
 

  )١٤٥(رجب االصب الدرس١٤ثالثاءال .....................................................................االجتهاد والتقليد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  
 .حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال       

  الل ا على وجوب النظر واالجتهاد يف اصول الدين ديات القرانية اليت استدل او ميكن االستكان الكالم حول اال

  :قسمها اىل طوائف  )الفقه(وذكرنا ان 

وسائر  اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِ اَألرض بعد موتها  واالمر ظاهر يف الوجوب وكقوله جل امسه أَنه ال إِلَه إِالَّ اللَّهفَاعلَم  : له تعاىلوهي تلك االيات اليت تتضمن االمر بالعلم كقو :الطائفة االوىل
  .يدةااليات القرانية الكرمية وهي عد

حىت يستدل ذه االيات على  )ل العلمحص(ال تعين  الكرمي استعماالا ومنها استعماهلا يف القرانيف خمتلف  )اعلم(ان الل ذه االيات مبا ذكره القوانني من وذكرنا انه استشكل على االستد
  وامنا اعلم تعين اجيادا للعلم واثباتا له بنفس هذا القول وبنفس هذا الكالم  ،وجوب النظر

ين الثالث واثبات اواثبات وجوب النظر ذه االيات موقوف على رفض هذه املع ، منها اثنني واستظهر الثايناحتماال رابعا وقد ذكر القواننياحملتمله ثالث ونضيف اليوم  )اعلم(وذكرنا ان معاين 
  ان االول هو املراد

بيه ال غري فال تفيد االمر بتحصيل العلم فهي شبيه وبتعبري اخر هي اداة تن ،ان اعلم مبعىن انتبه اي التفتهو ما اشرنا اليه يف الدرس السابق من  لثالثوا ،ما ذكره القوانني فهو الثايناما االحتمال 
  عند العرف كاداة تنبيه )ها(بكلمة

 يف فهي اخبار وليست انشاءا ،اعلمك اين ساسافر غدا فهي جمردة عن الطلب واالمرقول لزيد اعلم باين سأسافر غدا فان معناه اعلمك فعندما ا يعين) اعلم(ان  هواملعىن الرابع الذي نضيفه اليوم 
   .هذا معىن رابع حمتمل يف معىن اعلمف ،ان اهللا واحد وليس اين امرك ان حتصل على العلم بان اهللا واحد كاخربواحد اي  علم ان اهللاقولك اذا كو ،واقعها

                                                             :ورد عليهنبدأ بتقوية كالمه مث نرى ما ميكن ان يلولكن  ،على ضوء ذلك يكون رد بقية االحتماالت اوضح أوالًنناقش صاحب القوانني    
وامنا تعين ل العلم اي ليست امرا حقيقيا وليست طلب حتصيل العلم من السامع تعين حص ال )اعلم(او اي مورد اخر يستخدم فيه املتكلم  فَاعلَم أَنه ال إِلَه إِالَّ اللَّهيف ) اعلم (ان :يقول القوانني

ه اوال مبالحظة الفرق كالم نؤيدكن ان ميو                            ،يف اذهام يوجد ذا اللفظ العلمانه ف ،فعندما يقول اعلموا ان االلف بعده باء كما يف معلم الكتاب ،م ذا اللفظاجياد العل
 ،)تعلّماًم م يتعلّتعلَّ(امر من باب التفعل  تعلم الذي هو خيتلف عنواعلم هو امر من الثالثي ارد واعلم فان ) باب االستفعال(تعلم وايضا مالحظة الفرق الواضح بني اس ،واعلم )متعلَّ(الواضح بني

وقف على مقدمات جيب مما يت )العلم( ن املأمور بهاال لو كا )تعلم( يقال ال م صاحب القوانني اذفهذه املقارنة مقوية لكال ،استعلمو )استخرج(وايضا هذه املادة لو صيغت بشكل باب االستفعال 
فاذن  ،بل اىل حتصيلها لكي يعلمن هناك مقدمات حيتاج الطرف املقاال تقال اال لو مل تكفاما اعلم  ،ل العلم بتحصيل مقدماته وكذلك استعلموصاألمر حب م تفيدفتعلَّ ،العلمكي حيصل حتصيلها 

والكالميني حيث استظهروا من اعلم املعىن  علماء التفسري ولكالم عدد من قد يشكل تقوية مبدئية لكالم صاحب القوانني العريفهذا الفرق اجلوهري ف ،اعلم ختتلف عن تعلم وختتلف عن استعلم
  ) حصل العلم(الثاين وليس املعىن االول 

الذي  الذي ذهب اليه صاحب القوانني ولكن الظاهر ان هذا املعىن ،وهي نقطة دقيقة ملن تأمل فيهانقطة خالف جوهري بني علماء الكالم  تعد ان ما ذكره القوانني:فنقول خطر بالبالما  ماأو
  :وذلك للجهات التالية ،من علماء الكالم واعتربوه دقيقا غري صحيحرجحه جمموعة 

جيعله يف مصاف من معىن الطلب باملرة و)صيغة افعل من الثالثي(د اعلم رجي ننيوكالم صاحب القوا، ان هذا املعىن خمالف لالصل ألن االصل يف صيغة افعل هي طلب الفعل :اجلهة االوىل
اليت صيغت ان املادة :توضيح ذلك باملثال ) ايضا أيت ان االدلة تدل على العكسيوس(كان ممكنا اال انه خالف االصل  ان اوهذ ،اخرجه من الطلب التشريعي اىل االجياد التكويينالتكوينيات اي انه 

هذا هو االصل وخالفه خالف  ،االمر فهذه اهليئة تدل على ان املادة املعروضة هلا مطلوبةفهذه املادة اذا صيغت يف قالب  ،كاجلس او ادرس او اعلم ،والطلب تعلق ا ،مطلوبةهي  ،افعل بصيغة
 اجلس   ان يقول اجلس وبقوله )املعصوم عليه السالم يف طول اهللا جل امسه (للموىل احلقيقياجللوس وان كان من املمكن  بذلك  يطلب منه وذلك كما يف قول املوىل لعبده اجلس فانه  ،االصل

اجلس من معناها التشريعي الطليب اىل موجد االصل بان جترد خالف ولكن هذا  ،بعض  اصحاب النفوس القوية من املرتاضني يستطيع ان يفعل ذلكبل ان ، يف الطرف املقابل تكوينياً يتصرف
  .هذا اوال ،تاج اىل قرينة على ذلكعدة وخالف االستعماالت العرفية وحيفهذا خالف القا تكويين

يحيِ اَألرض  اعلَموا أَنَّ اللَّهوان اهللا عندما قال يف القران  ١اجلربمنه قولكم هذا يلزم  :نقول ،طلب العلم بل هي اجياد العلم ال تفيد)اعلم(قول صاحب القوانني ومن تبعه ومن سبقه ان  :الثانية
من الناس  اًحييي االرض بعد موا واحلال ان كثري حيول بني املرء وقلبه  وانه  ان اهللاب العلم  ،وتكويناً راًنا قسيفانه بذلك يكون قد اوجد ف اعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء وقَلْبِهاو  بعد موتها

                                                             
 وتحصیل الحاصل ایضا في بعض الصور كما سیأتي في المتن -  ١



 

من  املادة املصوغة يئة االمرألن كالم القوانني عن نفس هذه اي ان االشكال يعمم هلم  االصدقاءاليت يستخدمها املوايل العرفيه بل و) اعلم( وهكذا احلال يف  ٢ملَّاال لو ع بل ال يعلمه ينكر ذلك
 اجياده تكوينبال يريد ان يقسر العباد  )اعلم( :ه يف قولهانجل امسه ايضا ليس كذلك ف ويف اهللا انه ال يوجد تصرفا تكويين كذلك اي ليس  يف كافة املخلوقني واحلال ان ذلك، صدرتاي شخص 

 اوال وثانيا )العلم(على ) اجلرب(فيلزم منه يوجد العلم يف النفس  اذن ذا القول )ذا القولواجياد له  بل هو اثبات العلم....االمر بالعلم ليس معناه حصل العلم( يف ذواتنا ونص عبارة القوانني العلم
 اننا عاملون  هلف )انه ال اله االاهللا باعلم(نسأل بان اهللا عندما خياطبنا بذلك قبل ذلك او يلزم حتصيل احلاصل وكالمها باطل وبعبارت اخرى وايانا من العلم  وسلم لهيلزم خلو النيب صلى اهللا عليه وا

ال يعلمون وال حيصل فيهم  عندما يقرأ هذه االية  من الكفار وغريهم  فبالوجدان نرى عدم وقوعه خارجا اي اننا نرى كثريا من الناس ٣وان مل نكن عاملني ؟فهو حتصيل حاصل ؟بذلك من قبل
   فيلزم القول بعجزه تعاىل عن ذلك ، العلم

اذا اراد اجياد العلم ذ القول يف نسبة العجز اىل اهللا  املا كالنيب صلى اهللا عليه واله او يلزميلزم احد امرين اما حتصيل احلاصل فيمن كان ع ،لعلماحلاصل انه حبسب رأي القوانني وان اعلم اجياد لو
  هذا ثانيا ،النفوس فلم يوجد يف كثري منها

 ،ومنشأ اخللط هنا )اعلم(ال  )مدخول اعلم(سامع فهوللعلم تكوينا يف نفس ال اًموجد انه لو كان شيٌء:وثالثا وهو يوضح احلال ويبني وجه اللبس وسوف ندرج اجلواب الرابع فيه بصيغة واحدة
 ٤املعهود ة على معناها الطبيعيواعلم باقي ،دخوللو وجد يف نفسك شيء فبربكة املاي انه ، هو الذي اوجد العلم  اجلواب كال وامنا املدخول يف نفسك علما؟ هللا وغريه بقوله اعلم هل اوجدافا
 فسواء) الرض بعد مواان اهللا حييي ا( فاذا كان شيء يوجد املعلومة يف النفس فهو هذه اجلملة )اعلموا ان اهللا حييي االرض بعد موايف (مثال هدخوهلا اوجدمالعلم بل  اعلم مل توجداحلاصل ان و

   كنظائرها مثل اجلس وانصر ،الصلي وهو طلب العلمعلى معناها االويل ا اقيةباعلم و ،ان توجد ألوجدت واال فال اجلملة لو كان من شأاكانت ام مل تكن فهذه  )اعلم(كلمة

التركيبة اليت  واحظفال،فهو طلب تشريعي )اعلم (اما  ،مدخول اعلم علة معدة تكوينا الجياد العلم ان اي،الجياد العلم يف نفس الطرف االخر دخول اعلم له اقتضاء تكويين ان م:وبتعبري ادق
دواءه كذا او قول  اعلم ان هذا املرض :لسبب لعلمك بنحو العلة املعدة سواء يف ذلك  قول الطبيبان يوجد اقتضاءا ا عيا مث مبدخوهلا يريد املوىليشرتا م تفيد طلبلاوضحناها لدى التحليل وان اع

بني  فس اعلم وهذ هو منشأ اخللط اعلم وليس من ن لمن مدخو ا نابعن االجياد التكويين اقتضاًءاذ )موا ان اهللا حييي االرض بعد موالاع(او قول اهللا جل امسه كذا  ان الف وباء لاملعلم لالطفا
هنا فرق اعلم ن فيكوبذكر املدخول اجياده اقتضاء يبادر اىل  اآلمر  لكن ) ل العلمحص(باقية على معناها  )اعلم(ان :واحلاصل .دة للعلم موجِ ل العلم بلحصّ تعين ال توهم ان اعلم االمرين حيث 

يحاول ان يوجد العلم يف صقع نفسك ف ذلك عمال يساعدك يطلب منك العلم مث بعدفانه  )اعلم(ـاالمر ب اعليك ان تتعلم ام عيد اي انبل التكوين على الحيو) تعلم(ـمر بفان اال عن تعلم
  اقتضاءا بكالمه بنفسه فليتدبر 

) يي االرض بعد موااعلموا ان اهللا حي(فان  الفطريةام الحظوا ان مثل هذه االية تتحدث عن االمور  جند التأمل يف كالم الكالميني انه عند :اكثر لطهذا االضافة توضح وجه اخلو:ونضيف
مبعىن علم ان ا هوو(قضايا فطرية فمنشأ التوهم يف نفيه املعىن االول هذه و ،يتن الرض ميتة مث احيفا ،من حمدثالبد له كل حادث ياة االرض بعد موا حادث حان ف تتحدث عن امر فطري

ا مع ان ا للنيب اعلم اهللا  يقول بل انه طلب حتصيل احلاصل اذ كيف ،و لغوية هذا الطلب ه )ل العلمحصكيف بالنقض وانه اشكلنا عليه اوال  ؟ وقدملتعلق امر فطريان اهللا حييي االرض بعد مو
                                                هذا اوال اذ حتصيل احلاصل اسوء من طلبه  وقع فيه بشكل اقوى ه اقوى فما هرب منهفاشكالنا علي ؟حاصلحتصيل هو  يوجد تكوينا ذا القول العلم فتقول ان اهللا
طلب حتصيله طلب للحاصل وهو قبيح من احلكيم ف اًفطري اًامر كان  ان املتعلقعلق كان ذه املثابة الذي ذكرت اي انه لو فرض ان املت:لو صح  يان وجه اخلروج من املعىن احلقيقي مث نقول لب

بقرينة االستحالة العقلية فيبقى وذلك بان تكون خصوصية املادة قرينة على التصرف يف اهليئة  ،فنقول لو فرض ذلك فان هذه قرينة خارجية خاصة يف خصوص امثال هذه املتعلقات اي الفطريات
خصوصية املادة يف امثال هذه املدخوالت تعلقت بالفطريات هو  ل اخلارجي يف خصوص ما لووخنرج عنه بالدليل اخلارجي والدلي ،اصل ك،حباله  هو طلب العلم)اعلم (ـاملعىن احلقيقي ل

فيكون ذلك ،لدي السامع من قبل  وبكل ماهو معلوم حاصلة يف  نفسك فخصوصية املادة تكون قرينة على جمازية اعلم ة املادة حيث ال ميكن ان يطلب العلم ا الا واملتعلقات فان خصوصي
كلما تعلقت بغري الفطريات وغري مايعلم املتكلم اآلمر على السامع من قبل _وهو املعين االول_ )حصل العلم (مبعىن  )اعلم(فتبقى  ،بقوهو املعىن الثان  الساتعين التفت ) اعلم(قرينة على ان 

  قيقة الطلب خرجنا عنه بقرينة فمنشأ التوهم هو هذا لكن يبقى اشكالنا السابق على حالهاذن هذا تاكيد ان اعلم يف حيف كالمه ) اعلم(مبدخول 

ألنه مل الوجوب  ظاهرا يف على االصل  اعلم يبقىف وجب عليك حتصيله ان مل حيصل ذا الكالم ف ،هالعلم ب مطلوبما هو  اي دخولفان املمدخوهلا اعلم ويذكر  عندما يذكر املوىل:ونضيف 
نه ال يدل على فان االمتثال قد حتقق واالمر قد سقط ال ال ،وان حصل له العلم ألنه علة معدة ،اطلب منك وجوبا ان تعلم وحيث انك مل تعلم فيبقى االمر حباله وجيب امتثالهاين :فاملعين  ،تحقق ي

فسواء  له  اذا استمعتف )اعلم(فعندما يقول  ال فرق يف ذلك ، قلنا ان حصول العلم ليس بقهريام  اءا اقلنا ان حصول العلم قهريامتثاله سواالمر يسقط بالن  ن االمتثال قد حتققالطلب بل ال
ن االشكال ن متعلق االمر لو حتقق باي شكل مالفان االمر ساقط ايضاً ام مل نقل باالختيارية  ،حبصول العلم باملدخول االمر ساقطالمتثال حاصل ون افا ٥مات كما هو احلقختيارية املقدقلنا باأ

  الكالم عنها ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرينيأيت آخرى  ة يف توضيح املقام وهناك تتمةفان االمر يسقط وهذه التتمة مهم

                                                             
  وھو تحصیل الحاصلشكال آخر ولزوم إوسیأتي تفصیلھ  ،فتأمل الستثناء الفطریات -  ٢
٣  -  ً ً  مع انھ یكذبھ الوجدان ان النبي قبل نزول مثل ھذه اآلیة كان موحدا   بان هللا واحد وانھ یحیي االرض بعد موتھا عالما
  وھو اطلب منك ان تعلم -  ٤
 _         او صم االذان باالمرة مقابل السماع_ )االستماع(ومن مقدمات حصول العلم ، موضوع اختیاري باختیاریة مقدماتھ الالن  -  ٥


