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 مة:املقد  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب  العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف 

ّ  األنبياء واملرسلني أيب القاسم ُم  د، وعىل أل  ييه  ال يبني م 

  ّ الرين، واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم ال

 الدين.

 ويعد:

 مرشوعيةثريت يف اآلونة األخرية يعض الشبهات حول أُ 

ى إىل إثارة مما أد   الهقليد والرجوع إىل الفقهاء يف عرص الغيبة،

ا أن  املكهوب حول ـويم ،لدى الشاب املؤمن كوكيعض الش

 الهخصصية العلمية اللغةلذا املوضوع ـ غالبًا ـ يه خذ طايع 
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عىل كهاية لذا  لذا عزمُت ، الهي يصعب عليهم الهعام  معها

شباينا يف لذا  حاجةمع  متاشياً   اس يلغة أوضح وأيسطالكر  

ة املثبهة ملرشوعية الرتكيز عىل األدل   ين حاولُت أاألمر، كام 

دون اخلوض يف عرض  ،مامياإل الشيعي وفق املنظور الهقليد

ملرشوعية الهقليد  تأسيسياً  كي يكون يحثاً لا، الشبهات ورد  

 .وحسب

، وصىل  اهلل عىل العاملني احلمد هلل رب   دعوانا أن  لذا وآخر 

ّ الرين.ُم  د وآل  ال  م 

 

ر املرقد جوار من  املّه 

 علي  السالم طالب أيب ين عيل املؤمنني أمري ملوالنا

 األرشف الن جف
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 ما لو الهقليد؟

دت وقل   ،العنق يف توضع الهي القالدة لو الهقليد يف اللغة،

 الوالة وتقليد .الدين يف الهقليد ومن  دت لي،املرأة فهقل  

 أهنا ليعلم يشء عنقها يف يعل ق أن  :  الَبَدنة وتقليد .األعامل

 . (1)لدي

 اعهامداً  العم  » عن عبارةفهو  يف االصّالح،أما الهقليد 

ه يف  سنُم  دخهاره السي  اكام  « الغري يرأ عىل س رس  احلكيم قد 

 ويعدلا الهعاريف من جمموعةً  ذكر اهلل رمح  فإن  (2)املسهمسك

ح  .أعاله املذكور الهعريف رج 

                                                           
 .يريوت ،  للماليني العلم دارنرش  725 ص 2ج جلولريا ،الصحاحـ  1

 مّبعة اآلداب،  النجف األرشف. 11ص 1ـ مسهمسك العروة الوثقى، ج 2
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 أقسام الهقليد:

، أو ق : للعامل غري العامل تقليد ولو:  جيايباإل الهقليد ـ1

 رجوع غري املخهص إىل املخهص.

 تقليد أو، للجال  اجلال  تقليد ولو:  السلبي الهقليد ـ2

 .للجال  العامل

 :اإلجيايب الهقليد

تسامل علي  مجيع ورجوع  إىل العامل أمر  العامل غري إن  تقليد

 وكيفية عالج  املريض اجلال  ينوعية مرض  العقالء، فإن  

اآليلة إىل  صاحب الدارالّبيب العامل يذلك، وىل إيرجع 

سرية الناس  جرت هبذااء، وىل البن  إ لامرأيرجع يف  السقوط

 .ةوالعقالء كاف  
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 جيايب:دائرة الهقليد اإل

 خاص   ،عن  الذي نريد البحث « جيايباإل » الهقليد ن  إ ثم  

كالهوحيد  ألصول الدين وليس شامالً  ،فقط الدين يفروع

ة وغريمها ي ـف ا كان ورورياً مل وكذلك ليس شامالً ، والنبو 

 أشب ما واحلج و كأص  وجوب الصالة والصوم ،الدين

  .من اإلمامية عالماألح ص   ذاهبو، ذلك

 :عرش احلادي الباب كهاي  يف رمح  اهلل احليل   مةالعال   قال

 وصفات ، تعاىل اهلل معرفة وجوب عىل ةكاف   العلامء أمجع

 ةوالنبو  ، عن  يمهنع وما علي  يصح   وما والسلبية الثبوتية

  .(1)يالهقليد ال يالدلي  ،واملعاد واإلمامة

                                                           
 .11ـ  15 ص ، مع رشح املقداد السيوريعرش احلادي البابـ  1
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 ما « والفوائد القواعد » يـف اهلل رمح  لو  األ الشهيد وقال

 الرضورية صولاأل يف وال، العقليات يف الهقليد جيوز ال : نص  

 .(1)السمعيات من

س اليزدي السي د قالو هُ  اهلل قد   ال الرضوريات يـف:  رس 

 وكذا ونحومها، والصوم الصالة كوجوب ،الهقليد إىل حاجة

 .(2)اليقني ل  حص  إذا اليقينيات يف

 الهقليد السلبي:

 تقليد أو، للجال  اجلال  هقليدك السلبي الهقليد وأما

 االين كرجوع وذلك وقبيح، مذموم   فهو ،للجال  العامل

                                                           
 طبع نكارش. 12 القاعدة 191ص والفوائد القواعدـ  1

 .6سألة امل  11ص 1، مع تعليقات السي د السيسهاين جالعروة الوثقى ـ 2
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 صاحب رجوع أو مثاًل، الدين أمر يف اجلال  أيي  إىل اجلال 

 .(1)ذلك أشب  وما املصالح لبعض حتصيالً  ،اجلال  إىل العلم

  .والسنة كهابال يفولذا ورد الهحذير عن  

بُِعوا ََلُم   ِقيَ   إَِذاوَ :﴿تعاىل اهلل قال  َي    َقاُلوا اهلل َأنَزَل  َما اتَّ

َنا َما َنهَّبِعُ  َّانُ  َكانَ  َأَوَلو   آَياَءَنا َعَلي  ِ  َوَجد  ي  ُعوُلم   الشَّ  إِىَل  َيد 

ِعريِ  َعَذاِب    .(2)﴾السَّ

ا ََلُم   ِقيَ   َوإَِذا﴿ :سبحان  وقال  َوإِىَل  اهلل َأنَزَل  َما إِىَل  َتَعاَلو 

ُسولِ  ُبنَا َقاُلوا الرَّ َنا َما َحس   اَل  َآَياُؤُلم   َكانَ  َأَوَلو   آَياَءَنا َعَلي  ِ  َوَجد 

َلُمونَ   .(1)﴾ ََي َهُدونَ  َواَل  َشي ئاً  َيع 

                                                           
 ام اجلهلة من أج  املصالح الدنيوية.ـ كرجوع علامء السلّة إىل احلك   1

 .21، اآلية :  انـلقم القرآن الكريم ، سورة  ـ 2

 .111، اآلية : ـ القرآن الكريم ، سورة  املائدة 1
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 علي  اهلل عبد أيب عن يصري، أيب عن يسنده الكليني وروى

َُذوا: ﴿ ل  قلت: قال السالم َباَرُلم   اَّتَّ َباهَنُم   َأح  َياياً  َوُرل   ِمن   َأر 

  ؟(1)﴾اهلل ُدونِ 

 دعولم ولو أنفسهم، عبادة إىل دعولم ما واهلل أما: فقال

موا حرامًا، َلم أحل وا ولكن   أجايولم، ما  حالالً  عليهم وحر 

 .(2)يشعرون ال حيث من فعبدولم

 احل  يف للغري باعاالت   عن الردع الرواية مفاد أن  : يهقريب

ى الغري يكن مل ما يف واحلرمة  ورسل  اهلل عن جاء ما يهحر 

 فإهنم واألحبار، الرلبان عم  علي  كان كام وأوصيائهم،

مون كانوا  يف عنهم ُحكي كام شاءوا ما وحيل لون شاءوا ما حير 

                                                           
 .11ة : ـة، اآليـالـهويورة ـم ، سـكريـقرآن الــ ال 1

 ، دار األضواء. الهقليد ياب111 ص1ج  الكايفـ  2
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 ذلك، عىل يه بعوهنم الكهاب أل  ةعام   فكان ، الكريم نآالقر

 سبحان ، اهلل مقاي  يف أرياياً  اَّتاذلم يمثاية باعاالت   لذا وكان

 اهلل عن جاء ما مقاي  يف وحتليلهم حتريمهم يه بعون ألهنم

 .(1)سبحان 

 الوج  يف سائر اآليات والروايات:

 يـف هقليدـال أي ـ  هقليدـال من املعنيني د لذينـأح وعىل

  هقليدـال أو ، كام لو مفاد اآليهني املباركهني،الدين أصول

كام لو مفاد احلديث  ،القائم عىل حتلي  احلرام وحتريم احلالل

 ،الهقليد عن النالية والروايات اآليات سائر م حُت  الرشيف ـ

ك الهيو  غري العاملوإال  فهقليد  ،املنحرفني يعض هاـي متس 

                                                           
 ، الكلمة الّيبة، النجف األرشف.217 ص الهقليد حول يحث ـ1
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للعامل ورجوع غري املخهص إىل املخهص أمر واضح كوضوح 

ت علي  اآليات والروايات دل  ،  السامء كبدالشمس يف 

 .إن  شاء اهلل تعاىل ضحيه   سوف اـكموالسرية 
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قسمي ، نسهدل   يكالالكالم يف الهقليد  أوضحنا ن  أيعد 

 يام ييل: اإلجيايب منهام مرشوعية عىل

ل: عىل آية  اونقهرص فيهالكريمة،  اآليات الدلي  األو 

ِمنُونَ  َكانَ  َماوَ ﴿، ولي قول  تعاىل: النفر ةً  لَِينِفُروا امل ُؤ   َكافَّ

الَ  َقة   ُك    ِمن   َنَفرَ  َفَلو  ُهوا َطاِئَفة   ِمن ُهم   فِر  ينِ  يِف  لَِيَهَفقَّ  الد 

َمُهم   َولُِينِذُروا  .(1)﴾حَي َذُرونَ  َلَعلَُّهم   إَِلي ِهم   َرَجُعوا إَِذا َقو 

 الهقليد وجوب عىل الكريمة اآلية هبذه االسهدالل وييان

ص  مراكز إىل اخلروج أي ـ النفر أوجبت اآلية أن   يف يهلخ 

 ولو الكفائي، الوجوب نحو وعىل ـ الرشعية األحكام تعليم

 القدرة هبم عهديُ  ممن نفر املراكز تلكم إىل بعثيُ  أو يذلب أن  

                                                           
 .122ـ القرآن الكريم ، سورة  الهوية ، اآلية :  1
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 الكفاية العدد حيث من وفيهم وتعليمها، األحكام تعل م عىل

 نهديونيُ  الهي األُخرى البلدان أو يلداهنم احهياجات لهغّية

 األُخرى البلدان أو يلداهنم إىل رجوعهم عند ليقوموا إليها،

 دينهم، أحكام فيها املسلمني يهعليم إليها نهديونيُ  الهي

 يهعل مون، ما وفق ويعملون منهم يهعل مون فاملسلمون

 ويعملون ذلك، إىل حيهاجون عندما احلكم عن ويسألوهنم

 .(1)ي  جييبوهنم ما وفق

عموم اآلية املباركة صادق عىل اإلنذار  ن  : إرىخويعبارة أُ 

الناشئ من فهوى الفقي  اجلامع لرشائط اإلفهاء، والزم  

لا وعدم قبوَلا، لذا تكون فهوى العريف لو حتقق احلذر من رد  

                                                           
 مركز الغدير. 72جههاد للفضيل صـ الهقليد واإل 1
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ح يذلك يعض األعالم ،عىل مقلدي  ةالفقي  حج    .وقد ص 

 ن  إ قال: حيث « املنههى » كهاي  يف جنورديالب دالسي   :منهم

 املنذر املجههد قول قبول وجوب يف قوي ظهور َلا النفر آية

 . (1)العامي عىل

 اآلية لذه إن  : حيث قال املظفر رضا دمم   الشيخ :ومنهم

 ىلإ يالنسبة املجههد فهوى قبول وجوب عىل تدل   الكريمة

 .(2)العامي

املناقشات املذكورة حول اآلية  مجيعوقد أعرضنا عن  ،لذا

 خهصار.الكريمة يغية الهسهي  واإل

                                                           
 مكهبة يصرييت ، إيـران.612ص 2منههى األصول جـ  1

 مؤسسة األعلمي ، يريوت. 51ص 2ج الفق  أصول ـ 2
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الرشيفة، ولي طوائف، نقهرص  الروايات :الثاين الدلي 

 :منها عىل طائفهني

  :وفيها :الّائفة األوىل

 :قال املههدي، ين عبدالعزيز يسنده عن ما رواه الكش  ـ 1

 ليكإ أص  فلست ،يعيدة هيشق   ن  إ: السالم علي  للرضا قلت

 يقّني؟ اين موىل يونس من ديني معامل فآخذ وقت، ك    يف

  .(1)نعم: قال

: قال ، اَلمداين املسيب ين عيل عن ـ ويف وسائ  الشيعة2

 إليك أص  ولست ، يعيدة هيشق  :  السالم علي  للرضا قلت

  ديني؟ معامل آخذ فممن ، وقت ك    يف

                                                           
 .اإلسالمي النرش مؤسسة 119اخهيار معرفة الرجال صـ  1
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ي آدم ين زكريا من:  قال   والدنيا الدين عىل املأمون ، القم 

 آدم، ين زكريا عىل قدمنا انرصفت فلام: املسيب ين عيل قال

 .(1)إلي  احهجت عام فسأله 

ز قد السالم علي  اإلمام أن  : امفيه الداللة وتقريب  جو 

 للفهوى الشام  الدين، معامل أخذ يف الفقهاء إىل الرجوع

 .جزماً 

 أيو ل  قال رواه النجايش يف حق  أيان ين تغلب قال:ـ ما 1

 الناس، وأفِت  املدينة مسجد يف اجلس:  السالم علي  جعفر

فهي تدل  عىل جتويز  .(2)مثلك شيعهي يف رىيُ  أن   أحب فإين

                                                           
 مؤسسة آل البيت.115ص  25ج ، العاميل ـ وسائ  الشيعة 1

 مؤسسة النرش اإلسالمي. 5يرقم:  11ص نجايشرجال الـ   2
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اإلمام علي  السالم اإلفهاء للفقهاء، كام تدل  عىل أمرين 

 :أيضاً  آخرين

ل:  األصحاب إىل السالم علي  املعصوم إرجاع إن   األو 

 يالرجوع منحرص   والهقليد الرجوع أن   من يقال ما يبّ 

 . فقط للمعصوم

 لو يف أخذ احلكم الرشعي الفقي  إىل الرجوع ن  أ عىل

 إذ ، يالهبع السالم علي  املعصوم إىل ـ احلقيقة يفـ  رجوع

 اآلل ّىُخ  عىل ماضياً  كان ما ، لوتقليده جيب الذي الفقي 

 .السالم عليهم

 يوضوح يدل   لذا السالم علي  املعصوم إرجاع إن   والثاين:

 كام األمس وليدة وليست قديمة، الهقليد ظالرة أن   عىل
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س العروة صاحب السي د عرص إىل إرجاعها البعض حياول  قد 

  .هُ رس   اهلل

طمئنان واعلم أن  مضمون لذه الروايات مهظافر يفيد اإل

 يالصدور عنهم عليهم السالم.

 حرمة اإلفهاء لغري املخهص ولي ما دل  عىل الّائفة الثانية:

 الزم  العريف جواز ذلك للمخهص.فإن  

 عن (1)األخبار تظافرت لقد ولهوضيح ذلك أكثر نقول:

 ي  ، علم يغري فهاءاإل جواز يعدم والّهارة العصمة معدن

 يف علم يغري املفهي ُوِصَف  حيث األمر، لذا يف الهشديد وردو

 ومالئكة الرمحة مالئكة قب  من ملعون يأن  األخبار يعض

                                                           
 ) كهاب القضاء (.21ص 25وسائ  الشيعة ج نظريُ ـ  1
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 غري إىل ُيصلح  مم ا أكثر الدين من ُيفسده ما وأن   ، العذاب

 .الفهيا أمر يف املغل ظ النهي عىل يدل   مما ،ذلك

 علم عن كان إذا فهاءاإل جواز لو الروايات لذه ومفهوم

 أخذ يف املفهي إىل الرجوع جواز فهاءاإل جواز والزم ، ومعرفة

 البيت أل  مدرسة أتباع من العدول الفقهاء قب  من الفهوى

 .عن  نهكل م الذي الهقليد عني ولو ، السالم عليهم

، يمعنى رجوع غري العامل ئيةسرية العقالال :الثالث الدلي 

املجاالت، ومنها املجال الديني، حيث يرجع  ىل العامل يف ك   إ

املسهنبّة من  األحكام الرشعيةىل الفقي  يف أخذ إغري الفقي  

الكهاب والسن ة، ولي من السري الهي أمضالا املعصوم علي  

 السالم يعدم الردع عنها.



- 29 - 
 

 السرية العقالئية، السبحاين: جعفر الشيخق املحق  قال 

 .العامل ىلإ اجلال  رجوع لزوم وتعني

 أن   املسهحي  من إذ، احلياة صح علي  قام أص  ولذا 

 مجيع من حاجات  مجيع يإنجاز مهحرض   فرد ك    يسهق   

 والثانوية األولية احلاجات تقسيم من ميص فال، النواحي

 وألج ، نواحيها من ناحية طائفة أو شخص ك    يهحم  كي

 والفنون العلوم يف الهخصصات أصحاب أن   نرى ذلك

 .اخلربة أصحاب ىلإ اخهصاصهم غري يف يرجعون

 خاصة مكانة عىل حازوا الذين الدين علامء ىلإ والرجوع 

   .(1)العقالء كافة علي  أطبق مما الناس قلوب يف

                                                           
 ة.دار جواد األئم   215ص 2صول الفق  جأـ الوسيط يف  1
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سرية املهرشعة واملهدينني، ونعني هبا سرية  الدلي  الرايع:

أل  الرشع خاصة يف حتصي  األحكام الرشعية، حيث جرت 

ل وإىل يومنا احلايل ـ عىل الرجوع  سريهتم ـ من الصدر األو 

 فهاء.إىل الفقي  احلائز عىل مقام اإل

 ،ةىل العقالء كاف  إوىل ناظرة األ أن   والفرق يني السريتني:

ل  أفهي خاصة ي :خرىما األُ أ .مجعأىل الهخصصات إو

  .وىلمن األ دائرة ضيقألذا تكون  والرشع، الدين

من قب   مضاءىل اإلإحتهاج  ـ أي العقالئية ـ وىلاأل ن  أكام 

يخالف  عند األعالم، كام لو املعروف املعصوم علي  السالم

املوقف الديني عندلم، ذ لي وليدة إ ـ املهرشعية ـ خرىاألُ 

 مضاء.ج إىل اإللذا فال حتها
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 يقيناً  نعلم إننا:  وتقريره ،(1)نسداداإل دلي  الدلي  اخلامس:

 والصوم كالصالة ،الواجبات من مجلة يأداء مكل فون يأننا

 الكربى، الغيبة عرص إىل األمر آل حه ى أشب ، وما واحلج

 الهكاليف حيال العملية الوظيفة لي ما: ونقول نسأل وحينئذ  

  لذه؟ الرشعية

 جههاد،ياإل منحرص   عمليةال الوظيفة معرفة إن  : واجلواب

ل أن   وحيث ، الهقليد أو ، حهياطاإل أو ر   والثاين األو   مهعذ 

 الهقليد يحرمة قلنا فلو لذا ، يالهقليد الّريق فينحرص ، غالباً 

 األحكام حتصي  يف نسداداإل ذلك من للزم جوازه، وعدم

 خالف ولذا يقينًا، املعلومة الواجبات ترك م  ثُ  ومن الرشعية،

                                                           
ب من الرشـ ولذا الدلي   1  . والفهم العقالئي عمرك 
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 الهقليد يجواز القول: إذن اجلزم،و اليقني ينحو هاـي علمنا

 . املهعني   لو إىل العامل غري العاملورجوع 
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 التقليد يف العلماء أقوال
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لو  األعالم عند علامئنا إن  املشهور شهرة عظيمةاعلم 

 يعضًا من كلامهتم. إليكالهقليد يف الفروع،  مرشوعية

 يدل   الذي قال: «لـ 116» سنة السي د املرتىض املهوف   ـ1

 قديامً  مةاأل يني خالف ال أن  للمفهي العامي تقليد سنُح  عىل

 قبول يلزم  وأن  ، املفهي إىل العامي رجوع وجوب يف وحديثاً 

 ومن احلوادث، يأحكام العلم من مهمكن غري ألن  ، قول 

 .(1)لإلمجاع خارقاً  كان ذلك يف خالف

د ين احلسن الّويس املهوف  سنة  ـ2  «لـ 161»الشيخ مم 

 عىل يقدر ال الذي للعامي جيوز ن أ ،إلي  نذلب والذي قال:

 . العامل تقليد والهفهيش البحث

                                                           
 نرش دانشكاه ، طهران. 596ص 2ـ الذريعة يف أصول الشيعة ج 1
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 مريأ عهد من الّائفة عامة وجدُت  أين: ذلك عىل يدل  

 علامئها، إىل يرجعون لذا زماننا ىلإو السالم علي  املؤمنني

 فيها، العلامء ويفهوهنم والعبادات، حكاماأل يف ويسهفهوهنم

 منهم حداً أ سمعنا وما ،ي  يفهوهنم يام العم  َلم غونويسو  

 ينبغي ي  ي ، العم  وال االسهفهاء لك جيوز ال ملسهفت   قال

 العم  علي  نكرأ وال علمت، كام وتعلم نظرت كام تنظر أن  

 ةئم  األ عاصوا العظيم اخللق منهم كان وقد .يفهوهنم يام

   عىل النكري ةئم  األ من واحد عن حيك ومل السالم، عليهم

 كانوا ي  يخالف ، القول جيابإ وال لؤالء من حدأ

 لو ملا خمالفاً  كان ذلك يف خالف  فمن ذلك، يف يوهنمصو  يُ 

 .(1)خالف  املعلوم

                                                           
 مّبعة سهاره ، قم. 511ص  2ة األصول جـ عد   1
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د ياقر املجليس املهوف   ـ1 يعد  «لـ1111» سنة الشيخ مم 

 أفهى عاملاً  قلد من أما ه عىل من قل د الهقليد السلبي قال:رد  

 ليس فإن  ي ، موثقاً  عدالً  كان و واحلديث، القرآن يمحكامت

 اهلل يحكم وحكم ،(1)طاعه  اهلل فرض ملن تقليد ي  ل ، يهقليد

 .(2)وج  عز  

 «لـ 1129» سنةكاظم اخلراساين املهوف  د الشيخ مم   ـ1

 اجلال  ورجوع الهقليد جواز أن   عليك يذلب ال إن  ثم   قال:

 إىل حيهاج ال فّرياً  جبلياً  يدَيياً  يكون اجلملة، يف العامل إىل

 .(1)دلي 

                                                           
0

ة مولـ   سالم.الو الصالة أل  البيت عليهم أئم 

 األعلمي.مؤسسة  211ص1جرآة العقول ــ م 2

 ل البيت.آمؤسسة  152صول ص  فاية األــ ك 1
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 ثم  : قال «لـ 1191» سنة ـ السي د ُمسن احلكيم املهوف  7

 العامل إىل اجلال  ورجوع الهقليد جواز أن   عليك يذلب ال إن 

 وإال   دلي ، إىل حيهاج ال فّرياً  جبلياً  يدَيياً  يكون اجلملة، يف

 عن لعجزه غالبًا، مّلقاً  العامي عىل ي  العلم ياب سد لزم

 .(1)وسنة كهاياً  علي  دل   ما معرفة

 ينبغي ال قال: «لـ1111»ـ السي د اخلوئي املهوف  سنة 6

 العملية، الرشعية األحكام يف للعامي الهقليد جواز يف الريب

 رجوع عىل جرت قد هاـفإن العقالئية، السرية علي  وتدل  

 ومعاشهم، معادلم إىل الراجعة ُامورلم يف العامل إىل اجلال 

...إىل أن  وارتكازه نفس  راجع من ك    جيده فّري أمر لو ي 

                                                           
 .بصائرـال دار 619 ص 2ج األصول قائقـح ـ1
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 عرص يـف حه ى السلف عادة تكن مـل يأن   للقّعقال: 

 عارفاً  يكن مل من رجوع عىل إال   السالم عليهم املعصومني

ة قررلم وقد هبا، العامل إىل الرشعية ياألحكام  عليهم األئم 

 .(1)ذلك عىل السالم

د سعيد احلكيم دام ظل  املرجع  ـ5  اجهزاء  ، قال:السي د مم 

 ال ي  األصحاب، مذلب من املعروف لو يالهقليد العامي

 علي  أطبق مما أن  الظالر ي  يينهم، اخلالف في  ظنيُ 

 . املسلمون

: قال أن   إىل...  لفظي في  األخباريني خالف أن   والظالر

 يني الشائع الهقليد جواز يف األصوليني مع مهفقون فهم

                                                           
 ، الّبعة الثالثة.711ص 1ج االُصول مصباح ـ1
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إىل غري ذلك من  .(1)وتفسريه تسميه  يف خالفولم وإن   الشيعة

 كلامهتم يف لذا املجال.

 نهيجة البحث:

 وجواز مرشوعية لي: إليها توصلنا الهي النهائية والنهيجة

وأن   ، والعقالئي ، والروائي ، القرآين الدلي  وفق ،(2)الهقليد

 تعاىل اهلل كل فنا الهي الرشعية األحكام أخذ يف الّريق األمث 

 والنار ، امهثاَلا حال يـف والرضوان اجلنة لنا وأوجب ها،ـي

 .عصياهنا حال يف واخلرسان

                                                           
 الّبعة الثانية. 1( ص الهقليدجههاد واإلـ مصباح املنهاج )  1

ر وذلك ، ووجوي  ي  ـ 2  الناس أغلب عند ـ حهياطواإل جههاداإل أعني ـ قسيمي  لهعذ 

 يصف الذين  ـ أي من مرشوعيه  ـ يه ضح الضعف فيام أفاده البعض ـ، ومواضح لو كام

 الهقليد يالبدعة.
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 :وظيفة املؤمن اجتاه الشبهات

 ُيشب  صورة ولكن   حقيقه  يف ياط  أمر ك    لي:  الشبهة

 لذا احلق ُتشب  صورة لكن ها الباط  من حقيقة فهي احلق،

يت  . شبهة الشبهة سم 

يت إنام:  السالم علي  املؤمنني أمري قال  شبهة الشبهة سم 

ا  .(1)احلق ُتشب  ألهن 

 :معها الهعام  كيفية

 شبهة يف كام ـ الساحة عىل تّرأ شبهة ك    يف املّلوب إن  

ج الهقليد يّالن د الرتي ث لو ـ حالياً  َلا املرو   والرجوع والهأك 

ع جيوز وال ، ي  املشهب  املجال ذلك يف اخلربة أل  إىل  الهرس 

                                                           
 .1111احلديث  ، 51ودرر الكلم صـ غرر احلكم  1



- 44 - 
 

 كسؤال العقالئية الضوايط إىل اللجوء دون رأساً  والهصديق

 . املجال ذلك يف واخلربة الفن أل 

 خري الشبهة عند الوقوف:  السالم علي  الباقر اإلمام قال

 .(1)اَللكة يف قهحاماإل من

 عند وقف من الناس أورع:   السالم علي  الصادق وقال

  .(2)الشبهة

 عدم معذورية اجلال :

 يؤد ي وادياً  سلك لو ـ املسهضعف غري ـ اجلال  عذريُ  وال

 :أمرين إىل االلهفات يعد وذلك ، اَلاوية إىل ي 

                                                           
 مؤسسة آل البيت.حتقيق ، 111لديلمي ص ا ،ـ  أعالم الدين 1

 .  76احلديث ياب الواحد ،  16ص 1جلصدوق ا ،ـ اخلصال 2
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ل:  تعل م ورورة عىل تدل   الهي متتعل   لال   روايات األو 

 . العامل إىل اجلال  رجوع الزمها والهي ، اجلال 

 زياد ين مسعدة عن يسنده اهلل رمح  املفيد أمايل يف ما :منها

د ين جعفر سمعُت :  قال  قول  عن ُسئ  وقد السالم علي  مم 

ةُ  َفلِلَّ ِ ﴿  تعاىل ُجَّ بالَِغةُ  احل    .(1)﴾ ال 

 أكنَت  عبدي:  القيامة يوم للعبد يقول تعاىل اهلل إن  : فقال

 قال وإن  . علمت يام عملت أفال:  ل  قال نعم قال فإن   ؟ عاملاً 

 فيخصم ، ، تعم  حه ى تعل مت أفال: ل  قال جالالً  كنُت 

ة وذلك   .(2)البالغة احلج 

                                                           
 .119 ة:ـاألنعام، اآليقرآن الكريم، سورة ـالـ  1

 ، دار الهيار اجلديد.6احلديث 225ص ـ األمايل 2
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 وَشك   البلد يف شاع لو املرض فإن   العقالء، سرية الثاين:

 إىل يرجع أم ،نفس  عن يهامل  فه  ي  مصاب يأن  اإلنسان

 إىل الرجوع لو كعاق  علي  الواجب ن  إ املخهص؟ الّبيب

 حني يعد يمرض  وعلم إلي  يرجع مل ولو. املخهص الشخص

 .ذلك عىل العقالء لوي خ 

 الرتي ث لو الشبهات عرص يف اإلنسان وظيفة :إذن

 يف ووقع خالف لو أما. اخلربة أل  إىل والرجوع ،والسؤال

 والسرية للروايات ، والهقريع للعقاب مسهحقاً  لكان ،الشبهة

 .العقالئية

إن  اَلادي  ،ودنيانا نا يف أمر ديننايبرص   نسأل اهلل تعاىل أن  

  العاملني. ، واحلمد هلل رب  إىل سبي  الرشاد
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 املصادر واملراجع                  

 املحهويات                  
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 املصادر واملراجع

 

 القرآن الكريم.ـ 1

د اهلل عبد أيب الشيخ تأليف ، للمفيد األمايلـ 2 د ين مم  النعامن  ين مم 

 العكربي.

د ، تأليفاخهيار معرفة الرجالـ 1 ين احلسن  الشيخ أيب جعفر مم 

 الّويس.

د رضا املظفر ، تأليفالفق صول ـ أ1  األعلمي، ، مؤسسةالشيخ مم 

 .يريوت

د ثقة اإلسالم ، تأليفصول الكايفـ أ7  الكليني يعقوب ين الشيخ مم 

 الرازي.

 أيب ين احلسن الشيخ ، تأليفاملؤمنني تيف صفا عالم الدينـ أ6

د ين عيل احلسن  الديلمي. مم 
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 يوسف ين احلسن منصور أيب الشيخ تأليف، الباب احلادي عرشـ 5

مة » املّهر ين  .« احليل   العال 

الهقليد، تأليف أحد أساتذة احلوزة العلمية يف النجف  حول ـ يحث1

 األرشف.

، الفضيل الشيخ الدكهور عبد اَلادي أليفـ، ت ههادـجهقليد واإلـالـ 9

 .دار الغدير

السي د ُمسن الّباطبائي األصول، تأليف املرجع الديني  ـ حـقائق11

 احلكيم.

د جعفر أيب الشيخ األقدم ، تأليفاخلصالـ 11  يايوي  ين عيل ين مم 

ي.   القم 

 احلسني ين السي د عيل ، تأليفيعةيف أصول الشالذريعة ـ 12

 .«الرشيف املرتىض  »املوسوي

 عيل ين أمحد العب اس أيب الشيخ ، تأليفرجال النجايشـ 11

 النجايش.
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، الفارايب اجلولري محاد ين إسامعي  نرص أيب أليفـ، تالصحاحـ 11

  .للماليني العلم دار

د جعفر أيب الّائفة شيخ ، تأليفصولة األعد  ـ 17  احلسن ين مم 

 .الّويس

د كاظم اليزدي، مع تعليقات  ، تأليفالعروة الوثقىـ 16 السي د مم 

 السي د عيل السيسهاين.

، عبد الواحد اآلمدي الهميمي أليفـت،  ودرر الكلم غرر احلكمـ 15

 .قم

د اهلل عبد أيب الشيخ ، تأليفالقواعد والفوائدـ 11  الدين مجال ين مم 

ل  الشهيد » العاميل  .«األو 

د ، تأليف الرسول آل أخبار رشح يف مرآة العقولـ 19 مة مم   العال 

 املجليس. ياقر

سن د ُم السي   املرجع الديني ، تأليفمسهمسك العروة الوثقىـ 21

 الّباطبائي احلكيم.
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سي د أيو القاسم املوسوي ـ، ماورات ال مصباح األصولـ 21

 اخلوئي. 

د  املرجع ، تأليف«جههاد والهقليد اإل » مصباح املنهاجـ 22 السي د مم 

 سعيد احلكيم.

، ـ منههى األصول، تأليف السي د مريزا حسن املوسوي البجنوردي21

 .مكهبة يصرييت

د كاظم اخلراساين، مؤسسة آل الشيخ مم   ، تأليفصولكفاية األـ 21

 البيت.

د ، تأليفالرشيعة  مسائ  حتصي  إىل وسائ  الشيعةـ 27  الشيخ مم 

 العاميل. احلر احلسن ين

املحقق الشيخ جعفر  ، تأليفي أصول الفق ـفالوسيط ـ 26

 السبحاين.
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 ملحهوياتا

 

مة ...................  5...........................املقد 

 9..........................الهمهيد....................

 19........................مرشوعية الهقليد............

 11............................. قوال العلامء يف الهقليدأ

 11.......................................نهيجة البحث

 11.............................................. اخلامتة

 19................................... املصادر واملراجع

 71..........................................املحهويات

 

 مت وله احلمد


