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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 

الدليل  إىلووصل الكالم الت وجوب االجتهاد أو التقليد مطلقاً، حىت يف املستحبات واملعامدلة على كان الكالم يف األ   
  .مجايلالثالث وهو االستدالل بالعلم اال

  مناقشة االستدالل بالعلم االمجايل -٤

ال فهو إطرافه حمل لالبتالء وأذا كانت مجيع فيما إبأن العلم االمجايل منجز  - أشكل على االستدالل بالعلم االمجايل لكن قد ي   
  ١.ست كل الواجبات واملستحبات واملباحات وغريها مورد االبتالء، ولي)حبسب املسلك املشهور(غري منجز 

العلم االمجايل الكبري الذي ، وال يتوقف التنجز على بقاء حمل االبتالء االمجايل الصغري فيما هو العلمتنجز لليكفي  :واجلواب   
  .شرعيكل حكم  ميحطه

  .غري منجز العلم االمجايلالشبهة غري حمصورة فوبأن  - ب

، وهذا يف العلم االمجايل الصغري ال شك ذن فهو منجزإفالشبهة حمصورة  ،املقام من قبيل شبهة الكثري يف الكثري إن :وابهوج   
  .فيه، وكذلك األمر ظاهراً يف الكبري

حىت  يداًأو تقل اجتهاداً ،وجوب الفحصلكن ما يرد على االستدالل بالعلم االمجايل هو أنه لو مت فإن نتيجته ستكون ال أكثر من 
، وبعدها ال جيب على املكلف معرفة عنوان احلكم ونوعه، وعلى أي فإن وال حرام أن هذا الفعل ليس واجبأيطمئن املكلف 

 ٢ن نعرفها بعنوااألزاميات ال جيب اإل غري:إطالق كالم صاحب العروة مما ال يتناسب مع هذا الدليل والنتيجة، وبعبارة أخرى

                                                             
 .وكذا المعامالت ١

ً أو مباحة ٢   .وأنھا مستحبة مثال
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فال جيب على العامي أن يكون مقلداً يف ليس بواجب وال حرام  ن نعرف بأن شرب املاء فعالًأبل يكفي  ا،نأيت ا بعنوا ان وال
  .بغري العبادات؟ فتأملليس بواجب فكيف  ٣يف العباداتالوجه التمييز وقصد ن قصد أ يرونور الفقهاء ن مشهذلك، بل إ

، لزامية بالفحص اجلزئي فال جيب الفحص عن الباقيتد به من األحكام اإلذا احنل العلم االمجايل بالعثور على مقدار معإنه مث إ   
  .إال على ما أسلفناه وسيأيت من الوجه إن شاء اهللا تعاىل

  احتمال وجود تكاليف إلزامية -٥

 ،اءمثل شرب املحىت لزاميه يف كل فعل إوجود تكاليف  )احتمال( :لوجوب االجتهاد والتقليد بقول مطلق اخلامسالدليل    
ن العبد ال ميلك أ :ليه السيد القمي يف مباين املنهاجإشار هو ما أ ودليله ،يوجب الفحص عن كل مسألة مسألة االحتمال وهذا 
فيجب  ،أو التقليدالجتهاد ما اإن واملؤمن ال مبؤمإتصرف فال جيوز له أي  )املوىل( فهو ميشي يف مملكة الغري أمره شيئاً،من 

  . واجب أمالفحص عن كل فعل هل هو حرام 

يدل على أكثر من لزوم حتصيل  ألنه ال ،ة، كما هو ظاهر كالم العروعلى االطالقكسابقه ال يقوم دليالً لكن هذا الوجه    
  .واجب أونه ليس حبرام املؤمن وهو يتم مبعرفة أ

  األمر املطلق للحائطة على تكاليفه -٦

من باب لزامي وال احتمال احلكم اإلبل  يلعلم امجاهناك حىت لو مل يكن  ،كم بالوجوب مطلقاًاملوىل حي :سالسادالدليل  
يف  ط العبدلفر بالوجوب مطلقاًلو مل يأمر بأنه  - املوىل احلكيمأي -، وأغراضه امللزمة، لعلمه لزاميةحكامه اإلأعلى احلائطة 

مر ذا جاء األإف ،حيانلزامي يف كثري من األلعوام يقطعون بعدم احلكم اإلمن ا اًن كثريأ ، فإننا جندلزاميةحكامه اإلأكثري من 
  .وعلى أغراضه امللزمة لزاميةحكامه اإلأاملوىل على  وبذلك حيافظ قطعه، فإنه بالرجوع إليه سينقلب بالرجوع للمجتهد مطلقاً

يراه  املوىل حينئذ مناقضاً، إذ أنه حيث يرى املكلف القاطعمن كون حجية القطع ذاتية بأن على مبىن املشهور وقد يستشكل 
  إىل اتهد، مع فرض القول بعدم وجوب الرجوع إليه يف املستحبات وشبهها؟يأمره بالرجوع  ، فكيفمستحباً

                                                             
ً لو ٣  .جوبھا، وكذا االتیان بعنوان أنھا صالة الظھر ال العصرأي االتیان بصالة الظھر مثال
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 فإن للموىل أن: وغريه، ونشري هنا إىل أحدها إمجاالً) مباحث القطع -األصول (عن ذلك من وجوه، فصلناها يف  واجلواب  
فإنه قد يزيله، كما هو املشاهد وجداناً، ) بنفس األمر والنهي بالعمل على خالف قطعه(ولو ازالة قطعه رجوع إليه بعد باليأمره 

 ،ليس مستحباً )قاطع بههو املستحب الذي (ن هذا إيقول له فحيث ال ميكنه فرضاً أن العنوان كما ميكنه أمره أو يه بتغيري 
فإنه كثرياً ما فعندما يسأل ، ٤يف السؤال كالتربك مثالًالسلوكية  هد عن حكمه، للمصلحةات اسأل :بدالً عن ذلك يقول له
  .ن شاء اهللا تعاىلإوللكالم صلة تأيت  ،قطعهينقلب 

   .له الطيبني الطاهرينآوصلى اهللا على حممد و

                                                             
 .أو لكي یتعود الناس على السؤال ٤


