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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال حول وال ،مجعني أعدائهم أ الطاهرين واللعنة الدائمة على احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني   
 .مال باهللا العلي العظيإقوة 

  هو املنجز؟ فما ة،لو اجتمعت هذه الثالث السؤال عماكان الكالم يف منجزية االجتهاد والتقليد وتقدم    
  املنجزية لتداخل األسباب   
ونضيف  -٣وباإللتزام باملشككية  -٢ تعاقب العلل - ١نه يصح بنحو أوتقدم  ،لكل منها إنه ميكن إسناد املنجزية :واجلواب   

ية على شيء العلكل منهما تام اجتمعت علتان  ، فإنه لو)سبابتداخل األ( العقلي والعقالئي بالكلي املعروفهنا جواباً آخر، 
لو مبجموعهما علة تامة، و اوكان را معاًثّأفلو اجتمعا  ،ولو كان ذاك لكان علة تامة ،لكان علة تامة حبيث لو كان هذا وحده

  . يف املنجزيةيكون علة تامة، ويكفي ن كل واحد منهما إافترقا ف
  :توضيحه

، فإن األمر والعكس صحيح اًمنجزسيكون كم الواقعي احل ، فإنمر بالتعلمأفحىت لو مل يكن  ١)احلجة(الواصل هو  لو كان  
 ،و التقليد منجزأمر باالجتهاد األبالتعلم منجز، فيوجب الفحص واالحتياط حىت حني الوصول إىل احلجة على احلكم الواقعي، ف

  لكن نفس االجتهاد والتقليد هل هو منجز؟
ملكة يقتدر ا على حتصيل احلجة (أنه : عرف بتعاريف منهاتهاد االج ، فإنتحقيق معىن االجتهاد والتقليديظهر ب: واجلواب   

  ؟ةويأيت السؤال هل امللكة منجز )التفصيلية على احلكم الشرعي
  .ممارسة امللكة أينعم فعلية االجتهاد منجزة ، كال: واجلواب   
  ز؟منجاستفراغ الوسع فهل )يف حتصيل احلجة على احلكم الشرعي  استفراغ الوسع(: منهاو   
  .إا املنجز، فتأملف ،كخرب زرارة ،احلجة الشرعية أوصلنا إىلاستفراغ اجلهد لو إن : واجلواب   
أو غري ذلك، ) العمل نفسه(أو ) االستناد يف العمل(أو ) العمل عن استناد(وأما التقليد فاألمر يتوقف على تعريفه أيضاً وأنه    

  .فتدبر
  ؟هل االجتهاد والتقليد واجبان طريقيان

  واجب طريقي مبعىن الكاشفية؟ هل االجتهاد والتقليد :آخرحبث 
  :ةربعأالبحث  نقول عناوين

                                                             
 .أي خبر الثقة أو الظاھر مثالً  ١
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  ؟هل االحتمال واجب طريقي أي كاشف :ولاأل  
  ال؟ أمهل العلم االمجايل كاشف  :الثاين  
  مارات كواشف طريقية؟هل احلجج واأل :الثالث  
  نفس االجتهاد والتقليد هل مها كاشفان؟ :الرابع  
  كاشف عن الواقع؟) االحتمال(ل ه
  هل االحتمال كاشف؟: ولاألما أ  
ن له نوع كشف مبقدار درجة إف ،ضعيفاًكاشفاً ن كان إاالحتمال كاشف ون أ ، ألنه جهل، ولكن الظاهرقد يقال ال بدواً  

  ٢.دياد درجتهوتزداد باز ،مبقدار االحتمالمن درجة الكاشفية ن له إف ،كان االحتمال ضعيفاً مهمااالحتمال ف
  هل العلم االمجايل كاشف؟

  هل العلم االمجايل كاشف؟: الثاينو  
وجهل تفصيلي  ،ليه كاشف تام الكاشفيةإعلم تفصيلي باجلامع فهو بالنسبة  ،مرينأيتركب من  العلم االمجايل إن  :واجلواب  

  .عن اخلصوصياته لوال كاشفية  تاماً كاشف عن اجلامع كشفاًإذن هو ف ،باملصاديق واخلصوصيات
  هل احلجج كاشفة شأنية أو فعلية؟

  مارات كاشفة؟هل احلجج واأل: الثالثما أ  
بنحو العلة التامة بل بنحو  لكن ال ،صبحت كاشفيتها فعليةأذا وصلت إف ،كاشفية شأنية قبل الوصولإن للحجج : واجلواب  

صبحت كاشفيته فعلية أخرب الواحد له كاشفية شأنية وبعد الوصول  مثالً ،مضاء الشارع متت كاشفيتهاإذا جاء إف ،املقتضي
  .وكاشفاً تاماًكان حجة  باالمضاء مه الشارعذا متإنحو االقتضاء فلكن ليس بنحو العلة التامة بل ب

  ؟)بعد القول بعدم املنجزية(االجتهاد والتقليد كاشفان  هل: الرابع  
  ٣.أما التقليد، فالبد من مالحظة تعريفهدة لالنكشاف، علة معاالجتهاد  :واجلواب  

  كيف يقطع املقلد وهو مستند للمجتهد الظان؟

                                                             
 .للسید األستاذ) ومصادیقھا الحجة، معانیھا(حول تفصیل ذلك یراجع  ٢

فإن قول الغیر كاشف، ال اإللتزام بھ، بل وكذا لو عرف ) اإللتزام بالعمل بقول الغیر(لما كان ھنالك معنى لكاشفیتھ، وكذا لو عرف بـ) العمل(فإن التقلید لو عرف بـ ٣
 .ویظھر حال سائر التعاریف بالتدبر، فتأمل) االستناد في العمل إلى قول الغیر(بـ
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ما املقلد فريى أو ،ماراتة احلجج واألحكام الواقعية مبرآاأل ٤تهد يرىن اأهو  ن الفرق بني االجتهاد والتقليدإ ن نقولأبقي   
  .عمها مرآتيته بالذات والثاين مرآتيته بالتبحدأن أالفرق لكن كالمها يرى الواقع وف ،حكام الواقعية مبرآة اتهداأل
  صل؟األ يزيد على والفرع ال أنه فرعه،به مع  اًاملقلد قاطعيكون باحلكم الواقعي و ظاناًلكن السؤال كيف يكون اتهد   
قاعدة  -ضميمة وهي إما أيقطع لوجود آة اتهد فقط بل رمبيقطع لصرف أنه رأى فاملقلد ال  ،ن هناك ضميمةإ: واجلواب  

أو لضميمة  - ب ،خالف لطف اهللا بعباده ٦يراه يف إرتكازه نهأل ،اتهداخلطأ يف  ٥ال حيتملن املقلد أ مبعىناللطف االرتكازية 
ميان أو لضميمة اإل -، جليه قدسيته عنده اليت تورثه القطع بالواقعإىل كالم اتهد فقط بل يضم إن املقلد ال ينظر إي أالتقديس 

  .به
، وقد ال تكون معلولة للوصول إىل الكاشف كشفاً تاماً، بل لغريه باالستقالل أو التشريك، ٧القطع حالة نفسية: وبتعبري آخر  

فكيف مبن يقطع من طريان الغراب، وجريان امليزاب؟ ) الرمل واالسطرالب(و) األحالم(والذي يقطع من ) القطاع(وآية ذلك 
وإن وصلت إليه احلجج القطعية، ) الشكاك(كما هو بين، كما أن عكسه كذلك، فإن ) الكاشف(ىل فإن قطعه ليس لوصوله إ

  .فإنه ال يقطع؛ ال لعدم وجود كاشف تام الكاشفية لديه، بل ألن حالته النفسية حالت دون رؤيته الواقع يف مرآته املواجهة له
شفاً ناقصاً عن الواقع، وهو قول اتهد الذي هو دليل ظين فإن قطعه، ال يستند إىل صرف قيام الكاشف ك) املقلد(وكذلك 

  . اجتهادي، بل لضميمة خصوصية ثقته باتهد ونظرته إليه، فتأمل
  .له الطيبني الطاهرينآن شاء اهللا وصلى اهللا على حممد وإوللبحث صلة تأيت 

                                                             
  .أي في الجملة ٤

 .أي في كثیر من األحیان ٥

 .وإن لم یستطع أن یعبر عنھ بذلك ٦

  .بكل أنواعھ، أو بعضھا فقط، كما ھو الحق) كیفیة نفسیة(وأنھ ما ھو، ومن األقوال أنھ ) العلم(ھذا مبني على تحقیق القول في  ٧


