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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
(386) 

 إشكاالت وأجوبة
بدليل صحة احلمل وعددم صدحة السدلغ وذدك  لدش، فت دمله  ومعرفة   املختار أن )العلم عن تقليد( علم   أن   سبق

مدددعي لدد وم  وعلددى، اآليدداو والروايدداو الدالددة علددى ومددوب العلددم واملعرفددة وا قددرار وال ددها.ة وا سددالم وا  ددان    إخ
 أن يقيم الدليل، وستأيت أ.لتهم ومناق اهتا  ،االمتها. مثالا  ،العلم عن طريق خاص

، ال بدد مدن ا مابدة عدن األسدالة وا  دكاالو الدا أور.هدا والددليل عليدهموضدو  البحد   يرتفع اللدب  عدنلكي و 
، فال يبقدى ادال للي.يدد دليلالوا  عان، فيما نرى، بعد. من الطالب الكرام، إ  باجلواب عنها يتم تصور املوضو  

 ظاهراا 
 قد يكون طريقاً إليه لكنهليس علماً، التقليد 
اك أعمددى يقصددد )رمبددا هددلا التمثيددل يقددرب املقصددو. مددن أن التقليددد نفسدده لددي  علمدداا، لنفددي  أن هندد فقددد قيدد :

 البصددكر  ،املسددكيف قدد قلددد األعمدى بده يف الطريددق ف فسددارمكانداا معيندداا وهدو ال يعددري الطريدق فلددو سدلم يددد  بيددد بصدك 
 (1)ال باملعلوم باللاو وال املعلوم بالعر ( ،العلم بالطريق بللش حيصل لهوكما نرى فانه ال 

أن االمتهدددا. لدددي  علمددداا إ  ، كمدددا ومل يكدددن  لدددش هدددو املددددعى لدددي  التقليدددد علمددداا .ون  دددش والجدددواأ: أواًل:
السددتنباا احلكددم ال ددرعي( واصددطالحاا: امللكددة الددا يقتدددر  ددا علددى اسددتنباا  :االمتهددا. لًددةا بددلل اجلهددد )ويف املقددام

  فهدو ((2)عن )العلم عن تقليددالكالم وإمنا األحكام الكلية من األ.لة ال رعية، وال  يء منهما بعلم كما هو ظاهر، 
)الظدن عدن امتهدا.( فكدل هدو كدالكالم  ((3))الظدن عدن تقليددكمدا ان الكدالم عدن ا.(  كالكالم عدن )العلدم عدن امتهد

مددن االمتهددا. والتقليددد طريددق إو الظددن أو العلددم، فمددور. الكددالم هددو أن التقليددد لددو أورجم العلددم فهددل هددلا العلددم ادد ى 
أن  بددالواقع العلددمر  ومدد ل لللمددة يف أصددول الدددين، كمددا هددو ادد ل ومدد ل لللمددة يف الفددرو ل أم ال بددد ملددن أور دده التقليددد  

ال بدد للمتتهدد أن ير دد و.عدوى انده ، بنحو املوضدوعية آخر للنظر بدعوى وموب   وال جي ؤ  هلا العلم ضاا،جيتهد أي
                                                           

واملعلدوم بدالعر   ،ديده، ال بصدورة أخدرىإ وإال للد م التسلسدلاملعلوم باللاو هو الصورة اللهنية فاهندا معلومدة لسنسدان بنفسدها وهضدورها ل (1)
 هو األعيان اخلارمية إ  يعلم  ا ا نسان ع  صورها املنطبعة يف اللهن 

 العلم احلاصل من التقليد أي  (2)
 الظن احلاصل من التقليد أي  (3)
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إقامة ومن من النظر لش هلا العلم بل ال بد  شالعامي العامل بأن اهلل واحد، على الفر ، عن تقليد إو أنه ال يكفي
 (1)األ.لة على ما علمته، بوموب استقاليلل

 قسمان، وقول المجتهد مرآة للمقلد يرى بها الواقعالهداية 
)العلدددم عدددن تقليدددد( مدددا فدددر  يف  اهلدايدددة قسدددمان: إراءة الطريدددق وا يصدددال للمطلدددوب، ولدددي  املقصدددو. مدددن ثانيددداً:

ورمبدا حدال ال وهدم  لده بدالواقع إ  مل هد   بده السؤال من )لو سل م يد    ( فانه ال علم له حينادل  بالبداهدة بدل وال ظدن
 :أو احتمال، أي لي  املقصو. ما يناظر ا يصال للمقصو. بل املقصو. ما ينداظر إراءة الطريدق، واملطدابق للمددعىله 

ألعمددى بددللش لقطددع حصددول الفرضددنا فلددو إو مهددة اليمددني، اندده لدده عددن الطريددق فقددال  مددا ا إ ا سددأل األعمددى البصددكر 
 للواقع، فانه علم .ون  ش وإن حصل عن تقليد مطابقة خ    ناوفرض

  العلم تارة حيصل باملبا رة وأخرى بالواسطة بعبارة أخرى:
، فاجملتهددد الددلي وصددل إو العلددم عدد  االسددتدالل عدد  املددرآة وأخددرى مددن .وهندداالعلددم أحياندداا يكددون ثالثددة: بعبددارة 

هددلا  ( واملقلددد الددلي قطددع مددن كددالموهددي االمتهددا. واسددطة العل ددة املعدددةعلمدده ب )وإن كددانواالمتهددا. عددامل ال بواسددطة 
مبدا وصدل إليده )كمدا لددو قطدع مدن كدالم مقل دد  أن اهلل واحدد وأن ا مددام علدي )عليده السدالم( هدو ا مددام األول  اجملتهدد

  ع  مرآة اجملتهد بتلش احلقائقعامل وأن األئمة األربعة ع ر )عليهم السالم( معصومون( 
عدن مدرآة اتهدد  فكمدا أن الدلي يبصدر حاصدل لده عن امتها.  وعلم املقلدد لده حاصل جملتهد ا علمرابعة: بعبارة 

 ال ترة مبا رة بعينه اجملر.ة عامل  ا، كللش اللي يبصرها ع  املرآة عامل  ا 
لنفددر  أننددا أمددام مسددألة مديدددة ال نعددري حكمهددا مددثالا حكددم التعامددل بددالعمالو ظهددر اجلددواب عددن ) وبددكل 
اجملتهددد ينظددر يف األ.لددة فمددن خددالل النظددر يف األ.لددة ان مث  ،حالددة ال ددشلل ددخ    يف البدددء تعددر فاندده ا لكيونيددة 

حيصددل لدده العلددم بدداحلكم )مددثالا اجلددواا أو عدددم اجلددواا( فددالنظر هنددا صددار طريقدداا لتحصدديل العلددم، فهددل التقليددد طريددق 
 للعلمل( 
 دددا، فبحددد  عدددن ويوضدددحه: ان اجملتهدددد لدددو أرا. اسدددتنباا حكدددم الطدددال   ال ،انددده طريدددق مدددرآيت للعلدددمال ريدددب إذ 

 واللفد  ،السدالم  عليهمدا أحدداا عدن ارارة صدحيحي  ففدي ،وروايدةا  قيدل بدل ،عمالا  الروايتني أ هر)ومد أن فالرواياو 
 (2))(3)َواِحدَدة   ِهديَ  :َقالَ  ؟طَاِهر   ِهيَ وَ  َأْكثَدرَ  َأوْ  َواِحد   َمْجِلس   ِفي َثاَلثاً  اْمَرأََتهُ   طَلَّقَ  رَُج    َعنْ  َسأَْلُتهُ  منهما لألول

فانه قد يظن حينال  باحلكم ال رعي وقد يقطع بده، والعل دة املعدد ة للظدن امتهدا. ، فكدللش حدال مقلدد  لدو سدأله عدن 
                                                           

 لو كان طريقياا، لكان إجيابه يف العامل لًواا أو طلباا للحاصل إ   (1)
  70-70ص 6جالكليين، الكايف، ال يخ  (2)
  147-146ص 33مواهر الكالم: ج (3)
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احلكم ال رعي هو أهنا تقدع واحددة، فلدو ظدن بده املقلدد أو قطدع، كدان ظانداا أو  ل إناحلكم ال رعي للطال   ال اا فقا
اتهد ، وأوضح منه ما لو قطع اجملتهد أن حكم ال دش بدني الدثالجم واألربدع هدو قول ع  مرآة عاملاا باحلكم ال رعي 

د  فقطددع بدداحلكم، كددان والصددالة ركعددة مددن قيددام احتياطدداا أو ركعتددني مددن ملددوق، فدد  ا أخدد  بدده مقل دد األربددعلبندداء علددى ا
طريقاا إو علمه به، وال فدر  بدني العلمدني مدن حيد  بللش قلد  ملباحلكم، وكان إخبار  هو امتها.  طريقاا إو علمه 

ة املعددد ة لل دديء ال تدددخل يف حقيقتدده العل ددالتامددة فكيدد  ب اهتمددا لفددر  مطابقددة كليهمددا للواقددع، وقددد سددبق أن العل ددة 
فالعلم علدم مدن أي طريدق حصدل بدل حدال  خارمة عن حقيقة ال يء، وعليه: إ  العلة الفاعلية كالعلة الًائية وماهيته

 لو حصل من طكان الًراب ومريان املي اب فانه علم ما.ام مطابقاا للواقع 
 العلم، سابق رتبة على البحث حقيقةِ  تحقيقُ 

 ا  عان بالنسبة( أو )وقد يقال: جيغ قبل  لش أن حيد. مقصو.نا من العلم فهل هو االنك اي  وقي :
 العلم: القطع المطابق للواقع، وال تهمنا حقيقته الجواأ:

را. بددالعلم: )القطددع املطددابق للواقددع( وال يهددم بعددد  لددش كددون حقيقتدده مددا ال وأهنددا كيفيددة نفسددية أو املددوالجددواأ أواًل: 
إضددافة أو انفعددال أو إضددافة إ ددراقية أو ذددك  لددشل أو انك دداي أو إ عددان بالنسددبة، كمددا قددال املعددي ، فاندده علددى كددل 

  للواقع فر  إصابة رأيهعلى   يف  لش سيان، األقوال يف حقيقته فانه قطع )أي م م( مطابق للواقع، واجملتهد ومقلد
علدددى فدددر  )اجملتهدددد انك ددد  لددده الواقدددع  نومدددع قطدددع النظدددر عدددن  لدددش، فلنفدددر  أن العلدددم انك ددداي، فددد  ثانيددداً:

، كمدا سدبق، وكدللش ا  عدان بالنسدبة امتهدا. مقل دد ا صابة( ع  آلة االمتها. ومقلد  انك   له الواقدع عد  مدرآة 
 عن بالنسبة عن امتها. أو تقليد ( فانه قد يلاا إ ان ولي  علمعلى انه )

 من العلم عن تقليد، تقليد المجتهد الجامع للشرائطالمقصود و 
أن املقصددو. مددن )العلددم عددن تقليددد( هددو العلددم عددن تقليددد اجملتهددد اجلددامع لل ددرائ ، فددال يعددي  بددأن التقليددد  بقددي:

، كمددا كددان  ددأن امل ددركني( ال انك دداي فيدده وال مثلدده واالبددن العددامي ألبيدده العددامياألعمددى )كتقليددد اجلاهددل جلاهددل 
 مطابقة، إ  نقول:

فيما لو كان قطعه مطابقاا للواقع )كما لو اعتقد بوحدانية  (1)لي  يف التقليد األعمى بل إمنا هو فر  الكالم أن  
لددو قطددع بددالواقع عددن وال هتلدد  يف  اتدده عمددا اهلل تعدداو وقطددع  ددا عددن قددول أبيدده العددامي مثلدده( ف ندده علددم .ون  ددش، 

اهده أكثدر امتها.، ذاية األمر أن يكون النظر وامباا مستقالا آخدر، وإال فانده مدا.ام قدد علدم بدالواقع فدال تكليد  لده ج
.ليل على وموب النظر بنحو املوضدوعية ومدغ،  ومدأ.لة وموب املعرفة والعلم، نعم لو  املستند هومن  لش ما.ام 

                                                           

 وسيأيت ما يلحق به  باألساق، (1)
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حيتاج إو .ليل آخر، وير د إليه أن ال يخ الطوسي اعت   وامباا معفدواا عدن التدارك لده مدا.ام مقلدداا لكنه وامغ آخر 
  (1)للحق، كما يف العدة

لل درائ ( علمداا، مد ءاا لللمدة واد ءاا وحتدة، خالفداا  اجلدامع   يكفي أن نلت م بكون )العلم عن تقليد   أخرى:بعبارة 
لبحدد  واألخدل والددر. بددني امل ددهور وذدكهم، ولددي  تقليددد ذدك اجلددامع لل ددرائ ، ويدددل للم دهور، فدد ن هددلا هدو مددور. ا

والظ داهر على  لش برهان مقابلتهم بني التقليد يف األصول والتقليد يف الفرو ، وهو مدا أ دار إليده يف القدوانني، قدال: )
ددا هددي يف األو لددني، وأن  مددرا.هم بالت قليددد هددو تقليدد د اجملتهددد الكامددل، نظددك الت قليددد يف الفددرو  أن  كلمدداو األصددولي ني إمن 

ذفلدتهم  املتداول بينهم املصطلح عنددهم، ال ادر . األخدل بقدول الًدك وإن مل يكدن اتهدداا، وهدلا ّدت   بال دلين االد 
ام على املكل   إم ا االمتها. أو الت قليد( هلدم )فالظ اهر أن   لش خارج عدن مطدرا الن ظدر  (2)وحصل هلم العلم بأن  الال 

م يقولون:  يف هلا املقام، ألهن 
  (3)(جيوا الت قليد يف الفرو  وال جيوا يف األصول، وموضو  املسألة واحد

ألنده  إيقينداا لدي   مع بعض التتماو فانتظر مث سنتطر  لقول املنطقيني بأن علم املقلدد)قدق سر ( وسيأيت كالمه 
  (4)بال م م فانتظر أيضاا 

*  *  * 
فسددش أن املقلدددين كثددكاا مددا يقطعددون مددن قددول اتهدددهم بدداحلكم ال ددرعي )أو باسددتطال  ميددداك لتكت دد  بنقددم 
 ولي  اهنم يظنون فق  )أي أهنم على قسمني(  ذك (

حيصل ، ممن ظناا معت اا لكن املقلدباحلكم تلش الصور مما كان اتهدهم ظاناا هم يف بعض عن كون بعض وأبحث
 ايا.ة الفر  على األصل حينال !استحالة وأمغ عن  بهة  ،له من قوله القطع به

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

ْن َلْم َيُكنَّ ِفيِه َلْم يَِتمَّ َلُه َعَم  : َورَع  َيْحُجُزُه َعْن َمَعاِصي اللَِّه، َوُخُلق  يَُداِري ِبِه َثاَلث  مَ : قال رسول اهلل 
 النَّاَس، َوِحْلم  يَدُردُّ ِبِه َجْهَ  اْلَجاِه ِ 

 ( 116ص 2جالكايف: )
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