
 

 

سنتهایمناطقتلفیقیشیعهواهلپرسشوپاسخ

*مؤمنیاورعی دالله االسالم والمسلمین عبحجت
 

 اشاره
ب ای از آیاا ق آن ک یم، ب  مقول  پ س گ ی و یاران پاسهخ و دانسهان مجههوالا 

ای بلهم  های دینی، کسهانی که  نسهبت به  مسه ل  توم  نعود) است. ب  اساس آموز)
ها سؤال کنند؛ چنانک  اداوند ب  کسانی ک   ندارند؛ باید ب  س ا  آگاهان ب وند و از آن

ْاِر ِإْ  »دهد از اهل اک  یا هعان آگاهان بپ سید:  ند، ر مان میبلم ندار یَل الیذِّ َْ َفاْسیَئُلوا َأ
ب  این اساس کسانی ک  بلم دارند، موظفند ب  کسانی ک  بلم ندارند  1«.ُاْوُتْم ال َتْعَلُمو 

کنند، پاسخ مطلوب بدهند؛ یای اگ  ایسهاس کننهد  ها سؤال می و ب  کسانی ک  از آن
مورد سؤال، کم اهعیت است و یا چیالی باشد که  مععهوال  دیگه ان آن را  ک  موضو 

دانند؛ زی ا دساور ب  پ س گ ی و اهاعام ب  پ س گ ی، مسالالم لالوم پاسهخگویی  می
ر مهود) اسهت:  رسهول اهداشوندگان است. از هعین روست که   توسط م امع 

ْلُم »  ُ ُ    اْل يُحهُ   َخَُّا   َماُل   َو َمَفات  َمُفُم َفا  النُّ ُلوا َرح 
َ
هُ   ْسأ هُ   اللَّ نَّ ُل   َف   ا   ٌة النَّ َُ ْرَب

َ
ُع َو   ُتْمَجُر أ ُم َو اْلُمْنيَتم  َو اْلُميَتَفلِّ

هایی است ک  کلید آن، پ س هگ ی اسهت؛ پهس بپ سهید.  دانش، گنجین  2؛ اْلُمح  ُّ َلُهيم
دهند)،  کنند)، پاسهخ ب ند: سهؤال اداوند شعا را ریعت کند ک  چهار گ و) پاداش می

 «. شنوند) و دوسادار آنان

 گریه بر فراق عزیزان از نظر اسالم چه حکمی دارد؟ الف(
کند ک  مطابق آر ینش ب   است. اگ   اداوند در ق آن، دین را ام ی رط ی مع ری می

                                                           

 * کارشناس ارشد مذاهب اس می.

 . 61؛ نحل: 2. انبیاء: 1

 .68؛   تحف العقولشعب  ی انی؛  ی ابن. یسن بن بل2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار    
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اش و بنها  کسی بالیالی را از دست دهد، ب  اساس القت و رط ا و طبیعت ومودی
گ یهد. اسه م  اش می   اهاط  بالیهال از دسهت رراه اش، ب ب  غلیان ایساساا درونی

کنهد؛ چنانکه   ررااری را ک  ب ااسا  از رط ا انسان است، کاری نهاروا مع رهی نعی
یِه »ر مود) است:  اَس َعَلْنَها اَل َتْبِدیَل ِلَخْلیِق الَلّ ِتي َفَطَر الَوّ ِه اَلّ یِ  َحِونًفا ِفْطَرَت الَلّ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

اِس اَل َیْعَلُمیوَ  َذِلَك ال ُم َوَلِمَ ّ َأْاَثَر الَوّ یُ  اْلَقِنّ پهس روی اهود را ماومه  آیهین اهالص  1؛ِدّ
ها را به  آن آر یهد)؛ دگ گهونی در  پ وردگار کن! این رط تی است ک  اداوند، انسان

 «.دانند آر ینش الهی نیست؛ این است آیین اساوار، ولی اکث  م دم نعی
س می، آهسا  گ یسان و اشک ریخان مهایال اسهت. از نیه  از دیدگا) تعام مذاهب ا

شیعیان، شارعیان و ینابل ، گ ی  با صدای بلند نیال مایال است. الباه  ایهن امه  از نیه  
مالکی  و ینفی ، ی ام است. از نی  تعامی مذاهب اس می رراارهایی مانند چن  زدن 

رقههای شهیع ،  2یست.و ا اشیدن صورا، کندن مو و ر یادهای غی ماعارف، مایال ن
روشن است که   3اند. گ یسان در غم از دست دادن شخص مؤمن را مساحب دانسا 

انسان مؤمن در ه  ش ایطی باید ب  تقدی  و قضای الهی راضی باشد، اما گ یسانی که  
ناشی از بواطف انسانی و روابط صعیعان  است، مناراتی با رضایت به  قضهای الههی 

) با بدگویی ب  آر یدگار هسای و یا شکو) از اداونهد باشهد، ندارد. اگ  گ یسان هع ا
 پذی د و از آن نهی ک د) است.  اس م آن را نعی

در مصیبت بالیالانش نقل شهد)  های بسیاری از گ یسان پیامب  در روایاا گالارش
 شود. ها اشار) می است ک  ب  چند مورد از آن

 . گریستن بر ابراهیم1
ک  ب  سبب روا ر زنهد ا دسهالش ابه اهیم  امب  اداببدال یعان بن بوف ب  پی

ای پسه  بهوف! »یض ا ر مهود: «. آیا شعا هم ای پیامب  ادا؟!»گ یست، گفت:  می
گ ید و قلب غعگین است، اما چیالی به  مهال آنچه  اداونهد از آن راضهی  چ م می

                                                           

 .10. روم: 1

الله موسهوی اعینهی؛  ؛ سهید روح611،   8؛ ج الفق  بلی العذاهب االربعه . ببدال یعن الجالی ی؛ 2

 .21،   8؛ ج تح ی  الوسیل 

؛ تح ی  الوسهیل  الله موسوی اعینی؛ ؛ سید روح810،   8؛ ج الع و) الوثقی. سید محعدکاظم یالدی؛ 3

 .21  ، 8ج 
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ن ما در ر اق مدایی تو ای اب اهیم، محالون و غعگهی»سپس ر مود: «. گویم باشد، نعی
   1«.هسایم

 . گریستن بر حمزه2
مان یعال) بعوی بالیالش را دید، گ ی  که د. سهعد بهن  بدن بی وقای پیامب  اک م
اش را ب  درب اان  آن یض ا ر سااد تا به  یعهال) گ یه  کننهد.  معاا نیال زنان قبیل 

 2نیال پس از شنیدن گ ی  آنان ب ای ان دبا ک د. رسول ادا

 لب. گریستن بر جعفر بن ابیطا3
دادند، آن یض ا گ یه   هنگامی ک  اب  شهادا معف  و هع اهانش را ب  پیامب 

ک د. سپس ب  اان  او ررت و اب  شهادتش را ب  هعس ش اسعاء داد و ب  او تسهلیت 
طلع شهد، گ یه  که د. سهپس پیهامب  مک  از شهادا معف   گفت. یض ا راطع 

ْثل    َعَلى»ر مود:  ادا َفٍر َفْلَتْر   م  ُْ ي     َج ب  شخصی مانند معف  باید گ یه  کننهد  3؛ اْلَرَواك 
 «.کنندگان گ ی 

 آیا اطعام کردن و غذا دادن در ایام عزا و سوگواری جایز است؟ ب(
انسان، مومودی باطفی و اماعابی است و ب ای تأمین نیازهای اود ب  دیگ ان نیهاز 

شهود. سهنت تسهلیت  میهای بح انی و ب وز مصهیبت ت هدید  دارد. این نیاز در زمان
های گوناگون سنای، در میهان  دید) ب  شیو)  دادن و آرامش بخ یدن ب  شخص مصیبت

هع  م دمان مهان رواج دارد. یکی از آداب اس می در ب اورد و آرامش بخ یدن ب  
دیدگان، ش کت در مجالس بالای مؤمنان و تهی  غذا توسط هعسایگان یا نالدیکان  دا 

 دیدگان است. در روایای آمد) است ک  پیامب  گ امهی اسه م صایب بالا ب ای دا 
، تا س  روز ب ای اانواد) ای ان غهذا بعد از شنیدن اب  شهادا معف  بن ابیطالب

ها ر سااد. پس از آن غذا ر ساادن ب ای صایبان مصهیبت، مهالء  تهی  نعود و ب ای آن
زدگان و بها اه ج  تنیال غذا اوردن نالد مصهیب امام صادق 4های اس م شد. سنت

                                                           

 .11،   1؛ ج صحیح بخاری . محعد بن اسعابیل بخاری؛1

 .88،   1؛ ج الطبقاا الکب ی. محعد بن سعد کاتب واقدی؛ 2

 .161،   8؛ ج أسد الغابة ری مع رة الصحابة اثی ؛ . بلی بن محعد ابن3

 .61،   8؛ ج من الیحض ) الفقی  کاابُ . محعد بن بلی صدوق؛ 4
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را ر سهاادن غهذا به ای  آنان را از رراارهای ماهلیت مع ری ک د) و سنت پیهامب 
 1زدگان مع ری نعود) است. مصیبت

از نی  رقهای شیع ، مساحب است بعد از درن میت، ب  صایبان بالا س سه مای داد) 
الا شود. اگ  مدتی بگذرد و ب  سبب س س مای دادن، مصیبت در اهاط  صهایب به

زند) شود، ت ک آن بها  است. هعچنین مساحب است تا سه  روز به ای اههل اانه  
یهال شهاید  2شان مک و) اسهت. میت، غذا بف ساند و غذا اوردن نالد آنان و در منالل

کننهد؟  این سؤال مط ح شود ک  چ ا صایبان بالا غذا تهی ، و از میهعانان پهذی ایی می
دیدگان غهذا تهیه   است ک  مؤمنین ب ای دا این  اگ  چ  سنت پیامب  گ امی اس م

ویژ) رق ا و مساعندان از ثهواب بسهیار بهاالیی  رو ک  اطعام مؤمنان و ب   کنند، اما از آن
دیدگان رسهاندن ثهواب ایهن اطعهام و پهذی ایی به   ب اوردار است، اگ  نیت مصیبت

اهی از بلعهای رو ب   تواند از ثواب باالیی ب اهوردار باشهد. از ایهن امواا باشد، می
اند؛ چنانک  طحاوی ب  نقل از  سنت ب  مواز دابای ، اساحباب یا ک اهتز راوا داد) اهل

دسهت  روایت داللت ب  درست ک دن غذا ب  »نویسد:  محعد بن ببدالساار الک دی می
ادار) اراهای امهاراا نیهال در ایهن زمینه   3«.بساگان میت و دبوا دیگ ان به  آن دارد

قصود بساگان میت از اطعام، صدق  دادن و ایسهان از طه ف میهت اگ  م»نویسد:  می
البا  گ وهی نیال ب  ک اهت اطعام از طه ف بسهاگان میهت راهوا  4«.باشد؛ اشکال ندارد

 5اند. داد)
اند. شورای اراای ب بسهاان  در این میان تنها بلعای سلفی و وهابی، راوای تح یم داد)

درست کنند؛ چ  از مال ورثه  باشهد که  از مایال نیست بساگان میت غذا »نویسد:  می
ها رسید) است؛ زی ا ایهن اه ف سهنت  ثلث ماوری باشد یا از مال شخصی ک  ب  آن

سنت آمد) اسهت  روایاا بسیاری با سند صحیح در کاب اهل 6«.است رسول ادا
گویهد:  ااهنس بهن قهیس می .ک  بیانگ  مواز اطعام مؤمنان توسط اانواد) میت است

                                                           

 .811.هعان،   1

 .411، مس ل  162،   8؛ ج توضیح العسائل م امعهاشعی اعینی؛  عد یسن بنی. سید مح2

 .680،   8؛ ج یاشی  الطحاوی بلی م اقی الف ح. ایعد بن محعد طحاوی؛ 3

 .4118، مس ل  1002ژوالی   80. ادار) اراای اماراا؛ 4

 .6،   6ج ؛ العوسوب  الفقهی  الکویای . وزارة االوقاف وال  ون االس می  الکویت؛ 5
 .862،   2؛ ج رااوی اللجن  الدائع . اللجن  الدائع  للبحوث العلعی  واالرااء ری السعودی ؛ 6
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مناز) بع  بن اطاب بازگ اند، ب ای م دم غهذا آوردنهد؛ ولهی   از ت ییع وقای م دم»
اوردند تا آنک  بباس بن ببدالعطلب م دم را  ای ک  داشاند، چیالی نعی م دم از غص 

سوی غذا دراز که د. سهپس مه دم از غهذا  ب  اوردن غذا دبوا و اود نیال دست ب 
منهاز)  به  ت هییع  رسهول اهدابا »کند:  هعچنین یکی از انصار نقل می 1«.اوردند

یکی از انصار ررایم. وقای یض ا از درن بازگ ت، شخصی از ط ف هعس  ماهوری 
یض ا را دبوا ک د. یض ا نیال امابت ک د و ما به  هعه ا) ای هان بهودیم. غهذا 

به   رسهول اهداابوار، صحابی بالرگهوار  2«.و ما غذا اوردیم آوردند و پیامب 
آیند، گوسفندی ابح کن و از  انی ک  ب ای درن من میب ای کس»داا ش وصیت ک د: 

 3«.آنان پذی ایی نعا

و صحاب  ای ان ومود دارد،  رسول ادابناب این با توم  ب  روایاا ماعددی ک  از 
شود و ب  اسهاناد روایهاتی که  از  دست بساگان میت ثابت می مواز اطعام بالاداران ب  

سهنت  بلعای شیع  و بسیاری از بلعهای اهلر یقین ب  نهی غذا اوردن داللت دارد، 
 اند. ب  ک اهت راوا داد)

 سنت درباره شفاعت چیست؟ نظر شیعه و اهل ج(
در اصهط ح نیهال به   4شفابت در لغهت، به  معنهای وسهاطت و میهانجیگ ی اسهت.

گ ی انسان آب ومندی دپیامب ان، امامان و صالحانز نالد اداوند به ای ب داشهان  واسط 
   5ناهکار است.بقاب و بذاب گ

بحث دربار) شفابت در دو م یل  است. م یل  نخست، شفابت در قیامت و م یل  
نی  از شه ایط و  دوم، دراواست شفابت اسهت. اصهل شهفابت در قیامهت صه ف

اصوصیاتی ک  دربار) آن اک  شد)، از ضه وریاا مهذاهب اسه می و مهورد اتفهاق 
 .تعامی بلعای اس م است
بنها به  ب اهی دیگه  از  6کننهد. ت در قیامت را مطلقا  نفی میب ای آیاا ق آن، شفاب

                                                           

 .826،    6؛ ج مجعع الالوائد. بلی بن ابوبک  هیثعی؛ 1
 .8421،   1؛ ج م کاة العصابیح. محعد بن ببدالله اطیب تب یالی؛ 2
 .12،   1 ؛ جالکامل ری الااریخاثی ؛  . بلی بن محعد ابن3
 .148،   8؛ ج کااب العین. الیل بن ایعد ر اهیدی؛ 4
الابیان ؛ محعد بن یسن طوسی؛ 82،   1و ج  860،   8؛ ج رسائل الع تضی. سید ایعد یسینی؛ 5

 .861؛   العقائد النسفی ؛ بع  بن محعد نصفی؛ 186،   8؛ ج ری تفسی  الق آن
 .166. بق ): 6
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ب ای آیاا نیال شهفابت م ه وط را به ای  1آیاا، شفابت تنها مخاص ب  اداست.
شهود که   از ب رسهی مجعوبه  آیهاا چنهین اسهافاد) می 2دانند. ب ای مخلوقاا می

آیهاتی که   دانهد. مه اد از اداوند نوبی از شفابت را تأیید و نوبی دیگ  را باطل می
کند، آن است ک  کسی مساقل از ادا، یق شفابت نهدارد. آیهاتی  شفابت را نفی می

کند، آن است ک  شفابت ااتا  ب ای اداست و ب ای غی  اهدا  ک  شفابت را اثباا می
 رسول اداباشد. در این میان ب ای آیاا شفابت را ب ای  پذی  می با اان او امکان

َك َفَتْرَضیَوَلَسْو »ثابت دانسا  است:  َك َمقامًا َمْحُموداً   َعسی» 3«.َف ُیْعِطنَك َرُبّ  4«.َأْ  َیْبَعَثَك َرُبّ

مفس ان شیع  و سنی در این مطلب اتفاق دارند ک  م اد از مقام محعهود، هعهان مقهام 
 5شفابت است ک  اداوند آن را ب  پیامب ش بطا نعود) است.

ر مهود)  ) اسهت؛ چنانکه  پیهامب اشار) شد بیت در روایاا نیال ب  شفابت اهل
يُت » است:  ْعط 

ُ
يُت َخْمنا... َو أ ْعط 

ُ
ي  أ ت  ُمَّ

َخْرُتَها أل  َفاَعَة َفا َّ اداوند بالرگ پنج امایهاز به   6؛ الشَّ
«. ام ها، شفابت است و آن را ب ای امت اود نگها) داشها  ن من بطا نعود ک  یکی از آ

ُل »هعچنین آن یض ا ر مود:  وَّ
َ
َنا أ

َ
ٍع َش   أ ُل   اف  وَّ

َ
ع  َو أ من نخساین کسهی هسهام که   7؛ ُمَشيفَّ

 «.شود  کنم و نخساین کسی هسام ک  شفابت او پذی را  می شفابت می
سنت هعچون رخ  رازی و نیال بلعای شیع  مانند شهیخ مفیهد و دیگه   مفس ین اهل 

تیعیه  نیهال  ابن 8انهد. ادبهای امعها  ک د) رسول ادابلعای شیع ، دربار) شفابت 
در قیامهت،  ب ای پیهامب »گوید:  در قیامت را پذی را  و می رسول اداشفابت 

س  شفابت است. شفابت سوم ب ای کسانی است ک  مساحق آتش هساند. شهفابت 
آن یض ا، سای  انبیا و صدیقین و دیگ ان ب  این است ک  کسی که  سهالاوار آتهش 

                                                           

 .6، سجد): 66. زم : 1
 .166؛ بق ): 14؛ نجم: 11؛ انبیاء: 8 – 2؛ ط : 1: . یونس2
 . 6. ضحی: 3
 . 22. اس اء: 4
مفهاتیح ؛ محعد بن بع  رخ  رازی؛  681،  4؛ ج الابیان ری تفسی  الق آن. محعد بن یسن طوسی؛ 5

 .866؛  یوم الفال  االکب ؛ محعد بن ایعد ق طبی؛ 626،   1؛ ج الغیب
 .628،   6؛ ج عدمسند ای . ایعد بن ینبل شیبانی؛6
 .128،   8؛ ج األمالی؛ محعد بن یسن طوسی؛ 681،   82. هعان، ج 7
اوائهل العقهاالا رهی ؛ محعد بن محعد مفیهد؛ 66،   1ج تفسی  کبی ؛ . محعد بن بع  رخ  رازی؛ 8

 .62؛   العذاهب و العخااراا
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) اسهت، شهفابت است، وارد آن ن ود و نیال در مهورد کسهی که  دااهل آتهش شهد
 1«.کند می
کنندگان را  در این میان تنها ر ق  سلفی  هساند که  دراواسهت شهفابت از شهفابت 

دانند و معاقدند پس از روا آنان، این دراواست مایال نیست و  ویژ) زمان ییاا می
چنانچ  کسی بگویهد چهون به  »گوید:  مومب ش ک است. محعد بن ببدالوهاب می

کنم؛ بایهد به  او  )، پس من از او دراواسهت شهفابت مهیشفابت داد) شد پیامب 
گفت: اداوند ب  او یق شفابت داد)، اما تو را از اواسان از او نهی ک د) و ر مهود) 

ِه َأَحًدااست:  ایهن در یهالی اسهت  3«.پس هیچ کس را با ادا نخوانید 2؛َفاَل َتْدُعوا َمَع الَلّ
ندارد و م اد از آن، تح یم پ ساش غیه  ک  آی  ق آن، ارتباطی ب  نهی از طلب شفابت 

باشد  اداست. مقصود از دبوا در آی ، دبوا ااصی است ک  م زم با پ ساش می
رتب  دانسان کسی با ادا و دراواسهت که دن  و آنچ  ک  در آی  ی ام شد) است، هم

 توان ب  دراواست شفابت مویدان تطبیق نعود. از اوست. بناب این این آی  را نعی

 سنت چیست؟ م تقلید در احکام، از نظر شیعه و اهلحک د(
تقلید در لغت ب  معنای چیالی را م زم شخصی ق ار دادن، گ دن نهادن به  کهاری و  

در اصط ح رقهی نیال ب  معنهای بعهل که دن طبهق ت هخیص رقیه  و  4پی وی است.
 5مجاهد معین در ایکام ر و  دین است.

نیهاز به  کوشهش ره اوان دارد. اگه  ایعهان بینش صحیح و دسایابی ب  بلم و یقهین، 
ب ااسا  از یقین باشد، با ارزش است. ایعانی ک  ب ااسا  از تقلید کورکورانه  باشهد، 

های اباقادی به ای هعگهان معکهن و  کارساز نیست. آگاهی و یقین نسبت ب  دیدگا)
ابی به  ها باید از را) اماههاد و یقهین باشهد، ولهی دسهای بلک  الزم است و ایعان ب  آن

مسائل رقهی و ر بی از را) اماهاد و یقین، ب  دلیل گسا دگی مسائل و اشهاغال مه دم 
رو مامع  ب ای تأمین نیازهای بلعهی اهود به   ب  امور گوناگون دشوار است؛ از این 

آید تا م ک ا مامع  را ب ط ف سازد. در  های اا  ب  می دنبال تخصص در رشا 
                                                           

 .862،   1؛ ج مجعوب  الفااویتیعی ؛  . ایعد بن ببدالحلیم ابن1
 .81. من: 2
 .16؛   ک ف ال بهاا . محعد بن ببدالوهاب الاعیعی؛3
 .142،   8؛ ج لسان الع ب منیور؛ . محعد بن مک م ابن4
 .6،   8؛ ج الع و) الوثقی. سید محعدکاظم طباطبایی یالدی؛ 5
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گ وهی در ایهن رشها  تحصهیل که د) و به  درمه   مسائل رقهی و ایکام ش بی نیال
اند و م دم ب ای ررع م ک ا دینی اویش به  آنهان رمهو   تخصص اماهاد رسید)

 کنند.  می

 دالیل جواز تقلید
ای به  اههل آن رهن  گون  بود) است ک  در هه  مسه ل  سی ) و روش بق  هعوار) این

د. قه آن نیهال هجه ا در را) ک دنه م امع ، و در امور دینی نیال به  رقهها م امعه  می
یِ  »یادگی ی بلم سفارش ک د) است:  ُهوا ِفي الیِدّ َفَلْواَل َنَفَر ِمْ  ُاِلّ ِفْرَقٍة ِمْوُهْم َطاِئَفٌة ِلَنَتَفَقّ

ای  کنهد دو طایفه  ای کوچ نعی چ ا از ه  گ وهی طایف  1؛َوِلُنْوِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْنِهْم 
تا در دین دو معهارف و ایکهام اسه مز آگهاهی یابنهد و به  هنگهام  در مدین  بعاندز
بنهاب این بهیم دادن، از وظهایف و «. ها را بهیم دهنهد؟! سوی قوم اود، آن بازگ ت ب  

ش ون کسی است ک  ایکام الهی را از روی بلم و یقین بداند و قادر ب  تعیال وامهب 
 از مساحب باشد ک  هعان مجاهد است.

االمه  دسهاور داد)  و اولی رسول ادامسلعان را ب  اطابت از ادا، ای  ق آن در آی 
ْمیِر ِمیْوُمْم »است:  ُسوَل َوُأوِلیي اأْلَ َه َوَأِطنُعوا الَرّ ِذیَ  آَمُووا َأِطنُعوا الَلّ َها اَلّ ای کسهانی که   2؛َیا َأُیّ

اهی ب «. اید! اطابت کنید ادا را و اطابت کنید پیهامب  اهدا و اولهواألم  ایعان آورد)
اداونهد دسهاور »اند:  سنت این آی  را دلیل وموب تقلید شع د) و نوشها  بلعای اهل

ام  دبلعاز اطابت شود. اطابت از صهایبان امه   داد) است ک  از او و رسولش و ولی
 3ها و بعل ب  راوای آنان است. ب  معنای تقلید از آن

 پیشینه تقلید 

شان را ب  راویان  ، پی وان. امامانآغاز شد تقلید در مذهب شیع  از بص  امامان
یدیث و یاران نالدیک اود مانند زرارة ابن ابین، یونس بن ببدال یعان و ... ارمها  

 در بص  غیبت نیال مس ل  تقلید هعوار) در میان شیعیان مط ح است. 4دادند. می
هایی داشها  اسهت تها به  پیهدایش مهذاهب  تسنن، ر از و ن یب تقلید در مذهب اهل

                                                           

 .811. توب : 1
 .62. نساء: 2
 .22؛   مقلدون و االئع  االربع. سعید مع اش ؛ 3

 . 860 – 861،   12؛ ج وسایل ال یع  ؛. محعد بن یسن ی  باملی4
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فی انجامید و ااا راا در این بار) بابث محدود شدن مهذاهب رقههی و بسهان مخال
سهنت رسهعیت یارهت و  باب اماهاد شد. در ق ن هفام، چهار مذهب از مهذاهب اهل

پی وی از دیگ  مذاهب تح یم شد. الباه  از هعهان زمهان تهاکنون ب اهی دان هعندان 
معا  مسلعانان در صهدر اسه م سنت ب  بسا  بودن باب اماهاد و راوا ب  اساناد ا اهل

مبنی ب  مواز تقلید از ه  یک از صحاب ، ب  انحصار اماهاد در چهار مذهب معاه ض 
 1بودند.
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