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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
(314) 

 ثمرات أخرى للتفريق بين المجتهد والمطّلع والعامي
إلشااارة إأ أربااا  اارات يف البفريااه بااني املبهااد وبااني املط لااا علااى الاادلي  وبااني العااا ي ا اا ، اسببب   

 ونضيف  رات أخرى:
ان املط لاااا وإن ك يجمااان  بهاااداي يصاااض أن يجماااون قاضاااياي، علاااى  بااا  عااادم اشااا ا  اال بهاااا  يف  ومنهبببا:

 القاضي، عجمس اجلاه  ا   فانه ال يصض نصبه على كال املبنيني.
أن للمط لا العم  باالظواهر وإن ك يجمان  بهاداي، عجماس اجلاها  ا ا ، أصولية،  ةوهذه الثمر  ،منها:و 

بيانه: ان املب  يف اآليات والروايات على تفجميك اإلرا ة اجلدية عان االسابعمالية والادأب والديادن والسا ة 
ده و قي اصاه خمص  علياه أو املنساو ، وفصا  القرآنية والروائية على ذكر العاام أو املطلاه أو ا جماوم أو املاورو  

واحلاااكم أو الااوار  عليااه أو ناسااوه عنااه، وحين ااذا: ال حملااون للعااا ي ا اا  أن يعماا  بعمااوم روايااة قرأهااا يف 
،  اا ام املبا  يف اآلياات  اا احبماال نساوها أن يعما  اااحا  الجمايف أو الوسائ   اثالي، أو بطالالقهاا، أو 

ن العم  بالظواهر للمط لا على املوصصات واملقيدات.. إخل وإن ك يجمن  بهاداي والروايات ذلك، وإمنا حملو 
 فيها كما أسلفنا بيان و ه البفجميك.

ان املط لا  رى حديث الرفا،  ون اجلاها  ا ا ، إذ ال حملارال إال بعاد الفبامل، باملباشارة، أو  ومنها:
رى حديث الرفا بعد الفبمل واإلالالع الواسطة، عن األ لة...، وبو ه آخر: ال شك يف  عذورية  ن أ 

عجمس  ن أ راه بدون إالالع فانه  ،ن ذا حي لجمونه قاصراي  على األ لة وعدم العثور على  لي  على البجمليف
 ر غ   عذور هذا.قص   

 الت سيم إنما هو بلحاظ الثمرة
اق  ان البقسيم إمنا هاو بلبااا الثمارة، ولايس تًاهياي، ولاذا  والحاصل: طلاه و ضااأل ألن م املاا  إأ  س 

ااأحجما اااي كجمااون املطلااه   نهمااا حجمماااي أو لجما  قلياا  مث  اارى تقساايم املااا  املطلااه إأ  ،ضاااألراي  ون امل طه 
 العانيهذه أو إأ كر وإأ  ارا و ا  ب ر.. إخل ألن هلا أحجما اي، وك يقسم إأ  ا  النهر واجلدول والببر، و 
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و ادنا أحجما ااي كثا ة للمط لاا غا  املبهاد يبميا  باه عان ، ويف املقاام اا إذ ليست هلا أحجمام خاصة ؛لكوت
 البقسيم إليه وإأ غ ه. فو بالعا ي، 

 والمشهور ي صدون من النظر االجتهاد ال اإلطالع
يقصااادون  ااان (النظااار   ،هلاااماملقابلاااة  والقاااائلني بااااألقوال ا مساااةان الظااااهر ان املًاااهور،  كمبببا سببببق:

 أصاااول الااادين وعااادم كفاياااة البقلياااد، وال يقصااادون باااه  ااار  هاااا ، عناااد حجممهااام بو اااوب النظااار يفباال 
ان  :بهاإلالااالع علااى الاادلي   ون ا بهااا  وقاادرة علااى الببلياا  واالساابنبا ، وياادل عليااه إضااافة إأ  ااا ساا
 لااذلك صااطلض النظاار عناادهم هااو اال بهااا  ال اإلالااالع علااى األ لااة  اان  ون ا اابال  امللجمااة، كمااا تًااهد 

النظااار وباااني البقلياااد يف فاااروع الااادين، و قاااابلبهم بينهاااا يف أصاااول الااادين، فاناااه   قاااابلبهم باااني اال بهاااا  أو 
ف غا  العقالئاي هااهراي كا  كال هام يف لبجمل اكالصريض يف وحدة  ع  اال بهاا  والنظار يف الباابني، و ان ا

باااب الفااروع علااى اداام أرا وا اال بهااا    النظاار عاان  لجمااة  ااا كاا  كال هاام يف باااب األصااول علااى اداام 
ا وا  ااان النظااار  ااار  اإلالاااالع علاااى األ لاااة، ويجمفاااي أن نسبًاااهد هناااا باااالعروة وحواشااايها، إضاااافة إأ  اااا أر 

 نقلناه عن الًيخ وكاشف الغطا .
أن يجمااون  بهااداي، أو  قل ااداي، أو ف يف عبا اتااه و عا التااه  جمل اا قااال يف املسااالة األوأ: (حملااب علااى كاا   

 .  بينهمامث  رى يف ك  املسائ  على البقاب  1(حمباالاي 
حماا   البقليااد و ااور ه هااو األحجمااام الفرعي ااة العملي ااة، فااال حملاارال يف أصااول الاادين، : (76 وقااال يف املسااالة

 . 2(ويف  سائ  أصول الفقه، وال يف  با ئ االسبنبا  
والحظ بع  تعليقات الفقها : (ال و ه لعدم  اوان البقلياد يف مجلاة  ان املاوار  املاذكورة، وعلياه ال باد  

ي ، ويبفر ع علياه  اوان البقلياد يف األصاول واال بهاا  يف الفاروع يف أعماال نفساه، وأ  اا غا ه فاال  ن البفص
 . 3(القمي حملون أن يقل ده؛ إذ املفروض أن  النبيجة تابعة ألخس  املقد ات. تقي 

                                                           

 1العاملياة ا قام،   هاا، إعادا   سسساة السابطني السيد حممد كاهم الطباالبائي الي  ال، العروة والوثقى والبعليقات علي  1(
 .227-222ص

 1العاملياة ا قام،   السيد حممد كاهم الطباالبائي الي  ال، العروة والوثقى والبعليقات عليهاا، إعادا   سسساة السابطني   2(
 .323-323ص

 .323املصدر: ص  3(
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ا كان املقل د أعرأل بجمل ياهتا  ن املبهد، نعم يف تطبيه تلك الجمليات على املوار  وتًوي صها يف و(ولرّب 
ا ال يابمجمن العاا ي  ناه، وال يعلام  اثالي أن  هناا حما   الوقاف الاالنم أو   قام العم ، كما يف قرا ة الصالة رّب 

 . 1(عًي الوص  كذلك، أو املد  الوا ب، فال  ناَص له حين ذا  ن البقليد يف هذا الفرض. املر 
ياااابمجمن  اااان اال بهااااا  فيهااااا (الظاااااهر  ريانااااه فيهااااا، باااا  يف  سااااائ  أصااااول الفقااااه أيضاااااي حملاااارال لااااو ك 

ناااي  نااه يف املسااائ  الفرعيااة لسااهولبها، بناا ي علااى كااون البقليااد هااو االلباا ام؛ باا   جماان  لصاعوببها، وكااان  بمجم 
القااول باجلريااان بنااا ي علااى اعببااار العماا  فيااه أيضاااي، بااان ياخااذ  اان املبهااد املسااالة األصااولية ويساابنب  اااا 

 . 2(اال بها  عم . عبد اهلل الً انال  املسالة الفقهية، ألن  األخذ يف  قام
(ال  انا  ن البقليد يف النباو والصارأل يف غا   اا يقاا يف الرياه االسابنبا  كصاي  العقاو  واإليقاعاات 
واألذان واإلقا ااااة والقاااارا ة، وكااااذلك ال  ااااانا  نااااه يف املوضااااوعات املساااابنبطة كالَصااااعيد والغنااااا ، وقااااد افاااا  

  سااائ  كثاا ة  ربوالااة باملوضااوعات املساابنبطة، فااطن  أ ل ااة البقليااد املصاانف وغاا ه يف هااذا الجمباااب وغاا ه يف
 . 3(جترال فيها وال يقدر املقل د على اسبنباالها غالباي. الًريعبمدارال 

(الظااااهر صااابة البقلياااد يف اجلمياااا إن كانااات هلاااا آثاااار شااارعية وعجااا  العاااا ي عااان  ركهاااا. الساااب وارال، 
المل أو  طلااه و ااه األرض، وإن ك يجماان بنفسااه  ااور اي املوضااوع املساابنب  كجمااون الَصااعيد هااو الاا اب ا اا

للبقليااد، ولجمن ااه باسااببباعه للبجماام الًاارعي الااذال هااو  ااوان الباايم م و.ااوه يجمااون  ااور اي لااه. النااائي . مجااال 
الدين الجملبايجماين، * الظاهر أن  املوضوعات املسبنبطة باعببار اسببباعها للبجمم الًرعي وكاون تًاويمل 

  3(للنظر واال بها  كنفس احلجمم يف كودا  ور اي للبقليد. آل ياسني  فاهيمها حمبا اي 
وسااوقها كلهااا يف كاا  املسااائ  (األحجمااام  البقاباا  بااني البقليااد واال بهااا  واالساابنبا إيقاااعهم   ًااهو وامل

 .الفرعية العملية، أصول الدين، أصول الفقه،  با ئ االسبنبا ، املوضوعات املسبنبطة..  بعصا واحدة
 ن مسألتان: الت ليد وعدمه والعلم وعدمهال واني

                                                           

 .323املصدر: ص  1(
 .322، صاملصدر  2(
 .326-327املصدر: ص  3(
 .326-327املصدر: ص  3(
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ها ااي يف تًاويمل حما  النا اع ناذكره ملوضاوعيبه وملاا فياه وقد  ،  ان  هاة أخارى،ذكار يف القاوانني  طلباا ي
 وساقوا الببث كله على املبهد واملقل د. أو أمهلوه، ال  املط  عن   ن الداللة على  ا ا عيناه،  ن ادم غفلوا

  ن: الب قليد يف أصول الد ينقال يف القوانني: (قانو 
مث قاال: (وااذا يظهار لاك الفار    1( املًهور عدم  اوان الب قلياد يف أصاول الاد ين، و قيا  ااوان البقلياد

 :هنااملسالبني املبداولبني   بني هاتني
 إحدامها  وان الب قليد يف األصول، وعد ه.

قاد حملاا ا الن ظار وقاد  . والثانية:  وان االكبفا  بالظن  وعد ه، إذ قد ال حيصا  باالن ظر إال  الظان ، فاالظن  
ينفك  عن الب قلياد يف الب فاصاي  وخصوصاي ات املساائ ، وإن أ جمان حصاوله باإلمجاال، فايمجمن القاول بعادم 

 . 2( وان الب قليد  ا االكبفا  بالنظر املفيد للظن  يف بع  األحيان 
 التعليق: واالجتهاد أو اإلطالع

اها، إ ا غفلة عنها أو رفضاي هلا إذ  الرحنوكما ترى فقد أمه  صاحب القوانني املسالة الثالثة اليت  أقول:
 كان حملب القول بعد  سالبيه:

  وان االكبفا  بطقا ة الدلي   ن غ  ا بها  وال تقليد حم . فبدبر  يداي. الثالثة:
 ههنا  سالبني والنسبة بينهما العموم  ن و ه، ومها: أن   :رىبعبارة أخوتوضيض كالم القوانني 

 انه ه  يجمفي الظن يف أصول الدين أو حملب حتصي  العلم واليقني؟ -1
 انه ه  يجمفي البقليد فيها أو حملب اال بها ؟ -2

لاام ،   اان و ااه: إذ قااد حملبهااد فيبصاا  علااى الظاان (وهااذه  ااا ة افاا ا  اال بهااا  عاان العبينهمااا والنساابة 
 .؟طاكما هو كذلك يف الفروع، فه  حملب عليه أن ي يد النظر كي يص  إأ الق

كمااا قااد يقلااد فيصاا  إأ العلاام (وهااذه  ااا ة افاا ا  البقليااد عاان الظاان  فهاا  حملااب (العلاام عاان ا بهااا   
 .العلمأو يجمفي اال بها  وإن ك يفد العلم؟ أو يجمفي البقليد إذا أفا   ؟ماعوهي  ا ة اال بخاصة 

 هائي: مساواة االجتهاد لل طع و...الب
                                                           

 .321ص 3امل نا أبو القاسم القم ي، القوانني ا جممة يف األصول، إحيا  الجمبب اإلسال ية ا قم، ج  1(
 .322-321املصدر، ص  2(
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الاذال سااوى باني اال بهاا  والعلام وباني البقلياد  (قاد  سارمها  علاى الًايخ البهاائي ناه اي ر   وذلك كلاه 
يف آخر الجمالم على  وان الب قليد يف األصاول و   على هذا، فقول ا ق ه البهائي  (ركه الل ه (و قال: والظن 

فال حملون الب قليد، و  -يع  إن قلنا باش ا  القطا - الن  اع يف اش ا  القطاعد ه، أن  هذا الن  اع ير ا اأ
 . 1(إن ك نق  باش االه و اكبفينا بالظ ن  فيجون، ال خيلو عن تا    

، خر اااات الفااااروع  2(املياااد  يف نبااادة األصااااول: (وللثاااااين: ذم  البقلياااد يف الجمباااااب كاااالم البهااااائي و 
  فَباعلَلمل َأنهبهال ال إهلبَه إهاله اللهبهال لقولاه تعااأ: ( على النيب    3(ب النظرفبقيت االصول، وإحملا  3( باإلمجاع

صااااول الاااادين، اعلااااى و ااااوب العلاااام ب  7(اإلمجاااااع، و  2(  فاال  ااااة أوأ، أو للباسااااي11(سااااورة حممااااد: اآليااااة 
 . 1(، وا روج عن البقليد 8( جلوان الجمذب، وا بماع النقيضني  6(البقليد ال حيص لهو 

، واالكبفاااا  بالًاااها تني اعبماااا اي علاااى  اااا تًاااهد باااه عقاااوهلم، و يااان عناااد  10(وو اااوب النظااار نا عقلاااي 
،  1( اجلدال، وعدم النق  واإلل ام لوضو  األ ار عنادهم  ، والنهي للصبابة عن 11( العجائ   ن كالم سفيان

                                                           

 . 322ص 3امل نا أبو القاسم القم ي، القوانني ا جممة يف األصول، إحيا  الجمبب اإلسال ية ا قم، ج  1(
 .332انظر: داية االصول:   2(
م االعبدا  خبالأل  علاوم النساب، وإال  فااحللبي ون  ان أصابابنا علاى عادم  اوان البقلياد  طلقااي، ساوا  االصاول نظراي إأ عد  3(

 والفروع.
 .332انظر: داية االصول:   3(
 وا ب على اال  ة. يع  إن  نعت األولوي ة فالباس ي به   2(
ا يعلم ا ه   ن غا ه باالنظر و االسابدالل، ألن  اإلمجاع واقا على حترمي تقليد غ  ا ه  ملا ال يس ن  ن ارت  7( جمابه ا طا، و إمن 

 و إذا صار  سبدال ا بنا كونه  قل دا.( العضدال 
 أال ال حيص   العلم، و اسبدل  عليه بثالثة و وه.  6(
 .332أال لو حص  العلم بالبقييد حلص  العلم حبدوث العاك، و قد  ه  ثال ملقل د الطائفبني. انظر: داية االصول:   8(
ا حيص  العلم إذا علمنا صد  املقل د بالبنا  على املفعول، و علمنا بصدقه ال يجمون إال  عن  لي ، و إذا علم صدقه   1( ألن ه إمن 

اا حيصا  الظان   بالدلي  ك يجمن العم  بقوله تقليدا، و قد يرى أال  ريان  ث  هذا الادلي  يف البقلياد يف الفاروع باان يقاال: إمن 
 ل د و هن  صدقه ال يجمون إال  عن  لي . انبهى، فال تغف .إذا هن  صد  املق

 .332هذا شروع يف اجلواب عن أ ل ة ا صم، و هذا عم ا قالوه  ن ل وم الدور. انظر: داية االصول:   10(
فاال حا اة إأ  علاه  ان   --أال ليس حديثا، فال اعبما  عليه، و ال خيفى أن   ا صدر عن تلك العجون نوع اسابدالل،  11(
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اا هاي فيماا تار   باه الًابهة، واملظن اة  1( عندهم ،  ا قل ة الًبه، وأغمضي ة  ا تطم ن  به النفس ممنوعاة، با  إمن 
، أو ينبهي إأ ناهر، ويل م ا ذور  ا نيا ة احبماال كذباه، والر اوع إأ املعصاوم  رال يف املقل د فيبسلس جت

 ليس تقليداي، واألوقعي ة يف غ ه ممنوعة، والسسال عن بًري ة األنبيا  السابقني.
إثباتااااه هااااذه خالصااااة أ ل ااااة الطاااارفني، وللببااااث يف أكثرهااااا  ااااال، وإأ اشاااا ا  القطااااا ير ااااا الجمااااالم، و 

 . 2( ًجم ، وبالل ه االعبصام 
علاى اال بهاا  فيهاا، وهاو و اوب وال خيفى ان بع  أ لبه إمنا تدل على لا وم اإلالاالع علاى األ لاة ال 

 ا ل  الذال وقا يف كالم الجمث ين.
*  *  * 

عا  الر اوع لجمباب الرواياات، وكياف  عن بع   ا قاله بع  االخبارية يف تقليد املعصوم  قح    -
 ( ر بان . ؟؟ واضف على ذلك ر اي آخرذكرناه يف املط لا ر اي عليه   ا يًجم  
ا  توسااعة كباا ة علااى املجملفااني يف  سااالة و ااوب املعرفااة يف أصااول اببجمااار القساام الثالااث (املط ل اا فببي -

 الدين. أوضض ذلك. ( ر ة .
كرناهاا يف هاذا  دوالي بفوار  املبهد عن املط لا عن العا ي، على ضو  الفارو  السابعة الايت ذ  اكتب -

  . ر بانالدر  وسابقه، وأضف هلا ثالثة فرو  (
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
َهاجال الصَُّلَحاءه،  :قال اإل ام الباقر  نبل َنلبهَياءه، َومه َي َعنه اللمالنلَكره َسبهيلال األل َملَر بهاللَمعلرالوفه َوالنبههل إهنه األل

، َفرهيَضٌة َعظهيَمٌة بهَها تبالَ ا َرلضال ، َوتبالَردُّ اللَمظَالهمال، َوتبالعلَمرال األل بال لُّ اللَمَكاسه ، َوَتحه ، َوتَألَمنال اللَمَذاههبال مال اللَفَرائهضال
َملرال  َت هيمال األل َعلَداءه، َوَيسل     َويبالنلَتَصفال مهَن األل

  .22ص 2الجمايف: ج(
                                                                                                                                                                                                                       

 سفيان، و حجماية  والاا  ًهورة. كالم
 ألن  العقلي ات الرقها واضبة، و أذهادم صافية خبالأل  سائ  الفروع فطن  الرقها نفسي ة هنا ي ة  بفاوتة.( ش   1(
 .178-176الًيخ البهائي، نبدة األصول، الناشر:  رصا  ا قم املقدسة، ص  2(
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