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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم احلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم
واليت ميكن ان تقام على ان االجتهاد يف اصول الدين متعني وانه ازء واملربء للذمة واملسقط ااحلديث يدور اليوم حول االدلة اليت اقيمت 

ة وال مسقطا للعقاب على فرض املخالفة واما على فرض التقليد يف اصول الدين ليس مربءا للذم ان ال غريه اي، ألستحقاق العقاب لو مل يصب 
  كما يدور مدار دعوى الوجوب النفسي للنظر وعدمه املوافقة فاالمر يدور مدار البحث يف التجري وانه هل يستحق العقاب ام ال؟

والد يف الفقه ية املوحدين مث ان السيد الوهذا الدليل اشار اليه املريزا امساعيل الطربسي تلميذ الشيخ االنصاري يف كتابه كفا:الدليل االول
يف على هذا الدليل بعض وسنض كفاية املوحدين كالم مت وسنذكر ما يف الفقه ألنه امت واكمل وسنستعني باالضافات منصاغ الدليل ببيان أ

ن من العقاب اما التقليد فاما ان هو املؤم استقالل العقل بان االجتهاد يف اصول الدين :هو مث لنرى هل الدليل تام ام ال؟ والدليل ، االضافات 
رية لو اخطأ ذِّنقول باستقالل العقل بانه غري مؤمن واما ان نقول بعدم العلم حبكم العقل باملؤمنية ومآل الثاين لالول اذ كال الوجهني ينتج عدم املع

منية وحنن عممنا بانه حىت لو مل يستقل العقل فال ابراء للذمة اذ مل ان العقل مستقل بعدم املؤاما عبارة الفقه  فهي نفس ما قلنا لكان ظاهر كالمه ،
كان معرضا للخطر  يف اصول الدينواكتفى بالتقليد ترك النظر واالجتهاد من ال اشكال يف استقالل العقل يف ان ( :تتم احلجة لديك وعبارته

العقائد خمتلفة واالديان متباينة ومتناقضة او متضادة فلو : "ل على ذلك هو ان وهذا املدعى اما الدلي ١)العظيم فيجب النظر جتنبا عن اخلطر احملتمل 
وان ان انه على باطل دوحيتمل بالوج"ألن الفرض انه مقلد"قلد هذا الشخص يف املسألة العقدية فانه حيتمل ان يكون ذلك الطرف االخر على احلق 

اخلطري خاصة يف شؤون االخرة وان كان ضعيفا جدا فهو منجز االحتمال  ى كالمه انونضيف عل ٢"دينه خمالف للواقع مما يعرضه للعقاب الدائم
ظننت ام احتملت فهي من اخلطورة مبكان حبيث ان اكرب اضرار الدنيا واهواهلا وخماطرها أقطعت ام وشؤون االخرة سواء (وبتعبري كفاية املوحدين

لود حيث كان احملتمل خطريا جدا جدا وهو اخلباملليون ولكن  اواحدكان لو وفا حىت اذن االحتمال وان كان ضعي ٣)ال تعدل ادىن اهوال االخرة
  .منجز ، يف النار فحىت هذا الواحد باملليون 

قد ال ونعم هذا ملغى يف االمور الدنيوية ألن العذاب فيها حمدود فقد يقتحم :فانه يقال ان هذا االحتمال ملغى بنظر العقالء؟ :ال يقال
احتراق احملتمل ولو كان ، واحد بااللف فانه منجز كمثال فحىت لو كان االحتمال ضعيفا  هانتهاك عرضاحتمال ك ان االمر خطريلو كافيقتحم،

 اواحد باملليون منجزالحىت فيكون ابدي سرمدي فانه اما اخللود يف النار مثال ، بالعشرة االف  ابلدة فقد يتنجز االحتمال حىت لو كان واحد
  .فليس مبؤمن  ه اي التقليدغرياما الجتهاد مربء قطعا وانه املؤمن ووالنتيجة ان ا

وجوب النظر و فأنه لو طابق اعتقاده الواقع فقلد ومل خيطر بباله قاصر اما القاصر لهذا الكالم كله خاص بغري ا:مث ان الوالد يف الفقه يضيف
  ان يعاد امتحانه يف االخرة  )دلالع ةعداق(ان مقتضى االجتهاد فهذا ان اصاب يف تقليده الواقع فهو وان مل يصب الواقع ف

، استقالل العقل بان االجتهاد يف االصول مؤمن من العقاب وال نعلم حكمه مبؤمنية التقليد بل يعلم حكمه بالعدم  خالصتهو هذا هو الدليل االول
بل قد يكون فقد يقال بان اكثر الناس عاصٍ نا اىل هذا الرأي ذهب،واالمر دائر بني حمذورين اذ لو شديدة االبتالء جيدا الن املسالة فليتامل 
حينئذ ملزم هلم ال  هللهداية ألناالخرى االديان هداية اتباع اذا فتحنا باب التقليد فسوف نغلق الطريق على ومن جهة اخرى فاننا  ٤عامتهم

  !!النظر ال حيكم بوجوب بدعوى ان العقل بالتقليد هلم االكتفاء االجتهاد والنظر بل ب
انه ال ريب  :اخرا لكالم الفقه فنقول يف االستدالل على ان االجتهاد يف اصول الدين هو املتعني وانه املربء للذمة فقط ب ونضيف وجها

، قع من التقليد او قل انه ال ريب ان اتهد اقرب لالصابة من املقلد واالجتهاد اقرب يف االيصال للوا تهاد اقرب يف االصابة من التقليدان االجيف 
ان االول اقرب يف ايب قال كذا فال شك ان يقول مقلد بل اخر اقميف الطب ويكتشف املرض والعالج بنفسه يف فان من جيتهد ن وهذا امر بي

  عقال ) املؤمن(االحتماىل وان كان ضئيال اال انه خيرجه عن دائرة الفاصل فواذا كان اقرب للواقع فهو املؤمن اما غريه  ٥للواقع
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ية الوجه االول تعود اىل ملّان التحقيق يقتضي ان الوجه االول يعود يف عمقه للوجه الثاين اي ام ان ؟ ان هذا الوجه الثاين هو وجه اخر لكن هل 
الثاين مبعىن انه لعلى باطل ؟وان دينه  على حق احتمل املقلد بان االديان االخرى م   

تمل اخلطأ وكان بالوجدان حيوان وصل اىل الظن املعترب فانه فلو اجتهد ، ألن املقلد اقرب للخطأ بينما اتهد اقرب لالصابة : هو السبب يف ذلك 
  املقلد ؟ كذلك وان اتهد اقرب لالصابة من فهل االمر، اضعف من احتمال اخلطأ يف املقلد فيه اخلطأ اال ان احتمال 

املباين يف نسبة احتمال االصابة والفرق يف االخر فيتساوى التقليد الذي مآله لالجتهاد مع االجتهاد ، كال ألن مآل التقليد لالجتهاد  :فقد يقال
 ٧)القطع حجيته ذاتيه فقطواال حجيته ليست ذاتية بل هي جمعولة و ٦على فرض الترتل(االجتهاد حجيته ذاتية غاية االمر ، الذاتية والعرضية ال غري 

  .اما التقليد فحجيته عرضية مكتسبة من االجتهاد 
او مالحظته هلا بان ما ذكر هو حال الشخص الثالث الناظر للمجتهد واملقلد فهو يرامها مبا مها بقطع النظر عن معرفته باحلقيقة  :يقال أن إالاللهم 

امامي فلو كان الشخص الثالث يف ملقلد نفسه واتهد نفسه وليس الكن الكالم يف ، ا  من حيث االصابة وعدمه، وعدمها فهو يرامها متساويني
حو الظن اما لو قلد فانه مغمض العينني نسوف يرى احلقيقة ولو بفانه لو اجتهد بالوجدان االنسان يرى ان ا اتبع؟فمطريقان االجتهاد والتقليد فايه

  قلدمن احتمال اصابته لو اكثر حتمال اصابته يف حدود معرفته ااالجتهاد متكئ على الغري فبالوجدان يرى ان 
  اذن ستكون النتيجة من جديد ان االجتهاد اقرب لالصابة 

مطمئنني  اال خيلو حال املقلد واتهد من ان يكونا مطمئنني باالصابة او ال يكونا مطمئنني فان كان: قولالعلى هذا الدفاع ب اللهم اال ان يستشكل
اصابته احتمال اكثر من االخرى ال يرى احتمال اصابة جمتهدي امللة ) مةامثل اكثر عوام الشيعة واكثر عوام الع(اي املقلد املطمئن ان فكالمها سي

 اكثر من احتمال اصابته )جمتهدين ومقلدين(واتهد كذلك فاتهد الشيعي املطمئن وجمتهدهم املطمئن ال يرى احتمال االصابة يف االخرين ، هو 
  هو 
  د سيان يف عدم احتماله اصابة غريه تهد واملقلفانه بالنظر حلاهلما فا اواملقلد مطمئن الو فرضنا اتهد مطمئنهي انه الصورة االوىل  : اذاً
يف نظره ، ال اصابته اتهد الشاك يف مسألة من املسائل وكذلك املقلد الشاك كالمها وجدانا احتمان ان كانا غري مطمئنني فهما ايضا سيان فاما و

لشخص املكلف بشيء فما هو االسابق وان االجتهاد ال يرجح على التقليد يف نظر اذن رجعنا اىل احملذور ، االخر الحتمال اصابة للواقع مساو 
 سيان ااو مل جيتهد اداجتهمثال املسلم واملسيحي وهذا يعىن ان املخلص من هذا االشكال؟ واذا مل يكن خملص فسيكون االجتهاد والتقليد سيان 

  ؟من حيث احتماهلما االصابة او اخلطأ 
  :هناك وجهان بل ثالثة  للرد على هذا االشكال

فانت يف ، الوجدان  يشهد لهوذلك ، على التقليد يف الشاك املخري بني الطريقني لالجتهاد ان يقال بالرجحان الذايت  :الوجه االول
احلجج وكانت مث خريت بني ان تتعبد بكالم خبري فتتبعه وبني ان جتتهد ، احدها هو املنجي  مثالوامامك مخس طرق موحشة قافلة صحراء 

الرجحان لالجتهاد على يرى فاالنسان بوجدانه بنفسك ان جتتهد وتصل اىل الطريق املنجي متوفرة لديك اي كنت قادرا على واالدلة موجودة 
فيكون ما ذكر شبهة مقابل بديهة فال اعتناء ا وان مل نستطع بيان وجه  -اوهو املستظهر–الوجدان كما لعله كذلك ب التقليد فاذا وجدنا ذلك

  االشكال واخللل
، واذا الحظنا ذلك يف املهالك الدنيوية فوضع االخرة اوىل ، اىل الوجدان واذا وصل االمر للوجدان انقطع السؤال االرجاع  جلواباهذا وحاصل 

  فيهما ان شاء اهللا تعاىل  موهناك جوابان اخران سيأيت الكال
 ..... وصلى اهللا على حمد واله الطيبني الطاهرين
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