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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال حول  مجعني،أعدائهم أ الطاهرين واللعنة الدائمة على احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني
  .ال باهللا العلي العظيمإوال قوة 

  .كربىعقلي،  أمن وجوب املقدمة هل هو شرعي أو صغرى كان الكالم يف مقدمية االجتهاد والتقليد بالنسبة للعمل
  )التنقيح(تتمة مناقشة كالم 

ن أالعمل على طبق الشرع بدون  صدور الفعل أي ذ يتيسرإللعمل   ن يكون االجتهاد والتقليد مقدمةأن التنقيح ذكر امتناع أتقدم و
  ؟)أو تقليداجتهاد (و علمي أ يكون لديه علم

الرسالة  والعامي عندما يأخذ ،العمل إىليتوصل ما مها ما لم والعلمي الع، والشيءبأن املقدمة هي ما يتوصل ا إىل : جبنا ونضيفأو
  .لعمل ال يعد مقدمة معدةً، ن اطالعه على املسائلإالعملية ف
 على وأصنفها  أوعلى اهعلييشمل التوقف بل  ،شخصهاالتوقف املقدمة ال يقتصر على ن توقف ذي املقدمة على إ :خرىأوبعبارة 
كون وجود البديل ينفي لكن والبديل الذي ذكره التنقيح هو االحتياط  ،ففي كل هذه الصور التوقف متحقق ،هاجنس على وأنوعها 

 ،على سبيل البدل ،خر من حتقق الشيءآوجود مانع  فإن كون هذا مانعاً ال ينفي، يف املانع ويشهد له األمر، مقدمة شخصية منحصرة
يف العلية  نا هذاا قبل، فإذية النار هلاال ينفي علِّ ،لة على سبيل البدل للحرارة مثال كاحلركةوجود عإن يف العلية ف يدل عليه األمروكذا 

  .يل البدل ال ينفي مقدمية االجتهاد والتقليدبخرى على سأوجود مقدمات واحلاصل أن  ؟فلماذا ال نقبله يف املقدمية ،انعية والشرطيةوامل
بعد العلم  الشخصي وال الذايت، فإن من يصلي إمنا يصلي وليس التوقفالوقوعي الوجودي  املعترب يف املقدمة الترتب :خرىأوبعبارة 

يف  من غري لزوم الترقب الذايت، أي ال يشترط ترتب وجودي يف اخلارج الوقوعية متحققة، إذ هناكفاملقدمية  ،وأحكامها بكيفية الصالة
 بل ال توقف ذايت اطالقاًاجلوهري بل الوجودي، شترط يف املقدمة التوقف فال ي ،توقف ذايتأن يكون هنالك  مكان واالمتناع عامل اإل

  .إال على ذاتيات باب الكليات
  .اًن يكون شرعيأإشكال يف هة ال مها مقدمتان للعمل فوجوما من هذه اجل )االجتهاد والتقليد(ن العلم والعلمي أذا اتضح ذلك يتضح إ

مصطلح استخدام ن إ )لتحققهاملوضوع ومقدمة ذلك لوجود  اًأي موضوع مقومحكم فة ال يكون معر( على عبارة التنقيحكما يرد 
)ممقو( أل ،١يف املقام غري دقيقم يف االصطالح هو اجلنس والفصل ن املقو)و فصل أن العلم جنس أحد بأومل يتوهم  )ما به قوام الشيء

جل أللعل و ،ءدولعل منشأ اخللط من هنا ب ،يف املقدمية ال املقوميةا هو إمنفالكالم  ،ا مقومةأمقدمة ب أيةحد يف أللعمل بل مل يتوهم 
ا محد االتيان أال يستطيع إذ صالة واحلج لنادرة كا اعتربها قر بوجود بعض املوارد تتوقف على العلم لكنهأخر كالمه وآذلك رجع يف 

 بأجزائهما وشرائطهما وموانعهما وكيفيتهما(ا مبال معرفة(  
تركبهما وتعقيدمها وعدم احلج حيث ما يف الصالة وأو ،نكر املقدميةأ إمكان رد السالم بدون العلم حبكمه، لبساطتهث وجد حي فإنه

  .إمكان اإلتيان ما عادة بدون العلم بأحكامهما، أقر باملقدمية

                                                             
  .جتوز، أو هو بلحاظ غري حلاظ املقومية، فتدبر) مقدمات داخلية(وبذلك يتضح أن عد األجزاء  ١
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وال يكون معرفة حكم أي موضوع مقوماً لوجود ذلك املوضوع ومقدمة (وعلى أي فإن بذلك يثبت عدم صحة كرباه الكلية من 
العلم علة معدة ووجود معد بديل آخر ال سالم بأن إألن املوجبة اجلزئية نقيض السالبة الكلية، بل أجبنا أيضاً حىى عن مثل ) لتحققه

   .بدلينفي املقدمية على سبيل ال
فإن الصالة واحلج وإن كانا عنوانني إال م لال بالعإال ميكن التوصل هلا كثرية  ساس هلا حيث توجد مواردأن الندرة املدعاة ال إبل نقول 

بغري معرفة حكمه  ليهإالوصول  املكلف عادة يستطيع بقيوده وشروطه، فإنه ال كالركوع ،مسائل كثريةحتتهما عناوين و انطوى أما
  .احلج وغري الركوع كثري يف الصالة أو ه وشروطهبقيود

كما أن حتت عنوان الصالة انطوت عناوين صنفية كثرية كصالة اآليات، والصبح والظهر واملغرب وصالة املسافر واحلاضر وغريها 
  .وكلها كذلك

  .وكذلك احلال يف عناوين أخرى كالصوم والعمرة وغريمها
فقط بل يشمل كذلك مر يف العبادات ليس األ إلتيان ا بقيودها وشروطها بدون علم بأحكامها، بلايف  اًعرفي اًن هناك تعذرأهر افالظ
فإنه مما ال ميكن إجياده وإيقاعه عادة، إال بالعلم بأحكامه، من الصيغة اخلاصة وقصد اإلنشاء، وأن تكون ، كالطالق مثالً تاااليقاعحىت 

  .ت املوارد قليلةيف غري طهر املواقعة، إىل غري ذلك، إذن ليس
علم ومعرفة، بل قد ال ينقدح  الب إال النادرأي عمل  ن يؤديأيستطيع  ه الإنحال الغريب عن الدين فمالحظة على ذلك والذي يدل 

، يف ذهنه أصل تصور نوع العبادة أو املعاملة فكيف بالعمل، واعترب مبالحظة حالك لو دخلت بالداً غريبة، ال تعرف عن دينها إال االسم
  .فكل املسائل متوقفة على العلم الوصول اىل أي شيء بال علم فعل أي شيء أوكن االعتبار بسائر العلوم حيث ال مي كما أنه ميكن

 تاطحن ميكننا أن هية السالمحنن الذين نعلم ما إذ إننا، لى العلمعمتوقف فإنه رد السالم  ما استشهد به منيف  حىتإنه ترقى ونقول بل ن
 بال معرفةبرد السالم  ن حيتاط أكيف يتسىن له ف صالأ هيعرف معىن السالم وصيغت ما من الأ د السالم على العلم حبكمه،فال يتوقف ر

  ١.فتأمل، و غريهاأ مثالً )هلو(ن صيغة السالم أر وراد االحتياط فقد يتصأحىت لو 
له الطيبني آمد وتعاىل وصلى اهللا على حم ن شاء اهللاة إلشرعي للمقدمالوجوب اوسيأيت الكالم يف الثمرات املترتبة على القول بثبوت 

 ...الطاهرين

                                                             
 .، فتأمل، ووجهه يتضح مما سبقلضرورة التفريق بني العلم باملوضوع والعلم باحلكم، فقد يتوقف وجود املوضوع على العلم به دون العلم حبكمه ١


