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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     
 .ال باهللا العلي العظيمإقوة 

  .عمحيمل على األقد ن كالم صاحب العروة أ يف تقدم البحث   

  تقليد مطلقاًاألدلة على وجوب االجتهاد وال

  :فهيعلى وجوب التقليد مطلقاً حىت يف املستحبات والعاديات، وكافة املعامالت باملعىن األعم دلة األ ما أ   

  املوضوعية -١

 ،مصلحة ذاتية حىت تعلم املستحبات واملكروهات ذون تعلمها أمبعىن  ة يف االجتهاد والتقليداملوضوعيدعوى  :الدليل األول   
 وهوالكاشف  أم مباحاً، ال يهم ذلك، إذ املدار هنا على مكروهاً أم مستحباًسواء أ كان متعلَّقه  حد ذاته كمالألن العلم يف 

    .مطلوب حبد ذاته

  املصلحة السلوكية -٢

اع تبإ يفمصلحة سلوكية ملا فيه من حىت يف املستحبات  ١جياب التقليدإن إاملصلحة السلوكية بأن يقال دعوى  :الدليل الثاين   
وجب الشارع أجل هذه املصلحة السلوكية فأل ،ه يكرس حمورية املرجع ومكانته يف اتمع وهذا مطلوب عند الشارعإناملراجع ف

  .تعلم مطلق املسائل حىت املستحبات واملباحات، عن تقليد

  العمومات واالطالقات -٣

عم من أ )الدين(دل على وجوب التفقه يف الدين كله وت) يف الدين ليتفقهوا(حنو فإن ت والعمومات االطالقا :الدليل الثالث
  .)هل الذكرأفاسألوا (وكذلك  ،لزامية وغريهااألحكام اإل

  العلم االمجايل -٤

                                                             
ً ویمكن تصویر المصلحة ا ١   .لسلوكیة في االجتھاد أیضا
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أن املكلف يعلم امجاالً بوجود تكاليف إلزامية كثرية يف البني والعلم االمجايل منجز، وال : وملخصه: العلم االمجايل :الدليل الرابع
ن عهدة هذا التكليف املنجز إال باالجتهاد أو التقليد يف كافة املسائل، لكي نعرف الواجب ومنيزه عن املستحب ميكن اخلروج ع

واملباح واملكروه، نعم لو علمنا أن هذا ليس بواجب أو حرام، ملا وجب االجتهاد أو التقليد ملعرفة أنه مستحب أو مكروه أو 
  ٢.مباح بعنوانه

  

  مناقشة األدلة

  :عدم متامية األدلة املذكورة لكن الظاهر

  مناقشة املصلحة الذاتية والسلوكية ٢-١

عم ال يثبت واأل اًلكن ليس كل كمال واجبيف حد ذاته، ن العلم كمال إنعم  :فنقول وهو املصلحة الذاتية ما الدليل األولأ   
  .؟ نعم بعض الكمال واجبكمال فهل كلها واجبةمثالً درجات التقوى  ، فإنخصاأل

قتضي التقليد يف كل األحكام حىت تمجاال وال إق بالتقليد قتتحعلى فرض قيام دليل عليها، ن املصلحة السلوكية إما الثاين فأو   
القدر املتيقن من وجود مصلحة سلوكية الزمة التحقيق هو ما كان منها يف : منها فكيف باملباحة، وبعبارة أخرىاالستحبابية 
  .لزامياتالتقليد يف اإل

  :ن للمصلحة السلوكية مرتبتانإ :آخروبتعبري    

  .يف الواجب واحلرام وهي التقليد وهي القدر املتيقن :وىلاأل   

  .و املباحات يف املستحباتحىت تباع املرجع إكمل وهي املرتبة األ :الثانية   

، هذا كله لو سلّم متامية األدلة على اتلزاميالقدر املتيقن منها وجوا يف اإلواملصلحة السلوكية حقيقة تشكيكية إن : واحلاصل
  .املصلحة السلوكية يف التقليد، كما سيأيت بإذن اهللا تعاىل

  مناقشة العمومات  -٣

                                                             
 .وستأتي أدلة أخرى بإذن هللا تعالى ٢
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وهو  ٤يف االستدالل على مبحث آخر) بيان الفقه(هو ما ذكره  ٣فاجلواب ،العمومات واالطالقاتوهو : أما الدليل الثالث
  :كب من كربى وصغرىيتر

هو كوا صرف طريق ال غري وال موضوعية ) من أوامر املوايل يف تعني طرق حتصيل أوامرهم عرفاً املتبادر(ن إف :ما الكربىأ 
  ).إن الطرق أريد ا فقط وفقط الوصول إىل طاعة املوايل وال خصوصية يف أصل الطرق إطالقاً(أي فيها 

بل هي جمرد  عية هلاوال موض - أي طرقه إىل أحكامه  -قه طريف كون  ن الشارع سلك سبيل املوايل العرفية إف :ما الصغرىأو  
وظاهر األوامر الشرعية أا مرتلة مرتلة سائر األوامر ( منا هو لطريقيته احملضةإف ،مضاهأو أجعله فكل ما  ،صابة الواقعطرق ال
بعض خيل بذلك استثناء الشارع فما كان طريقاً للواجب، وجب، وإال فال، وال ذن الطرق ليس هلا موضوعية إ وغريه، ٥)العرفية

، بل يؤكده )ن دين اهللا ال يصاب بالعقولإ( :عليه السالم وقال ٦رفض طريقيتها كالقياسفمبىن العقالء وعدم مسايرته الطرق 
  .كما ال خيفى

 .الطيبني الطاهرين لهآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإ عنه يأيت الكالم   

                                                             
  .وسیأتي في المستقبل مزید بحث ونقاش حول ھذا الجواب ٣

 وھو ھل الوجوب التخییري تكلیفي فقط أو وضعي فقط أو كالھما أو مقدمي صرف؟ ٤

 .١٤، ص١ج: بیان الفقھ، االجتھاد والتقلید ٥

ً، فإنھم ال یعتمدونھ فیما یجھلون مالكاتھ أو أبعاده، واألحكام الشرعیة مجھولة المالكاتعلى فرض أن العقالء یعتمدو ٦   .ن القیاس طریقا


