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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ال باهللا إوال حول وال قوة  مجعني،أعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 

  .العلي العظيم
  ؟يعقل أن وجوب املقدمة هل هو شرعي أمو ،كان الكالم يف مقدمية االجتهاد والتقليد بالنسبة للعمل

 مثرات اإللتزام بالوجوب الغريي الشرعي لالجتهاد والتقليد

  ؟الجتهاد والتقليدل )غرييالو أنفسي ال( بالوجوب الشرعياملترتبة على اإللتزام لثمرات ما هي الكن    
  :لتزمنا بالوجوب الغريي الشرعي املقدمي لالجتهاد والتقليدإفيما لو  الثمرات متعددة إن: واجلواب   

  فسق تارك االجتهاد والتقليد: األوىلالثمرة 
 ١ا واجبات استقالليةأل ،وت الفسق لتارك تعلم كل مسألة مسألةبل ثب ،التقليد أواحلكم حبصول الفسق لتارك االجتهاد : وىلاأل
لالحتياط  حتريه عدم رأساً، نعم فسق تارك التعلم موقوف على ن يترك االجتهاد والتقليدألى عفسقه فال يتوقف إثبات ست ارتباطية ولي

كما ن العدالة ملكة أعلى القول ببناًء ( ال مع االصرارإ عل الصغرية ال يكون فاسقاًألن فا ،وبشرط االصرارألنه طريق آخر مربئ للذمة 
 مسألةحىت تعلم ذن لو ترك إ )٢ا االستقامة على جادة الشريعة فال حاجة هلذا القيدأعلى القول ب أما بناًء ،نصارياألالشيخ  ذهب إليه

  .فال تصح الصالة خلفه كان فاسقاً على مبىن، وبدونه على مبىن آخر، مع االصرار واحدة
وال  اصراراًنفس تركها كبرية، إذ ال يعد ذلك بنفسه فال يعد  ،فتركها على مقدمات طولية كثرية اًلو كان تعلم املسألة متوقف وأما   

  ٣.واحدة ألا عرفاً يعد معاصي متعددة
الكبرية تعلم حكم  كوتر ،بالنار يهوعد اهللا علأما كحمددة  الكبائر ضوابطألن  ،ال وجه له ،ترك تعلم الكبرية كبريةاعتبار ن أكما    

  . عليه بالناروعد اهللاأليس مما 
  كالم الشيخ وإشكال النائيين

 ،شبه مما يكثر االبتالء بهأ ل الشك والسهو وماائمسن تارك تعلم أنصاري باألالقول املنسوب للشيخ  ما ذكرناه ميكن توجيهوعلى    
ألن حتقق الفسق مبا ذكره  ،نسبة هذا القول للشيخ غري صحيحة ولعله من اشتباه الناسخ :٤قالالنائيين واحملقق كما نقل ذلك عنه  ،فاسق

  :االت ثالث كلها منتفيةمال خيرج عن احت
لكن الشيخ ال  ،للواجب فيصبح فاسقاً ذا ترك التعلم كان تاركاًإف )اًو تقليدأ اًاجتهاد(ن الشيخ يرى الوجوب النفسي للتعلم إ :ولاأل   

  ).ردبيلي لصح ذلككان يرى ذلك كاملقدس األ أنه ولو( ،يرى الوجوب النفسي للتعلم
                                                             

١  ً ً واحدا ّم كل مسألة واجب مستقل، ولیس تعلمھا بأجمعھا واجبا   .أي تعل
 .بل الفسق یحصل بمجرد فعل معصیة ما حتى لو كانت صغیرة ٢
  .بل ودقًة، ألنھا بمجموعھا مقدمة واحدة ٣
، ١، ق١ضیحیة، ووضعنا عمدتھا بین قوسین، وقد نقلنا كالمھ حسب تلخیص مصباح األصول، لھ، جنقلنا كالمھ مع بعض اإلضافات التو ٤

ً عن أجود التقریرات ٤٦٠- ٤٥٩ص   .١٥٨، ص١ج: ناقال
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رام عمالً، ألن ترك التعلم يف حد نفسه وإن مل يقع يف احل حكام متجرتلك األتعلم ألن الذي يترك (هو القول حبرمة التجري  :الثاين   
وعلى هذا  ، وإن مل تقع منه خارجاً، ووجه كونه إقداماً عليها، العلم أو الظن بالوقوع فيها مع عدم التعلم، فتأمل،١إقدام على املعصية
تجري حرام وترك التعلم ال(الشيخ يقول بالقبح الفاعلي ال القبح الفعلي ولكن الشيخ ال يرى حرمة التجري  ،)وفاسق فتارك التعلم متجر

  .)جتري فهو مرتكب للحرام فهو فاسق
لقضاء العادة بإستلزام ترك التعلم فيما يكثر اإلبتالء به للوقوع غريها وبني شك والسهو لمسائل ا بالتفكيك بنين يقال أهو  :الثالث   

مثال هذه املسائل أخصوص  جود خصوصية يفمل يدل دليل على و هألن ،ولكن هذ الوجه غري صحيح) خمالفة الواقعأي (يف احلرام 
سواء بني ما يلزم غالبية الوقوع يف احلرام من عدم تعلمه، وبني (هذا التفصيل جمال الحتمال وال  ،نفسية وغريها طريقية اجباتولتكون 

  ).غريه، أو بني مسائل الشك والسهو وغريها وإن كانت غالبة
  .هكذا يقول الشيخ النائيين ،مر على جامع الكتاببل اختلط األ ،ذه املسألة يف رسالتهأفىت  ن قدون يكأن الشيخ ال ميكن إفالنتيجة     

  :اجلواب عن إشكال النائيين
 ،لتزم به الشيخإذا إ ،نصاريمصحح لكالم الشيخ األ ،يوجد شق رابع ومبىن رابع للحكم بالفسق :لكن قد جياب عن كالم النائيين بأنه

  هل يلتزم الشيخ بذلك؟لكن  ،حرام شرعاً )لغريياالواجب (ترك املقدمة  ما ذكرناه من أنوهو ما 
ن تارك تعلم املسائل اليت يكثر االبتالء ا مبعىن أ ٣ن كالم الشيخ حممول على الكاشفية ال السببيةإ :بأن يقال ٢وهناك خملص خامس   

عن فقدانه ملكة  يكشفن ترك تعلم املسائل االبتالئية إية أي منا من باب الكاشفإال من باب السببية حىت يشكل عليه املريزا و ،فاسق
  .)ن العدالة ملكةأالشيخ يرى حيث إن (، العدالة

  .توجيهاً لكالم الشيخاالحتمال الرابع للتفصي  منما خلصناه  تظهر يفوىل الثمرة األواحلاصل أن    
  الثواب بناء على إجتماع األمر والنهي: الثمرة الثانية   

فال  إرشادياً عقلياً، غريياً مقدمة للواجب وجوباً االجتهاد والتقليدن أذا قلنا بإفإنه  ،مر والنهيتظهر يف مبحث اجتماع األ :الثانيةالثمرة 
  .ثواب على فعل هذه املقدمة

                                                             
١  ً  .كمن شرب الماء الواقعي بتوھم أنھ خمر، فإنھ أقدم على المعصیة وإن لم تقع منھ خارجا
  .٤٦٠، ص١، ق١ج: أشار إلیھ في مصباح األصول ٢
  الوجوه االربعھ المتقدمة كانت مبنیة على السببیة اما التخلص الخامس فمبني على الكاشفیة ٣
كان حسب عاله أوما ذكرتھ  ،عاد صیاغتھا في الدرس الالحقأستاذ دام ظلھ في ھذا الدرس ثم الثمرة الثانیة ذكرھا السید األ :مالحظة**

ن إذا قلنا إف ،مر والنھيالثمرة الثانیة تظھر في مبحث اجتماع األ :ستاذ في ھذا الدرس فھوما ما ذكره األأ ،الصیاغة الثانیة من الدرس الالحق
  .أما لو قلنا بالوجوب، فقد یجتمع األمر والنھي في المقدمةعلى فعل ھذه المقدمة وال عقاب المقدمة لیست واجبة فال ثواب 

  :االجتماع بنحویننھا واجبة فیتصور أشرعیة للعمل وقلنا ب ن االجتھاد والتقلید مقدمتانإذا قلنا إنھ إ: تصویر االجتماع
ً  :ولاأل   ً  المقدمیة للحرام كما لو كان االجتھاد طریقا ً  ،فیحكم بالباطل ألن یكون قاضیا ن إ :خرىأومن جھة  ،للحرام فاجتھاده ھذا یكون طریقا

إلى ن حكم العنوانین ساري إوھنا ف ،بنادرذلك ولیس  ،لالجتماعفھذا مصداق  الشرعیةحكام معرفة األلكونھ مقدمة لاالجتھاد مقدمة للواجب 
  .الذي كان مجمع العنوانینالمصداق 

ً مصداق بنفسھ ن یكون التعلمأ :الثاني   فھذا التعلم مصداق للحرام  ،یة بشھوةبجنألى صوت إكما لو تعلم المسألة عن طریق االستماع  ،للحرام ا
فتترتب  ،لى المصداقإ حكمھما ھ العنوانان فیسريفیاجتمع  ، فقدتعلمھو ومن جھة  محرمٌ  استماعٌ  من جھة ، فإنھعنوانانفیھ اجتمع وقد 

  .ستاذ دام ظلھاألالسید ھكذا ذكرھا ، في مبحث االجتماعالمذكورة ثار اآل
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اً، كما يف االجتهاد حرام أي واجبة شرعاً بوجوب مولوي، فلو فرض كوناالجتهاد والتقليد مقدمات شرعية للعمل  بأنلو قلنا أما و  
للثواب  اًنه يكون مستحقإفعلى القول جبواز االجتماع ف من جهة، وللواجب من جهة أخرى،للحرام مقدمة وطريقاً االجتهاد  كان ما

   ١.فس الوقتيف نعليه للعقاب  اًاالجتهاد ومستحقهذا على 
  :ربعأاحلاالت املتصورة :بعبارة جامعة و
على جتشم عناء  يستحق الثواب ال هنأوالثمرة  نكارنا مقدميتها مثالًلالجتهاد والتقليد إل لوجوب املقدمين ال نقول باأ :وىلاأل  

 .وال العقاب على ما كان منها مقدمة لفعل احلرام، االجتهاد والتقليد

العقاب واالجتهاد هذا ق الثواب على فهنا يستح ،ونقول جبواز االجتماع ،ن نقول بالوجوب املقدمي لالجتهاد والتقليد ختيرياًأ :الثانية  
 .يأمث يف نفس الوقتفالبطال احلق  لوقوعه طريقاً اً عنهن كان منهيإ أيضاً

التقليد الذي اجتمع فيه العنوانان   وأاالجتهاد بيأمث جانب النهي فهنا  باالمتناع مع ترجيح ونقول أن نقول بالوجوب املقدمي :الثالثة   
 .له وال ثواب

 .وال يأمثعلى االجتهاد فهنا يثاب هم أولو لكونه مر ونقول باالمتناع مع ترجيح جانب األ ن نقول بالوجوب املقدميأ :الرابعة   

ول يف املثال األهو هذا و ،ن الثواب يف صورتني وعدم الثواب يف صورتنيأو -وكذا العقاب-إذن الثمرة ظهرت يف الثواب وعدمه    
 .له الطيبني الطاهرينآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإ وللكالم صلة تايت ،باب االجتماع

                                                             
الشرعي الغیري، غیر متوقف جتھاد والتقلید، لو قلنا بكونھما مقدمة، وبكون المقدمة واجبة بالوجوب ال یخفى أن ترتب الثواب على اال ١

على مبحث اجتماع األمر والنھي، نعم ترتب الثواب في صورة دون أخر مبني على التفصیل المذكور في المتن على مبنى اجتماع األمر 
 .والنھي وعدمھ


