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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال حول وال  مجعني،أعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    
  .مال باهللا العلي العظيإقوة 

صول الدين وبالوجوب أنفسي يف قد يقال بالوجوب ال هنأوتقدم  للتعلم واالجتهاد أو التقليد، كان الكالم يف الوجوب النفسي
كما ) ليتفقهوا يف الدين(بآية  -يف األصول والفروع  -، وقد استدل على الوجوب النفسي للتعلم مطلقاً صولالغريي يف غري األ

 صوليف األ ن الوجوب نفسيأشكل على القول بأاستدل باآلية على الوجوب النفسي خلصوص التفقة يف األصول، لكن 
عم من الفروع أ) الدين منهم طائفة ليتفقهوا يففرقة  فلوال نفر من كل( قوله تعاىل يف) الدين( نأب ،وعوغريي يف الفر

الوجوب  ،نمعنيا) ليتفقهوا( ن يراد من لفظ واحدأللزم  غريياً، ويف الفروع نفسياً صوليف األ لو كان التعلم والتفقهف ،صولواأل
  خرى؟أالنفسي تارة والوجوب الغريي تارة 

  :شكال مندفع بأحد وجهنين هذا اإلإ: واجلواب   
ومل يستعمل يف معنيني يف  وهو الوجوب وقد استعمل اللفظ يف معىن واحد ،ن الوجوب جامع بني النفسي والغرييإ: ولاأل

عمل بل اللفظ هنا مست ،يف وقت واحد كثر من معىن واحدأوقت واحد حىت يرد احملذور املشهور من امتناع استعمال اللفظ يف 
  .ومنها النفسي ومنها الغرييصناف من األحتته  واإللزام جامع ملا لزاميف معىن واحد وهو اإل

 )ةوالغريي ةالنفسيأي ( همامنا ينتزعإجوب وعن معىن الوجوب وعن حقيقة الو أجنبيان ةوالغريي ةن النفسيأب :ن يقالأ :الثاين    
وصف لذاته  نو هو احلسألمصلحة ل ن متعلق الوجوب هو احلاملأقل ن رأى العإف ،ق الوجوبالعقل من مالحظة حال متعلَّ
، وصف الوجوب املتعلق و ليس به حسن ذايتأن متعلق الوجوب غري حامل للمصلحة أن رأى إوالوجوب املتعلق به بالنفسي، 

   .، فتأمل١به بالغريي
ال فنحن يف حل إاجلوابني و حدأ املندوحة يفإن ف )واحدىن كثر من معأ عدم جواز استعمال اللفظ يف(ذا قبلنا املبىن هذا كله إ   
  .شكالإوال  ٢كثر من معىنألفظ يف قول جيوز استعمال النإذ 
هذا التعلم ليس  )ملن يرفض املقدمية عملاليف طريق و أ( لنفسه مقدمة للعملن التعلم الذي يقع أ :خرآتفصيل وهناك    

التعلم ك ، وذلكالفرد نفسه فوجوبه نفسيالتعلم مقدمة لعمل  مل يكنلو  لكن ،و طريقيأما مقدمي إبل هو  ،بالنفسي

                                                             
 .فالوصف مجازي بلحاظ حال المتعلق ١

، لكن بشرط أن ال على أن یكون كل منھما بعض المراد، وھذا واضح، ولعلھ ال خالف فیھ، وعلى أن یكون كل منھما تمام المراد وھذا ما رفضھ اآلخوند وجوزناه ٢
 .ملیكون بشرط ال، فتأ
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ما ما أو ،حكام الدماء الثالثة اليت هي ليست مورد ابتالئهأو تعلم الرجل أ ،و تعلم الوكيل لريشد الناسأ ،االجتهادي ليفيت لغريه
لكن الظاهر عدم  ،فهنا الوجوب غريي ،فسهلعمل نمسائل الشك أو البيع أو احلج تعلم ك نفسههو بن يعمل به أل جألكان 

أي غري التعلم، سواء كان عمله أو عمل غريه، وحتقيق املقام ) الغري(الفرق بني القسمني لفرض كون حامل املصلحة الذاتية هو 
  .فليالحظ) فقه التعاون على الرب والتقوى(مما يتضح مبالحظة تعريف الواجب النفسي والغريي كما أشرنا إليه يف 

قد ، لكن مما فغريي اًعيني اًا كان واجبمفنفسي و اًكفائي اًفما كان واجب ،بني الواجب العيين والكفائيوقد يقال بالتفصيل    
خر وهو آمقدمة لواجب نه وقع أال إن مل يقع مقدمة لعمل الفرد نفسه تعليم الغري وإعلى هذا التفصيل بأن التعلم ألجل به يورد 

فقد ) إليهم لعلهم حيذرونذا رجعوا إلينذروا قومهم ليتفقهوا يف الدين وطائفة منهم ال نفر من كل فرقة فلو(رشاد التحذير واإل
هذا املعىن  يةفلو استظهرنا من اآل ،)لينذروا(لـمقدمة  )ليتفقهوا(فقد وقع  )يتفقهوا(ـالعلة الغائية لهي  )لينذروا(ن أيستظهر 

لو كان إذ  )فلينذروا( ال )ليتفقهوا ولينذروا( إذ ورد لكن لو استظهرنا بقرينة الواو أيضاً،ن هذا الوجوب الكفائي مقدمة إف
ن غاية إ :فقد يقال ،الواو وهي ملطلق اجلمع ال للتفريع تولكن حيث استخدم ،صرف طريق )التفقه(بالفاء لكان  )لينذروا(
  ٣.اً، فتأمليف النفسية تام حينئذ يكون الظهور )ليتفقهوا ولينذروا(مران مطلوبان لذاما أفر نال

و أبقطع النظر عن عمل الفرد لنفسه يف اجلملة، مطلوب يف حد ذاته  )اًو تقليديكان أ اًاجتهادي(ن التعلم أ: خرآتفصيل    
 ؟، هو أمر واجب لذاتهحكاماألجمموعة يعلمون ب )آلهليه وصلى اهللا ع( مة حممدأن يكون يف أجمرد إن بل  ،ليهإرجوع الغري 

   .نينبياء غري مرسلأوجود  نظري ، وذلكهو الواجب النفسي وغريه واجب غريي وهذا
  :الكالم يف الوجوب الطريقي   
  .كاشفو أحكام الواقعية االجتهاد والتقليد طريق لألكالً من ألن  ،تقليدلالقول الثالث هو الوجوب الطريقي لالجتهاد وا   
هناك شق ثالث غري ن يكون أهل يعقل  :نقول ،يف تعريف الواجب الطريقي األنظارلكن قبل تنقيح هذا الراي واختالف    

  ؟النفسي والغريي
  :أو جيب لغريه فال شق ثالث، توضيحهن جيب لنفسه أما إألن الشيء  ،ال :قد يقال   
  :بتعاريفقد عرف النفسي إنه    
  .كن كذلك فالقسمة حاصرةما مل يوالغريي أي يف حد ذاته بنفسه  اًكان حسن هو ما: التعريف األول   

                                                             
زم مالحظة المالك في الوجوب لحدوث خلط بین التفصیلین السابقین، في بیان اإلیراد، وألن التفقھ كما یقع مقدمة لعمل الفرد نفسھ، یقع مقدمة لعمل الغیر، وألن الال ٣

 .فارقة، فتأمل) العینیة(و) الكفائیة(النفسي والغیري، من غیر كون 
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 ،ثباتاإلمن عامل ،ول بقيد والتعريف الثاين يزيد على األ ،حلسنه ب نظراًيف نفسه وقد أوج اًما كان حسن :الثاينالتعريف    
 اًيضيف شرطوالثاين  ،ن مل يوجب هلذه اجلهةإوأي بنفسه  اًول يقول ما كان حسنفاأل ،ثبايتإول ثبويت فقط وهذا ثبويت وفاأل
للنفسي والتعريف الثاين  ،ال فغرييإن كان كذلك فنفسي وإف ،وجبه حلسنه الذايتأن املوىل الحظ جهة احلسن فأو اً،دجدي

  .، بل وأدق٤ولمن األأخص 
ما الغريي فهو ما وجب ألجل أ ،خر كالصالةآال لواجب  واجب النفسي ما وجبلا :التعريف الثالث وهو تعريف املشهور   

  .ة للحجطي املسافكخر آواجب 
أو ما ال يسقط وجوب امتثاله بفعل غريه،  ،مره بامتثال غريهأما ال يسقط   الواجب النفسي هو :التعريف الرابع وهو املختار

  .أمره بامتثال غريهوعكسه الغريي أي ما يسقط 
وجود إمكاناً ثبتنا أ ، لكن لوشكال ثبويتإطريقي وهذا الوجوب لربعة فالقسمة حاصرة فال حمل لوحبسب هذه املباين األ   

 ةم الغرييأ ةالنفسيونظائرها ) ليتفقهوا(يستفاد من وأنه هل يات والروايات آلاثبات فنالحظ ىل عامل اإلإننتقل فحينئذ قسيم ثالث 
  .كما هو واضحثبات مكانه يف عامل الثبوت فال جمال للكالم يف عامل اإلإيثبت مل ما لو أ ة؟م الطريقيأ

 .آله الطيبني الطاهرينحممد و ىن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا علإ وللكالم صلة تأيت   

                                                             
  .لثاني، أعمفیكون على التعریف ا) الغیري(وأما  ٤


