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  )٢٤(الدرس رقم هـ ١٤٣٢ذي القعدة  ١٩الثالثاء ....................................................................... االجتهاد والتقليد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
أمجعني، وال حول وال أعدائهم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    

 .ال باهللا العلي العظيمقوة إ
  :ن املباين ثالثأوتقدم  ،يف الثمرة الثالثة ةربعأن الصور إوقلنا  ،على العبادات األجرةخذ ن الكالم يف الثمرة الثالثة وهي أكا   
ذا قلنا إف لنتيجة يف احلرمة واجلواز،ختتلف اوعلى هذا املبىن سوف  مطلقاً الواجباتعلى  األجرةخذ أعدم جواز  :ولاملبىن األ   

على  األجرةخذ أما لو مل نقل بالوجوب الغريي للتعلم فحينئذ جيوز أعليه  األجرةخذ أفال جيوز  ،ن التعلم واجب غرييأب
   .التعلم

 سواًء اًوالتعليم مطلقعلى التعلم  األجرةخذ أفعلى هذا املبىن جيوز  على الواجبات مطلقاً األجرةخذ أوهو جواز  :املبىن الثاين   
  .مل نقل مالشرعي أاقلنا بوجوما الغريي 

  :على العبادية فهنا صورتانوعدمه على غري العبادية  األجرةخذ أ جبوازالتفصيل  :املبىن الثالث   
  .األجرةخذ أن التعلم والتعليم ليسا بعبادة فهنا جيوز إن نقول أ :وىلاأل   
  ١.م مل نقلأسواء قلنا بالغريية هلما  األجرةخذ أفهنا ال جيوز  ،والتعليم عبادةن التعلم إن نقول أ :الثانية   

  هل املقدمية علة للعبادية، أم الغريية؟ 
فال ربط هلذه الثمرة  ،منوطة بالعبادية ال بالغرييةعليهما  األجرةخذ ألو قلنا بالعبادية للتعلم والتعليم لكانت حرمة : ن قلتإ

  .ب الغرييوجر هو العبادية وليس الوي فاحملوبالوجوب الغري
فالعبادة  ،فكانا عبادة ،غريياًشرعياً  وجب التعلم والتعليمأاملوىل  ، فألنة متفرعة على الوجوب الغريييالعباد إن: واجلواب   

  .ة باقيةذن احملور رجع للوجوب الغريي فالثمرإ ،نتيجة الوجوب الغريي ولو رفعت اليد عن الوجوب الغريي ملا كانا عبادة
ألن التعلم والتعليم مقدمة  ،منا هي متفرعة على املقدميةإن العبادية ليست متفرعة على الوجوب الغريي وإن يقال أال إاللهم    

  .تعاىل أصبح عبادةوجبه اهللا أنه وليس أل ،صبح عبادةأفسبحانه للعمل أي مقدمة لطاعة اهللا 
فالوجوب الغريي والعبادية ليس  ،العبادية والثانية يف عرضها وهي الوجوب الغريي وىلاملقدمية هلا مثرتان األ :أخرىوبعبارة    

  . العبادية متفرعة عن الوجوب الغريي بل مها معلوالن للمقدمية تفليس ذنإ ،بل مها معلوالن للمقدمية ،خرحدمها علة لآلأ
ن تكون أكما ميكن  ،للعبادية كون املقدمية سبباًتن أكن ممكن أي مي هناك أمران كالمها عامل الثبوت بأنه يف :نه يقالإف  

  :توضيحهية، للعباد والوجوب الغريي سبباً ،للوجوب الغريي املقدمية سبباً
  :املتسلسلةمور هذه األ فسنجدلو الحظنا عامل الثبوت إننا    

                                                             
  .بأن قلنا بالنفسیة، أو لم نقل بالغیریة وال النفسیة لكن إلتزمنا بمصححیة المالك، حتى الغیري، للعبادة ١
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يصلح أو غريية فإنه العمل مصلحة ذاتية ذا كان يف إفالعمل كما يف الكون على السطح وكالتعلُّم، يف أو الغريية املصلحة الذاتية 
ن يتعبدنا أية ما له مصلحة ذاتية له شأنأن أي  ،ليست علة للعبادية بل هي مقتضي)فكيف بالغريية (املصلحة الذاتية ألن  للعبادية

فقد ينشئ الشارع  ذا شأنية للعبادة ، فإذا كاناهللا جل امسه بهالبد أن يتعبدنا اهللا سبحانه به وليس كل ما له مصلحة ذاتية 
على الوجوب الغريي الذي هو حكم اً متفرعاً وضعي اًالعبادية حكموجوبه الذايت أو الغريي، فعندئذ يكون عبادة فتكون 

 فاعتربمهاهلا اقتضاء للعبادية وشأنية هناك فكان غريية الثالثة والرابعة فحيث كانت مصلحة املرحلة كما ميكن عكس  ،تكليفي
  .املوىل عبادة فأوجبهما) موالتعليالتعلم (

 :، فإن اآلخوند ذهب إىل أننصاريخوند يف حبث احلكم الوضعي للشيخ األنقاش اآل يظهر من مالحظةكالم لوحتقيق ا   
أي ما يقبل  ،مثل القضاوة والزوجية للجعل استقالالً ن يكون احلكم الوضعي قابالًأالثالثة منها  ،احلكم الوضعي فيه صور ثالث

ميكن العكس،  و ينهى فينتزع منه احلكم الوضعيأن يأمر الشارع ويوجب أكما ميكن  ، فإنهواستقالالً أن جيعله الشارع ابتداًء
فينتزع من  ،القسم هلاحق ها ويوجب يلإز له النظر وجيو ،ن يوجب على هذا الرجل النفقة هلاأيف الزوجية ميكن للشارع  فمثالً

تفرع عليه تيعتربها زوجة فأن أي  ،عكسله أن يكما ميكن  ،زوجة كواية احلكم الوضعي أي حكام التكليفجمموع هذه األ
  .حكامتلك األ

على  عبادة يوجبهما نفسياًصارا ن يعترب التعلم والتعليم عبادة وحيث أميكن للشارع  ،الثالثة والرابعة ، يف املرحلةويف املقام   
فينتزع من هذا االجياب  ن يوجبهأالعكس بله وميكن  ،أو النفسيالوجوب الغريي  اقل ينتزع منه أو ،على رأي وغريياً ،رأي

  .العبادية
  : يالوجوب النفس   
ليه احملقق إوذهب  :ن يكون وجوب االجتهاد والتقليد نفسياًأأي  )النفسية(هو ثاين يف وجوب االجتهاد والتقليد الالقول    
  .ا له سابقاً، وستأيت يف املستقبل أدلته بإذن اهللا تعاىلوقد أشرنلي ولكن املشهور يرى عدمه يردباأل
التعلم يكون يف الفروع  إذ ،صول وغريي يف الفروعن التعلم واجب نفسي يف األأقول ثالث بالتفصيل حيث يرى وهناك    
حيصل العلم لذاته، كما ون يتعلم أصول فالواجب هو االعتقاد املسبوق بالعلم فيجب عليه ما يف األأ اً،جل العمل فيكون غرييأل

  .ال يكفي علم ال يلحقه اعتقادإذ يعقد قلبه على ذلك العلم جيب عليه أن 

على  خر سابق رتبةآوهو واجب أي الغيب العلم بالواقع  الثاينو ،ول االعتقاد وهو واجباأل ،عنوانانأنه يوجد : واحلاصل   
مث ) ن يعلمأ(منا عليه شيئان إو ،ن يعقد قلبه على ذلك وهو شاكأيكفي نسان بوجود اهللا وال ن يعتقد اإلأفال يكفي  ،االعتقاد

  .من العروة ٦٧يف مسألة  مفصالً سيأيت حبث ذلكو ه عليه،ن يعقد قلبأ بعد العلم
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 عنوالردع على ماذا فهنا الذم  )مقتدوننا على اثارهم إمة وأبائنا على آنا وجدنا إ( قوله تعاىل ولنكتف ههنا باإلشارة إىل   
  ماذا؟

أي على صول الدين أفالذم على التقليد يف  ،باء الذي جنم عنه عقد القلبن الذم على التقليد لآلأ :هنا احتماالت، األول   
  .العلم غري االجتهادي

  .وا القلبعقد مرغم شكه همكثري منهم كانوا شاكني لكنالذم على عقد القلب رغم الشك، ألن : الثاين   
واالعتقاد الذم على اجلهل  -٢صول الدين دي يف أالذم على العلم التقلي -١مران أتمل يف مقام الثبوت احمل: بعبارة أخرى   

  .ويعقد قلبه ما يكون جاهالً يعقد قلبه وكثرياً فكثري من الناس تقليداً ،وكالمها واقع خارجاً ،الالحق به
  .وقد يقال الذم على خمالفة الواقع عن علم تقليدي: الثالث   
وحيتمل كونه على خمالفة الواقع الناشئ عن عقد القلب على ما وجدوا عليه آباءهم رغم شكهم به، وال يستشكل : لرابعا   

  .بعدم اختيارية خمالفة الواقع، إذ ما باالختيار ال ينايف االختيار
   .بل الصور، فتأمل عم من الصورتنيوميكن القول بأن الذم يف اآلية أ   
اجلهل من العلم التقليدي ولكل من ن العلم االجتهادي مقابل أو مغاير للعلم، مرأقلب لن عقد اأىل إك وخنلص من مجيع ذل   
؟ هذا ما سيأيت يف حمله )النفسية(نهما، لكن هل ميكن االستدالل باآلية الشريفة على خران مردوع عاآلطلوب وهو املاالجتهاد و

 .له الطيبني الطاهرينآعاىل وصلى اهللا على حممد و تن شاء اهللاإوللحديث صلة تأيت بإذن اهللا تعاىل 


