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 سةلمؤّسكلمة ا

 
 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 

العاملني والصالة والسالم ىلع خري األنام واملرسلني  احلمد هلل رّب 
 بني الطاهرين، وبعد.وىلع آهل الطيّ  د  أيب القاسم حممّ 

تعّد املنظومة الفكرّية العقديّة من أهّم داعئم شخصّية اإلنسان 
للكون وعالقته به، وتمّّيه البرشّي؛ فيه اليّت حتّدد نظرته العامة 

وهلا تأثري مبارٌش ىلع مساره السلويّك وطبيعة تعاطيه مع حميطه ونمط 
احلياة اليّت يعيشها، ٰهذا ىلع صعيد الفرد، وأّما ىلع صعيد املجتمع 
فإّن املنظومة الفكرّية العقديّة تنعكس ىلع جممل العالقات بني 

ة واالقتصاديّة أفراد املجتمع، كما أنّها حتّدد نوع انلظم السياسيّ 
 واالجتماعّية اليّت حتكم تلك العالقات.

وىلع ٰهذا فاملنظومة الفكرّية والعقديّة تتحّكم بمصري اإلنسان، 
فإّما أن تصنع هل سعادًة واستقراًرا وحياًة كريمًة، وإّما أن تغرقه يف 

.  شقاء  وفوىض وإذالل 
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من  فينبيغ لإلنسان أن يعتن بعقيدته، وأن يطمنّئ لسالمتها
 االحنراف والتشويه، وأن يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فايلوم ويف ظّل الظروف الراهنة اليّت يعيشها العالم اإلساليّم 
، ندرك أّن هناك تهديًدا كبرًيا  بشلك  اعمٍّ، وبدلنا العراق بشلك  خاصٍّ
، ونستشعر  للفكر والعقيدة اإلسالمّية احلّقة ومن دوائر خمتلفة 

اجة جمتمعنا املاّسة وامللّحة بليان معالم العقيدة الصحيحة، ورفع ح
 الشبهات اليّت ألبست ىلع بعض انلاس عقائدهم.

 مؤّسسة ادليلل للبحوث وادلراسات العقديّةمن هنا جاء مرشوع 
اتلابعة للعتبة احلسينّية املقّدسة؛ تلبيًة لٰهذه احلاجة، ويلحمل ىلع 

ع الشبهات، واتلأكيد ىلع العقائد احلّقة اعتقه مسؤويّلة اتلصّدي دلف
بالوسائل واإلماكنّيات املتاحة؛ وٰذلك للمساهمة يف سّد الفراغ 

 الفكرّي العقدّي اّّلي يعاين منه املجتمع.
ومن أبرز تلك الوسائل املعتمدة يف مرشوعنا أسلوب ابلحث وفق 
، وخبطاب  سلس  شّيق  يتناغم مع أغلب  رؤية  علمّية  موضوعّية 
رشائح املجتمع، فاكن قرار املجلس العليّم املوقّر يف املؤّسسة إطالق 
مرشوع سلسلة الكّراسة العقديّة، ويه مؤلّفاٌت موجزةٌ يف شلكها 
وحجمها، كبريٌة يف مضمونها وأهدافها؛ ملعاجلة موضواعت  حمّددة ، 

 وحسب احلاجة الفعلّية.
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،  هدّي املنتظروبما أنّنا نعيش أيّام الغيبة الكربى إلمامنا امل
، وأصبح املرجع يف حتديد الوظيفة اليّت أخرب عنها رسول اهلل 

الرشعّية جتاه وقائع احلياة املتجّددة الفقهاء العاملون اّّلين تتوّفر 
فيهم رشوط املرجعّية من العلم والعدالة واتلقوى، وقد ظهر يف 

آربه رضب الساحة الفكرّية العراقّية وغريها من سّولت هل أفاكره وم
عرى اتلالحم بني انلاس ومرجعّيتها ادلينّية، حتت خمتلف 
الشعارات وادلوافع، فقد رأى القائمون ىلع املؤّسسة أن يكتب حبٌث 
يوّضح فيه دور املرجعية ادلينّية وحقيقة اتلقليد واملوقف الرشيّع 
منهما، فاكن ٰهذا ابلحث حتت عنوان )نظام االجتهاد واتلقليد يف 

 إلسالمّية(. الرشيعة ا

ويف اخلتام تشكر مؤّسسة ادليلل عضو املجلس العليّم ومسؤول 
ملا بذهل من جهد   ؛فالح سبيت العابدي دلكتوراشعبة ابلحوث فيها 

قّيم  يف كتابة ٰهذا ابلحث، ونرجو هل اتلوفيق والسداد. واحلمد هلل رّب 
 .العاملني وصّّل اهلل ىلع سّيدنا حمّمد  وآهل الطيّبني الطاهرين
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 تمهيٌد

بعد أن آمن اإلنسان بأّن هل خالًقا يف منتىه العلم والقدرة والعدل 
ا هل إىل حياته اخلاادلة  واحلكمة، خلقه يف ٰهذه احلياة ادلنيا تلكون ممرًّ
اٌف ىلع ماا يمكان  ٌّ األبديّة، وعلم أّن مصاريه يف تلاك احليااة متو

نَساان  : اكتسابه من كمال  هل يف ٰهذه احلياة، قال تعااىل ن ْ
َهاا اإلن ُّه

َ
يَاا أ

يْه  ٌْ اَل ًحا َفم  وِْتَ ْكتَابَاه  ِْيَْميْناْه  إْنََّك ََكْدٌح إْىَل َربَِّك َكدن
 
ا َمنن أ مَّ

َ
 فَأ

َاَسب  ْحَسابًا يَْسرًيا  وًرا  فََسونَف ُي  ْلْه َمْسن  هن
َ
ا َمنن  َوَيننَقْلب  إْىَل أ مَّ

َ
َوأ

ْرهْ  وِْتَ ْكتَابَه  َوَراَء َظهن
 
و ث ب وًرا   أ ع  َّل َسْعرًيافََسونَف يَدن  .1َوَيصن

دنبََرتن وآَذنَتن بْوََداع  : »وقال أمري املؤمنني 
َ
ننيَا أ د  فَإْنَّ ادله َِعن ا  مَّ

َ
أ

اَلع   - فَتن بْاطِّ َ رشن
َ
بَلَتن وأ ٌن

َ
اَماَر  -وإْنَّ اآلْخَرَة قَدن أ نْمضن َم ال َون اَل وإْنَّ ايلن

َ
أ

بَاَق  َنَّة  والنَغايَة  انلَّار  و -وَغًدا السِّ بََقة  اجلن  .2«السَّ
بمقتىض ربوبيّته هل أحاكًماا وترشايعات   -تعاىل  -وقد جعل اهلل 

فيما خيّص حياته الفرديّاة واالجتماعّياة تهدياه إىل طرياق الكماال 

                                                        

 .12 - 6سورة االنشقاق:  -1

 نهج ابلالغة. -2
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اّّلي  والسعادة يف ٰهذه احلياة ادلنيا، وتلكون وسيلًة هل بللوغ الكمال
فه بها بمقتىض حكمتاه وعادهل وألزماه بهاا، ينجيه يف اآلخرة، وكّ 

فعلم اإلنسان حبسن ٰذلك اتللكيف وبلزوم الطاعة للموىل فيما لكّفاه 
به، وأنّه رهن ما يقّدمه آلخرته اليّت يه حياته احلقيقّية، قال تعااىل: 

َّنَّ هَل  اّلِّ ﴿
َ
نَسان  َوأ ن ْ

ر  اإلن َمئْذ  َُّتََذكَّ َمئْذ  ِْبََهنََّم يَون َرى َوِْجَء يَون اول  * كن َُّق 
منت  حْلَيَاِْت  َحاٌد * يَا يَلنتَْن قَدَّ

َ
ب  َعَذابَاه  أ َعاذِّ َمئْذ  اَل ُّ  َواَل ي وثْاق  * َفيَون

َحٌد 
َ
َمئْنَّاة  * َوثَاقَه  أ طن نم  ت َهاا انلَّفناس  ال َُّّ

َ
ارنْجاْي إْىَل َربِّاْك َراْضايًَة * يَا أ

 .1﴾َمرنْضيَّةً 
 ت، فاكنام ألجال امتااهلااوال شّك يف لزوم معرفة تلاك األحااك

مان  مبارشًة ومن األئّماة اهلاداة مان آهل  من انليّب  تعلمت
بعده، ويف الغيبة اليّت نعيش أيّامها فقد تصاّدى الفقهااء العااملون 

ريعة الغاّراء مان االنادراس اوبذلوا جهودهم وأعمارهم حلفظ الشا
لاوم واالنطماس، واتلعامل مع املسائل اليّت تستحدث مع تطاّور الع
اّّلي  واحلياة يف حتديد احلكم الرشايّع هلاا، وبياان املوقاف العمايلّ 

ينبيغ للملكّفني اّّتاذه جتاهها؛ تلربأ ذممهم أمام اهلل سبحانه وتعااىل، 

                                                        

 .28 - 23سورة الفجر:  -1
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أن يرجع باتلقليد ملان  جتهادواكن ىلع من لم يبلغ درجة الفقاهة واال
طاباات بلغها، وٰهذا أمٌر قد دعتهم إيلاه جبلّاتهم الفطرّياة قبال اخل

 وانلصوص الرشعّية.
ر فيهاا الفام مان ّ  االيّت تنتش -ولٰكّن املالحظ يف ٰهذه األيام 

روعّية عمال اأن هناك من حاول التشكيك يف مشا -حدب  وصوب  
املجتهدين ورجوع اعّمة انلاس إيلهم؛ ألجال رضب أوا  اتلالحام 
أو بني األّمة وقادتها احلقيقّياني؛ وٰذلاك تلحقياق ماآرب شخصاّية  
ر  اسياسّية  أو غري ٰذلك؛ ولٰهذا رأينا من املناسب كتابة حباث  خمتصا

بأسلوب  بسيط  وواضح  يتعّرض إىل ٰهذا األمار وإىل أهاّم املغالطاات 
اليّت حاولوا االستفادة منها يف عملهم ٰهذا، وما توفيقنا إاّل باهلل العيّل 

 العظيم.
 االجتهاد

: اًل  جتهادأّوًلا

 عّدة مسائل، وكما ييل: والالكم فيه يقع يف

 جتهادمعنى اًل - 1

بمعا  باذل  يف اللغة افتعاٌل من اجل ّد أو اجلَهد، فيكون جتهاداال
هاد أخاذناه مان اجل  ، وال فرق يف ٰذلك سواٌء والطاقةواملجهود الوسع 



 .......................... اد واتلقليداالجتهنظام  ........................................................ 12

 وٰذلاك ألنّ بمع  الطاقة أو املشاّقة؛ هد أو اجلَ  بالضّم بمع  الطاقة،
 .1ة  مشقّ بذل الطاقة ال خيلو عن 

بٰهذا املع  يف الروايات الرشيفة، كرواياة  جتهادوقد استعمل اال
 سامعت أباا عباد اهلل جعفار بان » لكيب بن معاوية األسدّي، قال:

كم لعّل دين اهلل ومالئكته، فأعينوناا يقول: أما واهلل إنّ   د  حممّ 
، علاايكم بالصااالة والعبااادة، علاايكم اجتهااادو ىلع ٰذلااك بااورع  

 .2«بالورع
،  جتهادا االأمّ و يف االصطالح الفقيّه فقد استعمل يف عّدة معاان 
 أهّمها:

هو اتلمايال حبساب صاناعة اّّلي  أّواًل: بمع  القياس الفقيّه،
 .3املنطق
يف معً  أعّم مان القيااس، إذ  جتهادا: هناك من استعمل االثانيً 

                                                        

، 3 لسان العرب: ج ،ور  ظابن من ؛460 ص، 2 ، الصحاح: جانظر: اجلوهرّي  -1
 .263ص  ، القاموس املحيط:الفريوز آبادّي  ؛133ص 

 .273 ص، 11 ، مستدرك الوسائل: جريزا حسني الطربسّ امل، انلورّي  -2
 .477 د بن إدريس، الرسالة: ص، حممّ انظر: الشافيّ  -3
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 .1ااجتهادً عّد ّ  اعتماد  ىلع الظّن يف إثبات احلكم الرشيّع 
قد استعمال عند بعض املدارس الفقهّية  جتهادٰهذان املعنيان لالو

 اإلسالمّية كما سيّتضح من خالل ابلحث.
ثاثلًا: بمع  بذل الوسع والطاقاة يف حتصايل احلّجاة ىلع احلكام 

 الرشيّع.
 هاو املساتعمل عناد فقهااء مدرساة أهال  جتهادوٰهذا املع  لال

ما يكون منّجًزا ومعّذًرا،  ، واملقصود باحلّجة هنا هو ّ  2ابليت 
العمل به، فال باّد  حني -تعاىل  -أي ما يوجب براءة اّلّمة عند اهلل 

للفقيه من أن ُيّصل القطع وايلقني بكاون تلاك الطارق واألصاول 
ًة اليّت يعتمد عليها الفقياه عناد اساتنباط احلكام الرشايّع مرضايّ 

عليهاا، وٰهاذه  ومقبولًة عند اهلل تعاىل، وإاّل فاال يمكناه االعتمااد
ألنّها تفيد العلم باحلكم الرشايّع كماا  ؛احلّجة أعّم من كونها حّجةً 

الشارع  يف اخلرب املتواتر، أو أنّها تفيد الظّن به َكخلرب الواحد، ولٰكنّ 

                                                        

 .12 ص، 4 ج صول:فصول يف األ، الالرازّي  اص، أمحد بن عيلٍّ انظر: اجلّص  -1
، اتلنقيح يف الغروّي  ؛529 ص صول:َكظم، كفاية األانظر: اخلراساين، حممد -2

، 1 ة: جالفقهيّ   د اخلوئّ ألحباث السيّ  رشح العروة الوثىق، وهو تقريرٌ 
 .29 واتلقليد، ص جتهادالصدر، رضا، اال ؛10 ص
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جعل هلا احلّجّية وحكم باإماكن االعتمااد عليهاا يف معرفاة احلكام 
فقاط جتااه احلكام ة فادة حتديد الوظيفة العمليّ أو تكون إل ؛الرشيعّ 

ة كأصالة الرباءة أو صول العمليّ الرشيّع املشكوك كما هو احلال يف األ
 االستصحاب.

  جتهادأقسام اًل 

يلزتم به فقهاء مدرساة أهال اّّلي  باملع  جتهاديمكن تقسيم اال
 بنحوين من اتلقسيم، هما:  ابليت
 ،لفعايلّ ا جتهاادواال ،ة وامللكاةبالقوّ  جتهاد: تقسيمه إىل االاًل أوّ 
يشرتك باه القسامان هاو حصاول اّّلي  م يف ٰهذا اتلقسيماملقسّ  فإنّ 

 باه أحاد القسامني عان عند الشخص، وما يتماّّي  جتهادملكة اال
قاد  اإلنساان وٰذلك ألنّ  ؛اآلخر هو تفعيل ٰهذه امللكة وعدم تفعيلها

رعّية ااستنباط األحاكم الشا نه منحصل ىلع امللكة اليّت تمكّ  يكون
 ، أو فعلهاا بنحاو  يف االساتنباط ل تلك امللكة والقدرةيفعّ لم  ه أنّ إاّل 

ا ّٰللك فهو يكون جمتهادً  ؛ من األحاكما قلياًل ن استنبط شيئً أب بسيط  
 ة.بالقوّ 

يف حصااال ىلع تلاااك امللكاااة وقاااد فعلهاااا وقاااد يكاااون 
فهاو  اساتنبطها،رعّية الّايت األحاكم الشاباا يكون اعلمً ،واالستنباط
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 بالفعل. جمتهدٌ 
م يف ٰهااذا ،واملقّساائ  تجزمو إىل مطلااق   جتهاااداال تقساايم :اثانيًاا

وتفعيلها يف االستنباط، والفارق  جتهاداتلقسيم هو حصول ملكة اال
 قد ال ّتاتّص  -نه من االستنباط ويه اليّت تمكّ  -ٰهذه امللكة  هو أنّ 
 ا. وقاد ّتاتّص ا مطلًقا صاحبها جمتهدً يسّم ،فدون باب   فقيهٍّ  بباب  

 مان اساتنباط ن إاّل افاال يتمّكا دون بعض   ةقهيّ الف ببعض األبواب
 . 1جتهادصاحبها باملتجزي يف اال ويسّم  ،من األحاكم ال مجيعها مجلة  

 دور المجتهد بالنسبة لألحكام الشرعيّة -2

هاو انلظار يف   دور املجتهد يف مدرسة أهل ابليت ولٰهذا فإنّ 
ط القواعاد اآليات والروايات واستنباط احلكم الرشيّع منهاا بتوّسا

اساتنباطها مان تلاك اآلياات أو الرواياات،  ة اليّت ياتمّ يّ ة اللكّ العامّ 
ة املاذاهب فتحديد أحاكم املسائل الرشعّية عندهم خيتلف عن بقّيا

وٰذلاك الخاتالف املبااين ؛  اليّت ّتاالف مدرساة أهال ابليات
ة اليّت يعتمد عليها يف حتديد األحاكم الرشعّية عناد ة واألدلّ األصويلّ 

ىلع انلصوص الرشعّية مان  َكمل   نا يعتمدون بشلك  ؤفريقني،فعلماال
وكاٰذلك  ،ةة أو اخلاّصاالعامّ  كون بانلصوصيتمسّ و ة،القرآن والسنّ 

                                                        

 .15ص  ،1 ج لوثىق:، اتلنقيح يف رشح العروة ا، عيلّ انظر: الغروّي -1
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 .ةن والسانّ آة املستنبطة من نصاوص القارالقواعد واألصول العمليّ 
بال  ،يف تعيني احلكم الرشايعّ  ة  موضوعيّ  وليس لإلمجاع عندهم أّي 

ا العقال فهام يعتمادون وأّما .ريعّ احراز ابليان الشإل د طريق  هو جمرّ 
ى إىل القطع وايلقاني بااحلكم الرشايّع، إذا أدّ  عليه يف موارد قليلة  

 د الشهيد حممدباقر الصدر:يقول السيّ 
إىل املصاادر  ماوجزة   ا بصاورة  ن نشري أخريً أ ونرى من الرضورّي »

ى الواضاحة، يف استنباط ٰهاذه الفتااو ة  رئيسيّ  اليّت اعتمدنا بصورة  
ة عن الكتاب الكريم والسنّ  احلديث عبارةٌ  ويه كما ذكرنا يف مستهّل 

ة األئّمة املعصومني من أهل ل يف سنّ ة الرشيفة بامتدادها املتماّ انلبويّ 
ك باتلمسّ   انليبّ  أمرين باعتبارهم أحد اثلقلني اّّل  ،ابليت 
 ذينماان ٰهااذه الفتاااوى ىلع غااري ٰهاا ء  ولاام نعتمااد يف ي ،بهمااا

 ًغ القيااس واالستحساان وحنوهماا فاال نارى مساوّ  اأمّ املصدرين، 
 . ة أهل ابليت ئمّ ا ألا لالعتماد عليها تبعً رشعيًّ 
ثون اختلف املجتهدون واملحدّ اّّلي   بادليلل العقيلّ ما يسّم  اوأمّ 
غ ه يساوّ ا ناؤمن بأنّان كّناإفنحن و ،غ العمل به أو اله هل يسوّ يف أنّ 

ىلع ادليلال  إثباتاهف ا يتوّقاا واحادً جند حكًما ا لمكنّ ولٰ  ،العمل به
يف نفس  فهو ثابٌت  ما يثبت بادليلل العقيلّ  بل ّ   ،بٰهذا املع  العقيلّ 

ا إىل فهو ليس مصدرً  باإلمجاع ما يسّم  اوأمّ  ،ة  أو سنّ  الوقت بكتاب  
 جال كوناه وسايلةً أمان  إاّل ة وال يعتمد عليه جانب الكتاب والسنّ 

وٰهكذا َكن املصدران الوحيدان هما  ،عض احلاالتة يف بللسنّ  إثبات  
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 .1«ةالكتاب والسنّ 
  ة أهل ابليتها أنكرت مرجعيّ نّ إفحيث ة املذاهب، ا بقيّ وأمّ 

وتركات العمال بانلصاوص الكاارية املتاواترة  ، من بعد انلايبّ 
أخارى يف زمان  لظاروف   تهم، ونتيجةً ة ىلع مرجعيّ والصحيحة ادلالّ 

ٰذلاك  ّ   ؛ مني كمنع تدوين حديث انليبم األوائل للمسلاحلاّك 
ة انلصوص الرشعّية اليّت يمكن االعتماد عليها يف حتدياد ى إىل قلّ أدّ 

هم إىل ا اضاطرّ املساتحدثة منهاا، مّما ةً رعّية، وخاّصاااألحاكم الش
ذوها تلحديد أحااكم املساائل عنادهم، اّّت  ة  يّ ظنّ  االعتماد ىلع طرق  

وغريهاا،  وعمال الصاحايبّ  4ائاعاّلر وسادّ  3واالستحسان 2َكلقياس
                                                        

 .15دباقر، الفتاوى الواضحة: ص الصدر، حممّ  -1
 ؛ىلع حكمه منصوص   بأمر   ىلع حكمه الرشيعّ  غري منصوص   إحلاق أمر  وهو  -2

 ة ثبوت احلكم.ه علّ بأنّ  يظنّ  وجه شبه  الشرتاكهما يف 
االستحسان هو أداٌة استعملتها املذاهب األخرى الستنباط األحاكم الرشعّية  -3

، هو عبارة اتلعويل ند عدم وجود انلصوص وعجز ما يسبقها من أدوات  ع
 ،احلرمة ىلع أساسه ده الفقيه يلفيت بالوجوب أوي ُيدّ ىلع احلسن والقبح اّّل 

من مصادر الترشيع بعد  اوه مصدرً ع فيه األحناف وغريهم وعدّ وقد توسّ 
 الوحيني والقياس واإلمجاع.

ل به إىل يه ما ي توّص  همواّلريعة عند ،د بن حنبل  وأمح مالك   األصول عندهو أحد  - 4
 .اليشء املمنوع املشتمل ىلع مفسدة  

 .ع  نلفسه خياف من ارتكابه الوقوع يف ممنو غري ممنوع   عن أمر   وباتلايل اّلريعة عبارةٌ 
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 واضطرهم ٰذلك إىل القول باتلصويب. 
باب القول يف الوجوه اليّت يوصال بهاا إىل أحااكم »اص: قال اجلّص 

: تستدرك أحاكم احلاوادث الّايت لايس فيهاا قال أبو بكر   ،احلوادث
 فاق من وجهني: وال اتّ  توقيٌف 

  معاً  إاّل من مع  اتلوقيف ال ُيتمل  أحدهما: استخراج داللة  
 ا.واحدً 

ف فياه إصاابة املطلاوب، ، وهو فيما لام نكلّاجتهاد: االواآلخر
 وٰذلك ينقسم ثالثة أقسام:

ة الفرع، وُيكام هل بها علّ  يردّ  من أصل   ة  أحدها: استخراج علّ  
 ا. يه قياسً نسمّ اّّلي  حبكمه، وهو
، ال ىلع وجاه القيااس، وماا يغلاب يف الظانّ  جتهاد: االواآلخر
د عليااه باألصااول. واثلالااث: االسااتدالل ىلع احلكاام واالستشااها

 .1«الذلين ذكرنا جتهادباألصول من جهة القياس واال
ة، ّيااالعتمااد ىلع ٰهاذه الطارق الظنّ  وقد قالوا باتلصويب ألجل

من  أشهرها ما يذهب إيله الغزايلّ  املختلفة، ولعّل  هوللتصويب معاني
ل ايله الواقع هو ما توّص  ي املجتهد يصيب الواقع، أي أنّ أو رأ ظنّ  أنّ 

                                                        

 .17 ص، 4 ج ، الفصول يف األصول:الرازّي  اص، أمحد بن عيلٍّ اجلّص -1
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عليه ال حكم  ال نّص اّّلي  املورد نّ أل ؛وراءه ءاملجتهد برأيه وال ي
 ه املجتهد، ويف ٰذلك يقول:فيه، بل احلكم هو ما يظنّ  -تعاىل  -هلل 
: ، وقاال قاومٌ ات مصايٌب ّيايف الظنّ  جمتهاد   ّ   إىل أنّ  ذهب قومٌ »

ه هل يف الواقعاة الّايت أنّ ا يف ، واختلف الفريقان مجيعً املصيب واحدٌ 
 هو مطلوب املجتهد ؟ -تعاىل  -هلل  معنّيٌ  فيها حكمٌ  ال نّص 
 ه ليس يف الواقعة اليّت ال ناّص بة أنّ قو املصوّ ي ذهب إيله حمقّ فاّّل 

 -وحكام اهلل  بل احلكم يتبع الظانّ  ،يطلب بالظنّ  معنّيٌ  فيها حكمٌ 
ختار، وإيلاه ذهاب ه، وهو املما غلب ىلع ظنّ  جمتهد   ىلع ّ   -تعاىل 

 القايض.
ه إيلاه ا يتوّجانًاا معيّ فياه حكًما بة إىل أنّ مان املصاوّ  وذهب قومٌ 

ف املجتهاد كان لام يكلّا، لٰ للطلب من مطلاوب   بدّ  إذ ال ؛الطلب
لام اّّلي  ا وإن أخطأ ٰذلاك احلكام املعانّي فذٰللك َكن مصيبً  ؛إصابته

واملختاار  ...ف فأصاب ما علياهى ما لكّ ه أدّ بمع  أنّ  ،يؤمر بإصابته
يف  جمتهاد   : ّ  ئ املخاالف فياه أنّ نقطع باه وطّطااّّلي  عندنا وهو

 .1«هلل تعاىل معنّيٌ  ها ليس فيها حكمٌ ، وأنّ ات مصيٌب يّ الظنّ 

                                                        

ص  ،صول، املستصىف يف علم األد  د بن حممّ بن حممّ  دحممّ  ، أبو حامد  الغزايلّ  -1
352. 
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 جتهادفتح باب اًل -3

 يف اصااطالح فقهاااء مدرسااة أهاال  جتهااادمعاا  اال م أنّ تقاادّ 
 هو بذل الوساع والطاقاة يف حتصايل احلّجاة ىلع احلكام  ابليت

نا يف عرص الغيباة ؤبٰهذا املع  قد عمل به علما جتهادالرشيّع، واال
ه الطرياق الصاحيح الوحياد ألنّا ؛العمل به رضوري   نّ إإذ  ؛الكربى

سة، فقاد فني جتاه الرشيعة املقدّ أمامهم تلعيني احلكم الرشيّع للملكّ 
 أو األئّماة املعصاومني  انلايبّ  مَكن انلاس يعتمدون ىلع ساؤاهل

  ّأو عن طريق املاكتبة إيلهم، وكٰذلك يعتمادون ىلع  مبارشةً ا إم

                                                                                                             

يف  اهل حكمً  دونجي ال موضوع   ه ّ  ي يذهب إيله أنّ وخالصة الرأي اّّل   
، وحكمه هو ما ااهلل لم جيعل فيه حكمً  ، فإنّ قطيٍّ  بنحو  ة الكتاب والسنّ 

ندهم من رة عة املقرّ يّ نّ ظال ، حبسب األدلّةظّنٍّ  يله املجتهد بنحو  إل يتوّص 
 .القياس وغريه

 -اهلل  نا من القول باتلخطئة: بمع  أنّ ؤيله فقهاإذا خالف ما يذهب وهٰ 
يف  ا، وهو ثابٌت ا رشعيًّ من املوضواعت حكمً  موضوع   قد جعل للّك  -تعاىل 

لك احلكم عن طريق علمه تعاىل، واملجتهد يف عمله ُياول اكتشاف ذٰ 
كن ة، فقد يصيبه وقد خيطئه، ولٰ نّ يت بني يديه من القرآن والسة الّ األدلّ 
ف عند العمل بما ة امللكّ ا يف عمله وتربأ ذمّ يكون معذورً  إ يف حالة اخلطحّت 
 يله املجتهد.إل يتوّص 
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ع رّ اا يف عرصا الغيباة فقاد فاتح املشاالروايات املنقولة عنهم، أّما
ة حفاظ م، وجعال مهّمابٰهذا املعا  املتقادّ  جتهادباب اال اإلساليمّ 

 الرشيعة وتبليغها ىلع اعتق الفقهاء العارفني باهلل وحالهل وحرامه.
 األدب العار ّ  أساتاذ كارسّ نيف داوود يقول الشاي  حاماد حا
يف  - القااهرة يفة ِبامعاة عاني شامس ورئيس قسم اللغاة العربّيا
 ة:تقديمه لكتاب عقائد اإلماميّ 

يف  جتهاادهم يبيحون ألنفسهم االة فإنّ ا علماء الشيعة اإلماميّ أمّ »
وال  اإل ار، ون علياه ّ  رّ اثناك عنهاا ويصامجيع صوره اليّت حادّ 

  يومنا ٰهذا.من القرون حّت  قرن   دون علمائهم يف أّي  يقفلون بابه
وأكرث من ٰذلك ناراهم يفرتضاون بال يشارتطون وجاود املجتهاد 

ا دون مان باعه رأًساويوجبون ىلع الشيعة اتّ  ،املعا  بني ظهرانيهم
ماات مقوّ  مات من املجتهدين، ما دام ٰهذا املجتهد املعاا  اساتمدّ 

ن سلفه من املجتهدين وورثها عان ممّ  -أصوهلا وفروعها  -ه اجتهاد
 . ا عن َكبر  األئّمة َكبرً 

وليس ٰهذا غية ما يلفات نظاري أو يساتهوي فاؤادي يف قاوهلم 
ىلع  جتهااداال ما اجلميل واجلديد يف ٰهاذه املساألة أنّ وإنّ  ،جتهادباال

وجيعال  ،رهاانقرأه عنهم يسااير ساا احليااة وتطوّ اّّلي  ٰهذا انلحو



 .......................... اد واتلقليداالجتهنظام  ........................................................ 22

 ماع مّشات، ترةً متطاوّ  ، نامياةً كاةً متحرّ  ةً رعّية حّيااانلصوص الش
يباعاد اّّلي  نواميس الزمان واملاكن، فال جتمد ٰذلك اجلمود املضادّ 

اّّلي  ، وهاو األمارر العليمّ بني ادلين وادلنيا أو بني العقيدة واتلطوّ 
 ما نالحظه مان كارثة   ولعّل  ،نشاهده يف أكرث املذاهب اليّت ّتالفهم

 - ع راجاعٌ يف مكتبة التشيّ  مطرد   م  ة وتضخّ اميّ فات اإلميف مؤلّ  اعرمة  
 .1«ىلع مرصاعيه جتهادإىل فتح باب اال -يف نظرنا 

 دور الفقهاء في حفظ الشريعة

 تادوينريعة هاو اقام بها الفقهاء ألجال حفاظ الشا ل خطوة  أوّ 
ة اليّت يعتمدون عليها يف استنباط األحااكم القواعد والضوابط العامّ 

ة واملساتحدثة منهاا، حياث املساتجدّ  ةً وخاّص  والقوانني الرشعّية،
فياه املحكام  -الساند  وإن َكن قطايّ  -القرآن الكاريم  وجدوا أنّ 

وفياه الظااهر، وكاٰذلك فياه انلاسا  وفياه  واملتشابه وفياه انلاّص 
من الروايات الاواردة  هائل   املنسوخ، وكٰذلك وجدوا أنفسهم أمام كمٍّ 

لوات اهلل عليهم أمجعاني(، واملعصومني من أهل بيته )ص عن انليبّ 
منها املتواتر ومنها أخبار اآلحاد، منها صحيحة الساند ومنهاا غاري 

                                                        

 .18 ة: صعقائد اإلماميّ  درضا،ر، حممّ املظفّ  -1
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ومنها الظااهر، منهاا انلاسا  ومنهاا املنساوخ،  ٰذلك، ومنها انلّص 
 ،ةصدرت ىلع حنو اتلقّيا ومنها ما صدرت جلهة بيان الواقع ومنها ما

 حمسوساة   ومنها ما صدرت ىلع حناو تشابيه األماور املعقولاة باأمور  
ة ٰذلك وغريه من األسباب جعلت من عملّيا ّ   ة انلاس،يفهمها اعمّ 

َكن عن طريق حتديد احلكم الرشيّع  سواءٌ  - حتديد الوظيفة الرشعّية
 ة املحرزة والاكشفة عنه، أو عن طريق تعيني الوظيفة مباارشةً باألدلّ 

ك تلا ، فاإنّ دةً ومعّقا ةً شااقّ  ةً عملّيا -ة صاول العملّياعن طريق األ
دها أن ُيادّ  أحد   ة اليّت يمكن للّك األحاكم ليست من األمور ابلدهيّ 

 .كما هو واضحٌ  بسهولة  
وها ة االستنباط، استمدّ لعمليّ  ة  وا إىل حتديد ضوابط اعمّ ئّٰللك جل

لتساعد الفقيه يف ٰهاذا العمال ؛ ة الرشعّيةا بني أيديهم من األدلّ ممّ 
ة اليّت بني أيديهم، وقد طعيّ ة القد هل طريقه ىلع ضوء تلك األدلّ وحتدّ 

 علم أصول الفقاه، فااكن يسّم  خاصٍّ  مجعوا تلك الضوابط يف علم  
أسس  إتقان ٰهذا العلم وحتقيق مبانيه ومعرفة تطبيق قواعده من أهمّ 

، وبها يعرف املجتهد عن غريه، ٰهاذا باإلضاافة إىل إتقاان جتهاداال
وعلام الرجاال  ة،ة وحتدياد الظهاورات العرفّياعلوم اللغاة العربّيا
ر حاجاات دت بتطاوّ رت تلاك العلاوم وتعّقاوادلراية، وٰهكذا تطوّ 

 اإلنسان.



 .......................... اد واتلقليداالجتهنظام  ........................................................ 24

 ةر علم األصول بتبع الحاجات الفقهّيتطّو

ريّع جتااه ايف حتديد املوقف الش ما واجه مشلكةً علم الفقه لكّ  إنّ 
صول تلحقيق القواعاد املساتنبطة مان ، فزع إىل علم األحادثة   أّي 

تلاك املشاا   الستعماهلا يف حّل  وتدوينها؛ ةقطعيّ األدلة الرشعّية ال
علم األصول  عرفنا أنّ »د الشهيد الصدر: واملستحدثات،يقول السيّ 

والعالقاة بينهماا عالقاة  ،يقوم بدور املنطق بالنسبة إىل علم الفقه
ر نلاا اتلفاعال اة واتلطبيق، وٰهذا الرتابط الوثيق بينهما يفّساانلظريّ 

وبني  ،ات من ناحية  ة ىلع صعيد انلظريّ األصويلّ  ةاملتبادل بني اّلهنيّ 
ع توّسا نّ أل ؛أخارى ة ىلع صعيد اتلطبيق مان ناحياة  ة الفقهيّ اّلهنيّ 

ه يااري ألنّا ؛األماامإىل  ة خطاوةً حبوث اتلطبيق يدفع حباوث انلظرّيا
 هاا، كماا أنّ ة حللّ ات العامّ أمامها مشا  ويضطرها إىل وضع انلظريّ 

إذ  ؛ة تنعكس ىلع صعيد اتلطبياقاألصويلّ ات ة ابلحث يف انلظريّ دقّ 
ا وعمًقا ةً بت طريقة تطبيقها دّقاتطلّ  ات أوفر وأدّق ما َكنت انلظريّ لكّ 

 أكرب. 
ده تااري  ة يؤّكاة والفقهّياتني األصاويلّ وٰهذا اتلفاعل بني اّلهنيّ 

دراسة املراحل الّايت  ، وتكشف عنه بوضوح  العلمني ىلع طول اخلّط 
يف تاري  العلام، فقاد نشاأ  بلحث األصولّ وا بها ابلحث الفقيهّ  مرّ 
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علم األصول يف أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقاه يف أحضاان 
 .1«علم احلديث

وال خيىف ما بلذل الوسع والطاقة يف إتقان تلك العلاوم وتطبيقهاا 
ألجال حتدياد الوظيفاة  ة  وسانّ  يف جمال انلصوص الرشعّية من كتاب  

يف حيااة  بالغاة   ة  يّ من أهمّ  - جتهادة االوهو عمليّ  - ة الرشعّيةالعمليّ 
ات اليّت يقوم بهاا بٰهذا املع  من أرشف املهمّ  جتهادانلاس، فاكن اال

ا َكن اإلنسان، ورجوع انلاس إيلهم يف معرفة وظيفتهم الرشعّية أيًض 
من باب رجوع اجلاهل للعالم، أو رجوع من ال خربة هل للخبري، وهو 

شاؤون  ّ  يف   بعد جيال  ة العقالء جياًل جرت عليه سري عقالئ   أمرٌ 
 حياتهم وجوانبها.

  جتهادة اًلمشروعيّ  -4

وعادم  جتهاادني شابهة رفاض االقد وقعت دلى بعض اإلخباريّ 
ريفة، ابسبب ورود انليه عنه يف بعض الرواياات الشا ؛جتويزه رشاًع 
مني، وقد من الفقهاء املتقدّ  ر الشديد هل يف لكمات مجع  وكٰذلك اتلنكّ 

                                                        

 .43 وىل: صيف علم األصول، احللقة األ دباقر، دروٌس الصدر، حممّ  -1
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سبب ٰذلك هو اساتعمال مصاطلح  نوا أنّ اب الفقهاء عن ٰذلك وبيّ أج
ايف أكرث من معً   جتهاداال  ة  ة فقهّيا، حياث َكن يساتعمل يف مدرس 

وقع فياه انلايه اّّلي  بمع  العمل بالقياس والرأي، وٰهذا هو كبرية  
  عنااد فقهاااء مدرسااة أهاال الشااديد، دون املعاا  املصااطلح فعاااًل 

 ا.لك جليًّ  ، كما سيتبنّي  ابليت
ة الفكر وحداثته، قد يّ يع حرّ بعض من يدّ  ا أنّ املؤسف حقًّ  كنّ ولٰ 

، وحااول أن وال إنصاف   ة  موضوعيّ  تعامل مع ٰهذا األمر من دون أّي 
ع بمال ٰهذه الرواياات وأقاوال واتلقليد، واتلذرّ  جتهادم ىلع االيتهجّ 

ة ر عملّيااا، وحاااول أن يفّسااجتهااادة االالعلماااء يف نقاادهم لعملّياا
انلقاص احلاصال يف  ر الغيباة لسادّ اترشيع يف عص عملّيةب جتهاداال

ة ٰهذا األمر ورشافته ىلع يّ  بٰذلك عن أهمّ  أو متغافاًل ، غفاًل 1الرشيعة
 ى هلا اإلنسان.ات اليّت يمكن أن يتصدّ املهمّ  ّ  

                                                        

من  الشييّ  ر الفكر السياسّ تطوّ )الاكتب يف كتابه  لك أمحدكما فعل ذٰ   -1
عقدة  وحّل  جتهاد، حتت عنوان: فتح باب اال(ىل والية الفقيهإالشورى 

، www.alkatib.co.uk الترشيع يف عرص الغيبة، واملنشور ىلع موقعه
 عيات.مختلف الصور واملدّ ذه اآلونة األخرية بكذا بعض من ظهر يف هٰ وهٰ 

http://www.alkatib.co.uk/
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 الجواب عن ٰهذه الشبهة

حلصول ٰهذه الشبهة هاو ماا محلاه مصاطلح  السبب الرئيسّ  إنّ 
 جتهاادأن اال إذ ؛ة املختلفاة عرب املراحل الزمنّيامن معً   جتهاداال
 ل لإلسالم َكن يستعمل بمعناه اللغوّي ل ما استعمل يف الصدر األوّ أوّ 

من انلصوص الّايت يمكان  وهو بذل الطاقة والوسع، كما هو يف كاري  
بكر بان عباد أن تعكس نلا ٰهذا االستعمال يف تلك الفرتة، كرواية 

أو  وهو موقاوذٌ   اب دخل ىلع انليبّ عمر بن اخلّط  نّ إ» :، قالاهلل
فقال هل عمر: يا رسول اهلل، ما أشد وعكك! فقال: ماا  ،قال: حممومٌ 

فقاال  ،السبع الطوال منعن ٰذلك أن قرأت الليلة ثالثني سورة فيهنّ 
ر، وأنت عمر: يا رسول اهلل، غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّ 

 .1«اا شكورً أفال أكون عبدً  ،؟ فقال: يا عمر ادجتهجتهد ٰهذا اال

 فقهيٍّ مصطلٍحك جتهاداستعمال لفظ اال

عناد بعاض املادارس  افقهيًّا مصاطلحً يلكون  جتهادظهر اال ثمّ 
، واعتمادت ىلع اليّت خالفات مدرساة أهال ابليات  فقهّيةال

يف  يف حتدياد احلكام الرشايّع ملاا ال ناّص  القياس والارأي اخلااّص 

                                                        

 .404ص  األمايل: د بن احلسن،حممّ  ، أبو جعفر  الطوسّ 1-
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مان ضامن  جتهااداال وّٰللاك عادّ  ؛ااجتهادً ٰذلك  اووسمّ  ،خصوصه
ة واإلمجاااع ة ىلع احلكاام الرشاايّع إىل جانااب القاارآن والساانّ األدلّاا

من املادارس  مدارس كبريةٌ  جتهادلال ت ٰهذا املع تبنّ وقد وغريها، 
، وىلع رأساها  اليّت نشاأت ىلع خاالف مدرساة أهال ابليات

 ة أهاال ك نااىه أئّمااوّٰللاا ؛، ومدرسااة الشااافيّ مدرسااة أيب حنيفااة
ر هل الفقهاء املنتسبون ا، وتنكّ ا شديدً عن ٰهذا األمر نهيً   ابليت

سامعت أباا »قاال:  عن أيب شيبة اخلراساينّ  إىل مدرستهم، فيف اخلرب
أصحاب املقائيس طلبوا العلام باملقاائيس  إنّ  يقول:  عبد اهلل

يصااب  ديان اهلل ال وإنّ  ،ا بعادً إاّل  فلم تزدهم املقاائيس مان احلاّق 
 .1«باملقائيس

ينفاع يف  ه الالقيااس، وأنّا مّ هاا يف مقاام ذذه الرواية أنّ وظاهر هٰ 
 ة.معرفة األحاكم الرشعيّ 

 أبااا  يااونس، عاان قتيبااة قااال: سااأل رجااٌل آخاار عاان  ويف خاارب  
فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيات إن َكن  عن مسألة    عبد اهلل

 ء  ما أجبتك فيه مان ي كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال هل: مه  

                                                        

، 1 ، أصول الاكيف: جد بن يعقوب بن إسحاق الرازّي حممّ  ، أبو جعفر  اللكينّ  1-
 .56 ص
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 .1«ء  يف ي ،لسنا من: أرأيت  فهو عن رسول اهلل
ىل القرآن إالقول بالرأي ال القول املستند  الرواية تذمّ  أنّ  وواضحٌ 

 . الكريم وقول الرسول
 وسمعت أباا جعفار  » ه(: 381 سنة )املتوّف  يقول الشي  الصدوق

ظ بفرغنة يقول يف خرق الواع 2د بن عبد اهلل بن طيفور ادلامغاينّ حممّ 
تلاك  إنّ  :السافينة، وقتال الغاالم، وإقاماة اجلادار  رااخلض

  فإذا لم يصلح ماوىس ... ملوىس -تعاىل  -من اهلل  إشاراٌت 
 اإلماامة الختياار ه، فكياف تصالح األّماوحملّا هلالختيار مع فضل

واساتخراجها بعقاوهلم  األحاكموكيف يصلحون الستنباط  ،بآرائها
وآرائهم املتفاوتة وهمهم املتباينة وإراداتهم املختلفة، تعاىل  ،انلاقصة

 .3«اا كبريً اهلل عن الرضا باختيارهم علوًّ 
عتماد ىلع الرأي ستناكر ىلع االيف ادلاللة ىلع اال ذا واضحٌ وقوهل هٰ 
ة ا االعتماد ىلع القرآن والسنّ ، وأمّ يف استنباط احلكم الرشيعّ  اخلاّص 

                                                        

 .58 ص، 1 : جالسابق املصدر -1
يف  د اخلوئّ ن روى عنهم، كذا ذكره السيّ وهو من مشاي  الشي  الصدوق، وممّ  -2

 .260 ص، 17 ، أبو القاسم، معجم رجال احلديث: جاملعجم، انظر: اخلوئّ 
 .63 ص، 1 ، علل الرشائع: جبن بابويه القيّمّ  د بن عيلّ حممّ  الصدوق، أبو جعفر  -3
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 فيه. فغري داخل  
والقياس يف  جتهاداال نّ إ»ه(:  413 سنة شي  املفيد )املتوّف وقال ال

ترد فعليها  حادثة   ّ   غن للمجتهد وال للقائس، وإنّ احلوادث ال يسوّ 
ى إىل غريها، بٰذلك ُيكم به فيها وال يتعدّ  من الصادقني  نص  

صالوات اهلل  -جاءت األخبار الصحيحة واآلثاار الواضاحة عانهم 
، وخيااالف فيااه مجهااور ةً ة خاّصااهب اإلمامّيااوٰهااذا مااذ -علاايهم 
 .1«مني وفقهاء األمصاراملتلكّ 

جتهاد بمع  القول باالرأي أو وقول الشي  املفيد هنا يف إبطال اال
ا استنباط احلكم من اآليات والروايات فهاو داخال ماا القياس، وأمّ 
 )املتوّف  د املرتىضالسيّ ، وماله قول  من الصادقني ورد فيه نص  

علياه،  مادلوٌل  احلاّق  ، وأنّ باطٌل  جتهاداال عندنا أنّ »ه(:  436سنة 
 .2«من جهله غري معذور   وأنّ 
 ه(: 460سنة  املتوّف ) وقال الشي  الطوسّ  
 ليسا باديللني، بال حمظاورٌ  هماأنّ فعندنا  جتهادا القياس واالأمّ »

                                                        

 .139، أوائل املقاالت: د بن انلعمان العكربّي د بن حممّ املفيد، حممّ  -1
 ، اّلريعة إىل أصول الرشيعة: جبن احلسني املوسوّي  الرشيف املرتىض، عيلّ  -2

 .636 ص، 2
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 .1«استعماهلما
 وهو يف ادلاللة َكألقوال السابقة.

 ـه( بعاد أن ذكار  598سانة  املتوّف ) الْسائروقال ابن إدريس يف 
وال ترجيح بغري ٰذلك عناد  ...»نتني: عند تعارض ابليّ  حات  ة مرجّ عدّ 

 . 2«عندنا باطٌل  جتهادأصحابنا، والقياس واالستحسان واال
ة أهال أي أئمّ  - هم ثمّ »ه(:  676سنة  املتوّف ) ق احليّلّ وقال املحقّ 

اهرة، والعدالاة الظااهرة، ماع ٰهاذه األخاالق الطا - ابليت 
ة يف األخاذ عانهم والعمال بفتاواهم ويعيباون ىلع بون اإلماميّ يصوّ 

ه وقال برأياه، ويمنعاون مان يأخاذ عناه اجتهادن أفت بغريهم ممّ 
ا ون رأيه وينسابونه إىل الضاالل، يعلام ٰذلاك مانهم علًماويستخفّ 
ساغ هلم غ لغريهم ما ا عن انلقل املتواتر، فلو َكن يسوّ ا صادرً رضوريًّ 

فااق املسالمني ىلع عاداتلهم ملا اعباوا ملااكن ماا استسالف مان اتّ 
يف عادا مان ساواهم  فاق ىلع عداتلهم والشّك االتّ  وصالحهم، وألنّ 
ة يوجب العمل بقوهلم صالوات اهلل علايهم، ويمناع من فقهاء العامّ 

                                                        

 .8 ص، 1 ة يف أصول الفقه: جد بن احلسن، العدّ حممّ  ، أبو جعفر  الطوسّ -1
 ص، 2 ج د بن منصور بن أمحد بن إدريس، الْسائر:حممّ  ، أبو جعفر  احليّلّ -2

170. 
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 . 1«...اتجتهادمن العمل بفتوى غريهم من أرباب اال
جتهااد بمعا  القاول باالرأي يف منع االوت ذه اللكمات تذمّ هٰ  وّك 

 فيها. ل  متأمّ  للّك  واضحٌ و ، كما ه قبال ما ورد عن الصادقني

 جتهادلال صطالحيّ ل في المعنى اًلالتحوّ 

إذا َكن بمع   جتهاداال آخر هل أنّ   يف الكم  بنّي  ق احليّلّ املحقّ   أنّ إاّل 
رع فانحن اة الشابذل الوسع والطاقة تلحديد احلكم الرشيّع من أدلّ 

 نقول به ونعمل به، قال يف املعارج:
يف عاارف الفقهاااء: بااذل اجلهااد يف  - جتهااادأي اال -وهااو  ...»

رعّية، وبٰهاذا االعتباار يكاون اساتخراج ااستخراج األحااكم الشا
 ة  نظرّيا ها تبت  ىلع اعتباارات  ألنّ  ؛ااجتهادً ة الرشع من أدلّ  األحاكم

َكن ٰذلاك  كارث، وساواءٌ من ظواهر انلصاوص يف األ ليست مستفادةً 
ا أو غريه، فيكون القياس ىلع ٰهذا اتلقرير أحاد أقساام ادليلل قياسً 

 . جتهاداال
 .جتهادمن أهل اال ةاإلماميّ ن قيل: يلزم ىلع ٰهذا أن يكون إف

                                                        

املعترب ق، باملحقّ  املعروف ، جنم ادلين أبو القاسم جعفر بن احلسن اهلذيلّ احليّلّ -1
 .27 ص يف الرشح املخترص:
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القيااس مان  نّ إمان حياث  إيهامٌ كن فيه كٰذلك، لٰ  األمرقلنا: 
يف حتصيل  جتهادال، فإذا استا  القياس كنا من أهل اجتهادمجلة اال
 .1«اليّت ليس أحدها القياس ظرّيةبالطرق انل األحاكم

ق باني ه فارّ ا من خالل االتلفات إىل جمموع الكميه ا أنّا وواضحٌ 
 ل، وهو العمل بالقياس والرأي اخلااّص ، فرفض األوّ جتهادمعنيي اال

ي َكن من ضمن مصادر االستنباط، وقبل اثلاين وهو بذل الوساع اّّل 
 .رة رشاًع ط احلكم الرشيّع من مصادره املقرّ يف استنبا
د نقال مصاطلح ه( يلؤّكا 726سنة  املتوّف ) مة احليّلّ يأِت العاّل  ثمّ 
  إىل معناه اجلديد يف عرف فقهاء مدرسة أهل ابليات جتهاداال

مان  األحااكم، باساتنباط جتهادا العلماء فيجوز هلم االوأمّ »يلقول: 
ا بأخاذ أمّ  ،ة املتعارضةترجيح األدلّ ة، والعمومات، يف القرآن والسنّ 

 .2«احلكم من القياس واالستحسان فال
 جتهااده بعد ٰهذا اتلاري  راج يف األوساط املعا  اثلااين لالنّ إ ثمّ 

                                                        

ق، معارج املعروف باملحقّ  ، أبو القاسم جعفر بن احلسن اهلذيلّ احليّلّ  -1
 .179 األصول: ص

مة، مبادئ الوصول إىل علم ، احلسن بن يوسف املعروف بالعاّل احليّلّ -2
 .241 األصول: ص
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 . 1 وقبله علماء مدرسة أهل ابليت

 وليس في المعنى النزاع لفظي   ثبوت أنّ 

غريهم مان ني وىلع ما يف لكمات بعض األخباريّ  ضح الردّ وبٰهذا يتّ 
تاه هاو ماا ينكروناه وُيكماون بعادم رشعيّ  نّ أل؛ جتهادلال رفض  
وهاو  ،الرشايعّ احلكام  يف حتديد الظنّ  االعتماد ىلعبمع   جتهاداال

ة اهلدى وقد نىه عنه أئمّ  ،وضالٌل  بدعةٌ  بٰهذا املع  ا كما يقولون ا
 بمعا  جتهاادا االوأّما)صلوات اهلل عليهم أمجعاني(،  د  من آل حممّ 

من املادارك املقاررة  حتصيل احلّجة ىلع احلكم الرشيعّ الوسع يف  بذل
ته ورضورته، فحقيقة الزناع بني يّ إنكار أهمّ  يمكنال  فهو أمرٌ  رشاًع 

وهاو ، لفظا    ومن أثبته وحكم بوجوبه هو نازاعٌ  جتهادمن أنكر اال
 د للمصطلح.املع  املحدّ إىل  راجعٌ 
 :يقول الشي  اآلخوند اخلراساينّ  

                                                        

ري من لكمات الكا (هداية املسرتشدين)يف  دتيق األصفهاينّ ع الشي  حممّ تتبّ -1
ني القائلني بعدم ه ىلع اإلخباريّ لك عند ردّ وذٰ  ،جتهادة االعلمائنا يف قضيّ 

 .جتهادمني لالهم عدم قبول املتقدّ وذكروا من ضمن أدتّل  ،جتهادة االرشعيّ 
 ص، 3 ، هداية املسرتشدين: جدتيق الرازّي ، حممّ انظر: األصفهاينّ ]

 [وما بعدها679
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بٰهذا املعا ،  جتهادعن اال خبارّي  األه ال وجه تلأيّب نقدح أنّ قد ا»
ة ّيايناازع يف حجّ  هل أنّ  األماره ال حميص عنه كما ال خيىف، غية فإنّ 

 باعتبااره ويمناع عنهاا، وهاو غاري ضاائر   بعض ما يقاول األصاولّ 
ما يقاع باني ه ربّ بذاك املع ، رضورة أنّ  جتهادة االفاق ىلع صحّ باالتّ 
 .1«نيني، كما وقع بينهم وبني األصويلّ خباريّ األ

حتصايل » هبأنّا جتهاادا لالم تعريفً بعد أن قدّ   د اخلوئّ والسيّ 
مناه قاادّ اّّلي  اتلعريااف إنّ »قااال:  «ريعّ ااحلّجااة ىلع احلكاام الشاا

 ،نيواألصاويلّ  نييمكن أن تقع به املصاحلة بني األخبااريّ  ...جتهادلال
صايل احلّجاة ىلع األحااكم الفاريقني يعرتفاان بلازوم حت وٰذلك ألنّ 
ما وإنّ  ،بٰهذا املع  جتهادني عن االوال استيحاش لألخباريّ  ،الرشعّية

  باستفراغ الوسع تلحصيل الظنّ املفّْس  جتهادأنكروا جواز العمل باال
وال  بٰذلك املعا  بدعاةٌ  جتهاداال ألنّ  ؛معهم باحلكم الرشيّع واحلّق 
سة، بل قد يف الرشيعة املقدّ  نّ إذ ال عربة بالظ ؛جيوز العمل ىلع طبقه

مان  وقاال عازّ  ،باعه يف الكتاب العزيزعن اتّ  -سبحانه  -نىه اهلل 
من إْ ﴿: قائاال   اارَث ه 

كن
َ
 َظنًّااا إْ َوَمااا يَتَّْبااع  أ

َااقِّ الَّ ااْن ْمااَن احلن غن اانَّ اَل ُّ  نَّ الظَّ

                                                        

 .529 صول: صاية األكف ،دَكظم، حممّ اخلراساينّ -1
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ا﴿وقال:  ،(1)﴾َشينئًا تَنْب اوا َكْاارًيا مِّ يَن آَمن وا اجن ْ َها اّلَّ ُّه
َ
انِّ إْنَّ يَا أ َن الظَّ

نِّ إْثنمٌ   غري ٰذلك من اآليات.إىل  ،(2)﴾َِعنَض الظَّ
مان  مناه عناد ّ   ا ال بدّ ا حتصيل احلّجة ىلع األحاكم فهو ممّ وأمّ 

رعّية ليست مان ااألحاكم الش بلداهة أنّ  ؛اعرتف بالرشع والرشيعة
 .3«إىل ديلل   إثباتهاة اليّت ال ُيتاج األمور ابلدهيّ 

ة إيلاه وحاجاة انلااس امللّحا ،مكما تقدّ  جتهادة االيّ مّ ا ألهونظرً 
مان عماوم  أحاد   ه ليس لالّك ألنّ  ؛ة يف أعماهلمتلحصيل براءة اّلمّ 
؛ ألجاال حتديااد األحاااكم جتهااادى تلحصاايل االانلاااس أن يتصاادّ 

ف بالعمل ىلع ضوئها، فقد حكم الفقهاء بوجوباه ىلع الرشعّية امللكّ 
 مان حتصال باه الكفاياة ساقط ى هله إذا تصادّ الكفاية، بمع  أنّا

اجلميع العقااب  استحّق  هل أحدٌ  الوجوب عن اآلخرين، ولو لم يتصدّ 
ان عن مّية يعرّب  ته عن مرشوعيّ فضاًل  جتهاد، ووجوب اال4لعصيانهم

 جتهاادويه فتح باب اال ، ات مدرسة أهل ابليتمن ممّّي  ة  مهمّ 

                                                        

 .36يونس: سورة   ا 1
  .4احلجرات: سورة   ا 2

 .11و 10ص ، 1 ، اتلنقيح يف رشح العروة الوثىق: ج، عيل  الغروّي -3
دباقر، الصدر، حممّ  ؛4 ، أبو القاسم، املسائل املنتخبة: صانظر: اخلوئّ -4

 .29 س ،21الفتاوى الواضحة: مسألة 
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 يلزتمون به.اّّلي  بمعناه الصحيح

 الشريعةفي  جتهادحكم اًل -5

حاداهما إيف الرشيعة هل جهتاان،  جتهادابلحث عن حكم اال إنّ 
 .، واألخرى حكمه يف نفسههنفس حكمه بالنسبة إىل عمل املجتهد

 هنفس بلحاظ عمل المجتهد جتهادولى: حكم اًلالجهة األ

 ىلع أنّ   رين من فقهاء مدرسة أهل ابلياتفق مجيع املتأخّ اتّ 
ف جياب علياه يف امللكّا نّ إإذ  ؛ايريً ّت بٰهذا اللحاظ واجٌب  جتهاداال

ا، ا أو مقادّلً ا أو حمتاًط ا أن يكون جمتهدً رعّية إمّ احتصيل األحاكم الش
 ف  ملكّ  جيب ىلع ّ  »: د الّيدّي آخر ّٰللك، قال السيّ  وال يوجد طريٌق 

 .1«اا، أو حمتاًط ا، أو مقدّلً يف عباداته ومعامالته أن يكون جمتهدً 
 رك ٰهذا الوجوب ىلع وجهني:هم اختلفوا يف مدأنّ  بيد

  عقلي   ه وجوب  نّ أ :لاألوّ الوجه 

املذكور من قبيل وجاوب  الوجوب اتلخيريّي »د احلكيم: قال السيّ 
يف تارك  نّ إبمناط وجوب دفع الرضر املحتمل، حيث  اإلطاعة فطري  

                                                        

 .11 ص ،(1) ، العروة الوثىق: مسألةائّ دَكظم الطباطب، حممّ الّيدّي -1
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 .1«بمناط وجوب شكر املنعم وعقيل   ؛بدال احتمال الرضرألمجيع ا
 ني ىلع ٰهذا الوجوب: لني عقليّ ديل كهنا وبيانه أنّ 

، جتهااد)اال اإلنساان برتكاه ٰهاذه الطارق اثلالثاة حدهما: أنّ أ
لعادم  ؛رر وهاو العقاابااتلقليد، االحتياط( ُيتمل الوقوع يف الض

ا بوجاوب دفاع الرضار امتاال تكايلف املوىل، والعقل ُيكام فطريًّا
 يسالك العقال ُيكام بوجاوب أنّ  املحتمل، فانلتيجاة تكاون باأنّ 

 اإلنسان أحد ٰهذه الطرق دلفع العقاب املحتمل.
العقال ُيكام بوجاوب شاكر املانعم، ومان أوضاح  ثانيهما: أنّ 

هاو املانعم  -تعااىل  -مصاديق شاكره هاو امتااال تكايلفاه، واهلل 
 ٰهاذه فيجب امتاال تكايلفاه وحياث ال طرياق ّٰللاك إاّل  ،احلقييقّ 

 األمور، ُيكم العقل بوجوب أحدها ىلع ابلدل. 

  شرعي   ه وجوب  نّ ألوجه الثاني: ا

 ه واجاٌب ،بمعا  أنّا2نفس   رشيع   ه وجوٌب نّ إوهنا منهم من قال 

                                                        

 .6 رشح ص ،1 ج ، مستمسك العروة الوثىق:الطباطبائّ  احلكيم، حمسنٌ  -1
 .5 ص ،1 انظر: املصدر السابق: ج -2
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بمال  1نلفسه، كوجوب الصالة والصوم واحلج وغريها، واستدل عليه
ااونَ ﴿قااوهل تعاااىل:  لَم  ناات من اَل َوعن ااْر إْن ك  كن ااَل اّلِّ هن

َ
ل وان أ
َ
ااأ  ،2﴾فَاسن

ِّ ﴿قوهل:و اَل َنَفَر ْمن    من َطآئَْفاةٌ فَلَون اننه  قَاة  مِّ ، والرواياات الّايت 3﴾ فْرن
 .إىل غري ٰذلك 5(اطلبوا العلمو)4(طلب العلم فريضةٌ ت بلفط: )ءجا

تعلام األحااكم  نّ إ، وقاال: 6ولٰكن هناك من لم يقبل بٰهذا الالكم
، وهو ما يمكن أن إىل العمل م طريٌق ما اتلعلّ وإنّ  نفسٍّ  ليس بواجب  

سامعت »قاال:  ،مسعدة بن زيااد   ، كخربارمن بعض األخبيستفاد 
اْه احلن  فَْلل ا﴿وقاد سائل عان قاوهل تعااىل:   د  جعفر بن حممّ   ة  جَّ

َاْلَغة   يقول للعبد يوم القيامة: عبادي  -تعاىل  -اهلل  فقال: إنّ  ،7﴾ابلن
ا؟ فإن قال: نعم، قال هل: أفال عملات بماا علمات؟ وإن أكنت اعلمً 

                                                        

 .375 ص دمهدي، عوائد األيام:، أمحد بن حممّ انظر: الرناقّ  -1
 .7سورة األنبياء:  ؛43سورة انلحل:  -2
 .122سورة اتلوبة:  -3
وما  25 ص، 27 ج ، تفصيل وسائل الشيعة:د بن احلسن احلرّ ، حممّ العاميلّ  -4

 بعدها.
 .27 ص، 27 : جالسابق ملصدرا -5

 .5ص ، 1 ، اتلنقيح يف رشح العروة الوثىق: ج، عيل  انظر:الغروّي  6-
 .149نعام: سورة األ -7
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 تعمال؟ فيخصامه، مات حاّت تعلّ  ، قال هل: أفاالقال: كنت جاهاًل 
 .1«وٰذلك احلّجة ابلالغة

عادم  ظهرومنه ي ،م عن العمل ال عن اتلعلّ اًل أوّ  فيها السؤال فإنّ 
جعل العمل فيها  إذ ،طريق إىل العمل بل هو ،انلفسّ  ماتلعلّ  وجوب
(، وٰهذا هو املناساب للمساائل  تعملمت حّت أفال تعلّ ) مللتعلّ  غيةً 
م ألجل أن يعمل بهاا ال ألجال ها تتعلّ فإنّ  ؛عملّيةال قة باحلكمةاملتعلّ 

 العلم فقط.
، بمعا  غريي   رشيع   وجوٌب  جتهادوجوب اال نّ إ 2وهناك من قال

ألجل غريه كوجاوب الوضاوء ألجال الصاالة أو اإلحارام  ه واجٌب أنّ 
)االحتياط، اتلقلياد( يكاون  أو أحد عديله جتهاد، فاالألجل احلجّ 

 د به. األحاكم اليّت تعلم وتتحدّ ا ألجل امتاال واجبً 
ا ماة الواجاب لايس رشعيًّاوجاوب مقدّ  نّ إولٰكن يمكن القاول 
 لعدم حصول الواجاب إاّل  ا، بل وجوبها عقيل  وليس األمر بها مولويًّ 

بها، فتكون األوامر الرشعّية املتعلقة بها من باب اإلرشاد إىل حكام 

                                                        

األمايل:  ،ادّي ابلغد د بن انلعمان العكربّي د بن حممّ املفيد، أبو عبد اهلل حممّ  -1
 .228 ص

 .2 ص، 1 ، اتلنقيح يف رشح العروة الوثىق: ج، عيل  الغروّي  انظر:-2
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 العقل. 
يوجاد مان  ، وماايل  عقا وجاوٌب  جتهاادوجوب اال ل أنّ فاملتحّص 
 رشاد العقل لٰهذا الوجوب.إفيه ألجل  ،عليه تدّل  نصوص  

 بلحاظ نفسه جتهادالجهة الثانية: حكم اًل

هاو  جتهاادحكم اال ىلع أنّ   فق فقهاء مدرسة أهل ابليتاتّ 
 :ة  ة أدلّ وٰذلك لعدّ  ؛الوجوب

وصايانتها عان  ةعيظ ىلع الرشالوجاوب اتلحّفا ه واجٌب منها: أنّ 
وعاذر اجلاهال  إهمال األحاكم الرشعّية ألنّ  ؛االنطماسو االندراس

ي إىل احنالهلا يؤدّ  عرص   ي الستنباطها يف ّ  اتلصدّ ب بها،وعدم إلزامه
 .1واضمحالهلا

جاهل احلكام هال يعاذر  إنّ » :(اإليضاح)قني يف قال فخر املحقّ 
جاهل احلكام لاو عاذر الرتفعات  نّ أه ؤومنش ،هنا أم ال فيه إشاكٌل 

اَل ﴿ :قوهل تعاىل وألنّ  ..عّية.األحاكم الرش ِّ فَلَون قَة    َنَفَر ْمنن    من فْرن  ْماننه 
وا يْف ادلِّ َطائَْفٌة يْلَتََفقَّ  اوان  يْن َويْل نناْذر وان ه  من إَْذا رََجع  َمه  امن إيَْلنْهامن لََعلَّ  قَاون ه 

                                                        

 .47ص ، 1 : جالسابق املصدر :انظر -1
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 .1«ة ىلع الكفايةيقتيض وجوب علم األحاكم باألدلّ  ﴾َُينَذر ونَ 
ف عليهاا حفاظ انلظاام مان ماور الّايت يتوّقاه من األومنها: أنّ 
ى لإلفتاء والقضاء  بوجود من يتصدّ حفظه إاّل حتّقق لعدم  ؛االختالل

، فيكون حبكم أكارث وزمان   عرص   ة يف ّ  ومن يقوم باألمور احلسبيّ 
 ف عليها حفظ انلظام االجتمايّع.املهن اليّت ُيتاجها انلاس ويتوقّ 

وان َكَ َوَما ََكنَ ﴿ومنها: قوهل تعاىل:  ْمن وَن يْلَنْفر  ؤن نم  اَل  ال َنَفاَر  فَّاًة فَلَاون
من َط  ننه  قَة  مِّ ِّ فْرن وان ئَْفٌة يْلَ اْمن    من إَْذا رََجع  َمه   قَون

يْن َويْل نْذر وان وان يْف ادلِّ ه  تََفقَّ
من َُينَذر ونَ  مان  طائفة   ّ   ىلع أنّ  ت اآلية املباركةدلّ  إذ، 2﴾إيَْلنْهمن لََعلَّه 

وتبليغهااا  ،ه وحتصاايل األحاااكم الرشااعّيةباتلفّقاا ةٌ مااأمور قااة  فر ّ  
 .فيه ظاهرة ادلاللة ىلع وجوب حتصيل األحاكم الرشعّية ،للجاهلني

عيني   مأ كفائي   جتهادهل وجوب اًل
 ؟3

                                                        

ر املعروف بفخر د بن احلسن بن يوسف بن املطهّ حممّ  ، أبو طالب  احليّلّ  -1
 .554 قني، إيضاح الفوائد: صاملحقّ 

 .122سورة اتلوبة: -2
يتعلق بكل ملكف وال يسقط بفعل هو الواجب اّلي : عينلواجب الا - 3

الواجب وهو : ويقابله الواجب الكفائ ،ايلومية والصوم َكلصالة ،الغري
اّلي يتعلق بكل ملكف إبتدا ولكنه يسقط عن اجلميع بامتاال الغري، 
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ىلع الكفاياة  واجاٌب  جتهادحتصيل اال ت اآلية املباركة ىلع أنّ دلّ 
ذكار يف اّّلي  حاذورامل قني يف الكماه، كماا أنّ كما ذكر فخر املحقّ 

لني وهما انطماس الرشيعة واخاتالل انلظاام يرتفعاان ادليللني األوّ 
؛ وّٰللك فقاد اختاار أكارث جتهادبتحصيل من فيه الكفاية ملرتبة اال

ىلع  جتهادوهو وجوب اال ،ٰهذا الرأي  فقهاء مدرسة أهل ابليت
ه نّاإمان األقادمني وفقهااء حلاب القاول  الكفاية، ونسب إىل مجع  

 .عين   واجٌب 
فاني، فيه العْس واحلرج ىلع امللكّ  ه تكليٌف ٰهذا القول بأنّ  وقد ردّ 

ر ا يف عصاالسرية قامت ىلع األخذ بأقوال الرواة وفتاواهم حّت  وبأنّ 
 .1عنها من غري ردع    األئمة

، وهاو باذل بمعنااه اللغاوّي  جتهاادمرادهم اال ولٰكن الظاهر أنّ 
لرشيّع ولو مان طرياق الساؤال مان الوسع يف حتصيل العلم باحلكم ا

 لم يكان مساتعماًل  بمعناه االصطالحّ  جتهاداال الفقهاء، بقرينة أنّ 
ني، خباريّ بني األقدمني، وٰهذا يمكن مالحظته من بعض عبارات األ

من سىع يف حتصيل مسألة  ّ   اعلم أنّ »: الكريكّ  يقول الشي  حسنيٌ 

                                                                                                             

 .امليت وتغسيله ودفنه َكلصالة ىلع
 .47 ص، 1 الوثىق: ج، اتلنقيح يف رشح العروة الغروي، عيل   انظر:-1
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تهاد يف حتصايلها، ف به وفهمها كما جيب، وضبطها فقاد اجا لكّ ممّ 
والسي يف حتصيل ما ال يعذر امللكف ِبهله مان العباادات الواجباة 

 ولايس هل حاد   ،يف تركاه ال يعذر أحدٌ  واحلقوق الالزمة فرض عني  
جيب عليه السؤال عنه، وٰهذا  ما احتاج إىل حكم  يقف عنده، بل لكّ 

 ذا فّْس ، وبهٰ عين   واجٌب  جتهاداال ني: إنّ مع  قول أصحابنا احللبيّ 
 باحلديث، هم لم يكونوا يعملون إاّل نّ أ، وٰذلك مذهبهم شيخنا ابلهائّ 

عندهم إذا ساأل العاالم  ، فالعايّمّ (الغنية)ح به ابن زهرة يف كما  ّ 
فأجابه عنها بلفاظ احلاديث أو بمعنااه، وفهماه  ة  رشعيّ  عن مسألة  

 ول ناقٌل املسؤ ألنّ  ؛كما جيب فقد تساويا يف علم تلك املسألة العايّمّ 
 .1«والسائل يرويها عنه لفتوى أهل ابليت 

 حدود وًلية المجتهد

 :ةعدّ  مناصبللفقيه اجلامع للرشائط  قد ذكر الفقهاء أنّ 
، يف عملهام انلااس ُيتاج إيلهااالقضايا اليّت  اإلفتاء يف أحدها: 

ب ة من حيث ترتّاة، واملوضواعت االستنباطيّ ومورده املسائل الفرعيّ 

                                                        

نقل و .481ص ، 1 ة: جة امليّْس ، املوسوعة الفقهيّ دعيلّ ، حممّ انظر: األنصارّي 1-
 .(203 هداية األبرار : ص)ذا الالكم عن كتاب هٰ 
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اجلاامع  لفقياهثبوتاه لا ال شابهة يف وٰهاذا مّما ،عليهاا فريعٍّ  حكم  
 ا أو اعمااًل ا أو مقادّلً ا أن يكاون جمتهادً مللكف إمّ ىلع اإذ  ؛للرشائط

اإلفتاء، ، فإذا رجع املقدل إىل الفقيه جيب عليه مكما تقدّ باالحتياط 
ماا ُيتاجوناه يف  بل ّ   وصنعة   حرفة   وقد قامت سرية العقالء يف ّ  

الع ستطيعون القيام به، بالرجوع إىل أهل اخلربة واالّطاحياتهم وال ي
 نّ إإذ  ؛ا يقطاع بمعا تهاا للمعصاومني فيه، وٰهذه السرية ممّ 

مان  ر  ات عان اإلنساان يف عصااحلاجة ملال ٰهذه األمور ماا انفّكا
ومع ٰذلك لم  .ا يقطع أيضا بْسيانها لألمور الرشعّيةممّ يه العصور، و

 ارع.  عنها من الش ردع   يرد أّي 
وال إشااكل وال خاالف يف ثباوت ٰهاذا »: قال الشي  األنصاارّي 

 . 1«ن ال يرى جواز اتلقليد للعايّمّ  ممّ املنصب للفقيه، إاّل 
ورفع اخلصاومة وقطاع الازناع بااحلكم ىلع طباق  القضاء اثلاين:

القاوانني ة، من احلقاوق وة ادلينيّ املوازين الرشعّية، والقوانني املدنيّ 
ٌّ  ة، ومااجلزائيّ  احلكم لمجتهد فل ،ا عليهفً يكون الفصل والقطع متو

ىلع طباق وغريهاا واخلصومات بني انلاس ا يف املرافعات بما يراه حقًّ 

                                                        

 .545 ص، 3 دأمني، كتاب املاكسب: ج، مرتىض بن حممّ األنصارّي -1
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ا ال خالف بينهم يف ثبوته للمجتهاد قواعد باب القضاء، وٰهذا أيًض 
عند الكمه عن صفة العلام  اينّ كايكبالد اجلامع للرشائط، قال السيّ 
ال رياب يف عادم نفاوذ حكام »ى للقضااء: املشرتطة يف من يتصادّ 
ا، فعن أيب ه يشرتط كون القايض اعلمً وأنّ  ،اجلاهل باألحاكم الرشعّية

يف اجلناة:  يف انلار وواحادٌ  ثالثةٌ  القضاة أربعةٌ »قال:   عبد اهلل
وهاو ال  ى ِبور  اقض فهو يف انلار، ورجٌل  ،وهو يعلم قىض ِبور   رجٌل 

فهاو يف انلاار،  ،وهاو ال يعلام حلّق ورجل قىض با ،يعلم فهو يف انلار
فهل املاراد مان العلام يف . «ةوهو يعلم فهو يف اجلنّ  ورجل قىض باحلّق 
اّّلي  املتجزي وعلام املقادّل  املطلق أو يعمّ  جتهادٰهذا اخلرب وحنوه اال
ىلع لازوم  اإلمجااعا ؟ لقاد حا  ه أو ناصبه أيًض ُيكم بفتوى مقدّل 
 .1«املجتهد املطلق"هو "ن منه قّ ا، والقدر املتيكون القايض جمتهدً 

، وقاد ذكار الشاي  ف يف األموال واألنفاسوالية اتلرصّ  اثلالث:
 ر ىلع وجهني:ٰهذه الوالية تتصوّ  أنّ  األنصارّي 

ف في األموال الوجه األول: استقالل الفقيه في التصرّ 
 واألنفس

                                                        

 .27 ص، 1 امليالين، عيل احلسين، كتاب القضاء: ج -1
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وقد وقع اخلالف يف ثبوت ٰهاذه الوالياة للمجتهاد، فمانهم مان 
 من نفاها. أثبتها ومنهم

 ف الغير على إذنهف تصرّ الوجه الثاني: توقّ 

ا وقع فيه اخلالف بني الفقهااء يف حتدياد مصااديق ا ممّ وهو أيًض 
 تلك األمور اليّت يشرتط فيها إذن الفقيه، وقد ذكر الشي  األنصارّي 

علام مان الشاارع إرادة وجاوده يف  معروف   ّ  »قال:  إذا هلا، ضابًط 
، كنظار األب يف ماال خااصٍّ  ظيفة شخص  اخلارج، إن علم كونه و
مان يقادر  ، َكإلفتاء والقضاء، أو ّ  خاصٍّ  ودله الصغري، أو صنف  

 من ٰذلك. ء  ىلع القيام به َكألمر باملعروف، فال إشاكل يف ي
ا يف وجاوده أو وجوباه روًط اوإن لم يعلم ٰذلك واحتمل كونه مشا 

 .1«بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إيله
ف الغاري ف ترّصام، أي توقّ ٰهذه الوالية باملع  املتقدّ  وقد تسّم 

 : د اخلوئّ ة، قال السيّ ىلع إذنه، بالوالية ىلع األمور احلسبيّ 
ة ّيااثلابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجّ »

ا هاو مان شاؤون  أو غريه ممّ ف يف مال القرّص فتواه، وليس هل اتلرصّ 
الفقيه هل الوالية يف ٰذلك ال بااملع   فإنّ  ،حلسيبّ  يف األمر االوالية إاّل 

                                                        

 . 554 - 553ص، 3 دأمني، كتاب املاكسب: ج، مرتىض بن حممّ ارّي األنص -1
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ه أو بوكيلاه وانعازال وكيلاه فاته بنفسابل بمع  نفوذ ترصّ  ،ىعاملدّ 
ف يف رّ ان لعدم جواز اتلصوٰذلك من باب األخذ بالقدر املتيقّ ، بموته

 .1« بإذنهإاّل  مال أحد  
 ماال إقاماة ة لتشامل حاّت وهناك من يرى سعة األمور احلسابيّ 

ذهب بعض فقهائنا »: اتلربيزّي  جوادٌ  شي شؤنها، يقول ال ولة وّك ادل
يف  من قبل األئّماة  الفقيه العادل اجلامع للرشائط نائٌب  إىل أنّ 

 ي نقول باه هاو أنّ ، واّّل يف مجيع ما للنيابة فيه مدخل   ،حال الغيبة
 ماا علام أنّ  ة بنطاقهاا الواساع، ويه ّ  الوالية ىلع األمور احلسابيّ 

ها إدارة نظاام ا، ومنها بل أهمّ ا خاصًّ فً  هل ملكّ ع يطلبه ولم يعنّي الشار
 هاا ثابتاةٌ ات واالساتعدادات لدلفااع عنهاا، فإنّ ابلالد وتهيئة املعادّ 

 .  2«للفقيه اجلامع للرشائط
 التقليد

 ا: التقليدثانيا 

 ة مسائل، ويه كما يأِت:والالكم يف يقع يف عدّ 

 معنى التقليد  -1

                                                        

 .424 ص، 1 ، اتلنقيح يف رشح العروة الوثىق: ج، عيل  الغروّي -1
 . 10 ص، 1 ،  اط انلجاة يف أجوبة االستفتاءات: جاتلربيزي، جوادٌ -2
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يف  ل: تعليااق يء  يسااتعمل ىلع معنياني: األوّ اتلقلياد يف اللغاة 
 ء وجعلاه يف العهادة الزتام بالشاالعنق، ومنه القالدة، واثلاين: اال

 .2الوالة األعمال ومنه اتلقليد يف ادلين وتقليد ،1والعنق
 قادّل  العاايّمّ  ، فمعا  أنّ ومن ٰهذه املعاين أخذ اتلقليد يف الفقاه

وأىت بها اساتناًدا  ،ملجتهد واعتقهه جعل أعماهل ىلع رقبة ااملجتهد أنّ 
 .3إىل فتواه

 (العروة الوثىق)يف املسألة اثلامنة من   د الّيدّي وقد ذكر السيّ 
 .4معنّي  لزتام بالعمل بقول جمتهد  هو اال اتلقليد أنّ 

نلفساه، ال  جعل فتوى املجتهد وأقواهل قالدةً  العايّمّ  وهو يعن أنّ 
بعادم موافقتاه  ، وهو واضحٌ ملجتهدىلع رقبة ا ه جعل أعماهل قالدةً أنّ 

 ر عناه مان الفقهااء إىل أنّ ولٰهذا ذهب من تاأخّ  ؛ملع  اتلقليد لغةً 
 .5ا ىلع رأي الغريالعمل اعتمادً عن:  اتلقليد عبارةٌ 

                                                        

 ة )قدل(.، كتاب العني، مادّ انظر، اخلليل الفراهيدّي  -1
 .صحاح، مادة ) قدل(انظر، اجلوهري، ال -2
 .58 ، ص1 ج ، اتلنقيح يف رشح العروة الوثىق،انظر: الغروّي  -3
 .472 ، كفاية األصول، صانظر: اآلخوند اخلراساينّ  -4
، منهاج اخلوئّ  ؛12 ، ص1 انظر: احلكيم، مستمسك العروة الوثىق، ج -5

 . 4الصاحلني: قسم العبادات، مسألة رقم: 
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اّّلي  ف ماع فتاوى املجتهاد: تطابق عمل امللكّ هواتلقليد  أو أنّ 
 .1ده، وال يعترب يف اتلقليد االعتمايف حقّ  ةً يكون قوهل حجّ 

 ة اتلقليدمرشوعيّ  -2
ة، ة اتلقليد وجواز العمل به الكاري مان األدلّاىلع مرشوعيّ  ويدّل 
 ويه:

 ن الكريمآالقر -أ

 : قاوهل تعااىلمنهاا  ىلع ٰذلك الكااري مان آياتاه املباركاة، ويدّل 
ياْن  ...﴿ وا يْف ادلِّ ه  من َطائَْفٌة يْلَتََفقَّ قَة  ْمننه  ِّ فْرن اَل َنَفَر ْمنن    َويْل نناْذر وا فَلَون

من َُينَذر ونَ  وا إيَْلنْهمن لََعلَّه  من إَْذا رََجع  َمه   .2﴾قَون
 (لااوال لوجااود )وجااوب انلفاار  ىلعاآليااة املباركااة  حيااث تاادّل 

 ه واجاٌب ه يف ادليان، فاتلفّقاجل اتلفقّ أل ، وهو واجٌب ةاتلحضيضيّ 
ناذار القاوم عناد إىلع وجاوب  ه الغاية للنفر الواجب، كما تدّل ألنّ 
ق جوع إيلهم واحلذر من قبل القوم ىلع وفق الكم املنْذر، وال يتحقّ الر

 بأن نقول بلزوم العمل بكالم وفتوى املنْذر عند رجوعاه، احلذر إاّل 

                                                        

 .4الصاحلني، قسم العبادات مسألة رقم:  انظر السيستاين، منهاج -1
 .122سورة اتلوبة: اآلية  -2
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 .وجوب اتلقليد يف األحاكمت ىلع فدلّ 
ونَ ﴿ومنها قوهل تعاىل:  لَم  ننت من ال َوعن ْر إْنن ك  كن َل اّلِّ هن

َ
ئَل وا أ  .﴾فَسن

الغاياة مان  أنّ  وواضاحٌ ؤال عناد اجلهال، ت ىلع وجوب السادلّ 
سيعطيه املساؤول، فيكاون اّّلي  السؤال هو العمل بمقتىض اجلواب

اسألوا أهال اّّلكار ألجال أن تعملاوا ىلع طباق  مع  اآلية املباركة:
ا اآلية املباركة ىلع جواز رجوع اجلاهل إىل العالم وهو اجلواب، فتدنّل 

 املعرّب عنه باتلقليد. 

 ت الشريفةالروايا -ب

ىلع جواز اتلقليد تبلاغ بمجموعهاا  تدّل  كارية  جّد ايات وهناك ر
 ها:من أهمّ  كاريةٌ  ، وهلا ألسنةٌ 1اتلواتر اإلمجايلّ  حدّ 
نااني واألخااذ معيّ  مااا دّل ىلع ارجاااع انلاااس إىل أشااخاص   -1

قاال:   أمحد بن إسحاق عن أيب احلسان بأقواهلم، كما يف رواية
وعّمن آخاذ ؟ وقاول مان أقبال؟ فقاال: اعمل ؟ سأتله وقلت: من أ»

 ي وماا قاال لاك عاّن ياؤدّ  ، فعّن ى إيلك عّن ثقيت فما أدّ  العمرّي 
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 .1«ه اثلقة املأمونفإنّ  ،يقول فاسمع هل وأطع ،فعّن 
بان يقطاني مجيًعاا  عبد العزيز بن املهتدي واحلسن بن عيلّ وعن 
ماا  قلت: ال أكاد أصل إيلك أسألك عان ّ  »قال:  عن الرضا 

آخذ عنه ماا  ن ثقةٌ حتاج إيله من معالم دين أفيونس بن عبد الرمحٰ أ
 .2«أحتاج إيله من معالم دين؟ فقال: نعم

ا َكتلوقياع املعاروف عان نًاا معيّ ُيملون عنوانً  أو الرجوع ألناس  
فيهاا إىل رواة  ا احلاوادث الواقعاة فاارجعواوأمّ : » صاحب الزمان
 .3«ة اهلليت عليكم وأنا حجّ هم حجّ حديثنا، فإنّ 

وٰهاذا باإلفتاء،  اإلمام يأمر أحد أصحابه ىلع أنّ  دّل  ومنها ما -2
جل رجوع انلاس إيله والعمل بقوهل، ويه  أل إاّل اإلفتاء ليس هل معً  

جلاس يف ا»ألباان بان تغلاب:   اإلمام ابلاقر قولمنها ، كاريةٌ 
 .4«أن أرى يف شيعيت مالك  أحّب فإيّن  ؛انلاس وأفت ،جملس املدينة

 ةالسيرة العقالئيّ  -د
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ّ  ة اتلقليد هو السرية اجلارية عناد ىلع مرشوعيّ  أوضح ديلل   إنّ 
 ات العقاول رجاوع ّ  من فطرّيا فإنّ أمور حياتهم،  ّ  العقالء ويف 

إىل  وفانٍّ  يف صانعة   حمتااج   ، ورجوع ّ  به إىل العالم يف يء   جاهل  
مان الشاارع  د ردعٌ اخلبري بهما، فإذا َكن بناء العقالء ٰذلك، ولم يار

 .1ومريض   ه جمازٌ يستكشف أنّ  عنه،
ة واملشاهد بالوجادان أن ال أحاد مان العقاالء يف األماور املهّما

 هاااعىف اهلل املؤمنني منها وكفاهم رشّ  - بتالء باألمراض اخلطريةَكال
ى ، بل نراه يتحرّ يلصف ملرضه دواءً  ي قدم ىلع مطالعة كتب الطّب  -

رعّية ايلتشاىف عنده، وليسات املساائل الشاأعلم األطباء وأمهرهم 
 -اإلنسان املاؤمن بااهلل  من ٰذلك، فإنّ  خطورةً  املبتّل بها انلاس أقّل 

يلفعل ما يقادر علياه مناه،  ؛يريض اهلل عنه ما ى ّ  يتحرّ  -تعاىل 
 ز عن الوقوع فيه.منه يتحرّ  -تعاىل  -وما يغضب اهلل 
ه اااااوبمقتىض لطف - تعاىل -اهلل  دنا بالرضورة أنّ اواثلابت عن
ف انلاس بتاكيلف فرضها علايهم، وأوجاب علايهم وحكمته قد لكّ 

ا َكنت العمل بها يلصلوا إىل كماهلم املنشود يف ٰهذه احلياة ادلنيا، ولمّ 
يمكان الوصاول  فال ،من اهلل تعاىل تلك األحاكم والترشيعات ِبعل  

ل ىلع قلاب ح املزنّ ل بالوتماّ اّّلي  يهّ يق ابليان اإللٰ ر عن طيلها إاّل إ
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 من بعده. ة من أهل بيته واألئمّ  وبيانه  انليبّ 
ىلع غئبهاا آالف  -ا نعايش عرصا الغيباة الكاربى ولٰكن بما أنّ 

 عان طرياق ماا للوصول إيلها إاّل  فليس نلا طريٌق  -ة والسالم اتلحيّ 
ة بألفاظ القرآن الكاريم والسانّ  لة  متماّ  ة  رشعيّ  نقل إيلنا من نصوص  

حاكم من استخراج واستنباط تلك األ عملّية م أنّ ة، وقد تقدّ الرشيف
للغاياة،  دةٌ ا ومعّقاجادًّ  صعبةٌ  عملّيةٌ اهلائل من انلصوص  ٰهذا الكمّ 
يلقاول  أو رواية   من آية   رشيعٍّ  أن يضع يده ىلع نصٍّ  أحدٌ  وليس للّك 

 ٰهذا هو احلكم الرشيّع.
جتاههاا  عملّيةلائف اظحتديد األحاكم الرشعّية والو عملّيةفاكنت 

أن يماارس  أحد   ا يف ٰذلك، وليس للّك ًص حتتاج إىل من يكون متخّص 
الرجاوع إىل ٰهاذا  ة انلااس إاّل طريق أمام بقّيا ال يبىقفٰهذا العمل، 

ص والعمل بما يصل إيله من نتائج يف عمله ٰهذا، وهو كسائر املتخّص 
 نّ أل ؛هااة اليّت ُيتاجها اإلنسان، إن لم يكان مان أهمّ األعمال املهمّ 

ة موضوعه يرتبط بادلرجة األساس بمصري اإلنسان يف حياتاه األبديّا
 اخلادلة، وحتديد حاهل يوم القيامة الكربى.

    إمضاء المعصوم

 ىلع سرية العقاالء ال تكاون ديلااًل  ه عندهم أنّ ر يف حملّ من املقرّ 
 مضاء املعصوم هلا.إ بعد إاّل  ة يء  مرشوعيّ 
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وع اجلاهال إىل العاالم يف خمتلاف لة رجاأمسا ومن املالحاظ أنّ 
يف سلوكهم  ة ومستحكمٌ ة العقالئيّ يف اّلهنيّ  مرتكزٌ  شؤون احلياة أمرٌ 
ري إىل القضاايا واألمااور اه سيساا، فاال حمالااة أنّاوجاريهم العماايلّ 

الرشعّية، فريجع انلاس يف ٰذلك إىل العلماء والفقهاء، ولاو َكن ٰهاذا 
ن ينىه عنه ويمنع منه لوجب أ عند اإلمام  السلوك غري مريضٍّ 

 ة استرشاء ٰهذه السرية يف أوساط املجتمع.تتناسب مع شدّ  ة  بقوّ 
، بال نا لم جناد ماال ٰذلاك املناع مانهم املالحظ أنّ  ولٰكنّ 

العكس من ٰذلك جند انلصوص الرشعّية َكنت تأمر انلاس باالرجوع 
 م.إىل العلماء والعمل بقوهلم كما تقدّ 

 عن التقليد ظاهرها النهيالنصوص اّلتي 

ولٰكن هناك بعض انلصوص قد يبدو منها انليه عن اتلقليد، قد 
من ٰهذا األمر توجيهها يف انلايه عان  حاول بعض من يف نفسه يءٌ 

 .نسان  إ يعمل به ّ  اّّلي  مر الفطرّي ٰهذا األ

 ن الكريمآالقر -أ

ننَزَل ﴿ يف قوهل تعاىل: ه ماوأهمّ 
َ
وا ما أ م  اتَّْبع  يَل لَه  ٌْ اهلل قال وا بَلن وإْذا 

ْقل اوَن َشاينئًا وَ  من ال َُّعن و لَاون َكَن آبااؤ ه 
َ
لنَفيننا َعلَيناْه آباَءناا أ

َ
 اَل نَتَّْبع  ما أ
ونَ  تَد   وما شابهها من اآليات املباركة يف املع .﴾ َُّهن
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ا تماًما ةٌ ها أجنبّيال يف داللة ٰهذه اآلية املباركة جيد أنّ املتأمّ  ولٰكنّ 
يف هاا وردت نّ ؛ إذ إةاتلقليد يف األحاكم الفرعيّ  م عنه وهوعن ما نتلكّ 

يعتارب فيهاا  ويه أماورٌ  ،دهم آلبائهم وأساالفهم يف العقيادةتقلي ذمّ 
 عن ادليلل وال يكيف فيها اتلقليد. وايلقني املعرفة

 الروايات الشريفة  -ب

قلات هل: »قاال:  ، عن أيب عباد اهلل عن أيب بصري  ما  منها:
بَارَه  ا﴿ حن

َ
وا أ َذ  َبابًا ْمنن د وْن ّتَّ رن

َ
من أ بَاَنه  فقال: أما واهلل  ،؟ 1اهلل﴾من َور هن

وا كن أحلّاما أجابوهم، ولٰ  ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم، ولو دعوهم
 .2« فعبدوهم من حيث ال يشعرونموا عليهم حالاًل ا، وحرّ هلم حرامً 

عن مع  اآلية  يف ٰهذه الرواية الرشيفة يسأل الراوي اإلمام 
أهال الكتااب يعبادون أحباارهم  نارى أنّ  ناا الكة، واحلال أنّ املبار

بعاوهم هام اتّ العبادة هنا بمع  أنّ  أنّ   ورهبانهم، فأجاب اإلمام
 موه من احلالل، فالرواية تدّل وه من احلرام وما حرّ وهم يف ما أحلّ وقدّل 
 وإن َكن بااع واتلقلياد األعام، حاّت تّ ٰهذا انلاوع مان اال ىلع ذمّ 

                                                        

 .31 سورة اتلوبة: -1
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 ا ىلع ذمّ بادً أ عه اهلل تعااىل، ويه التادّل ملا رشّ  خمالف   ق  فاس نسان  إل
ويبيناون حاالهل  هين يسريون وفق نهج اهلل ورشعاباع العلماء اّّل اتّ 

ا يف توضيح يذكر الكمً   مام العسكرّي اإل ولٰهذا جند أنّ  ؛وحرامه
: فإذا َكن ٰهؤالء القوم من للصادق  قال رجٌل »ٰذلك حيث قال: 

 بما يسمعونه من علمائهم ال سبيل هلام الكتاب إاّل  ال يعرفون ايلهود
 بتقليدهم والقبول من علمائهم، وهل عاوامّ  همإىل غريه، فكيف ذمّ 

ناا باني عوامّ »: فقاال  ون علمااءهم ؟نا يقادّل  كعوامّ ايلهود إاّل 
 .من جهة   وتسويةٌ  من جهة   ايلهود وعلمائهم فرٌق  وعلمائنا وعوامّ 

نا بتقليدهم علماائهم عوامّ  هلل قد ذمّ ا ا من حيث استووا: فإنّ أمّ 
  يل ياا بان قاال: بانّي  ا من حياث افرتقاوا فاال.وأمّ  هم.عوامّ  كما ذمّ 

ايلهود َكناوا قاد عرفاوا علمااءهم  عوامّ  : إنّ فقال  رسول اهلل!
احلارام والرشااء، وبتغياري األحااكم عان  بالكذب الرصاح، وبأكال

ب فاوهم باتلعّصاوعر واجبها بالشفااعت والعناياات واملصاانعات،
حقوق من  بوا أزالواهم إذا تعّص يفارقون به أديانهم، وأنّ اّّلي  الشديد
بوا هل مان أماوال ه مان تعّصاوأعطوا ماا ال يساتحقّ  ،بوا عليهتعّص 

ماات، وظلماوهم مان أجلهام، وعرفاوهم يقاارفون املحرّ  غريهم،
ال  من فعل ما يفعلوناه فهاو فاساٌق  أنّ  وا بمعارف قلوبهم إىلواضطرّ 
فذٰللك  ؛اخللق وبني اهلل ز أن يصدق ىلع اهلل وال ىلع الوسائط بنيجيو
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قباول خاربه  ه ال جياوزوا من قد عرفوه ومن قد علموا أنّ هم ملا قدّل ذمّ 
 ن لم يشاهدوهيه إيلهم عمّ وال تصديقه يف حاكيته، وال العمل بما يؤدّ 

، إذ َكنات ووجب عليهم انلظار بأنفساهم يف أمار رساول اهلل 
 ّتىف، وأشهر من أن ال تظهر هلم. ح من أندالئله أوض

تناا إذا عرفاوا مان فقهاائهم الفساق الظااهر، أمّ  وكٰذلك عاوامّ 
واتلاكلب ىلع حطام ادلنيا وحرامها، وإهالك من  ة الشديدةوالعصبيّ 
 ا، وباالرتفرف باالربّ أمره مستحقًّ  وإن َكن إلصالح ،بون عليهيتعّص 

ا، واإلهاناة مساتحقًّ  ذاللبوا هل وإن َكن لاإلواإلحسان ىلع من تعّص 
هام ذمّ  ياننا مال ٰهؤالء الفقهاء فهم مال ايلهود اّّل  من عوامّ فمن قدّل 

ا ا مان َكن مان الفقهااء صاائنً اهلل باتلقليد لفساقة فقهاائهم، فأّما
 ا ألمر مواله، فللعاوامّ ا ىلع هواه، مطيعً دلينه، خمالفً  انلفسه، حافًظ 

 .1«وهأن يقدّل 
ه اكم واتلقلياد، فإنّاإيّ »:  الصادقومنها: ما ذكر عن اإلمام 

من ا﴿يقاول:  - تعااىل -اهلل  إنّ  .يف دينه هلك من قدّل  بَاارَه  حن
َ
وا أ َاذ  ّتَّ

َبابًا ْمنن د وْن  رن
َ
من أ بَاَنه  وال صااموا،  وا هلامفال واهلل ما صالّ  ﴾اهللْ َور هن

 ٰذلك، وهم يف، فقدّل موا عليهم حالاًل ا، وحرّ وا هلم حرامً هم أحلّ كنّ ولٰ 
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 .1«دوهم وهم ال يشعرونفعب
 الشاي   والالكم فيهاا نفاس الاالكم يف الرواياة الساابقة، ىلع أنّ 

ا، قد ذكر ٰهذه الرواية الرشيفة من دون أن يذكر هلا ساندً  املفيد 
ىلع  صااول ادلياان، وأنّ أعتقااادات واتلقليااد يف اال واكن يف مقااام ذمّ 

باااع واتّ ال اتلقليااد  ،سااتدالل بنفسااه يف ٰذلااكاإلنسااان انلظاار واال
اآلخرين، ولم يكن الالكم عن اتلقليد يف الفروع واستنباط أحاكمها 

 ة.من القرآن والسنّ 

 تي يظهر منها بطالن التقليدأقوال العلماء الّ 

 ئناابعض مان يطعان يف اتلقلياد بابعض اللكماات لعلما استدّل 
 تلك اللكماات وبياان ماا ، وطتم هنا بذكر أهمّ منيقني املتقدّ املحقّ 
 فيها:
تلقليد إن أريد به ا»، وهو قوهل:  عن الشي  الطوسّ  ما :هامن

يف  لك قبيحٌ فذٰ  -وهو حقيقة اتلقليد  - ة  قبول قول الغري من غري حجّ 
 ا ىلع ما ال يأمن كون ما يعتقده عند اتلقليادفيه إقدامً  ألنّ  ؛العقول
ه وألنّا ،يف العقاول لك قبيحٌ يه من ادليلل، واإلقدام ىلع ذٰ  تلعرّ جهاًل 
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العقول تقليد املوحد أوىل من تقليد امللحد إذا رفعنا انلظار  يس يفل
 . 1«وابلاطل وال جيوز أن يتساوى احلّق  وابلحث عن أوهامنا

يف  (قتصااداال)قاد ورد يف كتاباه و ،ا الالكم للشي  الطاوسّ ذهٰ 
ة"، وال خيىف ىلع من صول االعتقاديّ م عن "األي يتلكّ ل اّّل قسمه األوّ 
عتقاادات ولايس يف م عن اتلقليد يف االه يتلكّ تاب أنّ ذا الكيراجع هٰ 

م عنه يف القسم اثلاين ذا هو ما تكلّ هٰ  فإنّ  ،ةة اجلزئيّ األحاكم الرشعيّ 
 لك:ذا جنده قال بعد ذٰ ولهٰ ؛ من الكتاب

اتلقلياد بعلام  ه خيرج اإلنسان عان حادّ فإن قيل: قد ذكرتم أنّ »
 «.!نوه نلقف عليهبيّ  ؟لكذٰ  حدّ  اجلملة، ما
مرصاف  لك أنّ بذٰ  فيعلم»ويقول:  ح اجلواب بماال  يب ويوّض فيج

ّ  ذٰ تلأِّت  اعلمٌ  لك وصانعه قادرٌ ذٰ  أمااهل عان  ساقه ولعجزه وعجزلك وات
 ا بااهلل ىلعفيكون اعرفً  جلميع أمااهل، ه خمالٌف لك أنّ لك، فيعلم بذٰ ذٰ 

  .2«اجلملة
 -الااالكم يف اتلقليااد يف االعتقااادات ومعرفااة اهلل  أنّ  وواضااحٌ 

 ة.ة اجلزئيّ ال يف األحاكم الفرعيّ  -بحانه وتعاىل س
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اتلقليد: قبول قول الغاري  نّ إ»بقوهل:  ق احليّلّ ذكره املحقّ  ومنها: ما
 .1«عقاًل  موضعه، وهو قبيحٌ  ا يف غري، فيكون جزمً ة  من غري حجّ 

ق بالنساابة لألصااول مااا ذكااره املحّقااذا الااالكم كسااابقه إنّ وٰهاا
ذه العبارة ي يسبق هٰ من يراجع الكمه اّّل  للّك  ة، وهو واضحٌ االعتقاديّ 

ملساألة اثلانياة: ال جياوز تقلياد العلمااء يف أصاول ا»حيث يقاول: 
 ة.ا للحشويّ العقائد، خالفً 

 :لك وجوهٌ ىلع ذٰ  ويدّل 
 وَ ﴿أحدها: قوهل تعاىل: 

َ
 .﴾ونَ م  لَ عن  وَ ا اَل مَ   اهللْ ىلَعَ  وان ول  ق  وَ  نن أ

ا ، فيكون جزمً ة  غري حجّ اتلقليد: قبول قول الغري من  نّ أاثلاين: 
 .«عقاًل  موضعه، وهو قبيحٌ  يف غري
ي ذكرناه فيقول فياه يف نفاس ا اتلقليد يف الفروع باملع  اّّل وأمّ 

العمل بفتوى العالم يف األحاكم  املسألة األوىل: جيوز للعايّمّ »الكتاب: 
 ما استشلك فيها. ذه املسألة وردّ ة هٰ ل يف أدلّ وقد فّص  .2«...ةالرشعيّ 
أن  فللعاوامّ ىلع رواياة ) العااميلّ  ق به الشاي  احلارّ ها: ما علّ ومن
ما هاو قباول ص فيه هنا إنّ أقول: اتلقليد املرخّ »(، حيث قال: وهيقدّل 

                                                        

 .199معارج األصول، صجنم ادلين جعفر بن احلسن، احليل،  - 1
 .197املصدر السابق، ص - 2
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لاك ال ، وذٰ ذا واضاحٌ وٰها ،واالجتهااد والظانّ  الرواية ال قبول الرأي
 .1«خالف فيه

ودور املجتهاد  االجتهاادملاا قلناا مان معا   ذا الالكم موافٌق وهٰ 
عندنا، فاالجتهاد هاو اساتخراج احلكام مان اآلياات والرواياات، 
، وليس هو القول بالرأي وبما خياالف الرواياات، كماا هاو واضاحٌ 

ايلهاود  اتلقليد املرّخص فيه نلاا إنّماا هاو يف مقابال تقلياد عاوامّ ف
م ما م اهلل وحترّ حرّ  ل مايت حتلّ ة الّ اخلاّص آرائهم بخذ األلعلمائهم وهو 

 .لحلّ 
ذه األقوال لرفض اتلقلياد بااملع  من يستشهد بمال هٰ  أنّ  فتبنّي 

ذه ا قليال الفهام بماال ٰهاته، إّماحناه والقول بعدم رشعيّ ي وّض اّّل 
هم عان هل غية يف تشاويش أذهاان انلااس وصادّ  األمور أو مغرٌض 

 ىل مالذهم يف أمور دينهم .إالرجوع 

 في النتائج والتوصيات خاتمٌة

عند فقهاء مدرسة أهل ابليت  جتهادلال صطالحّ املع  اال أنّ  -1
  هو بذل الوسع تلحصايل احلّجاة ىلع احلكام الرشايّع، وٰهاذا

 ف حفظ الرشيعة عليه.تلوقّ  ، بل هو واجٌب رشاًع  املع  مقبوٌل 

                                                        

 .132، ص27ج ، وسائل الشيعة،العاميلّ  احلرّ  - 1
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عمل املجتهد يف مدرسة أهل ابليت هاو اساتنباط احلكام  أنّ  -2
الّايت يه ة مان مداركاه األصاليّ  - تعاىل - عه اهللي رشّ الرشيّع اّّل 

ريع األحااكم اريفة، وليس عملهام تشااة الشالقرآن الكريم والسنّ 
 ابلعض. هرالرشعّية أو تتميم انلقص احلاصل يف الرشيعة كما يصوّ 

حيااث  جتهااادلال صااطالحّ يف املعاا  اال ه حصاال لاابٌس أنّاا -3
ة، واكن اإلساالميّ  فقهّيةمن قبل املدارس ال خمتلفة   استعمل يف معان  
ا عند  لبسً ، وٰهذا ودّل ة أهل ابليت من قبل أئمّ  ابعضها مرفوًض 
 ته.وقال بعدم مرشوعيّ  جتهادوّٰللك رفض اال ؛نيبعض األخباريّ 

رعّية تاردع عان اتلقلياد اه قد وردت بعض انلصوص الشاأنّ  -4
املقصااود هااو اتلقليااد األعاام يف العقياادة   أنّ ه، وقااد تباانّي وتذّماا

 ا اتلقليادل حراماه، أّمالّ م حالل اهلل وُيباع من ُيرّ واألصول، واتّ 
 ٌظ نلفسه حمااف هو من باب رجوع اجلاهل للعالم، ملن هو صائنٌ اّّلي 

 ا.يًّ ا ورشععقالئيًّ  ىلع أحاكم اهلل تعاىل، فهو مقبوٌل 
ساتفادة مان اللابس االب لقد قام ابلعاض يف الوقات احلاارض -5

 حمااواًل  ،اتلقليد ورد يف ذمّ  وكٰذلك ما ،جتهاداحلاصل يف مصطلح اال
 ؛وبني مراجع ادلين لقطع األوا  بينهم ؛ة انلاساتلدليس ىلع اعمّ 

 ة.ة وانلفسيّ ألجل تمرير بعض املآرب اّلاتيّ 
ة ما صاغر منهاا وماا شؤونهم ادلينيّ  ّ  ة انلاس يف لعامّ  بدّ  ال -6
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الرجاوع إىل  مان -ص يف ٰذلاك إذا لم يكونوا من أهل اتلخّصا -كرب
أمار ادليان  صني، فاإنّ ن املتخّص علماء ادلين العاملني، واملجتهدي

وحاهل يف يوم القيامة وحياتاه  نسان  إ ب وضع ّ  إذ عليه يرتتّ  ؛عظيمٌ 
 -تعااىل  -جاار اهلل عادة ادلائمة أو العذاب املقيم، أة من الساألبديّ 

 ه نعم املوىل ونعم انلصري.إنّ  مجيع املؤمنني من عذاب يومئذ  
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 مصادر البحث

  .وجّل  ب اهلل عزّ الكريم، كتا نآالقر* 
 أمااري  الكم ماان ريف الااريضّ اد الشاامااا مجعااه الساايّ ) نهااج ابلالغااة* 

 –مطبعة انلهضاة  ،ق عليه الشي  حممد عبده، دار اّلخائر(، علّ  املؤمنني
 .ه 1412قم، الطبعة األوىل، سنة 

، هداية املسرتشدين يف رشح أصول انلجيفّ  الرازّي  دتيقّ ، حممّ األصفهاينّ  -1
ساني اتلابعة جلماعاة املدرّ  ر اإلساليمّ اسة النشر مؤسّ اين، حتقيق ونشمعالم ادل

 ه.  1421وىل، سنة فة، الطبعة األاملرشّ  بقمٍّ 
 بريوت بلنان. –، دار صادر محد بن حنبل  أ، مسند اإلمام محد بن حنبل  أ -2

 ،جممع الفكار اإلسااليمّ  ،ةامليّْس  فقهّيةاملوسوعة ال، دعيلّ ، حممّ األنصارّي  -3 
 ه. 1415، سنة الطبعة األوىل ،قمّ  -إيران 
قيق جلنة حتقياق حت دأمني، كتاب املاكسب،، مرتىض بن حممّ األنصارّي  -4

ة اثلانياة ملايالد بمناسابة اّلكارى املئوّيا ملؤتمر العااليمّ ا ،تراث الشي  األعظم
املقدساة، الطبعاة اثلاثلاة،  قمّ  – جممع الفكر اإلساليمّ  ، نرشالشي  األنصارّي 

 ه. 1420ة سن
 مجاع ،  اط انلجااة يف أجوباة االساتفتاءات، كتااٌب ، جوادٌ اتلربيزّي  -5

  القاساام املوسااوّي  د أيبأجوبااة االسااتفتاءات لسااماحة آيااة اهلل العظاام الساايّ 
، مجاع الشي  جاواد اتلربيازّي  لسماحة آية اهلل العظم مع تعليقات    اخلوئّ 
، قمّ  - ، إيرانر برگزيدهادفرت نشر انش ه موىس مفيد ادلين اعيص العاميل،موادّ 
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  ـه. 1416وىل، سنة الطبعة األ
 بالفصاول يف أصاول الفقاه املساّم  ،الارازّي  أمحد بن عايلٍّ  اص،اجلّص  -6

 / ه 1409سانة  ،الطبعاة األوىل ،لدلكتور عجيل جاسم النشيم دراسةٌ  ،األصول
 .م 1989
عباد الغفاور قياق أمحاد اد، الصاحاح، حت، إسماعيل بن مّحااجلوهري -7
 /  ـه 1407بلنان، الطبعة الرابعاة، سانة  –بريوت  ،دار العلم للماليني ،العطار
 .م 1987
 ،مستمساك العاروة الاوثىق، الطباطباائّ  احلكيم، حمسن بان مهاديٍّ  -8
الطبعاة  إياران، – قامّ  ،انلجايفّ  ورات مكتبة آية اهلل العظام املرعيّشاامنش

 .ه 1404 سنة ،الرابعة
الْسائر احلااوي  ،د بن منصور بن أمحد بن إدريسحممّ  جعفر   وأب ،احليّلّ  -9

 ،فةاملرشّ  سني بقمٍّ اتلابعة جلماعة املدرّ  سة النرش اإلساليمّ مؤسّ ، تلحرير الفتاوي
 . ه 1410 ، سنةالطبعة اثلانية

مباادئ الوصاول إىل علام مة، ، احلسن بن يوسف املعروف بالعاّل احليّلّ  -10
مكتب  -مركز النرش وطبع  نرش ،د عيل ابلقالحلسني حممّ تعليق عبد ا ،األصول
 ه. 1404 سنة إيران، - قمّ  ،اإلساليمّ  اإلعالم
املعاروف بفخار  رد بن احلسن بن يوسف بن املطهّ حممّ  طالب   وأب، احليّلّ  -11
ق علياه قاه وعلّانمّ  ،إيضااح الفوائاد يف رشح إشااكالت القواعاد قني،املحقّ 

 والشي  عيل پناه االشاتهاردّي  الكرماينّ  املوسوّي  نيٌ د حسوأرشف ىلع طبعه السيّ 
 ، سنةالطبعة األوىل سماعيليان،إسة ، نرش مؤسّ والشي  عبد الرحيم الربوجردّي 

 .ه 1389
معاارج ق، املعاروف بااملحقّ  القاسم جعفر بن احلسن اهلذيلّ  وأب ،احليّلّ  -12
لطباعاة ل ساة آل ابليات مؤسّ نرشا  ،حممدحسني الرضوّي  ،إعداداألصول
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 ، سنةالطبعة األوىل ،ةساملقدّ  قمّ  -إيران  ،مطبعة سيد الشهداء  ،راوالنش
 .ه 1403
 ،قاملحقّ ب املعروف اهلذيلّ  القاسم جعفر بن احلسن وجنم ادلين أب، احليّلّ  -13

 إيران، سنة – قمّ  ،د الشهداء سة سيّ مؤسّ  رانش ،رح املخترصااملعترب يف الش
 ه. 1364
صااول، حتقيااق َكظم املعااروف باآلخنااد، كفايااة األد، حمّماااخلراساااينّ  -14
سة، الطبعة السابعة، املقدّ  سني بقمٍّ اتلابعة جلماعة املدرّ  سة النرش اإلساليمّ مؤسّ 
 ه. 1423سنة 
 .واتلقليد جتهاد، اال، روح اهلل املوسوّي اخلمينّ  -15
، قامّ  -ران إي ،، أبو القاسم، املسائل املنتخبة، نرش مدينة العلماخلوئّ  -16

 ه. 1412، سنة ةالطبعة اخلامسة عرش
الطبعاة  ،، أبو القاسم، منهااج الصااحلني، نرشا مديناة العلاماخلوئّ  -17
 ه. 1410امنة والعرشون، سنة اثل

 ،معجم رجال احلاديث وتفصايل طبقاات الارواة، أبو القاسم، اخلوئّ  -18
 .م 1992 / ه 1413سنة  ،الطبعة اخلامسة

ر مكتب سماحة آياة ا، منهاج الصاحلني، نشاحلسينّ  ، عيلّ السيستاينّ  -19
 ه. 1414، الطبعة األوىل، سنة قمّ  -، إيران اهلل العظم السيستاينّ 

الربيع بان سالمان  عن أصل خبّط ، الرسالة ، حممد بن إدريس،الشافيّ  -20
 –باريوت  ،ةاملكتباة العلمّيا ،أمحد حممد شاكر :حتقيق ،كتبه يف حياة الشافيّ 

 بلنان.
املعاروف بعلام  ابلغادادّي  بن احلسني املوسوّي  الرشيف املرتىض، عيلّ  -21
، طباع رِجكا القاسم ، تصحيح وتعليق أيباّلريعة إىل أصول الرشيعةاهلدى، 

 ه. 1348سة الطباعة يف جامعة طهران، سنة مؤسّ 
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 ،د بااقر خْسوشاايهباهتمام السايّ  واتلقليد، جتهادالصدر، رضا، اال -22
 يران.إ - نتشارات دفرت تبليغات اسالیممركز ا
دار الكتااب  يف علام األصاول، ، دروٌس بن حيادر   دباقرحممّ  ،لصدرا -23
 م. 1986  ـه/ 1406بلنان، الطبعة اثلانية، سنة  –بريوت  ،اللبناينّ 
مطبعاة اآلداب يف  ،الواضاحة يالفتااو، دباقر بن حيادر  الصدر، حممّ  -24

 ه. 1396، سنة انلجف األرشف
بن احلساني بان ماوىس بان بابوياه  د بن عيلّ حممّ  الصدوق، أبو جعفر   -25
انلجااف  ،ة ومطبعتهااامنشااورات املكتبااة احليدرّياا ،رائعاعلاال الشاا، القايّمّ 
 م. 1966 / ـه 1385، سنة األرشف
د السايّ  تعليقاات، االحتجااج، بن أيب طالب   محد بن عيلّ ، أالطربسّ  -26
 .انلجف األرشف، انلعمان طبع يف مطابع، دباقر اخلرسانحممّ 

ىل ساابيل الرشاااد، إد باان احلساان، االقتصااد اهلااادي حمّماا ،الطاوسّ  -27
 ه. 1400طهران،  - ستون هلچمنشورات جامع 

حتقيق قسام ادلراساات  ،ألمايلد بن احلسن،احممّ  ، أبو جعفر  الطوسّ  -28
 ملقدساة،ا قامّ  -إياران  ،سة ابلعاة للطباعة والنرشا واتلوزياعمؤسّ  ،ةاإلسالميّ 

 .ه 1414 ، سنةالطبعة األوىل
حتقياق  ،ة يف أصاول الفقاهالعدّ  ،د بن احلسنحممّ  جعفر   وأب، الطوسّ  -29
 ، سانةالطبعاة األوىل ،قامّ  -إيران  ،مطبعة ستاره ،القيّمّ  درضا األنصارّي حممّ 
 ه. 1417
حتصايل وساائل الشايعة إىل د بن احلسان، تفصايل ، حممّ العاميلّ احلّر  -30
 قامّ  -إياران  ،إلحيااء الارتاث سة آل ابليت حتقيق مؤسّ  الرشيعة،مسائل 

 ه. 1414املقدسة، الطبعة اثلانية، سنة 
اتلنقيح يف رشح العروة الوثىق،  – موسوعة اإلمام اخلوئّ ، ، عيلّ الغروّي  -31
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 ، ساة إحيااء آثاار اإلماام اخلاوئيف الفقه، مؤسّ  د اخلوئّ السيّ تقرير أحباث 
 م. 1998 / ـه 1418ر، سنة ارشكة اتلوحيد للنش، قمّ  - إيران
املستصاىف يف علام  ،حاماد حمماد بان حمماد بان حمماد وأبالغزايل،  -32

 -االصول، طبعه وصححه حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمياة
 م.1996بلنان، سنة  -بريوت
ق حتقيا ،العاني،كتاب ن اخلليل بان أمحادعبد الرمحٰ  ،أبوالفراهيدّي  -33
 ،سة دار اهلجرةمؤسّ  را، نشادلكتور إبراهيم السامرائّ و املخزويمّ  مهديٍّ ادلكتور 
 .ه 1409، سنة الطبعة اثلانية إيران،
 ،الااكيف، أصول د بن يعقوب بن إسحاق الرازّي حممّ  ، أبو جعفر  اللكينّ  -34

، الطبعة اخلامسة طهران، –ة دار الكتب اإلسالميّ  ،تصحيح عيل أكرب الغفاري
 .ش ه. 1363سنة 
م هل ادلكتور حاماد حفان داود قدّ  ،ةعقائد اإلماميّ درضا،ر، حممّ املظفّ  -35

رف ىلع ادلراسااات االقاااهرة واملشاا -ة األلساان ّياابكلّ  أسااتاذ األدب العاار ّ 
إيران  ،راأنصاريان للطباعة والنش سةمؤسّ ، نداهل –اإلسالمية ِبامعة عليكرة 

 .قمّ  –
، ابلغادادّي  د بن انلعمان العكاربّي د بن حممّ حممّ  ، أبو عبد اهللاملفيد -36

 .ةتصحيح اعتقادات اإلماميّ 
 ،ابلغادادّي  د بن انلعمان العكاربّي د بن حممّ ، أبو عبد اهلل حممّ املفيد -37
دار املفياد للطباعاة  ،عيل أكارب الغفااري -حتقيق احلسني أستاد ول  ،األمايل

 .م 1993 / ـه 1414سنة ، انيةطبعة اثلال بلنان، –بريوت  ،والنرش واتلوزيع
أوائال املقااالت، حتقياق  ،د بان انلعماان العكاربّي د بن حممّ حممّ املفيد،  -38

 - باريوت ،ر واتلوزياعادار املفياد للطباعاة والنشا ،الشي  إبراهيم األنصارّي 
 م. 1993 / ـه 1414 ، سنةالطبعة اثلانية ،بلنان
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