يف فصل العلامء الكيفري من 

به السيد العاامل العاباد أباو جعفار  َ  دا   تذنر، ومن ذل  ما َح أأهر من أوهي 

، بسانده عان ايب احلسان بان عا  ()ب احلسايني املرع ا مهدي بن أيب حر

(: مان ناا  مان أايعتنا (، قال: قال ع  بان أيب  الاه )العسكري )

عاملا ب يعتنا فاٍخر  ضاعفاء أايعتنا مان ظلماة جهلهام إىل ناور العلام الاذي 

العرعاات،  أهالحبوناه به جاء يوم القيامة عىل رأسه تا  من نور يصئ جلميع 

ياا عبااد اهلل » م ألقل سل  منها الادنيا بحاذافريها، ثام يناادي مناادوحلة ال تقو

هذا عامل من تالمذة بع  علامء آل حممد، أال فمن أخرجاه يف الادنيا مان حارية 

جهله فليت بث بنوره ليخرجه من حرية ظلمة هذه العرعاات إىل نزهاة اجلناا  

هال قفاال، أو فيخر  نل من نا  علمه يف الدنيا خريا، أو فتح عان قلباه مان اجل

 .(1)«أوضح له عن أبهة

العاامل نمان »(: ( قال: قال حممد بن عا  البااقر )وهبذا اإلسناد عنه )

معه أمعة تصئ للناس، فكل من أبرص ب معته دعاا بخاري، ناذل  العاامل معاه 
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أمعة تزيل ظلمة اجلهل واحلرية، فكل من أضاءت له فخار  هباا مان حارية أو 

قائه من النار، واهلل يعوضه عن ذل  لكل أعرة ملن نجا هبا من جهل فهو من عت

اهلل عاز  أمارله من الصدقة بامئة ألف قنطار عىل الوجه الذي  أفصلاعتقه ما هو 

مان  أفصالوجل به، بل تل  الصدقة وبال عىل عاحبها لكن يعطيه اهلل ماا هاو 

 .(1) «بةالكعمائة ألف رنعة يصليها من بني يدي 

 (:ل: قال جعفر بن حممد الصادم )( قاوهبذا اإلسناد عنه )

علااامء أاايعتنا مرابطااو  يف اليفغاار الااذي ياا  إبلاايس وعفاريتااه، يمنعااوهنم عاان »

اخلرو  عىل ضعفاء أيعتنا وعن أ  يتسلط عليهم إبليس وأيعته والنواعاه، 

ممن جاهد الاروم والارتك واخلازر  أفصلأال فمن انتصه لذل  من أيعتنا نا  

 .(2)«ن أديا  حمبينا وذل  يدفع عن أبداهنمألف ألف مرة ألنه يدفع ع
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، باااب ثااواب 8لباااب ، نتاااب العلاام، ا5/  2. البحااار، 221/  343، ( تفسااري االمااام العسااكري 2)

 .8اأداية والتعليم، احلديث 
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(: يقال للعابد يوم القياماة: ( قال: قال ع  بن موسى الرضا )وعنه )

 اجلناة. ويقاالنعم الرجال ننات مهتا  ذات نفسا  ونفيات محنتا  فادخال »

أُّيا الكافل أليتام آل حممد اأادي لصعفاء حمبيهم ومواليهم قف حتى  للفقيه: يا

 وفئامااً  فيقف فيدخل اجلناة معاه فئامااً  من ،ذ عن  أو تعلم ت فع لكل من أخ

الذين أخاذوا عناه علوماه وأخاذوا عمان أخاذ  وهم -قال ع اً  حتى - وفئاماً 

عنه وعمان أخاذ عمان أخاذ عناه إىل ياوم القياماة، فاانظروا نام رصف ماا باني 

 .(1)«املنزلتني

واليتنا يوم  أهلويٍيت علامء أيعتنا القوامو  بصعفاء حمبينا »( قال: وعنه )

القيامة واألنوار تسطع من تيجااهنم، عاىل رأس نال واحاد مانهم تاا  هبااء قاد 

انبيفاات تلاا  األنااوار يف عرعااات القيامااة ودورهااا مساارية ثالثامئااة ألااف ساانة، 

ف عاع تيجاهنم ينبث فيها نلها فال يبقى هناك يتيم قد نفلوه ومن ظلمة اجلهال 

لاو ب اعبة مان أناوارهم، فارفعتهم إىل علموه ومان حارية التياه أخرجاوه إال تع

العلاو حتاى حتاااذي هبام فااوم اجلناا ، ثام يناازأم عاىل منااازأم املعادة يف جااوار 

                                                           
 .198( مسند االمام الرضا، ال يخ عزيز اهلل عطاردي، ص1)



 (15) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

رة أئماتهم الاذين ناانوا إلايهم يادعو ، وال يبقاى اأستادُّيم ومعلميهم وبحصا

ناعه من النواعه يصيبه من أعاع تل  التيجا  إال عميات عيناه وأعامت 

من أه النريا ، فيحملهم حتاى يادفعهم  أأديه أذنه وأخرس لسانه وحتول عل

 .(1)«إىل الزبانية فيدعوهنم إىل سواء اجلحيم

( (: إ  حمبااي آل حممااد )وقااال أيصااا أبااو حممااد احلساان العسااكري )

مان مواسااة مساانني الفقاراء، وهام الاذين ساكنت  أفصالمسانني مواسااوم 

هنم باادينهم ماان مقاتلااة أعااداء اهلل الااذين يعااريو قااواهمجااوارحهم وضااعفت 

بفقهاه وعلماه حتاى أزال مساكنتهم ثام  أهمويسفهو  أحالمهام، أال فمان قاو

يساالطهم عااىل األعااداء الظاااهرين النواعااه وعااىل األعااداء البااا نني إبلاايس 

( ومردته حتى ُّيزموهم عن دين اهلل يذودوهم عن أوليااء آل رساول اهلل )

ى اهلل اضاالأم، قصاحول اهلل تعاىل تل  املسكنة إىل أيا ينهم فٍعجزهم عان إ

 .(2) (عىل لسا  رسول اهلل ) حقاً  تعاىل بذل  قصاءاً 

                                                           
 .6ص 2( بحار االنوار  1)

 .7ص 2نفس املصدر   2))



 (16) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

(: قااال عاا  باان أيب  الااه وقااال أبااو حممااد احلساان باان عاا  العسااكري )

يف معرفته عىل ناعاه خماالف فٍفحماه  يف دينه ضعيفاً  ( من قوى مسكيناً )

ي، وعا  ولياي، لقنه اهلل تعاىل ياوم يادىل يف قاجه أ  يقاول: اهلل ريب، وحمماد نبيا

هبجتي وعديت، واملحمنو  إخاواِّن، فيقاول اهلل: أدليات  القرآ والكعبة قبلتي، و

باحلجة فوجبت ل  أعاايل درجاات اجلناة، فعناد ذلا  يتحاول علياه قاجه أنازه 

 .(1)«رياض اجلنة

أتااا  أمر( وقااد اختصاام إليهااا (: قالاات فا مااة )وقااال أبااو حممااد )

محمناة ففتحات عاىل  خارىاألا معانادة وأمهدالدين إح أمرفتنازعتا يف َشء من 

، فقالات فا ماة: أاديداً  املحمنة حجتها فاستظهرت عىل املعاندة ففرحت فرحاً 

من فرح ، وإ  حز  ال يطا  ومردته  أأدإ  فر، املالئكة باستظهارك عليها 

من حزهنا، وإ  اهلل عز وجل قال للمالئكة: أوجباوا لفا ماة  أأدبحزهنا عن  

ه املساكينة األسارية مان اجلناا  ألاف ألاف ضاعف مماا ننات بام فتحت عىل هاذ

                                                           
 نفس املصدر.  1))



 (17) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 نة يف نل من يفتح عىل أسري مسكني فيغله معانداً أعددت أا، واجعلوا هذه ُس 

 .(1)«من اجلنا  ميفل ألف ألف ما نا  له معداً 

( وقاد ْحال قال احلسن بن عا  بان أيب  الاه )»(: وقال أبو حممد )

 –رين ضاعفا اإلي  أ  أرد عليا  بادأا ع اإليه رجل هدية فقال له: أيام أحه 

الناعابي يف  مان العلام تقهار فالنااً  أو أفتح ل  بابااً  - يعني ع ين ألف درهم

ين، مارقريت ؟ أ  أحسنت االختيار َجعت لا  األ أهلقريت  تنقذ به ضعفاء 

وإ  أسٍت االختيار خريت  لتٍخذ أُّيام أئت. فقال: يا بن رسول اهلل فيفوايب يف 

 و  ألاف االناعه واستنقاذي ألولئ  الصعفاء من يده قدره عاقهري ذل  

من الدنيا ع ين ألف ألف مرة. فقال: ياا بان رساول اهلل  أنيفردرهم؟ قال: بل 

، الكلمة التي أقهر هباا عادو اهلل وأذوده فصلفكيف أختار األدو  بل أختار األ

الكلمااة عاان أولياااء اهلل، فقااال احلساان باان عاا : قااد أحساانت االختيااار وعلمااه 

وأعطاه ع ين ألف درهم، فذهه فٍفحم الرجل فاتصل خجه باه فقاال لاه إذ 

حرض: يا عبد اهلل ما ربح أحد ميفل ربح  وال انتسه أحد من األوداء ميفل ماا 

                                                           
 .8ص 2(  نفس املصدر:  1)



 (18) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

، وماودة الطيباني مان ، ومودة حممد وع  ثانيااً انتسبت، انتسبت مودة اهلل أوالً 

، ومااودة إخواناا  املااحمنني ربني رابعاااً ، ومااودة مالئكااة اهلل تعاااىل املقااآأااام ثاليفاااً 

مان الادنيا ألاف مارة  أفصال، وانتسبت بعدد نل ماحمن وناافر ماا هاو خامساً 

 .(1)«يئاً هنفهنيئا ل  

  مان ناا  مهاه يف ن ا»(: (: قال جعفار بان حمماد )وقال أبو حممد )

 هم عانهم االبيات يكا أهلالنواعه عن املسانني من أيعتنا املوالني ْحية لنا 

حممد وآله جعل اهلل تعااىل مهاة  أمرف عن خمازُّيم ويبني عوارهم ويفخم ويك 

أمالك اجلنا  يف بناء قصوره ودوره، يستعمل بكل حرف مان حاروف حججاه 

، قوة نل واحاد يفصال عان ْحال الدنيا أمالناً  أهلمن عدد  أنيفرعىل أعداء اهلل 

يعارف الساموات واألرضني، فكم من بناء ونام مان نعماة ونام مان قصاور ال 

 .(2)«رب العاملني قدرها إالا 

                                                           
 ( نفس املصدر.1)

 .10( نفس املصدر ص2)



 (19) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

ماا يقدماه  أفصال»(: (: قال ع  بن موساى الرضاا )وقال أبو حممد )

العامل من حمبيناا ومواليناا أماماه لياوم فقاره وفاقتاه وذلاه ومساكنته أ  يغياث يف 

ماان حمبينااا ماان يااد ناعااه عاادو هلل ولرسااوله، يقااوم ماان قااجه  الاادنيا مسااكيناً 

قجه إىل موضع حمله مان جناا  اهلل، فيحملوناه عاىل واملالئكة عفوف من أفري 

أجنحتهم يقولو  له: مرحبا  وباك  وباك يا دافع الكالب عن األبرار ويا أُّياا 

 .(1)«املتعصه لألئمة األخيار

ملا اجتماع إلياه قاوم مان موالياه واملحباني آلل  -وقال أبو حممد لبع  تالمذته 

ماان  ( إ  لنااا جاااراً ل اهلل )حممااد رسااول اهلل بحرضااته وقااالوا: يااا باان رسااو

النصاب يحذينا وحيتج علينا يف تفصيل األول واليفاِّن واليفالث عىل أمري املاحمنني 

ال ندري نيف اجلواب عنها واخلرو  منهاا؟ فقاال  ( ويورد علينا حججاً )

(: انا أبعث اليكم من يفحمه عانكم، ويصاغر أاٍنه لاديكم فادعا احلسن )

حالء إذا نانوا تجتمعني يتكلماو  فتسامع إلايهم، برجل من تالمذته وقال: مر هب

فيستدعو  من  الكالم فتكلم، وأفحم عاحبهم، وان  غرتاه وفال حاده وال 

                                                           
 .11نفس املصدر ص 1))



 (20) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

فحماه، ٍفتبو له باقية. فذهه الرجل، وحرض املوضع وحرضوا، ونلم الرجل 

رض؟ قاالوا: ووقاع عليناا مان الفار، األوعريه ال يدري يف الساامء هاو، أو يف 

اهلل تعاىل، وعاىل الرجال واملتعصابني لاه احلاز  والغام  الا إيعلمه وال ور ما ال 

  الاذي يف الساموات إمام قاال لناا: اإلميفل ما حلقنا من ال ور. فلام رجعنا اىل 

رضتكم، والاذي امماا ناا  بحا أنيفرمن الفر، والطرب بك  هذا العدو هلل نا  

مماا  أأادلغام مان احلاز  وا -من ال ايا ني  - بليس وعتاة مردتهإنا  بحرضة 

 .(1).«نا  بحرضوم

  

                                                           
 .12/  1، االحتجا : 11/  2، بحار االنوار 353(: صم العسكري )( تفسري االما1)



 (21) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

 دور الفقهاء يف زمن الغيبة 

 

(، ففاي الرواياة يتٍند دور العلامء يف زمن غيبة اإلماام عااحه الزماا  )

( مان العلاامء لوال من يبقى بعد غيباة قائمناا )»(: عن اإلمام اأادي )

ذين لصاعفاء الداعني إليه، والدالني عليه، والذابني عن دينه بحجاج اهلل، واملنقا

ارتاد  عباد اهلل من أباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواعه، ملا بقي أحاد إالا 

 . (1)«عن دين اهلل

إ ا ماان تكفاال بٍيتااام آل حممااد »( قااال: وورد أ ا اإلمااام حممااد التقااي )

(، املنقطعاااني عااان إماااامهم، املتحاااريين يف جهلهااام، األُ اء يف أيااادي )

أعادائنا فاساتنقذهم مانهم، وأخارجهم مان  أيا ينهم ويف أيدي النواعه من

ام، ودليال  حريوم، وقهر ال يا ني برْد وساوسهم، وقهر الناعبني بحجاج رهبا

                                                           
 .2087، عفحة 3( ميزا  احلكمة جزء 1)



 (22) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

من فصل السامء عىل  ٍنيفراملواقع، ب ٍفصلأئمتهم، ليفصلو  عند اهلل عىل العباد ب

األرض والعرض والكريس واحلجه، وفصلهم عىل هذا العابد نفصال القمار 

 .(1)«أخفى نونه يف السامءليلة البدر عىل 

رجل ( قلت أليب عبد اهلل )»الكايف( عن معاوية بن عامر قال:  أعولويف )

راوية حلدييفكم يبث ذل  يف الناس وي دده يف قلوهبم وقلوب أيعتكم، ولعاَل 

؟ قال: الرواية حلدييفنا ي د أفصلعابدًا من أيعتكم ليست له هذه الرواية، أَُّيام 

 .(2)«من ألف عابد أفصلبه قلوب أيعتنا 

ومن ذلا  ماا حاد  باه السايد العاامل العاباد أباو جعفار مهادي بان أيب حارب 

(، بساانده عاان ايب حممااد احلساان باان عاا  العسااكري احلساايني املرع اا )

 ( أنه قال:( عن رسول اهلل )(، قال حدثني أيب عن آبائه ))

عان إماماه وال من يتم اليتيم الذي انقطع مان أماه وأبياه ياتم يتايم انقطاع  أأد»

 يقدر عىل الوعول إليه وال يدري نيف حكمه فيام يبتىل به من َشائاع ديناه، أالا 

                                                           
 .116(: (  تفسري اإلمام العسكري )1)

 .116( ص تفسري اإلمام احلسن العسكري )  2))



 (23) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

ب يعتنا املنقطع عن م اهدتنا  اهلبعلومنا، وهذا اجل فمن نا  من أيعتنا عاملاً 

يتاايم يف حجااره، أال فماان هااداه وأرأااده وعلمااه َشيعتنااا نااا  معنااا يف الرفيااو 

 .(1) «األعىل

ن أيب حممد احلسن بن ع  العسكري قال: قال احلسني بن عا  وهبذا اإلسناد ع

قطعته عنا حمنتنا باستتارنا فواسااه مان علومناا التاي  يتيامً من نفل لنا »(: )

سقطت إليه حتى أرأده وهداه قال اهلل عاز وجال: أُّياا العباد الكاريم املاوايس 

عادد نال حارف ألخيه أنا أوىل بالكرم من ، اجعلوا له ياا مالئكتاي يف اجلناا  ب

 .(2) «النعيمعلمه ألف ألف قرص وضموا إليها ما يليو هبا من سائر 

قااال »( قااال: وهبااذا اإلسااناد عاان أيب حممااد احلساان باان عاا  العسااكري )

احلسني ابن ع  فصل نافل يتيم آل حممد املنقطاع عان موالياه الناأاه يف رتباة 

                                                           
 . 6/  1االحتجا : ( 1)

 4: 2، بحاار األناوار 16: 1جاا  ، االحت218،  341(: التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري ) 2))

 ، أأار إىل بع  احلديث.137،  180: 8، و 5، 



 (24) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

افال يتايم يطعماه اجلهل خيرجه من جهله ويوضح له ما اأتبه عليه عىل فصال ن

 .(1) «السهاويسقيه نفصل ال مس عىل 

(: فقيه واحاد قال موسى بن جعفر )»( باإلسناد املتقدم قال: وعنه )

 أأادمن أيتامنا املنقطعني عنا وعن م اهدتنا بتعليم ما هو حمتاا  إلياه  ينقذ يتيامً 

عىل إبليس من ألف عابد أل  العاباد مهاه ذات نفساه فقاط وهاذا مهاه ماع ذات 

 أفصالنفسه ذوات عباد اهلل وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فلاذل  هاو 

 .(2) «عند اهلل من ألف عابد وألف ألف عابدة

(: من تكفل بٍيتام آل حممد قال حممد بن ع  اجلواد )»( قال: وعنه )

املنقطعني عن إماامهم املتحاريين يف جهلهام األساارى يف أيادي أايا ينهم ويف 

ه مان أعادائنا فاساتنقذهم مانهم وأخارجهم مان حاريوم وقهار أيدي النواع

ال يا ني برد وساوسهم وقهر الناعبني بحجج رهبم ودالئل أئمتهم ليحفظاوا 

من فصل السامء عاىل األرض والعار   ٍنيفراملوانع ب ٍفصلعهد اهلل عىل العباد ب

                                                           
 .3ص 2بحار االنوار  ( 1)

 . 8/  1( االحتجا  : 2)



 (25) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

والكريس واحلجه عىل السامء، وفصلهم عىل العبااد نفصال القمار ليلاة البادر 

 .(1) «عىل أخفى نونه يف السامء

لااوال ماان يبقااى بعااد غيبااة »(: ( قااال: قااال عاا  باان حمماد )وعناه )

( من العلامء الداعني إليه والدالني عليه والذابني عن دينه بحجج قائمكم )

اهلل واملنقذين لصعفاء عباد اهلل من أباك إبليس ومردته ومان فخااخ النواعاه 

ن اهلل، ولكنهم الذين يمسكو  أزماة قلاوب ضاعفاء ارتد عن دي ملا بقي أحد إالا 

و  عناد اهلل عاز فصالال يعة نام يمس  عاحه السفينة سكاهنا، أولئ  هم األ

 .(2) «وجل

  

                                                           
 . 9/  1( االحتجا  : 1)

 نفس املصدر. 2))



 (26) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

 للمرجعية الشرعية األمةخطر فقدان 

 

هبم اتصح من الروايات السابقة والتي تبني فصل العلامء خطورة الدور املنا  

زاد فيها  األزما  التيعواتقهم والسيام يف هذه املسحولية امللقاة عىل  وحجم

البالء واضطربت فيها االحوال، وتصدر فيها رؤوس جهال ضلوا وأضلوا، إذ 

 - إليهاالتي أأري  –الت يف َيَطِرد معه التكليف، فلذا نا  العلامء بتل  امليفابة 

 إنناالناس، الت يف فام أثقل تكليفهم! فل  قاموا بالتكليف سعدوا وسعد  من

َناَ  لَِبَ م َأ  ُيْحتَِيُه  ،﴿ َماال ندعو إىل إضفاء هالة من اإلأية عىل أحد من الب 

َة  َتاَب َواحْلُْكَم َوالنهُبوَّ
لِلنَّاِس ُنوُنوْا ِعَباًدا يلي ِمن ُدوِ  اهللاِ َوَلاكِن  َيُقوَل  ُثمَّ اهللاُ اْلكِ

انِيينَي باَِم ُننُتْم ُتَعليمُ  ُنْم َأ  ٍمرَوالَ يَ  ۞وَ  اْلكَِتاَب َوباَِم ُننُتْم َتْدُرُسوَ  ُنوُنوْا َربَّ

ْسلُِموَ ﴾ٍمرَتتَِّخُذوْا املاََْلِئَكَة َوالنيبِيينْيَ َأْرَباًبا َأيَ   . (1) ُنم بِاْلُكْفِر َبْعَد إِْذ َأنُتم مه
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 (27) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

ودعي حتى جيادل الربانيني  جاهلذل  أ  يفتح املجال لكل  ال يعنيلكن 

  يدعيها أحد ويدعي مناعه اأية ليس ألعلمو  الكتاب ويدرسونه، الذين ي

 (.رتبا  بصاحه العرص )مة او األمااإل ىندعاو

ية وجود مرجعية أمهوعودًا عىل ما سلف لقد علمت الدوُل واملجتمعات 

تعنى بنتا  التخصصات املختلفة، فال دواء ينازل األسوام ما مل جُيز من وزارة 

ين ٍ ما مل ُُتِز خر ه هيئة معامرية خمتصة، فكيف يحذ  إذًا  الصحة، وال بِناء

الدين، بل ويف الرد عىل من يفرتض أ   مورل ذمة من اجلهلة بالتصدي أل

 يكونوا نظارًا َشعيني حانمني عىل أميفاأم من املتغولني عىل ال يعة.

  



 (28) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

 ما هو التقليد؟

 

قال تقلد السيف أي ألقى التقليد لغة بمعنى جعل ال خش أو غريه ذا قالدة في

ْحالتااه يف عنقااه، ويف حااديث اخلالفااة: ))قلاادها رسااول اهلل عليااًا(( أي جعلهااا 

قالدة له، ومعناى أ  العاامي قلاد املجتهاد أناه جعال أعاملاه عاىل رقباة املجتهاد 

 وعاتقه وأتى هبا استنادًا إىل فتواه.

الارْحن  عباد وقد أأارت َجلة من الروايات إىل هذا املعنى نذنر منها معتاجة

لارأي، فجااء ( قاعدًا يف حلقاة ربيعاة ااهلل ) نا  أبو عبد"بن احلجا  قال: 

عرايب: أهاو يف أن مسٍلة فٍجابه فلام سكت قال له عرايب فسٍل ربيعة الرأي عاأل

عنق ؟ فسكت عنه ربيعة ومل يردا عليه أيئًا، فٍعااد املساٍلة علياه فٍجاباه بميفال 

(، عنق ؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد اهلل )عرايب أهو يف األذل  فقال له 

 هو يف عنقه قال أو مل يقل، ونل مفت ضامن.



 (29) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

. (1) ال ايعة(وهناك أخبار مستفيصة يمكن  الرجوع إليهاا يف نتااب )وساائل 

  التقلياد هاو أة واالعاطال، والعارف متطابقاة عاىل وعىل هذا نارى باٍ  اللغا

ماا أ  يكاو  بمعناى األخاذ إقلياد إىل قاول الغاري يف مقاام العمال. فالت االستناد

غااري وهااو العااامل اجلااامع وااللتاازام، أو يكااو  معناااه العماال اسااتنادًا إىل رأي ال

 لل ائط. 

 ما معنى االستناد اىل قول الغري؟

عرفاه اختلف الفقهاء يف معناى االساتناد الاوارد يف تعرياف التقلياد فمانهم مان 

خاذ  اناه تجارد االلتازام واألخارو  اىلآل اعتامدًا عىل قاول الغاري، وذهاه العمب

   مل يستتبع عمل.إبقول الغري و

ي ارت   –عاىل قاول الغاري  العمل اعاتامداً  -ول والفرم بني القولني هو أ  األ

 ا :أمرفيه 

 ونحو ذل . حتقو فعل يف اخلار  نٍ  يص  عالة او يصوم يوماً  .1
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 (30) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 يكو  املكلف يف هذا الفعل معتمدًا عىل قول الفقيه. .2

 مستندًا فيه اىل الفقيه حتى ُيعد مقلداً  يكو  املكلف قد فعل فعالً   أفالبد من 

فيه عاىل  تى بفعل معتمداً أاملرجع الفالِّن ومل يكن قد  تقليدذا نا  قد نوى لله، ف

 له. قوله فال يعد مقلداً 

لاه  نه يعتج مقلداً لف –وهو تجرد االلتزام بفتوى الفقيه   –بخالف القول اليفاِّن 

 وفو رأيه. د عململ يكن ق حتى لو

( ول السايد اباو القاسام اخلاوئي )ملراجع الذين ذهبوا اىل القاول األومن ا

حيث عرف التقليد بقولاه: هاو العمال اعاتامدًا عاىل فتاوى املجتهاد وال يتحقاو 

 .(1) عملبمجرد تعلم فتوى املجتهد وال بااللتزام هبا من دو  

التقليد هو تجارد مطابقاة ا   ( ذهه اىلحفظه اهلل  السيد ع  السيستاِّن )إ الا إ

ه و عمل املكلف لفتوى املجتهد    مل يكن معتمداً إالذي يكو  قوُله حجة يف حقي

 .(1) الفقيهحال العمل عىل قول 
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 (31) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

 ؟منذ متى بدأ التقليد

 

التاي سانٍيت خبار وليدة عدفة بل هناك الكيفري من األإ  قصية التقليد مل تكن 

خاذ مان فقهااء و  أيعتهم عىل األنوا حييف( نائمة )عىل ذنرها تحند أ  األ

أعحاهبم نيونس بن عبد الرْحن وغريه، ويف خصوص ن ٍة هذه القصية يقول 

 : ()أيخ الطائفة أبو جعفر الطويس 

ناه جياوز للعاامي الاذي ال يقادر عاىل البحاث والتفتاي  أوالذي نذهه إليه: 

 تقليد العامل.

( واىل اماري املاحمنني ) ِّن وجدت عامة الطائفة من عهدإيدل عىل ذل :  

والعباادات، ويفتاوهنم  حكاماأل  إىل علامئها، ويستفتوهنم يف زماننا هذا يرجعو

مانهم قاال  العلامء فيها، ويسوغو  أم العمل باام يفتاوهنم باه وماا سامعنا احاداً 
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 (32) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

ملستفتم ال جيوز لا  االساتفتاء وال العمال باه، بال ينبغاي أ  تنظار ناام نظارت 

ناا  مانهم اخللاو  ُأنكار علياه العمال باام يفتاوهنم، وقاد وتعلم نام علمات، وال

حد أئمة النكري عىل أل(، ومل حي  عن واحد من ائمة )العظيم عارصوا األ

جياب القول بخالفه، بل نانوا يصوبوهنم يف ذل ، فمان خالفاه إمن هحالء وال 

 . (1)يف ذل  نا  خمالفًا ملا هو املعلوم خالفه

  التقليد نا  موجودًا منذ زمان إخيية تيفبت هد التٍرمن ذل  فٍ  ال وا أنيفربل 

 ( يف هذا اخلصوص: (، فيقول السيد اخلوئي )النبي االنرم )

  معنى التقليد وزما  األئمة أل ()التقليد نا  موجودا يف زما  الرسول  "

حد يف ذل  الزما  مل يتمكن أبفهم العامل، ومن الواضح أ  نل  اهلخذ اجلأهو 

ديناه مناه مبااَشة، خذ معاامل أحد األئمة و أرسول األنرم أو الإىل  من الوعول

 "(2)واهللا العامل
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 (33) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

ية اجتامعية، يف عهد رسول اهللا ذًا فقد بدأ التقليد ال عي، بوعفه ظاهرة َشعإ

ثاام بتطبيقااه ماان قباال املساالمني بماارأى ومساامع منااه  ،، وبتخطاايط منااه()

 .وبلرأاده( وحتت إَشافه )

للقيااام بمهمااة تعلاايم  ()األأااخاص الااذين نااا  ينتاادهبم  وميفاال هااذا يف

 ها يف عرصه.أهل أسلم واألمانن التيال عية يف البلدا   حكاماأل

بن عمري إىل املدينة املنورة، ومعاذ بن جبال إىل  مصعه ()ومن هذا َبْعيفِه 

 اليمن.

 (، يتعلماو ماانن النائياة عان مقار النباي )ألافقد نا  املسالمو ، يف هاذه 

من هحالء الصحابة املنتدبني أم واملبعوثني إليهم، ويعملاو  وفاو ماا  حكاماأل

 يتعلمو  منهم.

املساالمني عناادما حيتاااجو  إىل معرفااة حكاام َشعااي للعماال بااه  يأعنااونااانوا 

 يعملو  وفو ما يفتوهنم به.وجييبوهنم ويسٍلو  هحالء 

  هذا هو عني التقليد املقصود هنا.و



 (34) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

 ؟ملاذا نقلد

 

  نل انسا  منذ عاغره يع او الكاامل أعامم وجدانه أاإلنسا  يف ه الذي جيد

 بل يسعى نحوه.

ظفاره نجده يسعى نحاو هادف يعتقاده أمنذ نعومة  اإلنسا ويف حتليل حرنة 

  ناملااه يتحقااو حياانام حيبااو فيسااعى أالصااغري يف بدايااة ن ااٍته قااد يعتقااد ناملااه ف

ي اناملاه، فيساعى نحاو امل ا  احلبو لايس أًا نحو احلبو، وحينام حيبو يعلم جاهد

حيقاو ناملاه ناه مل أ ، لكناه يادرك بعاد ذلا  اناملاه فيمالعله حيقو مان خاللاه 

خاار لعاال بااه يكااو  ناملااه، وقااد يكااو  هااو النطااو آًا أمااراملن ااود، حينهااا ين ااد 

نااار ع ااو الكااامل مازالاات بوالااتكلم فيااتكلم وقااد يصاابح فصاايحًا لكنااه ي ااعر 

 تلتهه يف داخله.



 (35) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

قدوة يظن ناملاه يتحقاو حاني يصابح ميفلهاا وهاذا القادوة قاد وهنا قد جيعل له 

عىل منه لكنه ي عر أائده...ويصل اىل مستوى قدوته أو باه أو معلمه او قأ  ويك

 بذل  الظمٍ نحو الكامل أنه ما زال يف داخله.

  املاال حيقاو الكاامل أريًا يبحث عان ناملاه، فايظن الابع  نب اإلنسا ويستمر 

 لكنه ي عر بالفقر الداخ .غنياء غنى األأفيصبح 

  السالطة حتقاو نامأام فيصالو  اليهاا لكانهم ي اعرو  بالاذل أويظن البع  

 الداخ .

هم ي اعرو  باذل  اجلاوع   اجلاه حيقو نامأم فيصلو  اليه لكنأويظن البع  

ناه أبفطرتاه الساليمة  اإلنساا مازال موجودًا يف داخلهام. هناا يتعارف  املعنوي

طلو اخلايل من نل عيه ونقيصة ونل ما ظنه الكاامل ناا  يسعى نحو الكامل امل

  الكامل املطلو ليس يف تل  املاديات التي نا  يسعى اليها بل الكامل خداعًا أل

 بفطرته.  اإلنسا املطلو يعرفه 



 (36) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

ِذينَ  :قال تعاىل  حَيَْساُبُه الظَّْما ُ  َمااًء َحتَّا ﴿َوالَّ
ابم بِِقيَعاةم ٰى إَِذا َنَفُروا َأْعاَمُأُْم َنَ َ

َساِب﴾ يُع احْلِ اُه ِحَساَبُه  َواهللَُّ َ ِ  . (1)َجاَءُه مَلْ جَيِْدُه َأْيًئا َوَوَجَد اهللََّ ِعنَْدُه َفَوفَّ

يمكن له  مل  إري عىل  ريو الكامل املطلو وهو ويتحقو حينام يس اإلنسا كامل ف

 ناام نسااِّناإلالوعول اىل املطلو لفقره الاذايت لكناه يقارتب مناه ليتحقاو ناملاه 

ٰ  القرآ عور  َفَكااَ   ۞الكريم نامل سيد بني الب  بقوله تعااىل: ﴿ُثامَّ َدَناا َفَتاَدىلَّ

 .(2)َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنٰى﴾

 السري يف  ريو نامله؟ اإلنسا وعليه فالكالم نل الكالم هو نيف حيسن 

 اإلنساا ا و  أذه الطريو قاوانني قاد حاددها خالقهاوهنا يٍيت دور التقليد أل

معرفة هذه القاوانني التاي نظمات  ال يستطيع خرىاألبقدراته العقلية ووسائله 

 خرته ويف جسده وروحه ويف فرده وتجتمعه.آيف دنياه و اإلنسا لصالح 
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 (37) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

لنا معامل هاذه الطرياو وقوانينهاا  نبياء والرسل ليبينوا لذا نانت احلاجة اىل األ

 لنهتدي هبا اثناء سرينا فيها.

وماع غيااب  اإلنساا حاملاة القاوانني اخلالادة ملسارية  اإلسالمسالة ونانت ر

( نانات احلاجاة خار مباني أاا )آ( وغيباة عاحه ال ايعة االعظام )

عرفوهاا للنااس وذلا  لعادم وانني ليُ هذه الق بدراسةماسة ليقوم ثلة من الناس 

 ملصادر هذه القوانني. أحدمكانية الدراسة املباَشة من نل إ

 رسو  الواعلو  اىل معرفة تل  القوانني هم الفقهاء.وهحالء الدا

مامه باب ملعرفة أىل معرفتها عن  ريو الدراسة نا  ومن مل يستطع الوعول ا

 قوانني ال يعة عج االعتامد عىل هحالء الفقهاء وهذا الباب يسمى التقليد.

وانني الذي هو اتباع للفقهاء الذين درسوا ووعلوا اىل معرفة ق –لذا فالتقليد 

 هو املعتمد ملعرفة القوانني للعبور يف  ريو الكامل. – اإلنسا اهلل يف حياة 

  



 (38) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 

 كيف نشأت احلاجة إىل التقليد؟

 

ريعة اال  حكامساس أل  املصدر األأعلوم واليفابت الذي ال خالف فيه من امل

لايس مانهام  حكااماألهذه  واستفادةاملقدسة هو الكتاب العزيز والسناة املطهرة، 

سابه ملاا حيايط هباا مان غماوض ب  ،عظام مان النااساليساري للساواد األ مرألبا

ن املعصوم وزماننا احلارض، فمن هذا املنطلو وأذه العامل الزمني املمتد بني زم

رعي مان ااحلاجة نا  البد من بذل جهد علماي نباري بغياة حتصايل احلكام ال ا

 أنيفرقدمات تل  النصوص، ويتصاعف هذا اجلهد نلام نا  للحكم ال عي م

ثاار وغيااب املعصاوم أبعاد، بسابه فقادا  بعا  اآلوزمن عدور الرواية عن 

البيات  هالال ايفة أل األحادياثبع  القارائن، ووجاود الادس والوضاع يف 

  احليااة تتساارع أحوال الرواة، باإلضافة اىل أ(، مما يستدعي البحث عن )

نااش حدثة مل ياارد فيهااا مساات اً أمااورأاايئًا ف اايئًا نحااو التقاادم والتطااور ممااا يفاارز 

اة، ا َشعية أ أحكام، فيستدعي ذل  استخرا  خاص عىل ضوء القواعاد العاما
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وت يعات، فيكو  ا واحلاال هاذه ا البحاث  أعولوتجموع ما ُأوعل الينا من 

عن احلكم ال عي بحيفًا علميًا رصفًا ومعقدًا غاية التعقيد ملا يتطلباه مان بحاث 

التي يكو   خرىاألل  يف َجلةم من احلاالت مظنم وجهد مستمر وإ  مل يكن نذ

احلكم ال عي فيهاا واضاحًا نالَّ الوضاو،، وعنادما نادقو يف احليااة الطبيعياة 

وتفاعاايلها الكيفاارية واملتنوعااة ناملجااال الساايايس واالقتصااادي والعسااكري 

والطبي... الخ، نرى هذه املجاالت تتطله معرفة خاعة وتتفاوت نوعية هاذه 

معا  نظر او تدبر، لكننا نجاد إ  اىل اواضحة وبسيطة وال حتت املعرفة فقد تكو 

حيتاا  اىل جهاد نباري،  ناًا بالنج من هاذه املجااالت لايس واضاحًا بيا القسم األ

بحكام التجرباة السااذجة يفازع  فهاوعايه أحادنا بادوار او عاداع أفميفاًل لاو 

ه أسااليحينها اىل املسكنات واملهدئات، عالجًا لتل  الوعكة ولكن نيفاريًا مان 

وهاو  األمورميفال هذه أعن  ريو املختش يف  الا إالوقاية والعال  قد ال يعرفها 

هذا يف تجاال الطاه، وهكاذا احلاال يف بااقي املجااالت التاي ذنرناهاا ، الطبيه

 اإلنسااا يتصااح جليااًا أ   املعادلااةوعااىل اخااتالف فروعهااا، وماان خااالل هااذه 

لبحاث واجلهاد الكامال يف نال بلمكانياته املتواضعة ال يمكنه حتمال مساحولية ا
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ناحية من نواحي احلياة ال  هذا عادة أنج من قدرة الفرد وعمره من ناحية وال 

، أخاارىيتاايح لااه التعمااو يف ناال تلاا  النااواحي بالدرجااة الكباارية ماان ناحيااة 

فاستقرت املجتمعات الب ية عىل أ  يتخصش لكل تجال مان تجااالت املعرفاة 

لونًا من تقسيم العمل بني الناس سار علياه  والبحث عدد من الناس ونا  ذل 

عان ذلا  بال جارى عاىل  اإلساالمبفطرته منذ أبعد العصاور ومل ي اذ  اإلنسا 

يف ناال مناااحي حياتااه فوضااع مباادئي  اإلنسااا نفااس األساااس الااذي اخااذ بااه 

ريعة والتقلياد هاو ااالجتهاد والتقلياد فاالجتهااد هاو التخصاش يف علاوم ال ا

رعي افاذا نا  املكلف يريد التعرف عاىل احلكام ال ااالعتامد عىل املتخصصني، 

ريعة، فعليااه ا  ااملعلومااة رضورة يف ال اا حكاااماألاذا مل يكاان ذلاا  احلكاام ماان 

يعتمد عىل املتخصش يف هذا املجال وهو املجتهد يف التخصش الاديني، وهاذا 

يعتج مان لطاف اهلل تعااىل بعبااده اذ مل يكلاف اجلمياع باالجتهااد ومعانااة  مراأل

رعي تاوفريًا للوقات احث واجلهد العلمي من اجل التعرف عاىل احلكام ال االب

 عىل نل حقول احلياة، واجلادير بالاذنر اناه لايس لغاري اإلنساِّنوتوزيعًا للجهد 

رعي مان الكتااب ااملتخصش املجتهد حماولة التعارف املبااَش عاىل احلكام ال ا
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احلكم عن  رياو  والسنة واالعتامد عىل حماولته وانام الواجه عليه التعرف عىل

التقليد واالعتامد يف اخذه احلكم ال عي عن  ريو العلاامء املجتهادين، وهباذا 

ًا واجبًا مفروضًا يف الدين، فيكو  معنى التقليد هو االعتامد عىل أمرنا  التقليد 

صني، وقد مر سابقًا ا  العلة يف ا الم لفظ التقلياد عاىل هاذه  العملياة، املتخصا

املكلف قد جعل عمله نالقالدة يف رقبة املجتهد الذي يقلاده،   اهو اإلأارة اىل 

وهاو تعباري رمازي عان حتميلاه مسااحولية هاذا العمال اماام اهلل سابحانه وتعاااىل 

وبادو  دليال  وليس التقليد هو التعصه واالعتقاد بام يعتقده اآلخارو  جهاالً 

ف تعار ففرم بني ا  يبدي أخش رأيًا فتسارع إىل اليقني بذل  الرأي بدو  ا 

  يبدي أخش رأيًا فتتبعه حمماًل لاه مساحولية إدلياًل عليه وتحند عحته، وبني 

هذا الارأي بحكام نوناه مان ذوي االختصااص واملعرفاة، فااألول هاو التقلياد 

واليفاِّن هو التقليد الصحيح الذي جرت علياه سانة احليااة  وعقالً  املذموم َشعاً 

 َشعًا وعقاًل وعىل ذل  جرت العادة.
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 وب التقليدوج أدلة

 

قد ال نحتا  إىل دليل من الكتاب الكاريم أو السانة املطهارة إلثباات وجاوب 

اخلجة يف  أهل  العقالء متساملو  يف الرجوع إىل من يكو  من إباعتبار التقليد؛ 

  أي أخش يصيبه مرض معاني ال يارتدد إاألمور املجهولة، فنرى من  أمرنلا 

والادواء، ومان أراد أ  يعارف زياف  الطبيه لكي ي خش له العلة يف مراجعة

 فهو يرجع فيه إىل الصائغ وهكذا.. -نالذهه  -معد  ما من أعالته 

مرتكاز يف  مارعقالئي، وهذا األ أمراخلجة  أهل  الرجوع إىل إفالواقع أاهد 

ذهن وفحاد نلا إنسا  فصاًل عن أ  يكو  مسلاًم، وهذا احلال ليس مقترصًا عىل 

ريعة بااام حتملااه ماان مساااحة علميااة اأندسااة، باال ال ااالعلااوم البقيااة نالطااه وا

منها، فلذا نا  البناء عاىل  حكاماأل الستنبا من خمتش بعلومها واسعة، فال بد 

أ ا التقليااد لاايس بواجااه، فهااذا معناااه أ  يسااعى ناالا إنسااا  لتحصاايل علااوم 
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اة مان  حكاماألال يعة بنفسه واستنبا   منهاا للعمال هباا، وحتصايل فارام الذما

ته جزمًا، من عالة وعاوم وحاجا وزنااة وواس وماا التكال يف امل غولة هبا ذما

أي: بلاوم درجاة  -غلاه مان النااس عام األاأل متع ا عاىل مرأابه، وهذا األ

ًا  – حكاماألاالجتهاد واستنبا   غًا تاما ة، وتفرا باعتبار أنه يستدعي جهودًا خاعا

 -ل إ ا أغلاه النااس للدرس والتحصيل مماا قد ال يقدر عليه نيفري من الناس، ب

هاام حتصاايل معاأااهم  -نااام هااو امل اااهد  هاام حتصاايل العلاام  أنيفاارُّيما مماااا ُّيما

اختصااص يف  ذوو. فال بادا إذًا يف هاذه احلالاة مان أ  يتاوفار حكاماألواستنبا  

ال يعة ليعملوا هبا، نام هاو  أحكامهذا اجلانه يقصو  حاجة الناس يف معرفة 

وي االختصاااص يف الطااها واأندسااة والبناااء ال ااٍ  مامااًا يف وجااوب تااوفار ذ

والنجارة والصياغة وما أانل ذلا  ليقصاوا حاجاة النااس يف االختصاعاات 

 املذنورة.

املبتدع بل هي مما جارت علياه  مرباأل تليسمسٍلة التقليد   إفيتصح مما تقدم 

إىل العامل بذل  االختصااص. وهاذه السارية  اهلالسرية واالرتكاز يف عودة اجل

ذا راجعنا تاريخ املعصومني مناذ إد النهي عنها يف ال ع املقدس، وبني مل يرتَ نام 
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 ناراهم ()( إىل هناية الغيباة الصاغرى لاماام املهادي أيام رسول اهلل )

إىل ذوي االختصاص يف نلا احتياجات أايعتهم، بال حتاى املعصاوم  يرجعو 

  مان مل يكان إحيا  حتى يفهم الناس مر يف بع  األ( نا  يطبو هذا األ)

خمتصااًا لزمااه أ  يرجااع اىل املخااتش، فخااذ عااىل ساابيل امليفااال أ  أمااري املااحمنني 

 .ست ار أخاه عقياًل يف خطبة زوجة له نام هو املعروف من السريةأ(  )

ية التاي عىل جواز التقليد يف الفروع هو السرية العقالئ علمية: الدليلوبعبارة 

 اقرار ال ارع حجة للمكلف.قرها وأنه إمل يردع ال ارع عنها أي 

 وهناك مسالة مهمة وهي:

إلزامياة يف حاوا املكلااف، وأيصاًا بعاد  أحكاامالعقل حانم بعد اجلازم بيفباوت 

ض بٍ  يفعل ما ي اء ويرتك ما ي ااء مان  اإلنسا العلم بٍ ا  ، حكااماألغري مفوا

ة بلازوم اخلارو  عان عهاد -أي العقال  -أو أ  يٍيت هبا نيفام اتافو، فهو حيكام 

ة يقينًا، من عالة وعوم وحجا وزنااة  التكاليف الواقعية التي اأتغلت هبا الذما

ض للعقوباة يف اآلخارة.  ن املكلاف من التعرا ووس وغريها، بال كل الذي يحما



 (45) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

وهذا اخلرو  منحرص يف االجتهاد واالحتيا  والتقليد، وال يوجد  ريو رابع، 

ال   ا  عىل نيف -فلذا تع ا األوا تعانيا اليفالاث،  -ري من النااس فعااًل ومها متع ا

أي: وجوب التقليد لتحصيل براءة الذمة واخلرو  من عهدة التكاليف واقعًا.. 

 وهو املطلوب.

 ومن هنا يتصح مراد الفقهاء عندما يقولو :

ي ال حاجة  أناه ال حاجة إىل التقليد يف الرضوريات واليقينيات؛ فاملكلاف العاما

ليخجه بوجوب أعل الصاالة علياه، أو وجاوب عاوم له يف الرجوع إىل الفقيه 

معلاوم م اهور يعرفاه الصاغار والكباار مان املسالمني،  أمرأهر رمصا ، فهذا 

هاا التاي حيتاا  أحكامولكناه يرجع إليه يف تفاعيل هذه الوجوبات وَشائطها و

العلم هبا إىل بحاث وحتصايل يف العلاوم املختلفاة لل ايعة للوعاول إىل احلكام 

ي يرجع إىل الفقيه يف خصوص ماا جيهلاه وماا ال يقادر ال عي، فا ملكلاف العاما

 ه بي  وسهولة.أحكامعىل استنبا ه ومعرفة 
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وجاوب  -النقلياة يف هاذا اجلاناه  دلاة  ماا دلات علياه األأومن هناا يتصاح 

خباار الاواردة يف هاذا ناا  بعا  األ إذاتعتج من املحيدات فاال يرضا  -التقليد 

 املجال ضعيفة السند. 
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 اشكال ورد

 

 منهاا عنادماالعقالء يف أغله تعامالوم احلياتية وبااألخش املصاريية  :قد يقال

ين مهمااني ندورانااه بااني املااوت وال اافاء عنااد ت ااخيش أماارياادور حاأااا بااني 

ذا ناا  لال يلجئاو  اىل التقلياد، فا هنملماا فاالطبيه لدواء معني ملرض من ناوع 

ال اعية التاي  حكاماألاىل التقليد يف  احلال نذل  فمن باب أوىل أ  ال يلتجئوا

 هي فوم القصايا احلياتية واملصريية؛ ألنه تتبعها اجلناة والنار!!

 واجلواب:

ال عية التي ُتستنبط من  حكاماألإ ا جواز التقليد وعدمه حكم َشعي نباقي 

اعتجها ال اارع وقاام الادليل القطعاي عاىل حجيتهاا، والتاي منهاا  أدلةتجموعة 

ثبات بادليل  فالذالعقالئية املتقدمة، والتي ليس هنا حمل اثبات حجيتها، السرية ا

ال اعية فاال يبقاى فارم يف ناو  التقلياد مان  حكااماألقطعي جواز التقليد يف 

 اليسرية أو اخلطرية. األمور
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 األمااورحتااى يف  االختصاااص جااارم  أهاالاىل ا  رجااوع العقااالء اىل  أضااف

، هباا جاهالهاو  أماورعي العلام يف قد يدَّ  اإلنسا ف ،أأدً فيها  مراخلطرية بل األ

حينئذ يعارتف بجهلاه ويرجاع فياه فيه ف اخلطٍخطريًا وخياف  مرنا  األ إذالكن 

 .األموراىل من نا  له اللياقة الكافية يف معاجلة ميفل هذه 
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 اآليات الكرمية الدالة على جواز التقليد

 

اًة َفَلاْو الَ َنَفاَر ِماْن ُنالي فِْرَقاةم ِمانُْهْم  قوله تعاىل: ﴿َوَما َناَ  املُْْحِمنُوَ  لَِينِفُروا َنافَّ

يِن  ُهوا يِف َالدي  .(1)َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَ ﴾ ولُِينِْذُروا َ اِئَفة  لَِيَتَفقَّ

 

 دالالت اآلية املبارنة:

عاىل احلاذر لتها وتقريه داللة اآلية الكريمة عىل وجوب التقليد من جهة دال

أي  وفتااواهمانااام يتحقاو حااني العماال بلنااذارهم  ماارالفقهاااء وهااذا األ أناذر إذا

 تقليدهم. 

بااٍهنم مكلفااو  وعلمااوا  اإلسااالماهلل تعاااىل اىل  هما  هاادأ  الناااس بعااد لفاا

  السبيل الوحيد للعلم هباذه التكااليف هاو املجايء للنباي إبتكاليف الزامية، و

                                                           
 .122بة: التو 1))
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ة نبهت اآلية الكريمة عاىل عادم وجاوب نفار أي ( للتفقه عىل يده ال يف)

  تجايء إ(، فمام الأبهة فيه تجيء َجيع املسلمني للتفقه عىل يد رسول اهلل )

منه بال واسطة  حكاماألإىل الرسول ألخذ  اإلسالمَجيع املحمنني يف َجيع أقطار 

 ليس عمليًا من جهاات نيفارية، فصاالً  أمرنلام عنت حاجة وعرضت أم مسٍلة 

تحيل عاادة. إذا عرفات ذلا  توعاف بال هاو مسا فيه من م قة عظيماة ال عام

  اهلل تعاااىل أراد هبااذه الفقاارة واهلل العااامل أ  يرفااع عاانهم هااذه الكلفااة إفنقااول: 

وب تعلام وامل قة برفع وجوب النفر رْحاة بااملحمنني. وهاو ال يعناي عادم وجا

 رها. بل يعناي ال  الرضورات تقدر بقدلاملحمنني، ف ال عية عىل نافة حكاماأل

( والتعلم منه، فالباد مان عاال  واحد املجيء للنبي ) جيه عىل نل واحدم 

للتعلم  أخرىالالزم حتقيقه عىل نل حال وهو التعلم، بت يع  ريقة  مرأذا األ

غري  ريقة التعلم من نفس لسا  الرساول. وقاد بينات بقياة اآلياة هاذا العاال  

ُهاوا وهذه الطريقة وهو قوله تعاىل: ﴿َفلَ  ْو الَ َنَفَر ِمْن ُنلي فِْرَقةم ِمانُْهْم َ اِئَفاة  لَِيَتَفقَّ

يِن َو لُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَ ﴾.  يِف َالدي
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والطريقااة هااي أ  ينفاار قساام ماان ناال قااوم لريجعااوا إىل قااومهم فيبلغااوهنم 

(، عاىل لساا  النباي ) حكاماألويتعلموا  بعد أ  يتفقهوا يف الدين حكاماأل

املتفقهة هي التاي تتاوىل حينئاذ  لتحصيل تل  الغاية اعني التعلم. ثم ا  الطائفة

وجاه أمل يكان قاد رخصاهم فقاط باذل  وإناام م الباقني من قومهم بل انه يتعل

 (1) التحصيصايةلوال( )   ينفر  ائفة من نل قوم، ويستفاد الوجوب منأعليهم 

ية مان النفار وهاو التفقاه إلناذار القاوم البااقني ألجال أ  حياذروا مان ومن الغا

إىل أ  أعل التعلم واجه عقا  ناام قارر يف حملاه. نال ذلا   ، مصافاً (2) العقاب

أواهد ظاهرة عىل وجوب تفقه َجاعة من نل قوم ألجل تعليم قومهم احلاالل 

ب تفقه نل  ائفاة واحلرام. ويكو  ذل   بعًا وجوبًا نفائيًا. وإذا استفدنا وجو

 إذالغارض إناذار قاومهم  األقلمن نل قوم أو ت يع ذل  بالرتخيش فيه عىل 

علاه اهلل قاد ج حكاامأ  نقلهام لألايصًا فالبد أ  نستفيد من ذل   إليهمرجعوا 

                                                           
( والتعلم مناه واألمار ( املراد من التحصي  أدة الطله، فاآلية الكريمة تٍمر ب دة املجيء للنبي )1)

 ظاهر يف الوجوب نام ثبت يف علم االعول.

فٍ  اآلية الكريمة جعلت اإلنذار غاية للتفقه وقالت: )َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم..( فهاي تاٍمر باإلناذار فيجاه  2))

( إنذار قومهم فيجه حينئذ عليهم ا  يتفقهوا ألناه مقدماة لاناذار ومقدماة ن اتوا للنبي)عىل الذي

 الواجه واجه.
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 خارين قباول قاوأم واتبااعهم، وإالا يجاه عاىل اآلفتعاىل حجاة عاىل اآلخارين 

  إباال فائادة بعاد  أو الرتخيش لغاواً لكا  ت يع هذا النفر عىل نحو الوجوب 

نفى وجوب النفر عىل اجلميع. بال لاو مل يكان تقليادهم حجاة ملاا بقيات  ريقاة 

تكو  معذرة للمكلاف وحجاة لاه أو علياه. واحلاعال إ  رفاع  حكاماأللتعلم 

وجوب النفر عىل اجلميع واالنتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا يف الادين ويعلماوا 

هذا التادبري  نا  دليل واضح عىل وجوب التقليد، وإالا اآلخرين هو بمجموعه 

وبال فائدة وغري حمصل للغرض الذي من أجله ناا  النفار  اً الذي َشعه اهلل لغو

منحرصا فياه.  ماروت يعه. وهو يف الواقع خري عال  لتحصايل التعلايم بال األ

وإذ وهاو وجاوب املعرفاة والاتعلم،  عقلياً  اً أمرفاآلية الكريمة بمجموعها تقرر 

خااذها ماان لسااا  أ( مباااَشة فالبااد ماان تعااذرت املعرفااة ماان املعصااوم )

 الفقهاء.

قاول »(: وقد روى عبد املحمن األنصاري عان أيب عباد اهلل )الصاادم( )

يِن َولُِينِْذُروا  ُهوا يِف الدي  ِمنُْهْم  اِئَفة  لَِيَتَفقَّ
اهلل عز وجل: ﴿َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُنلي فِْرَقةم
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ااَذُروَ ﴾ فااَقااْوَمهُ  ُهااْم حَيْ هم أ  ينفااروا إىل رسااول اهلل ٍمرْم إِذا َرَجُعااوا إَِلااْيِهْم َلَعلَّ

 احلديث.(1)«…( فيتعلموا ثما يرجعوا إىل قومهم فيعلاموهم)

 

  

                                                           
تاي رْحاة(: »/ بااب معناى قولاه )157( معاِّن األخبار: 1) : 27؛ وساائل ال ايعة 1، «/ اخاتالف أما

 .10/ ، 11/ باب 147
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 ن؟ن االجتهاد يف املاضي هو نفسه اآلهل كا

 

  الفقاهة واالجتهاد يف العصور املاضية ال خيتلفاا  عان الفقاهاة واالجتهااد إ

ناناا فقاط تجارد نقال الفتياا  هناام يف املاايضإيف عرصنا احلايل، وخيطئ مان يقاول 

ما هذا االجتهااد أ(، وواحلكم ال عي من مصدرها املتميفل باملعصومني )

وال عاني، ومان هناا قاالوا:  ال داللاة لآلياة  أثارم يكان لاه فلااملوجود يف زماننا 

ح لتادل عاىل حجياة فتاواه، وإناام املبارنة عىل حجية إنذار الفقيه باملعنى املصطل

املاذنور يف اآلياة  –ناذار الفقياه أحجية النقال والرواياة فقاط  فيكاو  تدل عىل 

( هو تجرد نقله للحكم ال عي عند سامعه مان النباي ) -الكريمة السابقة 

 وال ينطبو عىل املجتهدين يف زماننا!!

 واجلواب:
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ضااوع وجااوب التحااذر، يف مو خااذت عنااوا  الفقاهااةأ  اآليااة الكريمااة قااد إ

اس وهام نذار عىل عنف خااص مان الناهنا بينت وجوب األإ :وضحأوبعبارة 

  يكاو  الاراوي منتبهاًا أ. فال ي رت    يكو  فقيهاً أالفقهاء، والراوي ال جيه 

 فقط.   يكو  الناقل للرواية ثقة حافظاً أاىل املراد من الرواية بل ي رت   وفامهاً 

للماراد مان الرواياة فٍناه حينئاذ ال  وفامهااً ملتفتاًا وثانيًا: حتى لو نا  الراوي 

رورة أ  العلام بحكام أو بحكماني ال يكفاي يف ايصدم عليه عنوا  الفقيه، لصا

 عدم عنوا  الفقاهة عليه.

  االجتهااد والفقاهاة يف املاايض غاري خمتلاف أفألناه ناام قلناا  أخرىومن جهة 

 املراد منهام هو: أ  املعنىواحد حيث  أمر مهايف هذا الزما  بل  امعنه

نعاام يتفاااوت  ،وال اخااتالف يف ذلاا  بااني العصااور ،بالاادليل حكاااماألمعرفااة  

االجتهاااد يف تلاا  العصااور مااع االجتهاااد يف ميفاال زماننااا هااذا يف السااهولة 

ل إناام ناا  بساامع احلاديث، ومل تكان  والصعوبة حيث إ  التفقه يف الصدر األوا

ولاو ناانوا ، اللسا  أهللكوهنم من متوقفة عىل تعلم اللغة،  حكاممعرفتهم لأل
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( فلم يكن من غريهم ومل يكونوا عارفني باللغة نانوا يسٍلوهنا عن اإلمام )

اا حجياة الظهاور  اجتهادهم متوقفًا عاىل مقادمات، أماا اللغاة فلاام عرفات، وأما

 اواعتبااار اخلااج الواحااد ومهااا الرننااا  الرنينااا  يف االجتهاااد فألجاال أهنااام ناناا

املتٍخرة لتوقف االجتهاد فيها عىل  األعرصلاامت. وهذا بخالف عندهم من املس

أ  تجرد ذل  ال يوجه التغيري يف معنى االجتهاد، فل  املهم  إالا مقدمات نيفرية، 

مما يتوقف عليه التفقه يف العصاور املتاٍخرة إناام هاو مساٍلة تعاارض الرواياات، 

 األئماة ساٍلو ي لاذا ناا  األعاحابنا  يتحقو يف تلا  العصاور أيصاًا،  وقد

( عاااما إذا ورد عاانهم خااجا  متعارضااا . إذ  التفقااه واالجتهاااد بمعنااى )

حقاة وقاد ناناا متحققاني يف  إعامل النظار متسااويا  يف األعصاار الساابقة والالا

ينظرا  مان ناا  »حنظلة:  الصدر األول أيصًا. ومن هنا ورد يف مقبولة عمر بن

ويف  (1) ...«نااأحكاموحرامنا وعارف  منكم ممن قد روى حدييفنا ونظر يف حاللنا

 باإلفتاء رصحيًا. مراألخبار ورد األ بع 

                                                           
: 3ن ال حيرضه الفقيه لل ايخ الصادوم ؛ ونتاب م412: 7، و67: 1الكايف لل يخ الكليني قدس  ه  1))

 .194؛ ونتاب االحتجا  للطجيس: 301: 6؛ ونتاب التهذيه لل يخ الطويس 5
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لااه يف  أثاارفاادعوى أ  الفقاهااة واالجتهاااد باااملعنى املصااطلح عليااه ال عااني وال 

األعصار السالفة مماا ال وجاه لاه. ومعاه ال موجاه الختصااص اآلياة املبارناة 

فات. فداللاة اآلياة عاىل حجياة باحلكاية واإلخبار، ل موأا اإلفتاء أيصًا نام عر

 الفتوى وجواز التقليد مما ال مناق ة فيه.

 الدليل الثاين:

ْنِر إِْ  ُننْاُتْم الَ َتْعَلُماوَ ﴾ أهل﴿َفْسَئُلوا اآلية الكريمة قوله تعاىل:  فهاذه  (1)َالاذي

ًا ماا، باعتباار ا  أماراآلية املبارنة دالة عىل وجوب سحال العامي فايام لاو جهال 

 أهالكو  مان مقادمات العمال فيكاو  معناى اآلياة املبارناة فاساٍلوا السحال ي

نر ألجل أ  تعملوا عىل  بو اجلواب، وهذا هو معنى التقليد بعينه.   الذا

بنفساه  له فال يكو  مقصاوداً  أثرسحال مقدمة للعمل لكا  لغوًا ال فلو مل يكن ال

 عناه بالتقلياد او وهذا هو املعاجرجوع اجلاهل اىل العامل،  اآلية هو معنىفيكو  

للعاامل لاو مل يكان فياه  اهال  ساحال اجلإباعتباار  اهلحجية فتوى العامل عىل اجل

                                                           
 .43( النحل: 1)
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مل حجية ألعبح السحال لغوًا ال قيماة لاه، فيكاو  معناى اآلياة املبارناة: أناه إذا 

الذنر للعمل عىل  بو قوأم وجواهبم، فال مناق اة  أهلفاسٍلوا  تكونوا عاملني

 رنة من هذه اجلهة.يف داللة اآلية املبا

الذنر ناام جااء يف بعا  التفاساري هاو  ٍهل  املراد بأواما احتجا  البع  من 

( وهذا ينايف االستدالل هبا عىل جواز التقلياد ورجاوع خصوص االئمة )

 ال عية!  حكاماألإىل العامل والفقيه يف  اهلاجل

اءت يف ماورد معاني له، باعتبار ا  اآليات املبارنة اذا جا أثرفهذا القول وهم ال 

فهذا ال يعني اهنا خمتصة بذل  املورد فقط، واآلية الكريمة قاد تصامنت ناجى 

( و قد تنطبو عىل الكتاب وقد تنطبو عىل األئمة ) أهلنليًة قد تنطبو عىل 

العااامل والفقيااه، وذلاا  حساابام تقتصاايه املناساابات عااىل اختالفهااا باااختالف 

ة وماا يرجاع إىل عافات املقامات، فل  املورد إذا ناا  مان اال عتقادياات ناالنبوا

الكتاااب، لعلمهاام ب ثارهااا  أهاال( فاملناسااه السااحال عاان علااامء النبااي )

الفرعية فاملناسه الرجاوع فياه إىل  حكاماألوعالماوا، نام أ  املورد لو نا  من 
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ن من الوعاول إلايهم، ( أو األئمة )النبي ) ( و عىل تقدير عدم التمكا

 ىل الفقهاء.فاملناسه الرجوع إ
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 الروايات الداّلة على وجوب التقليد: الثاني:الدليل 

 

ا مااا يف مرساالة االحتجااا ، ويف التفسااري املنسااوب إىل اإلمااام العسااكري  1

ا من نا  مان الفقهااء عاائنًا (: »)  أاواه،خمالفاًا  لديناه،حافظاًا  لنفساه،فٍما

بعا  فقهااء ال ايعة  وذل  ال يكو  إالا  يقلادوه،مواله فللعوام أ   مرمطيعًا أل

  .(1) «نلاهمال 

( قال: سٍلته، وقلت: مان عحيحة أْحد بن إسحام عن أيب احلسن )ا  2

ن آخذ وقول من أقبل؟ فقال:  ثقتي، فام أدى إلي  عناي  (2) العمري»أعامل وعما

                                                           
 .95 – 94ص 18( وسائل ال يعة  1)

اات، ويقاال إ ا ( العمري: 2) هو عيفام  بن سعيد بان عمارو األسادي العماري العساكري السااما  أو الزيا

ر بن يا  )ريض اهلل عنه(. وننيته: أبو عمرو.نسبه ينتهي إىل الصحا  يب اجلليل عاما

واألَسِدي نسبًة إىل بني أَسد القبيلة العربية املعروفة. أما الَعْمري فنسبًة إىل جده َعْمرو. والَعْسَكري نسابًة  

اء حيث سكنها مدة من الزمن. "الَعْسكر"إىل حِمَلة   = يف مدينة سامرا
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من تغطيًة عىل األمار، فكاا  والساما  نسبة إىل مهن=  الِ ايعُة إذا "ته التي نا  يعمل هبا  فقد نا  يتاجر بالسا

د الَعْسكري ) ( ما جيِه عليهم ْحله من األموال أنَفاُذوا إىل أيب عمارو )عايفام  َْحلوا إىل االمام أيب حُمَمَّ

 "وخوفاً ( تقيًة بن سعيد( فيجعله يف ِجراب السمِن وِزقاِقه وحيمله إىل أيب حممد )

وملْ َتذنِر املصادُر تاريَخ والدتِه، وال مكاهَنا، ولكن األقوى أ  يكو  قد عا  لسنوات يف مدينة ساامراء، 

ال العباايس فلناه نا  ونياًل ومالزمًا لامام ع  اأادي ) (، الذي دخل ساامراء قْ اًا باٍمر مان املتونا

 ها، نام نشا عىل ذل  ال يُخ املفيد.243سنة 

هاا. ثامَّ 254( عاام (، ويف خدمتاه إىل سانة است اهاده )ْمري إىل جانه اإلمام اأاادي )بقي العَ 

 (، ونا  ونيَله أيصًا.الزم اإلماَم احلسن العسكري )

يف  -الاذي ناا  حتات اإلقاماة اجلجياة  -سَكن العمري يف ذل  احلني بغداَد، ونا  الواساطَة باني اإلمااِم 

اء وبني أيعته، فكا  ينقل   َل ويرجُع باألجوبة إىل أعحاهبا.إىل اإلمام املسائَل ال عيَة واألمواسامرا

او لاه إال ذو نال هذا الصحايب اجلليل َشَف خدمِة ثالثةم من األئمِة املعصومني )  ( وهاذا أمار  ال ُيوفا

 حظا عظيم.

هم نبريم من العلاِم ( فماما ال أ  فيه أ  أبا عمرو عيفامَ  بن سعيدم نا  عىل جاناما منزلته عند األئمة )

 (.وألئمِة احلِو )( )واملعرفِة والدرايِة بٍموِر احلياِة، واإلخالِص هللِ ولرسولِه 

ًة من ِقَبل األئماِة ) ( ونيَلاه اخلااص وثقَتاه (؛ فقاد جعلاه اإلمااُم اأاادي )ولذا، نال عنايًة خاعا

 = (.عسكريه وولُده اإلماُم املهدي )املٍموَ  عىل الديِن والدنيا، ونذل  َفَعَل اإلماما  احلسُن ال
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فعنايا يااحداي، ومااا قااال لاا  عناااي، فعناااي يقااول، فاساامع لااه وأ ااع؛ فلنااه اليفقااة 

 (1)وابناه العماري»( عن ميفال ذلا  فقاال: ت أبا حممد )املٍمو ، قال: وسٍل

                                                                                                                                      
( يف مدينة السالم يف بغداد بجانه الرعافة قرب هنر دجلة باجلانه الغريب من ساوم امليادا  ُدفن )=  

قبالة املسجد املعروف قدياًم بمسجد الدرب. ويف هذه األيام، مرقده مقابل مساجد الساليامنية، إىل جاناه 

برية َجيلة، ومن الداخل أنيفار َجااالً، وعاىل قاجه قفاش خ ابيا مرعاع  متحف الجيد. وعىل مرقده قبة  ن

ياه 265(. ونانات وفاتاه سانة ومرقده يازار مان املحباني واملاوالني آلل بيات العصامة ) هاا بعاد تولا

فارة لامام احلجة بام يقرب من وس سنني.  السا

 

: حممد بن عيفام  بن سعيد 447ص هو حممد بن عيفام  بن سعيد العمري، قال ال يخ الطويس يف رجاله 1) )

(، وأام منزلاة العمري، يكنى أبا جعفر، وأبوه يكنى أبا عمرو، َجيعا ونيال  من جهة عاحه الزما  )

 جليلة عند الطائفة. 

: حممد بن عيفام  بن سعيد العماري بفاتح العاني االسادي 150ص 2ويف خالعة االقوال ا  للعالمة احل   

وأام منزلة جليلاة عناد  (ى أبا عمرو َجيعا  ونيال  يف خدمة عاحه الزما  )يكنى أبا جعفر وأبوه يكن

سباب، ثم سئل ألسا . فسئل عن ذل ؟ فقال: للناس وسواه با هذه الطائفة، ونا  حممد قد حفر لنفسه قجاً 

   أَجع أمري.أمرت أبعد ذل ؟ فقال: قد 

باع وثالثامئاة، وناا  يتاوىل ئة. وقيال: سانة أرفامت بعد أهرين من ذل ، يف َجادى االوىل سنة وس وثالثام

 = مر نحوا  من وسني سنة.هذا األ
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  أويص إىل أيب القاسام احلساني بان رو، وأول إلياه وأول أباو القاسام بان أمارت أُ وقال عند موته: =  

هاو   يويص؟ فقال: هلل أمار أالسمري الوفاة، سئل رو، إىل أيب احلسن ع  بن حممد السمري. فلام حرضت 

 بالغه.

 : ونا  محَمَنًا أمينًا.222ا  220وجاء يف الغيبة لل يخ الطويس ص

ثنا • د حدا : ا(  العماري سعيد بن عيفام )  عمرو أيب وفاة بعد ا خر  أناه األهوازي مهزيار بن إبراهيم بن حمما

هه ا جيري عندنا تجاراه، ويسادا ل ثقَتنا يف حياة األب ا ريض اهلل عنه وأرضاه ونرضا وجَيزَ  مل ا اهلل وقاه ا واالبنُ 

ْفه معاملتنا ذل . ه، وعن أمرنا يٍمر االبن وبه يعمل، توالاه اهلل، فاْنَتِه إىل قوله، وعري  َمسدَّ

اا إلياه »( بوفاة والده، حيث جاء يف بيا  التعزية، نام يف نش الغيباة: وقد عزاه االمام املهدي ) اا هلل وإنا إنا

بقصاائه.. عاا  أباوك ساعيدًا، وماات ْحيادًا، فرْحاه اهلل وأحلََقاه بٍوليائاه  راجعو ؛ تسالياًم ألماره، ورضااءً 

به إىل اهلل عزا وجلا وإليهم، نرضا اهلل وجهه، وأقال وَمواليه ) (، فلم يزل تجتهدًا يف أمرهم، ساعيًا فيام يقرا

 «.عيفرته

اء، ُرِزيَت وُرِزينا، وأوَحَ   أجَزَل اهلُل ل  اليفواب، وأحسن ل  العز» ويف فصل آخر من الرسالة ال يفة: 

ه اهلل يف ُمنقَلبه.. نا  من نامل سعادته أ  رزقه اهلُل تعااىل َوَلادًا ِميفَلا  خَيُلفاه ِمان بعاده،  فراُقه وأوَحَ نا، فَ َّ

م عليه.  ويقوم َمقاَمه بٍمره، ويرتحا

اك وأقول: احلمد هلل؛ فل  األنفس  ياباة  بمكانا ، وماا جعلاه اهلل عازا وجالا فيا  وع نادك، أعانا  اهلل وَقاوا

 «.وعَصَدك ووفاق ، ونا  ل  ولياًا وحافظًا، وراعيًا ونافياً 

 



 (64) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

ا إلي   يا ، وما قاال ل  عناي فعناي يقوال ، فاسمع أاام ثقتا ، فام أديا عناي فعناي يحدا

ام اليفقتا  املٍمونا    .(1)«وأ عهام؛ فلهنا

الزماا  رواية إسحام بن يعقوب التي تنقل التوقياع عان اإلماام عااحه ا  3

اا احلا: »وفيها تاي وأما م حجا واد  الواقعاة فاارجعوا فيهاا إىل رواة حادييفنا؛ فالهنا

ة   . (2) «اهللعليكم، وأنا حجا

إناه لايس نالا  (:قلت أليب عبد اهلل ) قال:ا عحيحة عبد اهلل بن يعفور  4

ساعة ألقاك وال يمكن القادوم، وجيايء الرجال مان أعاحابنا فيساٍلني ولايس 

  .(3)اليفقفيحممد بن مسلم  ما يمنع  من»عندي نلا ما يسٍلني، فقال: 

                                                           
 .138ص  27( وسائل ال يعة   1)

 .140ص 27( املصدر السابو  2)

بن مسلم اليفقفي: قال ال يخ القمي يف الكنى واأللقاب: ابو جعفار حمماد بان مسالم بان رباا، حممد  3))

عانهم احلاالل ( واالعالم والرؤسااء املاٍخوذ من فقهاء اعحاب الباقر )الكويف الطائفي اليفقفي نا  

عاول عاحاب األأوال  رياو إىل ذم واحاد مانهم وهام  الذين ال يطعن عليهم حكامواحلرام والفتيا واأل

  =عحابنا بالكوفة فقيه ورع عحه ابا جعفرأه وجه املدونة واملصنفات امل هورة وقال )النجاَش( يف حق
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  .(1) «وجيهاً فلناه سمع من أيب ونا  عنده 

أماا »( فقاال: ا عحيحة يونس بن يعقوب قال: نناا عناد أيب عباد اهلل ) 5

 (2)أما لكم من مسرتا، تسرتحيو  إليه؟ ما يمنعكم مان احلاار  مفزع؟لكم من 

 .(1)« النرضي؟بن املغرية 

                                                                                                                                      
وثاو النااس لاه نتااب يسامى االربعامئاة مساٍلة يف أباواب أ( وروى عنهام ونا  مان هلل )وابا عبدا= 

( 2276. وقد وقع يف إسناد نيفاري مان الرواياات تبلاغ زهااء )150احلالل واحلرام إىل ا  قال ومات سنة 

 موردًا.

ن حاواري وقد وردت روايات نيفرية يف مدحه وانه ممن اَجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عنه وانه ما

 ( انتهى.الباقرين )

 323( يف نتاباه املعاروف برجاال النجااَش، ص وأما أقوال العلامء فياه: فقاد قاال ال ايخ النجااَش )

 «.وجه أعحابنا بالكوفة، فقيه، ورع... ونا  من أوثو الناس: »882رقم

 

 .143ص 27( وسائل ال يعة  1)

غرية النرصي من نرص بن معاوياة، برصاي، روى حار  بن امل140( قال ال يخ النجاَش يف رجاله ص: 2)

  = (، ثقة ثقة. له نتاب يرويه عدة من أعاحابناعن أيب جعفر وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن ع  )
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أاقتي بعيادة (: »قلات للرضاا ) قاال:داِّن ا رواية ع ا بن املسيه اأم 6

ن آخذ معامل ديني؟ قال: من زنرياا بان آدم  ولست أعل إلي  يف نلا وقت فمما

                                                                                                                                      
أخجنا أبو عبد اهلل حممد بن ع  بن أاذا  قال حدثنا ع  بن حاتم قال حدثنا حممد بن أْحد بن ثابات قاال =

 احلسن بن حممد بن سامعه َجيعا عن عفوا  عن احلار .حدثنا حممد بن بكر بن جنا، و

مان  -: احلار  بن املغرية النرصي 174وقال ال يخ حسن عاحه املعامل ا يف نتابه التحرير الطاوويس ص

(، ثقاة ثقاة.. برصى، روى عن أبى جعفر وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن عاىل ) -نرص بن معاوية 

من أعحاب البااقر  42رقم  117، وعده يف رجاله: 255رقم  65ست: . وذنره ال يخ الطوسى يف الفهر"

 233رقام  179، وىف: "احلار  بن املغرية النرصى يكنى أبا عىل، من بنى نرص بن معاوياة  "( قائال: )

. أماا "احلار  ابن املغرية النرصى أباو عاىل، أساند عناه بيااع الز اى  "( قائال: من أعحاب الصادم )

ول مان ، ناام وذناره العالماة يف القسام األ(مان أعاحاب الصاادم ) 39يف رجالاه:  الجقاي فقاد عاده

، لكن ابن داود ذنره يف وذنر ميفل ما مذنور أعاله ثم أورد بعد ذل  نالم النجاَش فيه 10رقم  55رجاله: 

 .103رقم  236وىف القسم اليفاِّن منه أيصا:  367رقم  68ول من رجاله: القسم األ

، وناا  جليال القادر، رفياع وجاء يف فائو امل قال يف احلديث والرجال: احلار  بن املغرية البرصي، أباو عا ا

 املنزلة، وله نتاب.

 

 .145ص 27وسائل ال يعة   1))
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عىل الدين والدنيا. قال ع  بن املسيه: فلام انرصفت قدمنا عىل القمي املٍمو  

 .(2)«فسٍلته عاما احتجت إليه (1)زنريا بن آدم

  

                                                           
: )زنريا( بن آدم بن عباداهلل بان ساعد االأاعري ثقاة جليال 76ص 2(  قال العالمة احل  يف اخلالعة  1)

 (.القدر ونا  له وجه عند الرضا )

ا لعبد احلسني ال بسرتي: أبو حييى زنريا بن آدم بان  599، ص1مام الصادم  اء يف نتاب أعحاب اإلوج

عبد اهلل بن سعد األأعري، القمي. حمد  إمامي ثقة، فقيه جليال القادر، عظايم املنزلاة، ولاه مساائل. روى 

(. روى عناه ماام الرضاا )(، وله وجه ومقام عناد اإل( واجلواد )نذل  عن االمامني الرضا )

، وتاويف بقام 220حممد بن احلسن أنبولة، وحممد بن خالد، وحممد بن سهل وغريهم. ونا  حيا قبال سانة 

 ودفن به.                     

 .146ص 27وسائل ال يعة   2))
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واحلسن بن ع  بن يقطني َجيعًا عن الرضاا  ا ما عن عبد العزيز بن املهتدي 7

قلت ال أناد أعل إلي  أسٍل  عن نلا ما أحتا  إلياه مان معاامل »( قال: )

 فقال: ثقة آخذ عنه معامل ديني؟  (1)ديني، أفيونس بن عبد الرْحن

                                                           
: يونس بن عبد الرْحن: ماوىل آل يقطاني لاه نتاه 182ال يخ أبو جعفر الطويس يف الفهرست ص ( قال 1)

، و قيل إهنا ميفل نته احلسني بن سعيد و زيادة، و له نتاب جامع اآلثار، و نتااب ر من ثالثني نتاباً نيفرية أنيف

(، ال ائع، و نتاب العلل، و نتاب اخاتالف احلاديث و مساائله عان أيب احلسان موساى بان جعفار )

أْحاد بان حمماد بان أخجنا بجميع نتبه و رواياته َجاعة عن أيب جعفر بن بابويه عن حممد بن احلسان، و عان 

احلسن عن أبيه، و أخجنا بذل  ابن أيب جيد عن حممد بن احلسن عن سعد، و احلمريي، و ع  بن إباراهيم، 

و حممد بن احلسن الصفار، نلهم عن إبراهيم بن هاأم عن إسامعيل بن مرار و عاالح بان الساندي عناه، و 

د بن ع  ماجيلويه عن ع  بن إبراهيم عان أبياه رواها أبو جعفر بن بابويه عن ْحزة بن حممد العلوي، و حمم

عن إسامعيل، و عالح عنه، و أخجنا بذل  ابن أيب جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن حممد بن عيساى بان 

عبيد عنه، و قال أبو جعفر بن بابويه سمعت ابن الوليد رْحه اهلل يقول نته يونس بن عبد الارْحن التاي هاي 

عتمد عليها إال ما ينفرد به حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس و مل يروه غاريه فلناه بالروايات نلها عحيحة ي

 ال يتعمد عليه و ال يفتي به.

وجاء يف رجال ال يخ النجاَش ما نصه: يونس بن عبد الرْحن: ماوىل عا  بان يقطاني بان موساى ماوىل بناي 

يف أيام ه ام بن عبد املل ، ورأى جعفر أسد، أبو حممد، نا  وجها يف أعحابنا، متقدما، عظيم املنزلة، ولد 

 =( وناا  ( بني الصفا واملروة ومل يارو عناه. وروى عان أيب احلسان موساى والرضاا )بن حممد )
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ممان باذل لاه عاىل الوقاف ماال  447ي ري إليه يف العلم والفتيا. ويف رجاال النجااَش ص:  )الرضا )= 

 يونس بن عبد الرْحن رْحه اهلل مد، وذم.جزيل فامتنع من أخذه وثبت عىل احلو. وقد ورد يف 

قال أبو عمرو الك  فيام أخجِّن به غري واحد من أعحابنا عن جعفر بن حممد عنه حدثني ع  بن حممد بان 

قتيبة قال حدثني الفصل بن أاذا  قال حدثني عبد العزيز بن املهتدي، ونا  خري قمي رأيتاه، وناا  ونيال 

ته فقلت إِّن ال أقدر عىل لقائ  يف نال وقات، فعمان آخاذ معاامل ديناي ( وخاعته فقال إِّن سٍلالرضا )

 فقال خذ عن يونس بن عبد الرْحن.

وهذه منزلة عظيمة. وميفله رواه الك ، عن احلسن بن ع  بن يقطني سواء. وقال أيخنا أبو عباد اهلل حمماد 

سم جعفار بان حمماد بان قولوياه بن حممد بن النعام  يف نتاب مصابيح النور أخجِّن ال يخ الصدوم أبو القا

قاال لناا أباو هاأام  :رْحه اهلل قال حدثنا ع  بن احلسني بن بابويه قال حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي قال

( نتاب يوم وليلة لياونس عرضت عىل أيب حممد عاحه العسكر ) :داود بن القاسم اجلعفري رْحه اهلل

 آل يقطني. فقال أعطاه اهلل بكل حرف نورا ياوم القياماة. فقال يل تصنيف من هذا فقلت تصنيف يونس موىل

 ومدائح يونس نيفرية، ليس هذا موضعها وإنام ذنرنا هذا حتى ال نخليه من بع  حقوقه رْحه اهلل. 

( 321: تارجم لاه ابان الناديم يف الفهرسات )ص 219ص 1وقال السيد بحر العلوم يف الفوائد الرجالية   

اخلامس من املقالة السادسة فقال: )يونس بن عباد الارْحن مان أعاحاب موساى  بع مرص االخرية يف الفن 

من موايل آل يقطني، عالمة زمانه، نيفري التصنيف والتٍليف عىل مذاهه ال يعة( ثم عد ( ... )بن جعفر

 = َجلة يسرية من نتبه. وذنره الك  يف رجاله.
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   .(1) «فيهوالسند تام بغ ا النظر عن وجود حممد بن نصري «. نعم»

إ ا أقتي بعيدة (: »هتدي قال: قلت للرضا )ا ما عن عبد العزيز بن امل 8

فلست أعل إلي  يف نلا وقت، ف خذ معامل ديني عان ياونس ماوىل آل يقطاني؟ 

 .(2) «نعم»قال: 

قال: نتبت إليه ا يعني أباا احلسان اليفالاث  ماهويها ما عن أْحد بن حاتم بن  9

ن آخذ معامل ديني؟ ونته أخوه أيصًا بذل ، فكتاه إ) لايهام: ( ا أسٍله عما

                                                                                                                                      
( ضامن لاه اجلناة )منها( أ  أباا جعفار ثال  مرات )وضمن له اجلنة  () ل: أ  الرضااىل أ  يقو= 

)ومنها( أنه يقول: )وجدت بخط حممد بن أاذا  بن نعاااايم يف نتاااابه: سمعت أبا  () عىل نفسه وآبائه

حممد القامص احلسن بن علوية اليفقة يقول: سمعت الفصل بان أااذا  يقاول: حاج ياونس بان عباد الارْحن 

لفني، ويقاال: انتهاى علام عمرة والف الف جلاد ردا عاىل املخااأربعا ووسني حجة، واعتمر أربعا ووسني 

ن عباد إىل أربعة نفر، أوأم سلام  الفاريس، واليفاِّن جابر، واليفالث السيد، والراباع ياونس ابا( )االئمة 

 )... يونس يف زمانه نسلام  يف زمانه(.( ) الرْحن )ومنها( قول الرضا

 

 

 .147ص 27وسائل ال يعة    1))

 .148ص 27ر السابو  املصد 2))
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ما ذنرما، فاعمدا يف دينكام عىل نلا مسنا يف حبانا، ونلا نيفري القادم يف  فهمت»

ام نافونام إ  أاء اهلل أمر  .(1) «تعاىلنا؛ فلهنا

ا ما عن الفصل بن أاذا  عن عبد العزيز بن املهتادي ا وناا  خاري قماي  10

ته رأيته ونا  ونيل الرضا ) : ( فقلاتقال: ساٍلت الرضاا )ا ( وخاعا

خاذ عان ياونس بان »إِّنا ال ألقاك يف نلا وقت، فعمن آخذ معامل ديناي؟ فقاال: 

 . (2)« عبد الرْحن

( رباام احتجناا أ  ا ما عن أعيه العقرقويف قال: قلت أليب عبد اهلل ) 11

  .«(3)باألسديعلي  »نسٍل عن ال ء فمن نسٍل؟ قال: 

                                                           
 .151ص 27( املصدر السابو  1)

 .148ص 27املصدر السابو   2))

حييى بن القاسم أبو بصري األسدي و قيل أبو حمماد،  -1187: 440قال ال يخ النجاَش يف رجاله ص ( 3)

(، وقيال حيياى بان أيب القاسام، واسام أيب القاسام ثقة، وجيه، روى عن أيب جعفر وأيب عباد اهلل )

(. له نتاب يوم وليلة. أخجنا حممد بن جعفار قاال حادثنا ام. وروى عن أيب احلسن موسى )إسح

أْحد بن حممد بن سعيد قال حدثنا حييى بن زنريا بن أيبا  قال حدثنا احلسن بن ع  بن أيب ْحازة، عان 

 أيب بصري بكتابه. ومات أبو بصري سنة وسني ومائة.

 ة أيب بصري االسدي حييى بن القاسم مما ليس خيفى عىل متمهر.وقال الك  يف رجاله: وباجلملة جالل
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 عدم وجوب التقليد أدلة

 

ِدَل هباا عااىل عاادم وجااوب التقليااد واسااتدل أسااتُ  دلااةُذنارت تجموعااة ماان األ

 اعحاب هذا الرأي بالتايل:

 ية الكريمة:القرآناآليات  .1

 فقد إستدل من يرى عدم جواز التقليد بجملة من اآليات، منها قوله تعاىل: 

ُسوِل َقاُلوْا َحْسُبنَا مَ  ﴿َوإَِذا ا َوَجْدَنا َعَلْيِه ِقيَل َأُْم َتَعاَلْوْا إىَِل َما َأنَزَل اهللَُّ َوإىَِل الرَّ

َُّيَْتُدوَ ﴾آَباءَنا َأَوَلْو َناَ  آَباُؤُهْم الَ َيْعَلُموَ  َأْيًئا َوالَ 
(1). 

                                                                                                                                      
 

 

 .104سورة املائدة:  1))
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بُِعوا َما َأنَزَل اهللَُّ َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه  و قوله عز وجل: ﴿َوإَِذا ِقيَل َأُُم اتَّ

الَ َيْعِقُلوَ  َأْيئًا َوالَ َُّيَْتُدوَ ﴾ آَباَءَنا َأَوَلْو َناَ  آَباُؤُهمْ 
(1).  

أ  هذه اآليات الكريمة أجنبية عان املقاام، باعتباار ا  ماا نحان بصادده هاو  إالا 

الفرعياة ومااهي وظيفاة العاامي الغاري ماتمكن مان معرفاة  حكااماألالتقليد يف 

أي  عاولاألاحلكم ال عي وهذه اآليات الكريمة إنام وردت يف ذم التقلياد يف 

ناام هاو  مربناء يتبعو  اآلباء يف عقائدهم، وهذا األالدين، حيث نا  األ أعول

اىل العامل أما التقليد  اهلواضح خيالف الفطرة، ألهنا حانمة بوجوب رجوع اجل

عمى الاذي ، وهاو ناام تارى نااألاهالاىل اجل اهالمن هذا النوع فهو رجوع اجل

بارنتني هو بخصاوص هاذا املاورد، عمى ميفله، والذم الوارد يف اآليتني املأيقود 

االعتقاديااة يعتااج فيهااا العلاام واملعرفااة وال يسااوم فيهااا  األمااورمصااافًا إىل أ  

االنتفاء بالتقليد، وليس يف َشء مان اآلياات املتقدماة ماا يادل عاىل النهاي عان 

 . حكاماألالتقليد يف الفروع عن العاملني هبا، ملن ال يتمكن من العلم ب

                                                           
 .170( سورة البقرة: 1)
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البيات  أهالأئماة  رجااعإكيفرية املتقدمة والتي ت اتمل عاىل   الروايات الإثم 

، وياونس أعاحاهبم ناالعمرينيأيعتهم اىل تجموعة خاعة من فقهااء  ( )

بن عبد الرْحن وزنريا بن آدم، وياونس ماوىل آل يقطاني، ت اري برصااحة اىل ا  

تااي  هااذا اإلرجاااع مطلااو فيكااو  أاااماًل فاايام يروونااه وينقلونااه ماان األلفااا  الا

وناه مان خاالل إ( من دو  ا عنهم )سمعوه عامل نظر واستنبا ، وماا يحدا

النظاار واالجتهاااد، نالااذي وعاال إليااه نظاارهم ماان اجلمااع بااني الااروايتني 

املتعارضااتني أو ْحاال املطلااو عااىل املقيااد أو التمساا  بالعااام عنااد ال اا  يف 

 التخصيش أو غري ذل  من أنحاء االجتهاد واالستنبا . 

ن أعحاهبم الرصيح ألأخاص معينني م مرت عىل األونالروايات التي اأتمل

 : (1)( ألبا مام الباقر )للجلوس للفتوى نقول اإل

                                                           
 يف ترَجة أبا : 18أبا  بن تغله: قال ال يخ الطويس يف الفهرست ص ( 1)

ن ثعلبة بن أبا  بن تغله بن ربا، أبو سعيد البكري اجلريري موىل بني جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس ب -

 =عكاأة بن ععه بن ع  بن بكر بن وائل، ثقة جليل القدر عظيم املنزلة يف أعحابنا لقي أبا حممد ع  بان
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( وروى عنهم، ونانت له عندهم خطوة وقدم، وقال له أباو جعفار احلسني وأبا جعفر وأبا عبد اهلل )= 

 يف أيعتي ميفل . ( اجلس يف مسجد املدينة وأفت الناس فلِّن أحه أ  يرىالباقر )

 .«ما واهلل لقد أوجع قلبي موت أبا أ» :( ملا أتاه نعيهوقال أبو عبد اهلل )

: أبا  بن تغله بن ربا، أبو سعيد البكري اجلريري موىل بناي جريار 13وقال ال يخ النجاَش يف رجاله ص

يم املنزلاة يف بن عبادة بن ضبيعة بن قايس بان ثعلباة بان عكاباة بان عاعه بان عا  بان بكار بان وائال، عظا

(، روى عنهم، ونانت له عندهم منزلة وقادم. أعحابنا، لقي ع  بن احلسني وأبا جعفر وأبا عبد اهلل )

وذنره البالذري قال روى أبا  عن عطية العويف...اىل أ  يقول: أخجنا حممد بن جعفر قال حادثنا أْحاد بان 

عا  بان حمماد اجلرياري قاال حادثنا أباا  بان  حممد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن حممد بن ه ام قال حدثنا

(، فلام برص به أمر بوساادة حممد بن أبا  بن تغله قال سمعت أيب يقول دخلت مع أيب إىل أيب عبد اهلل )

 ورحه به. وسائلهفٍلقيت له، وعافحه واعتنقه 

 (.وقال ونا  أبا  إذا قدم املدينة تقوضت إليه احللو، وأخليت له سارية النبي )

ا لعبد احلسني ال بسرتي: أبا  بن تغله أبو ساعيد، 25ص 1(  نتاب أعحاب االمام الصادم ) ويف

وقيل أبو سعد، وقيل أبو اميمة أبا  بن تغله بان رباا،، وقيال رياا، البكاري، اجلرياري باالوالء، الربعاي، 

ى عانوف العلام الكويف، الكندي. من م اهري علامء وفقهاء وحمدثي االمامية اليفقاات، وناا  مقادما يف أات

للقرآ  ومن وجوه القراء بالكوفة. عرف بقراءتاه املفاردة التاي  قارئاً  أديباً  مف اً  نحوياً  واملعرفة، فكا  لغوياً 

اأتهرت بني القراء، ونا  أول من دو  علم القراءة، وأول من عنف يف غريه احلديث. روى ناذل  عان 

 ة قدره وعظيم منزلته.( وحظي لدُّيم جلالل( والباقر )االمامني السجاد )
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اجلااس يف مسااجد املدينااة وافاات الناااس، فاااِّن أحااه أ  ياارى يف أاايعتي »

 .(1)«ميفل 

 : (2)( ملعاذ بن مسلم النحوياالمام الصادم )وقول 

                                                                                                                                      
 

 

 .7/ الرقم 10رجال النجاَش:  1))

 

، بقوله: وابن عم حممد بن احلسن 325(  ذنره ال يخ النجاَش يف ترَجة حممد بن احلسن بن أيب سارة ص2)

معاذ بن مسلم بن أيب سارة، وهم أهل بيت فصال وأدب، وعاىل معااذ وحمماد فقاه الكساائي علام العارب، 

قال أبو جعفر الاروايس وحمماد بان احلسان، وهام ثقاات ال يطعان  و  يف نتبهم نيفرياً والكسائي والفراء حيك

 عليهم ب ء. 

 :معاذ بن مسلم النحوي ثقة.172ص 2وذنره العالمة احل  يف خالعته  

: معاذ بن مسلم النحوي الكويف مان اعاحاب 290ص 1وقال ال يخ عباس القمي  يف الكنى واأللقاب  

نى أبا مسلم فولد له ولد سامه عليا فصار يكنى به...اىل أ  يقول: ونا  يت ايع، (، ونا  يكالصادقني )

 وله أعر ن عر النحاة.

 بالعمر الطويل، ونا  له أوالدا وأوالد أوالد فامت الكل وهو بام. ونا  يف عرصه م هوراً 
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عام، وأردت أ  أساٍل  قلات: ن النااس؟بلغني: أن  تقعد يف اجلامع فتفتاي »

عاان ذلاا  قباال أ  أخاار ، إِّن أقعااد يف املسااجد، فيجاايء الرجاال فيسااٍلني عاان 

ال اء، فااذا عرفتااه بااخلالف لكام أخجتااه باام يفعلاو ، وجياايء الرجال أعرفااه 

بمودتكم وحبكم، فٍخجه بام جاء عانكم، وجيايء الرجال ال أعرفاه، وال أدري 

ال  نذا، فادخل قولكم فيام بني من هو، فٍقول: جاء عن فال  نذا، وجاء عن ف

 .(1) «أعنعذل ، فقال يل: اعنع نذا، فلِّن نذا 

ال اعية، وتادل  حكااماألال يفة تادل عاىل جاواز االفتااء يف  وهذه االخبار

أيصًا عىل جواز التقليد والرجوع إىل ميفال أباا  أو معااذ، فلاو ناا  التقلياد غاري 

ئل بال مل تكان ذات فائادة يف جائز َشعًا مل يكن لفتاوى هاحالء حجاة عاىل الساا

 له.  أثر( بلفتائهم ألنه يعتج لغوًا وال هم )أمر
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ونالروايااات التااي تنهااى عاان اإلفتاااء بغااري علاام ونااذل  تنهااى عاان القصاااء 

 (1)(بالرأي والقياس واالستحسا ، وهي نيفرية وقد عنو  أا احلار العاام  )

بااالرأي واالجتهاااد يف وسااائله بابااًا أسااامه باااب عاادم جااواز القصاااء واحلكاام 

واملقاييس، وهذه الروايات دالة عىل حرمة اإلفتاء بميفل القيااس واالستحساا  

هم ال ااعية وهااو أحكااامالتااي يسااتخدمها العامااة يف  عااولاألوغريمهااا ماان 

متداول عند املخالفني ويعتاج مان اإلفتااء بغاري علام، ناام أهناا تادل عاىل جاواز 

( عىل ما هاو املتعاارف رة عنهم )اإلفتاء عن مدرك عحيح ناألخبار املٍثو

 (.عند علامء ال يعة )

 الروايات ال يفة: .2

 واستدل املانعني عن التقليد بجملة من الروايات نذنر منها:

 يت: اآل( يف الكايف وهي نالكليني ) اإلسالمما رواه ثقة 
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بن حييى،  عبد اهللعدة من أعحابنا، عن أْحد بن حممد بن خالد، عن    .أ

( قال: قلت له: اهلل ) ا ، عن ايب بصري، عن أيب عبدعن ابن مسك

 أما واهلل ما»اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دو  اهلل؟ فقال: 

دعوهم إىل عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما اجابوهم، ولكن أحلوا أم 

 . (1)« فعبدوهم من حيث ال ي عرو  ، وحرموا عليهم حالالً حراماً 

( تعليقاًا يس )اا االستدالل نذنر ما نقله العالماة املجلاويف مقام الرد عىل هذ

 ( قلت له اختذوا أحبارهم:عىل هذه الرواية حيث قال: قوله )

أي سٍلته عن معناى هاذه اآلياة، و األحباار العلاامء و الرهباا  العبااد، و معناى 

مه اهلل تعاىل به و عل أمره به مع أنه خالف ما ٍمراحلديث أ  من أ اع أحدًا فيام ي

بذل  أو تقصريه يف التفحش فقد اختذه ربًا و عبده من حيث ال ي عر، نام قاال 

ْيطاَ ﴾ و ذل  أل  العباادة عباارة عان الطاعاة و  (2)اهلل تعاىل: ﴿َأْ  ال َتْعُبُدوا ال َّ

                                                           
يف 70ص 1سالم الكليني هذا احلاديث يف موضاعني مان نتاباه الكاايف ال ايف االول يف  ذنر ثقة اال 1))

 .7احلديث 551ص 2، واليفاِّن يف  1باب التقليد احلديث

 .60سورة يس:  2))
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 و احلاديث، و ناا  عادالً  القارآ االنقياد و أما مان قلاد عاملاا أفتاى بمحكاامت 

له، بل تقليد ملان فارض اهلل  اعتاه، و حكام بحكام به، فلنه ليس بتقليد  قاً وموث

اهلل عز و جل، و إنام أنكر اهلل تعااىل تقلياد هاحالء أحباارهم و رهبااهنم و ذمهام 

النباي  أمارعىل ذل  ألهنم إنام قلادوهم يف البا ال بعاد وضاو، احلاو و ظهاور 

 .(1)، فلذا مل يكونوا معذورين يف ذل ، و قد يقال أحلوا أم حراماً ()

والعالمة املجليس قد اعتمد يف تفسريه لآلية الكريماة عاىل املاورو  الروائاي 

( أهنام قاال: أما واهلل ( فعن أيب جعفر وأيب عبد اهلل )البيت ) أهلعن 

، م حاالالً وحرماوا علايه ما عاموا أم وال عالوا، ولكانهم أحلاوا أام حرامااً 

بلساناده عان عادي روى اليفعلباي وفاتبعوهم فعبدوهم من حيث ال ي اعرو ، 

ياا »( و يف عنقي عليه من ذهاه فقاال: بن حاتم قال: أتيت رسول اهلل )

فطرحته و انتهيت إليه و هو يقارأ مان : ، قال«عدي ا ر، هذا الوثن من عنق 

َُذوا َأْحباَرُهْم َو ُرْهباهَنُْم َأْربابًا ِمْن ُدوِ  اهللَِّ﴾ حتاى  سورة الجاءة هذه اآلية ﴿اختَّ

ألاايس حيرمااو  مااا أحاال اهلل »: قلاات لااه: إنااا لساانا نعباادهم فقااالفاارم منهااا، ف
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فتحرمونااه، وحيلااو  مااا حاارم اهلل فتسااتحلونه؟ قااال: فقلاات بااىل، قااال: فتلاا  

 .«عبادوم

مااا حرمااة، أو  اهلل وحتلياالوقااال البيصاااوي: بااٍ  أ اااعوهم يف حتااريم مااا أحاال 

 "لَِيْعُباُدوا إالا  واأماروما  "بٍ  جعلوه ابنًا اهلل "َمْرَيمَ  واملَِْسيَح اْبنَ  "بالسجود أم

 أمارو هو اهلل تعاىل، و أما  اعة الرساول و ساائر مان  "إِأًا واِحداً  "أي ليطيعوا

  .(1) اهلل بطاعته فهي يف احلقيقة  اعة اهلل
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 األعلمتقليد 

 

  األعلممعنى 

يااة يف مرجاع التقلياد ال بادا مان حتدياد معناى األعلمقبل البحث عان َش يَّاة 

أنااه ظهار ب اكل قاويا يف  إالا ة الذي رغم نونه مل يرد يف آياة وال رواياة، يا األعلم

ع احلاعَلنْي يف ِعْلَماِي  و والتوسَّ رين نتيجة التعما  عاولاألأبحا  الفقهاء املتٍخا

 . (1) والفقه

ف  مهارة من غريه يف تطبيقها  أداألعرف بالقواعد واأل"بٍناه  األعلموقد ُعري

 ."عىل عغرياوا

                                                           
 .26اأاأمي، نظرة جديدة يف والية الفقيه، صانظر:  1))
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، فمن هو  ولتوضيح هذا املعنى نعرض ميفاالً تقريبياًا يف علم تطبيقيا هو الطها

 بني األ بااء؟ األعلم

 هل هو:

 من غريه؟ أنيفراملحيط بالنظرياات الطبياة، قديمها وحدييفها، 

 اض ا االعًا يزيد عىل اآلخرين؟مرأم املطلاع عىل تفاعيل األ

 أم األعرف بٍسامء األدوية؟

ااات ا األعلاامأم  اض، واألعاارف بتطبيااو تلاا  ماارلطبياااة وتفاعاايل األبالنظريا

 النظرياات عىل أفرادها يف اخلار ؟

 بني األ بااء هو األخري. األعلمال أ ا أ ا 

بني املجتهدين، فهو باإلضاافة إىل إحا تاه بالقواعاد  األعلمونذل  احلال يف 

رة، ال بدا أ  يكاو   ماا  مهاارة مان غاريه يف تطبياو هاذه القواعاد عاىل أأاداملقرَّ

ى بالصغريات بٍ  يتمتاع بٍحسن سليقة يف هذا التطبيو.  يسما
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ياة ب اكل نباري، ولكان حيانام يرياد أ  يطباقهاا عولاألفقد حييط العامل بالقواعد 

عىل عغرى وردته يف عالة من نا  عمله يف السفر مايفاًل، فلنااه قاد ال يكاو  يف 

واعااد، لاايس هااو هااذا التطبيااو، ذا مهااارة تفااوم غااريه، فهااذا رغاام إحا تااه بالق

 بني الفقهاء. األعلم

مهارة من غريه يف نيفر قدرة و هو األعرف بالقواعد واأل األعلملذا نا  

 .مصاديقهاتطبيقها عىل 
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 األعلمتقليد  أدلة

 

ل )تقليد   ضامنة النجاة( األعلمالدليل األوا

، جيد أماماه جواباًا األعلمفل ا من يواجه السحال السابو، حول وجوب تقليد 

اا لاو  األعلمئياًا يقول له: لو قلَّدت مبد تا ، أما ن مان باراءة ذما فٍنت حينهاا تتايقَّ

ااة، وذلاا  أل ا  قلَّاادت غااريه فٍناات قااد تبقااى يف حالااة عاادم اليقااني بااجاءة الذمَّ

ا وجوب تقليد  ا أنااه جياوز  األعلمتكليف  إما عىل نحو التعيني واالنحصار، وإما

غاري املجتهاد، بعاد  اإلنساا وعقال  ل  تقليده وتقليد غريه عىل نحاو التخياري.

هه بالتٍنيد نحو تقليد  ، يوجا  .األعلممواجهة هذا اجلواب املبدئيا

ه عقل  َتْكُمان يف خلفيااةم  األعلميف هذا املورد نحو تقليد  اإلنسا وفلسفة توجه

ُل أساسًا يف حرنة  يف هذه احلياة، وعناوا  هاذه اخللفيااة هاو التاايل  اإلنسا ُت كي

ك إ ا ما حي" ة األ اإلنسا ري ة املحتمل ال قوا  ."حتاملهو قوا

 ولتوضيح هذه القاعدة نطر، هذا امليفال:
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اجاة يف ال اارع، فاحتمال بنسابة  ئاة، ابامل % 70لو أ ا رجاًل نا  يساري عاىل درا

اا ورقاة نقدياة بقيماة  -أثناء مسريه، أ ا قطعة مالياة متدنياة القيماة  ولنفارتض أهنا

نا نجد أ ا هذا الرجال ال يتوقااف بال  -مائتا  ووسو  دينارًا  قد وقعت منه فلنا

باملائااة، لكاانا املحتَماال هااو مائتااا   % 70يتااابع مسااريه، مااع أ ا االحااتامل هااو 

باملائاة،  %5ووسو  دينارًا. بينام لو أ ا هاذا الرجال احتمال أثنااء مساريه بنسابة 

د مع أ  احتام نا نجده يتوقاف بال تردا  %5 ل الوقوع هووقوع مليو  دينار منه فلنا

 باملائة، لكن املحتَمل هو مليو  دينار.

ة االحتامل، فاحتامل بنسبة  ك لانسا  ليس قوا باملائاة  %70وتفسري هذا أ ا املحري

نه، لكان احاتامل  ة املحتمال، إذ إ ا  %5مل حيري ك لاه هاو قاوا ناه. فااملحري باملائاة حرَّ

 .ائتا  واخلمسو  ديناراً الذي حرنه هو املليو  دينار، بينام مل حترنه امل

ة االحتامل ة املحتَمل ال قوا ك لانسا  هو قوا  .وعليه نفهم ما معنى نو  املحري

؟ أم جياوز تقلياد غاريه؟ األعلامويف مسٍلتنا املطروحة وهي: هل جياه تقلياد 

اة الكامناة يف  ل أساساًا يف حرنتاه  اإلنساا فل ا هذه اخللفيااة الفكريا والتاي ت اكا
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أو عادم  األعلامنظار عان نسابة االحاتامل يف وجاوب تقلياد تقول لاه: بغا ا ال

ااًا تواجهااه، أال وهااو نعاايم اآلخاارة أو عااذاهبا،  وجوبااه، فاال ا أماماا  حمااتَماًل قويا

ا حينام تقليد غري  األعلمفحينام تقليد  فااحتامل عادم باراءة  األعلمحُترز النجاة، أما

ة واملطالبة اإلأياة وارد بغ  النظر عن نسبته امل ة املحتمل هذه الذما ة، لذا فقوا ئويا

ك  هه لتقليد  اإلنسا حتري  .األعلموتوجا

 

 خيار العقالء( األعلمالدليل الثاين )تقليد 

 

، فل ا املتسائل عن وجاوب تقلياد األعلمفلضافًة إىل الدليل السابو عىل تقليد 

د أم ال، ُيالحظ يف حياة العقالء وسريهم االجتامعيا ما يرأده نحو حتدي األعلم

اجلواب. فالعقالء حينام يواجهو  م كلة حتتا  إىل حالا مان أحادهم، ويكاو  

دين وخمتلفني يف نفاءاوم وبينهم من هو معاروف بٍنفئياتاه  أعحاب احللا متعدا

هو  إليه بال تردد. ونميفال عىل ذلا ، لاو أعايه إنساا   م يتوجا وأعلمياته، فلهنا

 ة احياة لقلبه، فلناه حينام جيد عبم كلة مرضياة يف قلبه، واحتا  إىل عملياة جرا
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أ باء يف جراحة القله، يستطيع أ  جيري العمليااة اجلراحيااة عناد أيا مانهم، يف 

الوقت الذي يريده، ومن دو  تفاوت يف أجرة العمل. لكناه إذا علام أ  واحادًا 

ه نحاو هاذا أنيفرو ٍهممنهم هو أعلمهم وأنف د يتوجا هم خجة، فلناه من دو  تردا

هم، أماوردو  غريه. وهكاذا احلاال يف ساائر أاحو  العقاالء و ألعلماالطبيه 

م، حينام يعرفو   هاو  نحاوه دو   األعلمفلهنا بني أعحاب االختصااص، يتوجا

 غريه.

اكو  باه  وهذا البناء العقالئيا والسرية القائمة بينهم يعتجه الفقهاء دلياًل يتمسا

هااو إمصااء املعصااوم  آخار إليهاا أماارال ااعياة، وذلا  بصاما  حكااماأل إلثباات

له لرف  هاذه السارية، فلاو ناا  املعصاوم ) ( أا الذي يفهم من عدم تدخا

ل مبيانااًا  األعلاام( ال ياارب بساارية العقااالء وتااوجههم نحااو ) ماايفاًل لتاادخا

ل، فنعلم إمصاءه أذا البناء العقالئي ورضاه عنه.   الصواب، ولكناه مل يتدخا

عىل املفصول، ومسٍلة املرجعية هي  ثم ا  العقل حانم بوجوب تقديم الفاضل

عغرى ملسٍلة االمامة العظماى وهاي عاغرى مان عاغريات ناجى )وجاوب 

 تقديم الفاضل عىل املفصول(. 
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 وهناك تجموعة من الروايات التي تحيد هذا املعنى منها: 

احلكام ماا حكام باه »(: بن حنظلاة عان أيب عباد اهلل الصاادم ) رواية عمر

قهام يف احلاديث وأورعهاام وال ُيلتفات اىل ماا حكام باه أعدأام وأفقههاام وأعاد

باني احلاانمني ناا  ناأائًا مان  االخاتالفأ   يفوهي واضحة الداللة  ؛«اآلخر

ر  بيعاة احلكام ا( حص) فاإلماممن أدلتها،  حكاماأل استفادةيف  اختالفهام

 ه عن غري األفقه.بالصادر من األفقه وسل

( يف رجلني اتفقا اهلل ) عن أيب عبد (1)نيومنها ايصًا ما رواه داود بن احلص

بينهام يف حكم، وقع بينهام فيه خاالف، فرضايا بالعادلني،  جعالمهاعىل عدلني، 

                                                           
داود بان  4391يف معجمه عندما ترجم له:  103ا  102ص  8قال السيد اخلوئي  داود بن احلصني:  ( 1)

احلصني: قال النجاَش: داود بن حصني االسدي: موالهم، نويف، ثقة، روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلااااسن 

حلسن بن فصال، نا  يصحه أبا العباس البقبام. له نتااب يروياه عناه زو  خالة ع  بن ا (، وهاااو)

عدة من أعحابنا أخجنا ع  بن أْحد، عن حممد بن احلسن، عن أيوب بن نو،، عان عبااس بان عاامر، عان 

 = داود، به.
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فاختلف العدال  بينهام، عن قاول أُّياام يماا احلكام؟ قاال: ينظار إىل أفقههاام 

 .     (1)االخروأعلمهام بٍحادييفنا وأورعهام، فينفذ حكمه، وال يلتفت إىل 

(، قاال: سائل عان رجال اهلل ) عان أيب عباد (1)عن موسى بان أنيال وروي

وبني أخ منازعة يف حو، فيتفقا  عاىل رجلاني يكوناا  بيانهام، فحكاام يكو  بينه 

                                                                                                                                      
(: داود بن احلصني له نتااب أخجناا باه ابان أيب جياد عان ابان الولياد، عان حمماد بان 279وقال ال يخ )= 

سن الصفار، عن أيوب بان ناو،، عان العبااس ابان عاامر، عناه، ورواه ْحياد بان زيااد، عان القاسام بان احل

 اسامعيل القرَش، عنه.

( قاائال: ( ويف أعاحاب الكااظم )وعده يف رجالاه ماع توعايفه باالكويف يف أعاحاب الصاادم )

 واقفي.

إىل ابان عقادة أيصاا القاول بوقفاه ونسه العالمة يف القسم اليفاِّن من اخلالعة من الباب مان فصال الادال: 

 وألجل ذل  توقف يف العمل بروايته.

 وعن السيد الداماد: أنه قال: ومل ييفبت عندي وقفه بل الراجح جاللته عن نل غمز وأائبة.

 

 .113ص 27وسائل ال يعة   1))
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فاختلفا فيام حكام، قال: ونيف خيتلفاا ؟ قلات: حكام نال واحاد مانهام للاذي 

 . (2)حكمهيمىض اختاره اخلصام ، فقال: ينظر إىل أعدأام وأفقههام يف دين اهلل، ف

 

  

                                                                                                                                      
 عباد :موسى بن أنيل النمريي نويف ثقة روى عان أيب409جاء يف رجال النجاَش ص ( موسى بن أنيل 1)

(. له نتاب يرويه َجاعة. أخجنا احلسني قال حدثنا أْحد بن جعفر قال حدثنا ْحيد عن احلسان بان اهلل )

: 166ص 2حممد بن سامعه عن ابن ربا  عن موسى بن أنيل النمريي بكتابه. وقال العالمة يف اخلالعاة  

ماريي ناويف ثقاة روى عان أيب عباداهلل موسى بن انيل بالياء املنقطة حتتها نقطتني بعاد الكااف قبال الاالم الن

(.) 

ااا لعبااد احلسااني ال بساارتي: موسااى باان أنياال 317ص 3(  ويف نتاااب أعااحاب االمااام الصااادم )

النمريي، الكويف، وسامه بعصهم موسى بن النمريي. من ثقات حمدثي االمامية، وله نتااب. روى عناه أباا  

 ريهم.بن عيفام  األْحر، وع  بن عقبة، وذبيا  بن حكيم وغ

 

 .123ص 27وسائل ال يعة  ( 2)
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 إشكال ودفع

 

 هبذه الكيفية:  األعلمأكال حول تفسري إد يتوجه عىل الكالم الذي ذنرناه ق

هبذا ال كل وأنه من تكو  فتاواه أقارب اىل  األعلمأما اإلأكال: فهو إ  تفسري 

ياة األعلمإعابة الواقع ال يمكن أ  يطالع علياه أحاد إالا املاوىل تباارك وتعااىل، ف

 لغوًا؟ اأرتا هاكو  متعذرة في

 واجلواب:

  ت خيصه منو  إاملتع  باعتبار  مرمن بني الفقهاء ليس باأل األعلم  معرفة إ

ية مان املوضاوعات الفنياة الصاناعية التاي تادور مادار األعلمرًا  أل  اهبم حص

اىل  األماوراخلجة واملامرسة، فالتباِّن العقالئي قد حكام يف ت اخيش ميفال هاذه 

خجة مان غاريه يف تجاال إعاامل  أدىل مييز اخلبري من غريه واألمن أم القدرة ع

واملاادارك للمسااٍلة  حكاااماألخجتااه، فهاام يسااتطيعو  مييااز األعاارف بقواعااد 

، واألجود واالستداللواألجود فهاًم لألخبار واألدم يف النظر  ا العاً  نيفرواأل
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، وإذا حصال ا، ويف تطبيو الكجيات عىل عغرياواأعوأيف ختريج الفروع عىل 

فالبد من حصول الزمه البنيا الواضح وهو األقربية للواقع، ألنه إذا  مرهذا األ

هبااذه امليفابااة ماان الدقااة فهااذا يعنااي أهنااا ناأاافة بالك ااف  األعلاامناناات فتااوى 

ال ديد عن الواقع وعن حكم اهلل سبحانه وتعاىل، ويكو  هو األعارف بماذام 

 (. ال ارع واإلمام )

غلاه أاخلاجة خيتلفاو  يف  نجاد أهالنناا إأكال مهام وهاو إلكن هنا قد يٍيت 

 وحينئذ تتساقط أهادوم ألهنا متعارضة؟ األعلمحيا  يف تعيني األ

 واجلواب عن ذل :

علمهم يف موارد مييز أهم خجة وأنيفريف احلالة املذنورة البد من الرجوع اىل 

م غاية اإلبرام عىل   التباِّن العقالئي املحقو غاية التحقيو واملجل، فاألعلم

خجة من اخلجاء إلحراز اإلعابة للواقع أو غلبة  أأداىل من هو  اهلرجوع اجل

اخلجاء يف درجة اخلجة قلات املخالفة أم نيُفرت،  اختالفاإلعابة للواقع لدى 

 أموراخلجاء إذا نا  املورد من  أفصلوأ  السرية العقالئية حانمة بالرجوع اىل 
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اخلجاء  أفصلوبناء منازل، فكيف ال نحكم بالرجوع اىل  الدنيا نصحة البد 

الدين والوفاء بحو املولوية له سبحانه وتعاىل، وال تجال  أمورإذا نا  املورد من 

 إلنكار هذا التباِّن وال للوسوسة فيه.
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 وردها األعلمتقليد غري  أدلة

 

يكو   بل األعلمعحاهبا عدم وجوب تقليد أيرى  دلةنرت تجموعة من األذُ 

عدم عليه عنوا  الفقاهة  إذاوغريه  األعلماملكلف خمريًا بالرجوع اىل 

 : دلةواالجتهاد، ومن ضمن تل  األ

من الفقهاء يتع  عىل العامي بسبه عدم قدرته عىل  األعلمإ  تقليد   .1

يحدي اىل وقوع عموم  مرمنهم، ومعلوم ا  هذا األ األعلمت خيش 

فالزم هذا  األعلمقلنا بوجوب تقليد املكلفني يف احلر ، نام انه لو 

آراءه  حتصيلوعىل نل مكلف  األعلمفتاوى ذل  وجوب تعلم القول 

البالد فصالً عن سكنة القرى  أهل، وهذا فيه حر  عىل امن مظاهن

فيه حر  عظيم وهو مرفوع يف  األعلموالبوادي، فاالقتصار عىل تقليد 
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سة لقوله تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل  يِن ِمْن  ال يعة املقدا َعَلْيُكْم يِف الدي

﴾  .(1)َحَر م
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 وجواب ذلك: 

فكاام بينااه مان أ   األعلامأ  هذه املراحل ال يستلزم منها احلر ، أما ت خيش 

وأمتن استنتاجًا أاا مان أدلتهاا،  حكاممن نا  أقوى استنبا ًا لأل األعلماملراد ب

يقته يف تطبيقهاا وهذا يتوقف عىل معرفته بالقواعد والكجيات وعىل حسان سال

 حكااماأليف  األعلمعىل عغرياوا، وال يكفي أحدمها ما مل ينصم إليه اآلخار، فا

يف بقياة الصانائع والعلاوم ناأندساة والطاه وغريمهاا، فال   األعلمال عية نا

يف تطبيقهاا فيها هو من علم بقواعدها ونجياوا ونا  لاه حسان ساليقة  األعلم

ي فيه تجرد القوة عىل الكجياات أو االحا اة ، وال يكفومصاديقهاعىل مواردها 

بالفروع بل يتوقف عىل أ  يكو  الطبيه ميفاًل ماع ماا لاه مان االحا اة بجمياع 

أقسام املرض وأدويتها و رم معاجلتها متمكناًا مان تطبياو تلا  القواعاد عاىل 

 .عولاألومواردها، فكذل  احلال يف علم الفقه 

وناذل  ت اخيش  األعلاموم فيتصح انعدام وجود احلر  يف ت اخيش مفها

يااة نظااري غريهااا ماان األعلم  أاألعلاام ايصااًا انااه ال حاار  فيااه باعتبااار مصاادام 

اه أي  األمور تيفبت بالعلم الوجاداِّن وبال اياع املفياد لاه وبالبيناة، وهاذا ال يمسا
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َجاليااة او التفصاايلية متي اا باإلحا ااة األ فااو األعلاامحاار ، امااا تعلاام فتاااوى 

 ت فياه  عاة املعلوماة ا هاذا الزماا  الاذي انتابرسالته العملية خصوعاًا يف

   و عة تلقيها.

لة ٍجرت يف رجوعهم عند االبتالء بمس ا  السرية عند املت عة قد  .2

من املسائل إىل أي أخش يكو  له علم بحكمها من دو  التدقيو 

 األعلمبتل  املسٍلة فلو قيل بوجوب تقليد  األعلموالفحش عن 

 . عىل املكلفلوجه الفحش 

 ويرد عىل هذا: 

وقاول غاريه،  األعلامانام يصح هذا الكالم فيام لو علم عدم املخالفة بني قول 

وغاريه فهاذا  األعلماما لو نا  املراد من هذا الكالم هو يف حال االختالف بني 

القول با ال أل  السارية التاي اساتدل هباا املعارتض قائماة عاىل خاالف ذلا ، 

 ماارعنااد العلاام باملخالفااة وهااذا األ علااماألفالساارية جاريااة عااىل الرجااوع إىل 

نالحظااه، فماايفاًل إذا عااني الطبيااه دواًء وخالفااه يف ذاك ماان هااو أعلاام منااه، مل 

 . األعلمعىل معاجلته هذه بوجه وإنام يتبعو  رأي  يعتمدوا 
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( ناانوا يرجعاو  أايعتهم اىل فقهااء البيات ) أهالأ  األئمة مان  .3

د بن مسلم وغريمهاا وقاد ، وحممعبد الرْحنأعحاهبم أميفال يونس بن 

ن بني ظهراِّن املسلمني، فلذا نانت فتااوى ي( موجودنا  االئمة )

( ناناات هااحالء الفقهاااء حجااة معتااجة مااع وجااود نفااس االئمااة )

ال يزيد عان  األعلمبطريو أوىل، فل   األعلمحجة عند وجود  فتاواهم

 (. نفس اإلمام )

مطلقاًا، لكان لااو  األعلاملياد   هاذا الكاالم يصاح فايام لااو قيال بتقإ :اجلووابو

يف حاال العلام باملخالفاة بيناه وباني غاريه فاال وجاه أاذا  األعلمخصش تقليد 

نااام يرجعااو  السااائل اىل الفقيااه ماان إ( اإلأااكال، باعتبااار أ  االئمااة )

 أعحاهبم لعلمهم بعدم خمالفة هحالء الفقهاء أم عندما يفتو  الناس. 

 وضح:أوبعبارة 

فتااواهم مطابقاة با ال يعة اىل هحالء الفقهاء لعلمهام رجعوأ( ئمة )  األإ

 .والً أ. هذا (االئمة ) ألقوال
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-(وهو الرجوع اىل الفقهاء مع وجود االئمة ) –  املورد املذنور إوثانيًا: 

 األعلام  الكالم حول جواز رجوع املكلف اىل غاري حث، ألعن حمل الب خار 

يف الفتوى، واملورد املذنور فياه تقلياد مع العلم باالختالف بينهام  األعلموترك 

 .وعدم العلم بوجود اخلالف بينهم فقيه مع وجود املعصوم

 والفرق بني احلالتني:

أي هاو تقلياد يف  األعلاموتقلياد غاري  األعلامول الرجوع دائر بني تقلياد   األإ

( ليس من باب مام )  رجوع املكلف اىل اإللين معًا، بخالف اليفاِّن فمراأل

 د، بل هو رجوع مع الدليل.التقلي

 توضيح ذلك:

  التقليد املقصود هو العمل اعتامدًا عىل قول الغري من دو  معرفة الدليل عاىل إ

( فهو ال يصدم عليه مفهوم التقليد احلكم، بخالف الرجوع اىل املعصوم )

خاذ احلكام أ( دليل عىل احلكم فيكاو  رضورة نو  نفس نالم املعصوم )

 ذ مع الدليل.خأمن املعصوم هو 
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 مباذا نقلد؟

 

 التي جيه عىل املكلف غري املجتهد وغري املحتا  ا  يقلد فيها؟ األمورماهي 

دوائار ال جياه التقلياد يف ثالثاة منهاا وجياه يف الرابعاة  أربعواجلواب: هناك 

 وهي:

 الدين: أعولالدائرة االوىل:  .1

 و للوعول اىل احلقيقة.ال جيوز التقليد يف العقيدة بل جيه فيها النظر والتحقي

  عقولناا إ  الاذي نعتقاده إ: ()رضاا املظفار يقول املرحوم ال يخ حمماد

هي التي فرضت علينا النظر يف اخللو ومعرفة خالو الكاو  ناام فرضات عليناا 



 (102) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

النظر يف دعوى من يدعي النبوة ويف معجزتاه وال يصاح عنادها تقلياد الغاري يف 

 .(1)  ً ًوخطرالغري منزلة ذل  الذل  مهام نا  

 األياام ا  املطلاوب فياه  يف الادين أعولويكمن سبه عدم جواز التقليد يف 

خيص اوالبحث ال ا دلةبلقامة األ حيصل االواالعتقاد اجلازم اليقيني والذي ال 

 وعلاامً  الذي يقوم به املكلف نفسه ومن الواضح ا  تقليد الغري ال ياور  قطعااً 

االختصاص يف هذا  أهلهو الظن ثقة بقول الغري وانه من فغاية ما يفيده  جازماً 

 املجال.

وجاوب النظار واملعرفاة الدينياة هاو دليال )دفاع  أدلاة أهم:  من أخرىوبعبارة 

 الرضر املحتمل( وخالعته:

نبيااء واناه سيحاساه األ أرسال إلاهدعاوا وجاود أ  الكيفري ممان يوثاو بقاوأم إ

 األقاالالء تااور  الظاان او عااىل عامأاام ودعااوة هااحأالناااس يااوم القيامااة عااىل 

رر املحتمال ارضر فايحكم العقال بوجاوب دفاع هاذا الصاااالحتامل القاوي بالا
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بالتحقو من دعوى هاحالء فيفبات وجاوب البحاث والنظار يف املساائل الدينياة. 

 هذه املقدمة االوىل.

بتحصيل القطع والعلم اليقيني بصادم او  الا إ  اخلوف من الرضر ال يزول إثم 

 وهذه هي املقدمة اليفانية.نذب املدعي. 

واتباع الغري ثقاة بحسان رأياه ال ياور  القطاع واليقاني بال غاياة ماا يفياده هاو 

رر ايف دفااع اخلااوف ماان الصاا –وهااو التقليااد  –الظاان، وال يكفااي هااذا الظاان 

 املحتمل.

 رجاالً  ألافرو  اربعاة وع اأيف اخلار  فقد جاء مائاة و مروقد حتقو هذا األ

لهم اهلل تعااىل إلناذار النااس مان ياوم احلسااب واناه رساأنبياء وقد أهنم أادعوا 

عناد النااس  مار، فاٍور  ذلا  األيلتزماوا بتعاليماهمل يحمنوا هبام و إذايعاقبهم 

اخلوف من الرضر فوجه عليهم دفعاه بالبحاث والتٍناد مان عادم أو ناذب 

 هحالء.
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من منها قوله عز  أعول الدين يف آيات عديدة تقدمومن هنا ذم تعاىل التقليد يف 

ا َعىَل آَثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ قائل: ﴿ ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ  .(1)﴾إِنَّ

 

 الدائرة الثانية: الرضورات: .2

فعال واضحة احلكم عند املكلفني نالصالة والصوم واحلج، فوجوهباا أهناك 

ا فعال ال جيه فيهأ  وأبهة، فميفل هذه األ أدنىرضوري عند املسلمني دو  

 عن االجتهاد. التقليد فصالً 

من هنا اعتاد الفقهاء يف رسائلهم العملية أ  يستيفنوا الرضورات من وجاوب 

 .التقليد لغري املجتهد واملحتا 
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 :الدائرة الثالثة: املوضوعات الرصفةو 3

نااء الفاالِّن أعاابته نجاساة،   اإلأأ  املائع الفالِّن ور ميفاًل أو إذا رأى املجتهد 

ملائع املعني معاملة اخلمر أو ىل من قلاده متابعته يف ذل  ويعامل مع افهل جيه ع

 ناء انه مما القى النجاسة؟اإل

رفة، أل  تطبياو اال ينبغي التوقاف يف عادم جاواز التقلياد يف املوضاوعات الصا

الكجيات عىل عغرياوا خار  عن وظائف املجتهد حتى يتبع فيها رأيه ونظره، 

ي  حسية أمورفل  التطبيقات  واملجتهد واملقلاد فيها ساواء، بال قاد يكاو  العااما

 أعرف يف التطبيقات من املجتهد فال جيه عىل املقلاد أ  يتابع املجتهد يف ميفلها.

نااء نجاساة ع املعنيا وارًا، أو عان إعاابة اإلنعم، إذا أخج املجتهد عن نو  املائ

أنه ال من بااب التقلياد  ونا  إخباره إخبارًا حسيًا، جاز االعتامد عىل إخباره إالا 

وعات اخلارجيااة، فحااال باال ملااا هااو الصااحيح ماان حجيااة خااج اليفقااة يف املوضاا

خباره حال أي ثقة نقبل قوله، ومن ثمة وجه قبول خجه عىل َجيع إاملجتهد يف 

 .املكلافني وإ  مل يكونوا مقلادين له نسائر املجتهدين



 (106) .............................................رفع الريبة عن اتباع الفقهاء يف زمن الغيبة
 

 الفروع غري الرضورية:الدائرة الرابعة: و 5

واحلرماة التكليفياة اخلمساة: الوجاوب  حكااماألفعاال باام يعام األ نلوت مل 

 .واإلباحةوالكراهة واالستحباب 

عامل من عباادات التقليد فيجه التقليد يف نافة األوهنا يكمن مورد ومو ن 

 ها اىل املجتهد اجلامع لل ائط.أحكاماو معامالت والرجوع يف معرفة 
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 تقليد امليت ابتداء

 

ة قلادوا أأخاعًا معيانني من أموات علامئهم، ذهبت العام ة إىل جوازه ومن ثما

، وامل هور بال والنق  واألبرام لكالمل( موردًا ووقع ذل  عند أعحابنا )

، وذل  (1)املتسامل عليه عندهم عدم اجلواز، ونسه القول باجلواز إىل االخباريني

صوا يف تقليد امليت اًء عىل مسلكهم مان إنكاار بحسه االبتداء، بن ألهنم إنام رخا

ي إىل املجتهااد إنااام هااو ماان باااب ام اا روعية التقليااد بالكليااة، وأ  رجااوع العاااما

اا احلاواد  »، ناام يف رواياة إساحام بان يعقاوب الرجوع إىل رواة احلاديث وأما

فاااملفتي ينقاال الروايااة ال أنااه يفتااي   (2)«الواقعااة فااارجعوا فيهااا إىل رواة حاادييفنا 

                                                           
اإلخبارياة و وعافت هباذا  اساماقرتنت بداية القر  احلاادي ع ا بظهاور و ن اا  فرقاة أ لاو عليهاا  1))

تعادهاا عان ( و ابالوعف. و عرفت هذه الفرقة بتمساكها و اعتامدهاا عاىل رواياات املعصاومني )

)اإلخبارياة(  اساماملصادر املعرفية األخارى ناالقرآ  و العقال، و هاذه هاي العلاة و السابه يف إ االم 

 عليها.

 .9،  11/ أبواب عفات القايض ب  140:  27وسائل ال يعة ( 2)
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  حجية الرواية وجاواز العمال هباا ال إ، ومن الظاهر حقيقة حسه رأيه ونظره

يتوقفا  عىل حياة الراوي بوجه، ألهنا حجة وجيوز العمل هبا نا  املحدا  حياًا 

 أو ميتًا.

وهو عادم جاواز  –وهذه الدعوى أيصًا فاسدة مبنى وبناًء، أما بحسه املبنى 

أ  الرجاوع إىل  فلام أسالفناه مان أ  املساتفاد مان اآلياات والرواياات -التقليد 

اخلجة واال الع، وأ  لنظاره واساتنبا ه  أهلمن  نونه املجتهد إنام هو من أجل

احلاديث. وقاد دلات آياة  وع إليه، ال أنه من جهاة نوناه راوم دخاًل يف جواز الرج

عىل أ  إنذار الفقيه حجة، ومعناه أ  الفقيه بام أنه فقيه وناظر يف األخبار  (1) النفر

رضاوا وخصش عموماوا وقياد مطلقاوا جيوز الرجوع إلياه، وقد َجع بني متعا

، فهو من رجوع اجل إىل العامل والفقيه،  اهلفلنه ال يعتج الفقاهة يف الراوي نام مرا

ي إىل رواة احلديث. فهذه الدعوى غري تامة مبنى.  ال من رجوع العاما

                                                           
هُ اأارة اىل قوله تعاىل:  1)) يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُنلي فِْرَقةم ِمنُْهْم َ ائَِفة  لَِيَتَفقَّ وا يِف الدي

 .122التوبة: ْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرو َ إِلَ 
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بااب الرجاوع وأما بحسه البناء، فألنا لو سلامنا أ  الرجوع إىل املجتهاد مان 

ي إىل فتااوى املياات بعنااوا  راوي  إىل راوي احلااديث، فااال يمكننااا إرجاااع العاااما

ي أو غريه عىل علم من أ  املسائل ال عية  احلديث وذل  أل  نل أخش عاما

( لالختالف يف مادارنها وأخبارهاا، وبااألخش مورد اخلالف بني العلامء )

 ة االجتهااد، ألناه إذا رجاع إىلإذا نا  ممن لاه حاظ مان العلام وإ  مل يبلاغ مرتبا

( قاوالً ( قوالً ولل يخ الطويس )ول )الكته الفقهية رأى أ  لل هيد األ

ي أ  يرجاع إىل  آخر وهكاذا، وماع فارض التعاارض يف األخباار ال جياوز للعااما

َشء من املتعارضات. بل ال بدا من مالحظة املرجحات واألخاذ باام لاه مارجح 

تكافئهام يالحظ أ  مقتىض القاعدة هو التساقط أو من املتعارضني، وعىل تقدير 

 التخيري. 

ي وجه مان الوجاوه. وعلياه فاال جياوز ارجااع ٍال يتي  للعامي ب مروهذا األ

 راوي للحديث. نونهالعامي اىل فتوى امليت بعنوا  

  خمالفة االخباريني ليست خمالفة يف املسٍلة وحمل الكالم، إ الكالم:وملخش 

. -وهو عدم جواز التقليد  –عىل مسلكهم  ها مبتنيإذ لعلاه  نام مرا
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 املثبتني أدلة

 وقد استدلوا عليه بوجوه منها: 

: دعوى أ  اآليات والروايات الواردة يف حجية فتوى الفقيه مطلقة وغري والا أ

عادم الفارم يف حجياة الفتاوى باني  دلاةفمقتىض إ الم األ ،مقيادة بحال احلياة

 نتيجة هو جواز تقليد الفقيه امليت ابتداء.الفقيه احلي وامليت، فال

 ( بقوله: ويدفعه ما ذنره السيد اخلوئي )

القائمة عىل حجية فتوى الفقيه وجواز الرجوع إليه ال إ الم أاا مان  دلة  األإ

تل  الناحية لي مل فتوى امليت يف نفسها، وذل  ألهنا إناام دلات عاىل وجاوب 

الذنر، أو عاىل الرجاوع  أهلعىل السحال من  احلذر عند إنذار املنذر والفقيه، أو

إىل راوي احلااديث أو الناااظر يف احلااالل واحلاارام، أو غااري ذلاا  ماان العناااوين 

الواردة يف األخبار وال أبهة يف أ  القصايا ظااهرة يف الفعلياة، بمعناى أ  قولناا 

ه ميفاًل: العامل جيه إنرامه معناه أ  من نا  متصفًا بالعلم بالفعل هاو الااذي جيا

 ىضاإذ  مقتا ،ىض عناه التلابساإنرامه، ال األعم من املتلبس بالفعل، ومان انقا
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املتقدمة أ  من نا  متصفًا باإلنذار فعااًل أو بالفقاهاة أو العلام أو غريهاا  دلةاأل

يف أ  امليات ال يتاصاف  من العناوين بالفعل، هو الاذي جيوز تقليده. وال إأكال

مناذرًا ن العناوين املتقدمة بالفعل، وإنام نا  الذنر أو بغريمها م أهلباإلنذار أو 

مان الاذنر إىل غاري ذلا   أهالفقيهًا ساابقًا إذ ال إناذار للميات، وال أناه مان  أو

غري أاملة ملن مل يكن متصفًا بالعناوين  دلة  األإالعناوين املتقدمة، وقد عرفت 

 املٍخوذة يف املوضوع بالفعل.

ذرًا أو متصافًا بغاريه مان العنااوين املتقدماة   امليت ملا مل يكن مناإ اجلملة،وعىل 

القائمة عىل حجية فتوى املناذر، ففتاوى امليات خارجاة  دلةبالفعل، مل ت مله األ

 . (1) رأساً  دلةعن مداليل األ
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 :(توضيح كالم السيد اخلوئي )

 اً فقيها نوناه  وجوب التقليد جاء بسبه اتصاف املجتهد بعدة عناوين منهاا إ

 والً.أر او رواة حدييفنا وما أانل. هذا الذن أهلاو من 

ناا  متصافًا هباا  وعاف عىل مانمن املعلوم والواضح جريا  هذه األوثانيا: 

الاذنر. واماا مان ناا  متصافًا بالفقاهاة او  أهال  فقيه او من بالفعل أي هو اآل

  هذه العناوين تسله مناه وال يتصاف هباا فاال لالذنر ثم مات ف أهلنونه من 

 والروايات حمل الذنر.  ت مله اآليات

  آياة النفار وهاي قولاه تعااىل: أل عىل سله وعاف الفقاهاة عان امليات والدلي

يِن َولُِينْاِذُروا َقاْوَمُهْم إَِذا  ُهاوا يِف الادي  ِمانُْهْم َ اِئَفاة  لَِيَتَفقَّ
﴿َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُنلي فِْرَقاةم

  إالفقيه هو الذي ينذر قومه وبام  ل عىل ا تد(1)َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَ ﴾.

 امليت ال يتسنى له ذل  فهو ليس بفقيه.

 ( اىل هذا املعنى بقوله: وقد اأار السيد اخلوئي )
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وأما إذا مل يصدم املناذر أو الفقياه أو بقياة العنااوين املتقدماة عاىل امليات ولاو 

 عقيال باإلضاافة بحسه احلدو  نام يف التقليد االبتدائي، نظاري فتاوى ابان أيب

إىل أميفالنااا فااال ت اامله املطلقااات أل  إنااذاره لاايس ماان إنااذار املنااذر أو الفقيااه 

 .(1)بالفعل

 

 ،العقالئيااة: وممااا اسااتدل بااه القااائلو  بجااواز تقليااد املياات ابتااداء: الساارية ثانيوواا 

قاو   اهلبتقريه أ  العقالء قد جرت سريوم عىل رجوع اجل إىل العامل، وال يفرا

ش مرضاه يف ذل  ب ني العامل احلي وامليت، ومان هناا لاو مارض أحادهم وُأاخا

املرض الفالِّن لرجعوا يف عالجاه إىل نتااب )القاانو ( البان ساينا وغاريه مان ب

محلفات األ باء األموات مان غاري نكاري، وحياث مل ياردع عان هاذه السارية يف 

 .ال يعة املقدسة فنستك ف أهنا حجة وممصاة َشعاً 
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نا حمل بياهنا، ولكان دليل عىل ذنر مقدمات علمية ليس هويعتمد جواب هذا ال

 َجال:نقول عىل األ

 هبا عىل القدر املتيقن. يقترص والتي، لبيةال دلة  السرية العقالئية من األإ

  القادر املتايقن إ بقناها هنا نقول  فلذا، عولاألهذه مقدمات ثبتت يف علم 

يف حالة  او ميتاً  سواء نا  حياً  اً اىل العامل مطلق اهلمن هذه السرية هو رجوع اجل

 علم اخلالف بني العلامء فلم تقم السرية عىل ذل . إذاعدم اخلالف، اما 

مواوم عىل ناوع أحيائهم وا باء نسا  بمرض معني وقد اتفو األإذا مرض لف

الدواء فالسرية قائمة عىل عحة رجوع املري  اىل نل  بيه سواء نا  حياًا او 

فبعصاهم يوعاف   بااء اختلفاوا يف حتدياد ناوع العاال   األإ علم إذاميتًا، اما 

خر ينهى عنه فلام تقام السارية عاىل رجاوع املاري  اىل نال العال  الفالِّن واآل

 واحد منهم.

ذا مل يعلم اخلاالف إاىل العامل مطلقًا  اهلواخلالعة: السرية قائمة عىل رجوع اجل

لام بوقاوع اخلاالف باني فانحن نع -ذا علام اخلاالف ناام هاو الواقاع إبينهم اما 
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فلام ُتاري السارية  -ماوات انفساهم بل باني األ حكاماألحياء يف موات واألاأل

 العقالئية عىل عحة الرجوع مطلقًا.

ثم ا  َش  حجية السارية العقالئياة ناام هاو متفاو علياه هاو اقرارهاا مان قبال 

فحتى لو قامات ساريوم عاىل َشء قاد  الا إل ارع املقدس وعدم الردع عنها، وا

دع وهني ال ارع عن هنى ال ع عنه فال قيمة أذه السرية، وهنا نقول قد ثبت ر

الدالة عىل حجية  دلة  األلموات واختصاص التقليد باألحياء، فالرجوع اىل األ

لظهور قوله  ،فتوى الفقيه ظاهرة الداللة عىل اعتبار احلياة يف جواز الرجوع إليه

. يف إرادة إنذار املناذر احلاي، إَِلْيِهْم﴾ْم إِذا َرَجُعوا َقْوَمهُ  َولُِينِْذُروا﴿ قائلعزا من 

 إذ ال معنى إلنذار امليت بوجه.

ا  الفقيه الذي يكو  قوله حجة هو خصوص من يقوم باإلنذار  أخرىوبعبارة 

وبام ا  االنذار يتعذر عىل امليت فال يكو  قوله حجة. فاآلية ظاهرة يف الرجاوع 

 وهو ال يتسنى للميت. اإلنذارهو  اإلرجاع  علة حلي ألخلصوص ا
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( وعاىل الكتااب العزياز ومهاا املنذر عاىل النباي ) أ لوفٍ  قال قائل: قد 

 ليسا حيني، فال ت رت  احلياة يف عدم املنذر؟

الكاريم إناام هاي  القارآ ( وعاىل املنذر عىل النباي ) إ الم  إ: اجلوابو

جيااري تجارى ال اامس ماان أ  الكتااب حااي وأناه »بلحاا  أهناام حيااا ، ملاا ورد 

ْنِر﴾ أهل َفْسَئُلوا﴿ قوله، ونذا (1) «والقمر ، وذل  أل  امليت ال يطلو عليه (2)الذي

إذ امليات غاري  «لنفسهمن نا  من الفقهاء عائنًا  أما» وقوله:الذنر بالفعل.  أهل

ظاااهرة يف االتصاااف  «نااا » فاال  لفظااة احلااديث،ممااا ذناار يف  ب ااءمتاصااف 

 فعل، ال االتصاف هبا يف األزمنة السابقة.باألوعاف املذنورة بال

ة باالرجوع مرومما يحيد ا  ال يعة اختصت الرجوع بالفتوى للحي األخبار األ

أل  امليت ال إىل أأخاص معيانني، فٍ  ظهورها يف إرادة احلي مما ال خدأة فيه، 

 معنى لارجاع إليه.
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 واليك بعض هذه الروايات:

( قال: ساٍلته وقلات مان أعامال اأادي ) فعن أْحد بن إسحام عن اإلمام

 وعمن أخذ معامل ديني وقول من أقبل؟ 

العمري ثقتي فام أدى إليا  فعناي ياحدي، وماا قاال لا  فعنايا »(: فقال )

 .«، فاستمع له وأ ع فانه اليفقة املٍمو ليقو

فقاال  ذلا ،( عن ميفال فسٍلت أبا حممد احلسن بن ع  ) (:قال)الراوي

نه ثقتا  فام أديا إليا  فعناي يحدياا  وماا قااال لا  فعناي العمري واب»(: )

 . (1) «املٍمونا يقوال  فاسمع أام وأ عهام فٍهنام اليفقتا  

عان اإلماام  َجيعاًا،وايصا عن عبد العزيز املهتدي واحلسن بن ع  بن يقطاني 

( قال: قلت، ال أعل إلي  أسٍل  عن نل ما أحتا  اليه من معامل الرضا )
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فقاال  ديني؟نس بن عبد الرْحن ثقة آخذ عنه ما أحتا  إليه من معامل أفيو ديني،

 . (1) «نعم»(: )

( وحيفااااهم العلااامء ونااذل  األخبااار التااي ت ااري إىل رغبااة املعصااومني )

 للتصدي إلفتاء الناس منها:

جلس يف املساجد أ» تغاله:( يقول ألبا  بن ما ورد أ  اإلمام الصادم )

 .(2) «ميفل أ  يرى يف أيعتي  أحهالناس فلِّن أو مسجد املدينة وأفِت 

 قاال:( أنه ما ورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن اإلمام الصادم ) -ب

 بلغني أن  تقعد يف اجلامع فتفتي الناس. »

إِّن أقعاد يف املساجد  أخار ،وأردت أ  أسٍل  عن ذل  قبال أ   نعم، قلت:

الف لكام أخجتاه بمااا فالذا عرفتاه بااخل يء،اال افيجيئني الرجل فيسٍلني عان 

يفعلو  وجييئني الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فٍخجه بام جاء عانكم وجييئناي 
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وجااء عان فاال   ناذا،جااء عان فاال   فاٍقول،الرجل ال أعرفه وال أدري َمْن، 

 .(1) «أعنع(: أعنع فٍِّن نذا فٍدخل قولكم فيام بني ذل  فقال ) نذا،

نه لايس إ: (قال لامام الصادم )نذل  ما رواه عبد اهلل بن يعفور حيث 

نل ساعة القاك وال يمكن القدوم، وجييء الرجل من اعحابنا فيسٍلني ولايس 

 ؟عنهعندي نل ما يسٍلني 

ما يمنع  من حممد بن مسلم اليفقفي، فلناه سامع مان أيب وناا  »(: فقال )

 .(2)«وجيهاً عنده 

جاواز الرجاوع إىل امليات وبام ذنرناه يظهر أ  السرية العقالئية املستدل هبا عاىل 

سة، لظهور األ  يف اعتباار احليااة يف دلةبحسه االبتداء مردوعة يف ال يعة املقدا

 وعدم جواز تقليد امليت ابتداء. حكاماألرجع إليه يف من يُ 
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اما البقاء عاىل  اً تداءويف اخلتام ننبه عىل ا  ما تقدم يفيد عدم جواز تقليد امليت اب

 ابحا  تتعلو به خارجة عن غاية الكتاب.أكال فيه وله إتقليده فال 
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 اخلامتة

 

  هذه الصفحات ُنتبات فل، ذنره أردناما  أهمانتهينا بحمد اهلل تعاىل من بيا  

ثارهاا الابع  عاىل وجاوب تقلياد أال بهات وال اكوك التاي  أهملدفع بع  

فيه  الفقهاء، او يف دائرة التقليد سعة وضيقًا، او يف الرجوع للبع  ممن مل ُتتمع

جااز تقلياد أام ا  فيها ردودًا أافية عاىل مان ، نية ميفالً األعلمَشائط املرجعية ن

 موات ابتداء.األ

، وال نيفرة االستدالل، بل هو بيا  جلملاة حكاماألومل يكن املقصود منه بيا   

َن َناَ  َلُه َقْله  َأْو َأْلقَ 
لَِ  َلِذْنَرٰى ملِ اْمَع من الردود عن هذه ال به ﴿إِ َّ يِف َذٰ ى السَّ

﴾  .(1)َوُهَو َأِهيد 
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راجني من احلو تعاىل ا  يتقبلاه بقباول حسان اناه ساميع تجياه، وا  نحظاى 

انَا وَ  َيا﴿ :( ونلتمسه حيث نقولبنظر امامنا ومقتدانا ) َاا اْلَعِزياُز َمسَّ نَاا أهلَأُّيه

اا ٍَْوِف َلنَااا اْلَكْيااَل َوَتَصاادَّ االصه  َفاا
ْزَجاااةم  مه

ْم َعَلْينَااا إِ َّ اهللََّ جَيْااِزي ره َوِجْئنَااا بِبَِصاااَعةم

ِقنَي﴾  .(1)املَُْتَصدي

 واحلمد هلل رب العاملني و)عىل اهلل عىل حممد واله الطاهرين(. 

  

                                                           
 .88يوسف: سورة  1))
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