
 )١٢٧(هـ الدرس١٤٣٣مجادي االخرة ١٦الثالثاء.......................................................................االجتهاد والتقليد 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني
نفس هذا االشكال يقال يف التقليد وانه  ن با، االشكال على االجتهاد وانه مظنة الوقوع يف اهلالك انني من جوابكان الكالم يف ما ذكره صاحب القو

  كالد فيعود االشاجتهتقليد اما اىل التسلسل او اىل االمظنة الوقوع يف اهلالك ألن مآل ال
  باالنتهاء اىل املعصوم عليه السالم سلسلعلى كالم القوانني بانه ميكن ان ينقطع التانه قد يشكل  ناوذكر
من الشبهات مستجدة وال تصل اىل املعصوم عليه السالم او تنتهي ولكن مل تصل لنا  اًانه ميكن رد االشكال بوجوه ثالث كان اوهلا ان كثري وتقدم

احللقة االوىل الرابطة بيننا وبني االمام عليه يف دائرة االجتهاد  مبعىن ان  ان الكثري من الشبهات اليت تطرق هلا املعصوم عليه السالم بقيت رواية وكان ثانيهاحوهلا
  هذا ما مضى، جمتهد يف كالم املعصوم عليه السالم هي عبارة عن ايضا السالم 

للعقل ال اىل النقل مثل ابطال التسلسل وابطال الدور وغريها واال لزم الدور او  االستناد فيها  لصرفة ال بد منان يف القضايا العقلية ا:اجلواب الثالث
  االشارة اليها  ت سائر احملاذير اليت تقدم

يقربنا  سألة ايهذه امل التعاطي بواقعية اكثر من نا اىل الصورة اكثر ويقرب وسيكون هو وما يليه مما يوضح(تشكل ببيان آخرميكن ان يدافع عن املس:نقول
حترميي لالجتهاد لكونه مظنة الوقوع يف اهلالك امنا هو : املستشكل الذي يرى ان االجتهاد مظنة الوقوع يف اهلالك ميكن ان يقولوهو ان  )  من النتيجة النهائية

طب املسلمني يف القضايا العامة والشيعة ااو املسلمني مثال فاخاي اخاطب الشيعة ، املقلد تهد حمق بنحو القضية اخلارجية ال القضية احلقيقية مبعىن اين االحظ 
  .،واحذ ر عن اخلوض يف الشبهات اياك قف :يف القضايا االخص فاخاطب من افترضت ام على حق فاقول

ار الشبهات فقد تعصف هذا املقلد الذي هو على حق نقول له ال جتتهد ألنك االن على حق وتستند اىل ركن وثيق اما لو خضت جلج حب:توضيح ذلك 
فلعل  أعمقبشكل  ونقول له حىت االن سلمت عن االخطار  ولكن لو توغلت يف الشبهات اطب اتهد الذي هو على احلقكما خن و،بك امواج عمالقة 

اقول له احذر منها وكذلك مثل بطل عمالق يقتحم خماطر الغابات لكن هذه الغابة خطرة جدا ف احلذر عقالً، وذلك واحدة منها تعصف بك فيجب عليك
  .غابات وصحاري الشبهات 
حيث نراه ف"الكافر واملخالف"املعسكر االخر هو  طرف خطابه يف اصول الدين، فان   االجتهادالفقيه ويف املقابل عندما يوجب  ، اذن فالقضية خارجية

  نقول له اجتهد وتدبرعلى ضالل 
على ضوء املعطيات اخلارجية ومل "حالة املكلف"ألننا درسنا احلالة  ؤالء وحمرم على اولئكواجب على ه أولئكاالجتهاد هو هذا  :احلاصل ان و

  نالحظها كقضية جتريدية فالقضية خارجية وليست حقيقية
ر واقعي للقضية الدين فكالمها قد نظر مبنظا أصولالجتهاد يف الدين ومن يوجب ا أصولجتهاد يف وذا البيان قد يقع الصلح بني الفريقني ممن حيرم اال

املتدين  حيث الحظ  أولئك إىلث كان نظره با حيوموجِ ، هؤالء إىلما حيث نظر بنحو القضية اخلارجية حتدث من حتدث حمر أي ، ال مبنظار جتريدي
تهد الذي هو على احلق فاحتمل ان ينحرف فحرفهل هذا الصلح القهري تام او .لو نظر الهتدى فاوجب عليه االجتهادوانه   وحيث الحظ املنحرف ، مهوا

  ال؟ وهل هذا الكالم تام ام ال؟
الفتوى  إصداركان العينات اخلارجية وعلى ضوءها نوعي يف االجابة السابعة واىل االن نزلنا من عامل التجريد اىل عامل الواقع ودراسة سيأيت حتقيقه 

  فليتأمل
  :أمريننالحظ  أنينبغي :فنقول،يف اهلالك  كان االشكال هو ان االجتهاد مظنة الوقوع :اجلواب السابع

  :ان مظنة اهلالك تعارض مبظنة النجاة وذلك من فريقني:االول
  وهو فريق الكفار والضالني واملنحرفني وما اشبه إليه اإلشارة ت من تقدم:الفريق االول
ألن الذي  ذلك  خناطبه بوجوب االجتهاد ألن فيه مظنة النجاة من هو يف داخل الدائرة وهو املتدين بالفعل الذي هو على احلق ومع ذلك:الفريق الثاين

 الروح والعقل وكذلك، يف البدن  األمراضمثله مثل التطعيم من  ، الساذج البسيط اإلنسانجد عند يتمتع حبصانة ال تو سوف  ات وينظر فيهايدخل يف الشبه
وهذه هي  ، األخطرمراض واملكروبات مناعة اجلسم فيكون قادرا على تصدي أل طتتنشالفريوسات الضعيفة  يف البدن كي  لتطعيم هو زرق بعضن افا ،

يف خول ديكون ال أنلكن ينبغي  من هذه اجلهة ، الدخول يف الشبهات مظنة النجاة يف هذا املؤمن املتدينان وكذلك يف العقل والعقليات ف ، فلسفة التطعيم
   أمامهالعله ينهار ية من الشبهات اذ يعطى شحنة قو يصح ان  بالتدريج فالغمار الشبهات 

  هم اكثرمن داخل الدائرة وخارجها من هم يف مظنة النجاة صحيح ان الدخول يف الشبهات مظنة الوقوع يف اهلالك يف البعض لكن  إذن



فما  ، احلاكم يرى ان االجتهاد مظنة اهلالك ويف املقابل يرى انه مظنة النجاة يف داخل الدائرة وخارجها أوحيث ان املشرع او العقل املدرك :االمر الثاين
ممن يقع يف  أكثرن من ينجو فأحو القضية احلقيقية يوجب االجتهاد ألنه الحظ انه من حيث اموع نب و حينئذ العقل عندئذ ؟ انه أويصنعه املشرع الذي 
 مثالً انسان يف الشبهات  لكن سينجو الفا ) ينظر(مثالً مما دائرة احلق سيسقط الف انسان داخل  ان يف ،  فان من املالحظ شاهد خارجاكما هو امل ، اهلالك

ه شأن املشرع وما حيكم ب هو هذاو  ، يوجب بنحو القضية احلقيقية االجتهادانسان مثال وعلى ذلك فان املشرع  آالفرة سيهتدي عشرة ويف خارج الدائ
يرى  أنستكون وظيفة املكلف وعامل التطبيق اخلارجي فان  ارض الواقع إىل نزلنا إذااملشرع واحلاكم ووظيفة املكلف  بني وظيفة بعد ذلك  مث نفكك ، العقل

هنا يأيت دور املكلف ؟وقوة هو ممن لو دخل فيها الزداد تثبتا  أوقدمه  وأزلتفهل هو ممن لو دخل الشبهات عصفت به ؟ هوقبيل  أيويتأمل ويتدبر انه من 
انه ف ؟ من يقع او ينجو التشخيص املصداق واما  )إدراكاً أوحكماً (العقل أواحلكم الكلي مبا هو كلي عمل الشارع  فإثبات،وتبدأ معادلة القضية اخلارجية 

  ،هو ممن ينجو فيقتحم  أوجب ان حيجم ويتوقف لو دخلت لوقعت في إينيقصر يف استفراغ الوسع يف اصل املعادلة وهل  فعليه ان ال ١وظيفة املكلف
فننتقل يف اجلواب السابع اىل بيان اكثر دقة واكثر ،لكن البيان الدقيق حيتاج للتأمل وهو مل يعط حقه مع انه شديد االبتالء وهذا بيان مبدئي للموضوع 

  :فنقول اًحتقيق
يف  اًثالث اًصور أوحاالت  أمامهعليها فانه جيد  األحكامجتهاد والتقليد من حيث ترتب كاال األوليةاملدرك عندما يالحظ العناوين  العقل ان املشرع او

 ، ع وجوب سلوك هذا الطريقسالكه فيشر ان كان قد خيطئ املطلوب و إىل اإليصالان يرى ان هذا العنوان حبد ذاته غالب :األوىلالصورة : مرحلة الثبوت
يعتربه منجزا  أوكاشفيته بناءا على الكاشفية  تمميفيشرع حجيته اي  غالباً ثقة يوصل للواقعالخرب   الحظ ان الشارعأو العقالء  إنمثل خرب الثقة حيث 

  ومعذرا 
تهم ال يوصل للمطلوب يفريى غالب أشبهوما  )والعرافني والقافة كاألحالم(للواقع واملطلوب  اإليصالان يرى ان غالبية ذاك االمر عدم :الصورة الثانية

   اإليصالعدم  هلباغ حيث يالحظ اموع وان) يدركهأو ( حيكم بالتحرمي حينئذ فالعقل، الواقع  إىل اإليصالمعينة من نسبة  رغم وجود
يأيت (نيكما يف اخلربين املتعارض املنصور  وشرعا على واخلطأ فريى التخيري عقال  اإليصالالعقل تساوي احتمايل  أوان يالحظ املشرع :الصورة الثالثة

العناوين احلسنة والقبيحة  : غري الطرق من اآلخرومثاله  )باب التسليم وسعكمن  أخذتفايها ( فقدت املرجحات كلها يتخري فإذا)كم اخلربان املتعارضان عن
جعله واجبا ث حيوعكس الكذب الصوم يف شهر رمضان ،األصل فيه ذلكألن  اإلصالحيف منه الشارع حراما واستثىن ما كان  ، فالكذب اعتربه  كالكذب

  ،متكافئان متزامحان ن والقبح يف هذا العنوان احلس أناملدرك  أوفالصورة الثالثة ان يالحظ املوىل  الوجوب ٢األصل كان  أي،واستثىن املضر منه 
  أن أي،الوقوع يف اهلالك ن كان مظنة جيب االجتهاد ملن مل يكن مظنة الوقوع يف اهلالك وحيرم االجتهاد على م بأنهعندئذ حيكم  عليه ان  :نقول

   نحو القضية احلقيقية يشرع حكمني ب
                                                                        أكثرالنجاة  أو أكثرهل اهلالك  ؟نكتشف بأن الواقع اخلارجي ما هو أن إثباتاعلينا من اخلارج  وإمناهذا ثبوتا  

ويترك عهدة ذلك على  )حيرز جناته رغم خوض الشبهات الدين ويستثين منه من أصولحيرم االجتهاد يف (يفيت  فقيه يف رسالته العملية أنيه الو على ذلك فللفق
منه  الدين وحيرم ذلك على من كان االجتهاد أصولجيب االجتهاد يف (او يكتب يف رسالته العملية على العكس وانه ، األوىلان رائ انه من الصورة  املكلف

يشخص  أن تقع عهدة املكلف وعلى)الدين  أصوليتخري املكلف بني االجتهاد وبني التقليد يف ( : يقول لو رأى التساوي أورائ العكس  إن )مظنة اهلالك
  اهللا تعاىل بإذن ! تتمة  واحلديث له،حالته 

  واإلشكاالت من الشبهات األخوةبعض ا ما ذكره ام، وسيأيت جواب هام جدا وسيال وسيوضح وجها جديدا لوقوع الكثري يف مصيدة الشبهات 
 ....شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين إنسنجيب عنها يف مطاوي البحوث ف

                                                             
  اواملوجه واملرسل   ١
  الشك ومنها الغالب وهذا مقصودنا يف املقاماالصل له معاين منها الظاهر ومنها مقتضى القاعدة ومنها االصل يف مقابل االمارة اي ما كان موضوعه  ٢
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