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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(311) 

 المكلف إما جاهل وإما مطّلع وإما مجتهد :التقسيم الثالثي
ثالثققة أن املكلققي ينقسققم إج هققو التحقيقق ، الققصل بصققىل بققه إج يفصققيىل لديققد يف ملسققةلة ولققوب املعر ققة،  ان  ثممم 
 :هدتاجملو اهىل اجلبني ة حاصرة ثنائي تسلع وجمتهد، وليلاهىل وملط  أقسام: 
 .وملن يعر ه دون أن يعرف الدليىل ،كممان: ملن ال يعرف احلقس اجلاهىل أملا 
 .يىل أيضا  و ملن عرف الدله لع ط  املوأملا 
والتهقاد،  قان ملعر قة القدليىل أعقم ملقن االلتهقاد إا االلتهقاد مللكقة  كقن استنباط ملن عر ه عن  هو اجملتهد وأملا 

كان جمتهقدا   أال   كم  على ح الدليىل )أو حىت األدلة(هبا االستنباط واالستدالل والرد واملناقشة، وليس كىل ملن عرف 
ملققن عر ققه وعققرف دليلققه وهققو ملققاال  صققحيحة  رارة،  ابققه  وأن  هققىل االستصققحاب  هققو لاملققا هققو يققرأ أن ملققن ر يعققرف 

وإال لكققان كققىل ملققن قققرأ الرسققائىل بققىل املعققار جمتهققدا  حيقق  علققم ملنققه ان دليققىل أيضققا ، لققيس هاهققىل لكنققه لققيس جمتهققدا  
 .حجية االستصحاب هو صحاح  رارة أو هو بناء العقالء ملاال  

 ابه يصح سقل  اجلهقىل عنقه  لفاضىل ملتوسط بني اجلاهىل واجملتهدااملط لع الصل  كن ان بعّب  عنه ب واحلاصىل: ان  
 .وال يصح إثبات االلتهاد له

 ثمرات تثليث األقسام
 التفري  بني العاملي واملطلع واجملتهد كارية:يالي  األقسام و  وثمرات

 العامي ال يمكنه االحتياط عكس المطّلع
 ،يقاطأو ألبقه ققد يكقون االحتيقاط يف يقرت االحت تقهفيبكي ان  العقاملي كاقريا  ملقا ال  كنقه االحتيقاط، للجهقىل ومنها:
كوبققه ملققن ملققوارد االحتيققاط يف يققرت  ققان  جمتهققدا ، يوقققي علققى كوبققه ملققن دون  حيقق   كنققه االحتيققاط لققع،ط  عكققس امل

 ا .ولو عر ه لصار ملطلق ، عادة،يعر ه املطلع دون اجلاهىل قد االحتياط أو ال مما
 .ط ملطلقا ، دون اجلاهىل  ابه كاريا  ملا حيرم عليهواحلاصىل: ان للمط لع ملطلقا  أن حيتا

 نظر المطّلع حجة دون الجاهل
، عكقس اجلاهقىل ا،قو، وققد  ا قىل لقه املسقتنبطةان بظر املط لع حجقة لنفسقه، بقىل ول،قري ، يف املوضقوعات  ومنها:
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قققي علققى كوبققه جمتهققدا ، بققان املط لققع علققى األقققوال يف األعلققم واملبققامي، كاققريا  ملققا  كنققه يشقق ي  األعلققم، ملققن  ققري يو 
يصققدع عليققه ابققه أهققىل خققّبة، ملطلقققا  أو يف اجلملققة،  ،لققعاملط  وقولققه حجققة ألبققه، أل عكققس اجلاهققىل العققاملي ا،ققو، 

عكس العاملي ا،و، وال ينحصر أهىل اخلّبة يف اجملتهد  من اطلع على املبامي يف األعلم وان ملنها ملاال  األكار دققة 
واألشقبا  والنظقائر،  ابقه علقى هقصا املبقا أو اات  كنقه، كاقريا  ملققا، أن  والقواعقد دارتأو يشققيقا  أو األكاقر إحاطقة باملق

  ري .يف  ي ز األعلم ملن  ري ، وإن ر يكن جمتهدا  يف حتديد املبا وال 
 وللمطّلع تطبيق القواعد الفقهية دون الجاهل

يضقمن وقاعقدة ملقا ال يضقمن، ه، كقاعقدة ملقا ان املط لع  كقن إيكقال يطبيق  كاقري ملقن القواعقد الفقهيقة إليق ومنها:
يطبيقهققا حينئققص  ان يعطققى القاعقدة ويفهمهققا  ابققه  كنققه  كاققريا  ملققا يكفققيعلققى االلتهققاد  يهقا بققىل   هققا يملقن  ققري يوقققي 

علققى مجيققع أو بعققو صقق،ريااا، عكققس العققاملي ا،ققو الققصل ال يفهققم عققادة القاعققدة ولققو  همهققا ملققا أملكنققه، عققادة، 
 هققابيقعققدة ويطلقاا  هققمواحلاصققىل: ان ملقا ورد ملققورد الضققرر،  (ال ضممر )اب  وكعققدم ر ققع حققدي  يطبيقهقا، كاملاققال السقق

 هلا  ري ملوقوف على االلتهاد ملن لهة، كما ابه مما ال يتيسر للعاملي ملن لهة أخرأ.
 الدليل في العقائد، وال يتعين االجتهاد معرفةكفي تو 

ولققوب أن إج رأل لديققد وهققو بققان يقققال بعر ققة بةصققول الققدين يف ملسققةلة ولققوب امل يصققاراملقققام: إا قققد  ومنهمما:
عققدم كفايققة التقليققد، بعبققارة أخققرأ: قققد يفص ققىل بققان العققاملي ويقققال ب، عققن التهققادن كققييكققون عققن اسققتدالل، وإن ر 

 علمققه هبققا بققىل عليققه املعر قة، وان املط لققع علققى األدلققة بققرلء الصملققة وإن ر يكققن مبجققرد التقليققد ا،قو لققيس بققرلء الصملققة
ملاققال املط لققع علققى دليققىل االستصققحاب والقققارا للمعققار أو الرسققائىل  ابققه ملطلققع  ملققا سققب  ملققن ويوضققحه ،هققادعققن الت

أعلى ملريبة ملن اجلاهىل دون شك، كما يوضحه ملاال الطال  يف كلية الط   ابه ملطلقع لكنقه عقادة  وهو ري جمتهد 
 ملن العاملي ا،و بالبداهة.. يبة  أعلى ر وملع الك  هو  ري جمتهد، 

ويف املقام: ققد يققال: بولقوب إطقالك املكلقي علقى دليقىل أو أكاقر، ملقن  قري ان يلقزم كوبقه جمتهقدا   يقه وملقن دون 
اطلقع علقى القدليىل  هقو ققد ه ملقادام ابقب، وال جمقال للققول التهقدون أن يعرف دلقيال  ملقن أد املسةلةأن يكفيه التقليد يف 

 إاا أردت التمايققىل مباققال ملققنليىل جمتهققدا .. أال يققرأ، إا سققب  ان االلتهققاد مللكققة ولققيس كققىل ملطلققع علققى الققد  تهققدجم
)سقورة األببيقاء:  َلْو كاَن فيِهما آِلَهٌة ِإالَّ اللَّمه  َلَفَسمَدتااملقام، ابه لو اطلع على أن دليىل وحدابية اهلل يعاج هو: 

 عقققن أبسقققط حقققىت ،، رمبقققاالقققك حاصقققال  علقققى مللكقققة الكقققالم واالسقققتدالل واجلقققوابمبجقققرد (  ابقققه ال يكقققون 22اآليقققة 
، أو هققي دليققىل علققى وحدابيققة قققومبققصلك الشققبهاتف  مققاال : هققىل اآليققة دليققىل علققى وحدابيققة والقق  الولققود كمققا قققال 

قققوم، والاققامي أعققم ملققن األول إا قققد يكققون، إلسقق  الفققر  والشققكال، اخلققال  واللققه املعبققود بققصلك اخلققال  كمققا قققال 
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تعقددا ، وعلقى أل  قان اجملتهقد هقو القصل  كنقه اجلقواب عقن واحدا  لكن يكون وال  الولود،  ري اخلال  بالفعقىل، مل
 الشبهات دون جمرد املط لع على الدليىل.

 المسألة غير منقحة لدى القوم، وهناك خلط
عر ت الك عر ت أن املسةلة  ري ملنقحقة يف كقالم الققوم، وأن هنقات خلطقا  ققد حقدط بقني املط لقع واجملتهقد،  إذا

بققبعو األدلققة الدالققة علققى ولققوب الطققالك عليققه وأن بعضققهم صققرح بتعققني  االلتهققاد يف أصققول الققدين لكنققه اسققتدل 
كاشققي ال،طققاء والشققي   الشققي   راتأوال  بعققو عبققاعلققى األدلققة، ملققن  ققري أن يققدل علققى ولققوب االلتهققاد.. ولننقققىل 

اخللقققط بمقاملقققة دليقققىل يفيقققد لقققزوم حتقققق  ليتضقققح  مالابعقققو اسقققتدالثابيقققا  بقققني األملقققرين ل لننققققىل  وار  ر يفققق مأنقققليتضقققح 
 الطالك واالستدالل به على لزوم االلتهاد.

ملطلقق   واألقققوال املسققتفادة ملققن يتبققع كلمققات العلمققاء يف هققص  املسققةلة، ملققن حيقق  ولققوب: )الشققي   قممال
 املعر ة، أو احلاصلة عن خصوص النظر، وكفاية الظن ملطلقا ، أو يف اجلملة، ستة.

يتمققات  ملققن عطقي البيققان والظقاهر ملنققه وملقن  (2)ابقهوالظققاهر  (1)األول: اعتبقار العلقم  يهققا ملقن النظققر واالسقتدالل(
اد ال جمققرد الطققالك وملعر ققة سقائر األقققوال ابققه يريققد بقه االلتهققعنققد بقلققه كالملقه، خاصققة مبالحظققة املقابلققة ملقع التقليققد 

أدلتقه وأدلتقه املشقهور بعقو ورد عليقه أن الك  من أراد   من التقليد املصطلح يقابىل االلتهاد املصطلح الدليىل  قط،
يقدل علقى ولقوب  ملقن دون أنيقدل علقى ولقوب جمقرد الطقالك علقى القدليىل  إمنقاأقاملها على ولوب االلتهاد اليت 

 عن الهاد. االستدالل
ول  عليقه البيقان   أل الطالك على الدليىل أو العكس، الل،لتفكيك )النظر، أل االلتهاد، واالستدا وإن أراد

 .كما ول  عليه يفكيك األدلة
: )أملا حكمقه التكليفقي،  قال ينب،قي التةملقىل يف عقدم لقوا  اقتصقار  علقى العمقىل بقالظن،  مقن الشي   وقال

ملقع  -ات اهلل عليهم  ال جيو  لقه االقتصقار،  يجق  عليقه أو بمملاملة أحد ملن األئمة صلو  ظن بنبوة ببينا حممد 
ن بعقو أدلقتهم ال ملقا سقب  ملقن أ من قصقد االلتهقاد، كمقا هقو الظقاهر، ورد  (3) يادة النظر( -التفطن هلص  املسةلة 

لكنققه  ققري ملبققني يف  صققح  يمققا بققرأ علققى األدلققة الطققالك جمققرد وإن قصققد  ،ليىليققدل إال علققى لققزوم الطققالك علققى الققد
  تلي عبارايه.بىل الظاهر ابه خمالي ملبا املشهور ما ابه مل،اير ملكالمله ك

 :لو أو استدل به على كفاية التقليد يف العقائد و والصل  كن أن يستدل به : )وقال كاشي ال،طاء 
                                                           

 .553ص 1الشي  ملريضى األبصارل،  رائد األصول، جممع الفكر السالملي ق قم: ج (1)
 )عطي االستدالل على النظر(. (2)
 .565ص 1قم: ج الشي  ملريضى األبصارل،  رائد األصول، جممع الفكر السالملي ق (3)
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باطققىل ألن  وولققوب النظقر شققرعا   .ن حرملققة التقليقد وعققدم كفايتقه إمنققا هقو ملققن لهققة ولقوب النظققر شقرعا  أ :أحقدها
ملوققوف علقى ثبقوت الشقرك  لقو ثبقت الشقرك بقالنظر دون  قري  لتوققي ثبقوت الشقرك  نظر واالسقتدالل شقرعا  ولوب ال

يقراد بقه االلتهقاد القصل والقدليىل أن النظقر واالسقتدالل  ،ليقدوالشقاهد ان املقدعى كفايقة التق (1)النظقر دون  قري (  على
ه حسققق  يقسقققيمنا الاالثقققي  قققان عقققدم ولقققوب ققققد اعتقققّب بقققاطال  )بقققدليىل القققدور املقققدعى(  ابقققت كفايقققة التقليقققد، ملقققع ابققق

 . قط االلتهاد أعم ملن كفاية التقليد ا،و إا قد جي  عليه الطالك وملعر ة الدليىل
كان يكتفي يف السالم بالشقهاديني ملقن دون يكليقي   : )إن النيب ملاال   ويؤكد الك كله استدالالام  منها

 املسلم باالستدالل و النظر.
ل علقققى اكتفائقققه بالتقليقققد  والقققك ألن شقققهادة التوحيقققد يقققدل عليهقققا ملقققا هقققو املريكقققز يف ولوابقققه: أن القققك ال يقققد

األاهققان ملققن الققدليىل المجققان، وهققو أبققه لققو كققان  يهمققا آهلققة إال الل ققه لفسققديا، وشققهادة النبققوة يققدل عليهققا املعجققزات 
االلتهاد وأملقا القدليىل  قال يقدل املدعى هو ولوب  ألن (2)املتوايرة واآليات البينة  ليس الك إقرار ويدين بال برهان(

على أكار ملن لزوم الطالك،  من ملعر ة القدليىل المجقان وملعر قة اآليقة وبرهانقا أعقم ملقن املقتالت امللكقة والققدرة علقى 
 االستنباط وااللتهاد.  تدبر ليدا .

*  *  * 
 أخرأ بني املط لع والعاملي اجلاهىل ا،و.مثرات و وارع ثالثة  اذكر:

هقققىل هنقققات  قققرع بقققني العقققاملي ا،قققو وبقققني املط لقققع )الفاضقققىل( يف املوضقققوعات الص قققر ة أيضقققا  أو الفقققرع  سممم:ال: -
 خاص باملوضوعات املستنبطةف

 هىل جتد رواية يعضد ملا ادعينا  ملن يالي  األقسامف -
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

يَا أَبَا َخاِلٍد ِإنَّ َأْهَل َزَماِن َغْيَبِتِه الكابلي: قوله يف حدي  خماطبا  أبا خالد  رول عن الملام  ين العابدين 
ْعطَاه ْم ِمَن اْلع ق وِل َواأْلَفْمَهاِم اْلَقائِِليَن بِِإَماَمِتِه َواْلم ْنَتِظرِيَن ِلظ ه و ِِه َأْفَضل  َأْهِل ك لِّ َزَماٍن، أِلَنَّ اللََّه تَمَعاَلى ِذْكر ه  أَ 

َن ِبِه اْلَغْيَبة  ِعْنَده ْم ِبَمْنزَِلِة اْلم َشاَهَدِة، َوَجَعَله ْم ِفي َذِلَك الزََّماِن ِبَمْنزَِلِة اْلم َجاِهِديَن بَميْ َواْلَمْعرَِفِة، َما َصاَ ْت 
اً َوَجْهراً، بِالسَّْيِف، أ ولَِئَك اْلم ْخَلص وَن َحّقاً َوِشيَعتم َنا ِصْدقًا، َوالدَُّعاة  ِإَلى ِديِن اللَِّه ِسرّ  َيَدْي َ س وِل اللَِّه 

 (.313ص 2االحتجاج: ج)    : انِْتظَا   اْلَفَرِج ِمْن َأْعَظِم اْلَفَرجَوقَاَل 
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