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  .وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول 
ان يف التقليد احتمال الضرر البالغ :وامجال الدليل، كان الكالم حول الدليل االول الذي اقيم على وجوب االجتهاد يف اصول الدين وعدم كفاية التقليد

وقد ذكرنا انه قد يستشكل عليه بان ، لغ وقد سبق بيانه وهو العقوبة االخروية واهلالك االبدي اما االجتهاد فهو املؤمن من ذلك االحتمال للضرر البا
اقرب لالصابة للواقع من التقليد ألن التقليد مآله ايضا اىل اجتهاد استند اليه املقلد فحال هذا التقليد كذاك االجتهاد وحال ذاك  االجتهاد ال يعلم كونه

  والصحة وعدمهاال اصابة الصحة والبطالن واملطابقة والالمطابقة القسيم لذاك االجتهاد من حيث احتماالخر االجتهاد حال االجتهاد 
  :وذكرنا انه ميكن االجابة عن هذا االشكال بثالث اجوبة ونضيف هلا جوابني فتكون االجوبة مخسة

اال اا تظهر يف ، املقلد نفسه  يف اتهد ويف، التقليد ، بالقياس اىل وقد تقدم وانه قد ال تظهر اقربية اصابة رأي اتهد للواقع  اجلواب االول
يف اتهد بالفعل ويف املقلد بالفعل ال ينفي ظهورها يف الشاك بالفعل وهذا ، التقليد مقابل الشاك املخري بني الطريقني فعدم ظهور االقربية لالجتهاد 

  .يكفينا ألثبات االقربية يف اجلملة ولو يف حق الشاك واملتحري 
واالشكال ،يكون الكالم يف حال املقلد نفسه او اتهد بنفسه وتارة يكون الكالم عن الشخص الثالث الناظر يف حاهلما انه تارة:اجلواب الثاين

تكليف هذا الثالث الناظر يف حال املقلد ماهو؟فاذا :وبتعبري اخر، ففي املقلد واتهد لكنه ال يتم يف حال الشخص الثالث الناظر هلما ، لو مت ، امنا يتم 
  ان يكشف احلق للمجتهد املبطل فما هو سبيله اليه ؟ وااملبطل للمجتهد اد الثالث ان يفتح بصرية املقلد ار

فرضنا  وذلك يف كلتا الصورتني ، فانه دوليس السبيل ان يقول له قلّ ، فكر وتدبر لعلك تكتشف شيئا اخر،ان يقول له انظر واجتهد هو سبيله انا 
طلب من غري هذا ال؟ ان فالشخص الثالث ماذا يقول له؟هل يقول له قلدين يف ما ارى ن طرف اخلطاب هو اتهد املبطل فتارة يكو:املسألة بالصورتني

قول للمجتهد لكن للشخص الثالث ان ي،  ه لغوطلب تقليدقلد غري ه يف ما خالف اعتقاده فألن ذاك اتهد ال يرى لنفسه ان ي ان يستجيب لهالوارد 
  قد يقبل وجهة نظر االخرتدبر ويفكر ولعله ينبعث عنه فياذ ليس لغوا  هذا الطلب احتمال التأثري فيه موجود ان ف،ظر وتدبر اجتهد ان: االخر 

  امر عقالئي واعادة النظر لكن بعثه لالجتهاد من جديد ، بالتقليد لغو ، ارشادا امر اتهد االخر ان  :واحلاصل 
ألن ما توارثه ؛ ملا قبل واترك تقليدك لو قلت له قلدين انظر وفكر وتدبر كذلك لكن ان يقول له ان للثالث واما لو كان طرف اخلطاب هو املقلد ، ف

على  ونعمت واال فابقاما ان تقول له تدبر وانظر يف هذا الكالم فان وجدته صحيحا فبها فطلب التقليد املعاكس لغو ، جيال بعد جيل مينعه من ذلك 
  كبريث عنه االنبعااحتمال فان حالك 

لمبطل بنظره فيدعوه لواملقلد املبطل اتهد  كل من باطريد خالذي يرى احلق وياجلواب الثاين هو نقل الكالم اىل الشخص الثالث  ولباب
   -عادة–ا الطرف االخر لغو فان هذه الدعوة ال يراهالالجتهاد والنظر 

 يقال له عندنالالجتهاد بان  وال ميكن زحزحة قطعه اال بالدعوة سبيل اليه هو زحزحة قطعهاما لوكان قاطعا فال، ان مل يكن ذاك الطرف قاطعا كله هذا 
عندما ينظر ويتامل ، اذ املهم بعثه لكي يفكر وهذه الطريقة قد توجب زحزحة قطعه ، لكي ننظر يف ردودك مثال ان تردها  كولان تطلع عليها لك ادلة 

ه قاطعا ال حيتمل اخلالف ومع التدبر فان احتمال سراية الشك اليه واردة مما يفتح الباب امام االذعان ويتدبر ولو الجل ان يتصدى للرد لغرض كون
  الحقا 

يف االصابة بني اتهد واملقلد امنا تصح يف صورة االنسداد اي صورة انسداد باب العلم والعلمي يف  ان دعوى املساواة هو:اجلواب الثالث 
اذ ال مقاييس موضوعية تكشف املطابقة ،  انسد الباب عليهما فال فرق بينهما يف احتمال االصابة وعدمهاقد د كاتهد اصول الدين حيث يكون املقل

  وعدمها مع فرض النسداد 
علينا باب العلم منفتح يف اصول الدين باذعان اخلصم وبامجاع اصحاب الشرايع فال يستشكل علما بان لكن على فرض االنفتاح ال تتم هذه الدعوى 

وهم يرون ام على حق وان ادلتهم يف العقائد الشرايع على انفتاح باب العلم اصحاب له ان امجاع اذ يقال بأن الطرف االخر يقول بانسداد باب العلم 
تهد اقرب لالصابة من ان ايف عند اخلصم فال شك حينئذ  افاذا كان باب العلم منفتح،ان الباب قد انسد فعملوا باالصول وال يرون مطابقة للواقع 

احلق فيمكنه كشف احلقيقة ، االنفتاح كما هو حالة واما اتهد فيعيش ، لى املوروث الة اجلمود ويعيش حالة االصرار عاملقلد ألن املقلد يعيش ح
  فاتهد اقرب لكشف احلقيقة من املقلد 



كانت تدعو اصحاب االديان السابقة اىل النظر والتأمل وكل من اسلم او استسلم للدين الالحق من والدليل على ذلك ان االديان الالحقة كاالسالم 
يغلق وموروثاته ابدا الطريق لكشف احلق اجلديد فان من اهل الشرايع السابقة كان عن طريق االستدالل والنظر ومل يكن التقليد واجلمود على شريعته 

فانه اما املقلد ،االقرب اىل اكتشافها هو اتهد ان وكذلك احلال يف كل حقيقة جديدة فالناسخة لسابقتها ة اجلديدالشرائع عقله ال يستطيع كشف 
تكوينية هو اتهد  كانت ام فاالقرب اىل اكتشاف احلقائق اجلديدة تشريعيةومطرق برأسه وال يستكشف ما امامه او خلفه ، وموقعه موضعه واقف يف 

  .جلواب الثالث هذا هو ا، وليس املقلد 
الثبات وجوب االجتهاد يف اصول  وهذه االجوبة حتتاج للتأمل فأن متت كلها او بعضها لتم االستدالل بالدليل االول واال فعلينا البحث عن ادلة اخرى

  الدين
تفصيليا من جهة اخرى بان  او كانتقليدا اعمى من جهة وبني اتهد اجتهادا امجاليا وهذا اجلواب يفصل بني املقلد احملض :اجلواب الرابع

االمام الرسول او اقرب واتهد التفصيلي هو الذي يبحث بنفسه ويتعرف على  فهماان املقلد تقليدا اعمى ابعد عن االصابة من اتهد بقسميه  :يقال
، م مثال هو امام او ال؟هذا هو اتهد بالتفصيل املعصوم مثال مباشرة ويرى االدلة ويطالعها ويالحظ الردود لكي يكتشف ان االمام الصادق عليه السال

وقد ذهب بعض االعالم ويته وعقله وتتبعه وحتقيقه فيقلده يف ما توصل اليه رببذلك وامنا يبحث عن اهل خربة يثق بدينه وخباما اتهد االمجايل فال يقوم 
ل الدين ان تكون جمتهدا تفصيليا بل يكفي االجتهاد االمجايل فان اطمئننت ال يشترط يف اصوفانه وحبسب هذا الرأي ، كفاية ذلك يف اصول الدين اىل 
كنت انت اهل خربة ملا اختلف احلال  ذاك فلووزان هذا وزان اذ ،توصلت اليه مباشرة انت قد ان تعتمد عليه كما لو كنت  فان ما توصل اليه لكله 

   ياتكفيما لو كانت خصوصياته كخصوصمن حيث احتمال االصابة 
  اجلواب الرابع يفرق بني التقليد االعمى وبني االجتهاد فيقول االجتهاد بقسميه اقرب لالصابة  اًاذ

، فيقلده ال النه بل ألنه والده خبري منصف ال ألنه جمتهد اباه وبرهان ذلك واضح ألن التقليد االعمى يعين التقليد غري املستجمع للشرائط اي يقلد 
وهذا التقليد غري املستجمع ، تعبد بكالمه وان سلك الطرق غري العقالئية كالرمل واالسطرالب واخلرية والطرية ال ردسلك الطرق العقالئية بل 

احتمال اصابته للواقع وطريق عقالئي  فهوجدا اما رأي اخلبري املستجع للشرائط ضعيف اصابته للواقع يف ان احتمال بنظر العقالء ال شك للشرائط  
  . كبرية

ان االجتهاد اقرب لالصابة من التقليد بوجه جديد وهو ان :تفصيل املتقدم بأن يقالايضا على الوهو جواب لطيف ويعد ردا  خلامساجلواب ا
اتهد الذي يرجع اليه قد اخطأ يف اجتهاده والوجه الثاين الحتمال كون : االول : وجهني ل الطريق من تمل فيه ان يكون قد جانب احلق وضاملقلد حي

الستفرغ فانه لو تصدى بنفسه لالجتهاد يف اتهد بنفسه  ي رجع اليه قد تعمد ايقاعه يف الضالل وهذا االحتمال الثاين منتفاتهد الذمال كون الحت
شهوات يف من قلده فيحتمل ان يكون قد حتكمت فيه االهواء وال اان هذا هو نيب وان هذا الدين اجلديد هو صحيح او ال؟ اممثال الوسع ليكتشف 

يعرفون (وقوله عز وجل  )وجحدوا ا واستيقنتها انفسهم (كقوله تعاىل هك التتبع اخلارجي وااليات تدل عليوالدليل على ذل، وحب املنصب واجلاه 
هم تعنتا وتكربا وحبا للمنصب عرفوا احلق بل كذبوا علي اممل يقولوا التباعهم  وعرفوا احلقيقة املتكربين الذين كذبوا الرسولان ف) نعمة اهللا مث ينكروا

اما لو اجتهد بنفسه فقد يكون ، اخلطأ والكذب املتعمد : عدم االصابة من جهتني  -اي يف اخذه بقول الغري تعبدا–حيتمل فيه  )املقلد( اذاً،  وغريها
على انه حىت لة تعمد الكذب على نفسه  درويتعمد الكذب على نفسه فهو نا، انسان شاذ وجد واذا ، لكذب على نفسه عادة اال يتعمد  هخمطئأ لكن

  .فانه ال ينفي ذلك رؤيته للحقيقة ثبوتا وان مل يعقد عليها قلبه 
على وجاهه و منصبه وعلى يكتم ذلك خوفا على نفسه او من خيصه او  هالكثري من الناس قد يسلم او يتشيع لكنان الواقع اخلارجي يدل على ذلك ف

؟ اذ لعله عن اجتهاد حقيقي واقعي  ةعن قناعة حقيقية نابعصادقا ومن ادراك ان ذاك الذي تقلده وتتبعه يقول ما يقوله : مي انقول لذلك العهذا فاننا 
ما فانت ووالكذب املتعمد فان اقتنعت فبها واال والتعصب اجتهدت احرزت عدم وجود اهلوى او تعصب ، لكنك اذا نظرت ونابعا عن هوى يكون 
        ...  أيت ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرينوللحديث صلة ت .ختتار 
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