
 )١٤٤(هـ الدرس١٤٣٣رجب ١٢االحد.................................................................................................االجتهاد والتقليد
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

كان الكالم حول .عدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أ
العقلية مث انتقلنا اىل االدلة السمعية وذكرنا يف  من االدلة جمموعة على وجوب االجتهاد والنظر يف مسائل اصول الدين وذكرنا كادلة االدلة اليت ذكرت او اليت ميكن ان تذكر

يف االستناد ، ام العقلية املرشدة لالحك االدلة د به وذكرنا انتعبوقسم منها ي منها يرشد اىل تلك االحكام العقلية عية تقسم اىل قسمني فقسمدلة السماخر مبحث امس ان اال
  هذا ما مضى) اعدلوا هو اقرب للتقوى(فوائد وذكرنا فائدة التمسك باالطالق عند الشك ومثلنا بقوله تعاىل  اليها

علينا ان ،بل السمعي العقلي ب الدليلشفع مل يكن يف حمله لبيان الفارق والفائدة يف  )اعدلوا(هذا املثال :فنقول تعاىل تمة موجزة لذلك مث نكمل ان شاء اهللاما مبحث اليوم فت
لة ال يف اجلملة فال جمال للشك يف اي حد من حدوده مثال ألن العدل من االحكام العقلية اليت حيكم فيها العقل باجلم) ان اشكر يل ولوالديك(تعاىلكقوله منثل مبثال الشكر 

فان حكم العقل اما الشكر مطلقا نتمسك باالطالق اللفظي فالعدل ليس حسنا فقط بل هو واجب مطلقا حىت يف القضايا الصغرية اجلزئية فالعدل واجب والظلم حرام حىت 
يف اجلملة ال باجلملة فاذا كانت النعمة جسيمة فيحكم العقل هو الشكر باجلملة لكن وجوب الشكر اي العقل حيكم حبسن  )اجلملةب(ال ) يف اجلملة (بالوجوب هو فيه 

مشكوك فيه ، نعم اذا قطع نعم حيكم باحلسن لكن الوجوب ؟ ان العقل حيكم بوجوب الشكر يف بوجوب الشكر اما اذا كانت النعمة ضئيلة جدا جدا فهنا قد يشكك 
فاذا كان كذلك فهذا املثال يصلح مثاال للتمسك باالطالق  ام ال؟ حكم العقل بالوجوب حىت يف النعمة الضئيلة جدا جار وتامان علم بيال من ال كالم معه لكن شخص ف
ر قسم منه يف املقدمة مكون الدليل العقلي لبيا قاصرا عن الشمول لالفراد البعيدة وهذا الكالم له تفصيل يترك حملله وقد اشرت اىل جانب من ذلك يف كتاب االوالاللفظي 

  فهذه تتمة موجزة،وقسم يف مطاوي البحوث 
صنف  ١السيد الوالد يف الفقه،انه استدل باالدلة السمعية العديدة على وجوب النظر واملعرفة ومنها االيات الشريفة مث الروايات الشريفة :اما البحث اجلديد فنقول 

لطوائف امشل وافضل لذا سيكون البحث حبسب تصنيفه ذكر بعضها ، لكن تصنيف الفقه كان االيات وغريه ايضا  االيات اىل اصناف اما صاحب القوانني فقد ذكر بعض
  يذكره صاحب القوانني وغريه  وسنذكر مع البحث ماقداآليات الكرمية 

وكما يف قوله  )اهللاعلم انه ال اله اال فا(ة بالعلم كقوله تعاىل اليات االمراهي : ن ان يستدل ا على وجوب االجتهاد يف اصول الدينكالطائفة االوىل من االيات اليت مي
  وسائر االيات الصرحية يف االمر بالعلم يف ما يتعلق بشؤون اهللا سبحانه وتعاىل ) ي االرض بعد مواياعلموا ان اهللا حي(تعاىل

لقد (اجلواب واضح لدليل التأسيو؟ يعمنا خطاب للرسول صلى اهللا عليه واله فما ) اهللا  اعلم انه ال اله اال(هذه االيات هناك مباحث واضحه حوهلا ال نتطرق هلا مثل انيف و
فال حيتاج مثل ايضا لنا انه شامل ه وكل امر وي له للنيب صلى اهللا عليه واجواالصل يف كل حكم و) فاتبعوه(وكذلك يف االية االخرى)كان لكم يف رسول اهللا اسوة حسنه

  ألنه منقح يف حمله ذلك اىل كثري حبث 
االشكال ان النيب صلى اهللا عليه واله وسلم كان اعلى مستوى واشد فهما  لعنه فمن شاء فلرياجع وامجا ابذكر صاحب القوانني اشكاال خبصوص امر النيب بالعلم واجكما 

هناك  اذن وقد سبق ما ينفع يف اجلواب ومن شاء فلرياجع ، هلذه القرينة  قد يكون خاصا به) اهللاعلم انه ال اله اال (واحد ذكاءا فحكمه خيتلف عن حكمنا فقوله تعاىل 
  :مباحث على القاعدة لكن هناك مباحث اخرى تستدعي التوقف وبالذات مبحثان

حتقيق يظهر لدى يستشكل على هذه االية االول الذي  لفاالشكا) ي االرض بعد مواياعلموا ان اهللا حي(االستدالل ذه االيات حنوعلى هو ان يقال يف االستشكال  :)االول(
على حسب هذا املستشكل ) اجلزم الثابت املطابق للواقع(فان العلم تعريفه هو ، واجاب عنه كما سنذكره  )القوانني( هوهذا االشكال طرح ؟اذا يعين العلمفم )العلم(معىن 

  :له قيود ثالثة ، فح التعريف العلم حبسب االصطهو وان هذا 
ألن العلم عن اجتهاد ، وهنا بيت القصيد ، وخرج بالثابت التقليد ، الثابت :الثاين فغري اجلازم ليس بعامل ظانا كان او شاكا كما هو واضح )الظن(م فخرج باجلزم اجلز:االول
اذن هذا القيد ، ه قد يزول علمه وينقلب يقينه اىل شك بادىن شبهة تثار يف وجه هاما العلم عن تقليد ففي مهب الريح وهو متزلزل نعم قد يكون املقلد عاملا لكن، راسخ امر 

  وهو بيت القصيد  -اي العلم عن تقلييد–فخرج به العلم التقليدي ، مأخوذ يف معىن العلم 
ناعي وان اطلق عليه العلم جمازا قة وباحلمل الشايع الصيعن اجتهاد اذ العلم ال عن اجتهاد ليس بعلم حقيفيد العلم  )اعلم(بقرينة املادة اي )اعلموا(اذن قوله تعاىل 

فهل هذا الكالم تام وانه يف العلم ) الثابت(امنا الكالم كل الكالم يف القيد الثاين وهو ، القيد االول والثالث واضحان وفخرج ذا القيد اجلهل املركب ، املطابق للواقع :الثالث
قد تعلق بالعلم والعلم قد اخذ يف مادته الثبوت والرسوخ ) اعلموا(واالمر ، يكن ثابتا كما يف املقلد فليس بعلم لو ملوانه  )الثابت(قيود ثالث وموطن الشاهد القيد الثاين وهو 

  -بتوضيح منا-فيقول، يف العلم بال دليل ) الثابت(صاحب القوانني اجاب عن هذه الشبهة جبواب واضح وبسيط وهو ان اعتبار هذا القيد٢وهو مما ال يتحقق بالتقليد؟
، احتمال اخر وهو املنصورعلى يطلق على اجلزم مطلقا هذا احتمال او على اجلزم املطابق للواقع ، العلم يطلق يف العرف ويف اللغة ويف االعراف اخلاصة كعرف االطباء  ان 

  ذا مدخلية فليس  و كونه راسخا او ال؟ق للواقع اما كونه عن اجتهاد او ال ؟ اابفقوام العلم باجلزم املط، ردد بني االحتمالني تصاحب القوانني ملكن 
                                                             

  ٤٥٣- ٤٥٠االجتهاد و التقليد ص: الفقه  - ١
اجلواب عن : السيد االستاذ بقوله  ، واجابن تقليد وهنا اجاب السيد الستاذ عن اشكال طرحه احد الطالب وهو ان العلم عن اجتهاد قد يزول ايضا ببعض الشبهات فليس ب ثابت او راسخ كالعلم ع - ٢

مل عن اجتهاد من حيث ابالنسبة اىل احتمال تزلزل العلم عن تقليد هذا من جهة ومن جهة ثانية فالعاحتمال ضعيف لكنه  اموجود )العامل عن اجتهاد(ح وانه وان كان احتمال تزلزل هذا االشكال واض
ان اتهد قد يتزلزل علمه لكن تزلزله :اجلواب االخر. تأمل ، فهاد االقوى جتده اشبه باملقلد هو جمتهد قد ال ميكن زحزحة اجتهاده اال لو ابتلي باجتهاد اقوى فمن حيث نسبة هذا االجتهاد اىل االجت

ألراءة الواقع تضائه واقشأنية االجتهاد  االجتهاد فشأنية االجتهاد هي اراءة الواقع عكس شأنية التقليد اذن شأنية االجتهاد هي اراءة الواقع فلو عرض له تزلزل فانه ال من حيثالقتضاء لضعف اميانه ال 
راجع خمتلف الشبهات و احتمال اخلطأ والتزلزل يف اتهد املستجمع للشرائط الذي فحص وحقق ودقق واستوعب اجلوانب حقيقة ان : وبعبارة اخرى وامنا لضعف اميانه على تأمل يف هذا اجلواب ايضا 

جديرا بان يصدق عليه العلم فهو االجتهاد ال التقليد وان ورد االشكال هنالك ايضا واحلاصل ان الثبوت والرسوخ نسيب ، وما احتمال التزلزل فيه جدا ضعيف فاذا كان شيء فان والبحوث مث وصل 
 وهو متحقق يف االجتهاد دون التقليد) ال املطلق(حد العلم هو الثبوت النسيب االقوي (اعترب يف 



ريق يف ذلك احلاو كان هناك تواتر على وجود فلو علم بوجود حدث كحريق يف مكان ما ، الخبار الثقة له ، القاطع عن املقلد ) العلم(ال يصح سلب  انه:وبتعبري اخر
  استند اىل قول ثقة  بليف حتصيل العلم منطقة ما فهو عامل بوجود احلريق وان مل يكن بنفسه جمتهدا 

 )يف علم اهللا فهو علم(العلم لكل جازم على رأي او كل جازم مطابق جزمه للواقع الداالن على صحة نسبه و اثبات فصحة احلمل وعدم صحة السلب عنه مها الوجهان 
ان العلم اعم من التقليد املورث :الوالد يف الفقه وقال السيد وان يكون عن تقليد ن ان يكون هذا العلم عن اجتهاد ااعم م) ي االض بعد مواياعلموا ان اهللا حي(فقوله تعاىل

فكالم الفقه هذا  ٣فانه ال يفهم من امثاله اال ان العلم بذلك الزم اما كونه عن اجتهاد فال"اعلم انه البد لك من شرب العقار الكذائي"الطبيب للمريض كما يقول "العلم"له
  اك االستدالل لرد القوانني لذ يدتأي

وهي انه ، امنا الكالم كل الكالم يف الشبهة الثانية وهي شبهة توقف عندها الكثري طويال وال تزال مثار البحث بني املتكلمني والفالسفة ، ال حيتاج اىل تفصيل الوجه مما وهذا 
حتري فيها جند انه قد لكن لدى التحقيق الدقيق يف النظر البدوي السطحي اعلم واضحة  ةوهو حبث لطيف ويكشف وجها من وجوه عظمة اخلالق فكلم؟ ) اعلم(ماذا يعين
مث ؟ مث ما هي حقيقة االوكسجني  !مركب من هدروجني واوكسجني هحىت تصل اىل اندقيق حيتاج اىل حتليل علمي  هلكنبدوا واضح ومعروف فانه مثل املاء ، وذلك العقالء 

عقول العقالء الحريت  همالكن، واضحة  )اعلم(واحلاصل انه ،حد فانه ال يصل اىل اية البطون وكلما تقدم العلم ، قف عند حد يثالث وال وبطن اخر اذا حللناه هناك عمق 
  : اوسنضيف هلا معىن ثالثارادة اي املعنيني منها يف 

مطلقا فعندما تقول ألبنك هو كذلك بل  فقطالكرمي  القران ال خيتص بوهذا املعىن )ل العلمحص(وهو -قلنا به وصاحب القوانني ال يقبلهوهو ادي لو -االحتمال االول 
فاذا وجب حتصيل العلم وجب النظر ألن حتصيل العلم ، ل العلم فاالحتمال االول يعين حص؟ فاعلم ماذا تعين ان يف الكون اسرارا كثرية ةاعلم ان للقران بطونا كثرية ، اعلم (

   لنظرموقوف على مقدمات ال حتصل اال با
ينقل انه اي ، ال امر بتحصيل العلم  )د للعلمااجي(وامنا اعلم ، ل العلم  باملرة اعلم ال يعين حصان  :هو املعىن الثاين الذي يستظهره صاحب القوانني وبعض املتكلمني 

عندما تعاىل فاهللا ، يريد اجياد العلم يف ذهن السامع ال غري  )اعلم(ب م واملخاطب لغريهلالبحث من التشريع اىل التكوين فيقول اعلم ال تعين جيب حتصيل العلم بل ان املتك
وميثل صاحب القوانني باملعلم لالطفال فعندما يقول لالطفال اعلموا ان االلف تليها باء ، يريد ذه الكلمة اجيادا تكوينيا للعلم يف انفسكم  )ي االرضياعلموا ان اهللا حي(يقول 

عبارة هي يف الواقع  )اعلم(ان  :واحلاصل بنفس هذا الكالم يريد ان يوجد املعلومة يف ذهن االطفال هو وا بل امنا دقصوده ليس اذهبوا وحصلوا واجتهفممثال والباء تليها تاء 
فيجب (يف املقدمات  )يء ال يتم اال بالنظرل العلم حىت يقال انه امر بشاالمر بالعلم ليس معناه حص( :ونص عبارة صاحب القوانني، اخرى عن اجياد تكويين للعلم ذا اللفظ 

فمحض هذا القول يفيد العلم (مث يذكر مثال املعلم لالطفال مث يقول )يطلب العلمانه فهو ذا القول يوجد العلم ال  )ب املقدمة بل هو اثبات للعلم واجياد له ذا القولامن ب
فاذا كان هذا املعىن ، انه اخرجه من التشريع اىل التكوين هذا هو االحتمال الثاين يف اعلم  اذن حقيقة هذا الكالم ٤)هل للطفل وكذا قوله تعاىل لنبيه اعلم يفيد العلم بالتوحيد

العلم على ان له لة فاية دالذه الكلمة يريد ان يوجد تكوينا فيك العلم  تعاىل اهللان يا عن املقام وال ميكن ان يستدل ذه االيات على وجوب النظر اذ بهو املراد فسيكون اجن
يطلب انه تكوينا هذا املعىن للمخاطب ال يوجد يريد ان فانه ) اعلموا ان اخلمر حرام(اجتهاد او تقليد فيجب ان حيصله عن اجتهاد فلو قال مثال له عنان حيصني اذا دار امره ب

  المه يف كل اعلم او اعلموا هكذاوك، حتصيل هذه املعلومة  منه
نازل مرتلة التنبيه التكويين باالشارة لكنه  )اعلم(وبتعبري اخر  )انتبه(وهذا وجه بني القولني االولني او  )التفت(هو ان اعلم مبعىن :يفه يف املقامنضالذي االحتمال الثالث 

وتارة  تطلق كلمتكبعد ذلك مث تباه الطرف املخاطب ب انالجل جذ مثال فتارة حترك يدك او تصفقألجل الفات الطرف للحقيقة اليت تريد ان تقوهلا فانه تنبيه تكويين باللفظ 
م لبقوله اع هاخر لكن نالسامع كان يف مكاانتباه فلعل  )االرض ييان اهللا حي(بفلو ان املتكلم ابتدأ الكالم  )ي االرض بعد موايان اهللا حي(قولتمث  هلفت نظرت )اعلم(بلفظ 

ب انتباه فهي نازلة مرتلة ما جيذ )التفت(و)انتبه(والنتيجة ان اعلم مبعىن  )ي االرض بعد موايان اهللا حي( يقول مث يقول جيعله داخل دائرة مااراد ان جيلب انتباهه للساحة و
له الطيبني وصلى اهللا على حممد واوحتقيقه للبحث القادم ، ب باالشارة او غريها هذا هو االحتمال الثالث جاذب قويل وقد يكون اجلاذ هلكنو، الشخص اىل املراد قوله 

  ...الطاهرين

                                                             
  ٤٥٢ص  ١الفقه ج  - ٣
لعلكم تشريون اىل شبهة اثارها بعض فالسفة الغرب وسبقهم اليها غريهم :فقال) وللقوانني العقلية(او اشكال الحد الطلبة عن ان مقياس الصحة هي املطابقة ملا يف الذهن  اجاب السيد دام ظله عن استفسار - ٤

نفس االمر والذهن مرتبة من مراتب الواقع ، فكل ما وجوده يف الذهن او يف اخلارج ،  االعم من اخلارج او ما يف) : الواقع(وهي غري صحيحة فان العلم هو املطابقة لنفس االمر والواقع واملراد من 
 فمطابقه اللحكم له تنسب اىل ظرفه       
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