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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ال باهللا العلي إوال حول وال قوة ،مجعني أعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    
 .العظيم

  .وتقدمت وجوه ،ول مطلقاالجتهاد والتقليد بق اليت أقيمت أو اليت ميكن أن تقام على وجوب دلةكان الكالم يف األ   

  حرمة التشريع -٨

ما ينسبون للشرع ما ليس  ألن العوام كثرياً ؛التشريعإن الوجوب لسد باب : ووجوب االجتهاد أو التقليد مطلقاًلتوجيه االطالق  الثامنالدليل   
يعلم ما صدر من الشارع عن غريه، فيصان اتهد  ىلإ املكلف ، كي ال يقعوا يف هذا احملذور إذ برجوعالتقليد مطلقاً موجب الشارع عليهأف ،منه

   ١.من حمذور حرمة التشريع بذلك

  :توضيحه كربى وصغرى  

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى ( يات قوله تعاىليات والروايات فمن اآلوتدل عليه اآل ،نه ال ريب يف حرمة التشريع وهو من الضرورياتإف :ا الكربىمأ
  ٣.)وأَنْ تقُولُوا علَى اِهللا ما ال تعلَمونَ ...قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش( ه تعاىللوقو ٢)اً أَو كَذَّب بِالْحقعلَى اِهللا كَذب

ألن  ،لهماتشم، بل إا بالتعبدياتحرمة التشريع  وال ختتص ٤،العباديات والتوصليات :قسمني إىلتنقسم أعمال العباد ن أفهي  :ما الصغرىأ   
  .ن البيع يوم السبت حرام ونسبه للشارعإل اكما لو ق ،التعبديحمرم يف  التشريع حمرم يف التوصلي كما هو

  .ريععن التش برجاء املطلوبية فيخرج حينئذ موضوعاً -كجلسة االستراحة فرضاً-أي مشكوك العبادية ن يأيت بالعبادة أنعم ميكن للعبد    

إن : ، وبعبارة أخرى)االطالق(ونه حكمة، لو دل الدليل على وجوب االجتهاد والتقليد مطلقاً، والكالم اآلن يف ال يعدو كهذا الوجه لكن  
، مع ويلمبا هي هي أي بالعنوان األيف العبادات واملعامالت والعاديات، االجتهاد والتقليد    نه هل جيب هو أ مورد الكالمو ،طارئ أمرالتشريع 

  .كماً للشيء ونسبته للشارعقطع النظر عن إثباته ح

  وجوب االعتقاد أو عقد النية أو االستناد -٩

                                                             
ً للشارع، وفیھ: أو یقال ١ ً إباحتھ مثال   .أنھ ال تالزم: إن من ال یعرف حكم المسألة عن اجتھاد أو تقلید فھو مشّرع، ألنھ سیفعل الشيء ناسبا

 .٨: العنكبوت ٢

  .٣٣: األعراف ٣

  .العمل العبادي ما احتاج إلى قصد القربة، دون التوصلي ٤
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  :ةثالثوجوه ألحد  ،ن يقال بالوجوب املطلقأ :التاسعالدليل 

يف  ،القول بوجوب االعتقاد بطريقية هذه الثالثة ال غري :أخرىوبعبارة  ةالثالثألحد  ريييبالوجوب التخ ما للقول بوجوب االعتقادإ :األول   
  .، واعتباره مصوراً ملعرفة األحكامقابل القياسم

العموم هي النسبة بينهما تظهر مبالحظة النسبة، فإن ول والثاين فرق بني األلوا ة،الثالث ىحدإو القول بوجوب عقد النية على العمل بأ :الثاين   
ن يعقد النية على العمل على طبق أوقد يكون العكس ب ،ال يعقد النية على االمتثال هنسان بوجوب شيء لكنذ قد يعتقد اإلإ ،واخلصوص من وجه

  .وقد جيتمعان ،لكنه ال يعتقد بوجوبه الصادر األمر

  بأن يأخذ الرسالة العملية ويلتزم العمل ا  ، كالتقليد مثالً،بسلوك هذا الطريق لتزام عمالًو للقول بوجوب االأ :الثالث   

خذ الرسالة العملية للمرجع أيكفي يف حتقق التقليد ( من العروة٦٢ مال الثالث هو الذي ذكره صاحب العروة  والتزم به يف املسألةوهذا االحت   
  .وىليف املسألة األ فإنه يبني حمقق التقليد الذي أوجبه )وااللتزام بالعمل مبا فيها

  الدليل عليها واملناقشة 

  الثالثة؟ هذه الوجوهلكن ما هو الدليل على  

  :وجوهحد قد يستند إىل أ

  غري املستند ليس مبعذور -١

عند  نه ليس معذوراًإف ،تهدن املكلف لو مل يطابق عمله الواقع ومل يكن هذا العمل عن استناد أ :صولواخر األأالوالد يف السيد ذكره ما : األول
  ).لو خالف عمله الواقع( ويستحق العقاب العقالء

  .أوالًخرين هذا اآلالوجهني فقط وال يثبت  -الثالثحسب الوجه -االلتزام االستناد يف العمل أو وب الوجه يثبت وجلكن 

، فلو علم لكن يف غري االلزاميات ال استحقاق للعقاب على املخالفة ،قاب لو خالفعألنه يثبت استحقاق ال ،خص من املدعىأهذا الدليل  وثانياً
ذن فهذا الدليل إ ،جيري حىت يف االلزاميات يف ما لو طابق العمل ومل خيالف نه الأكما  زمه هذا الدليل بالتقليد،بعدم كونه واجباً أو حراماً، ملا أل

  .دعى لو مل يتمم بالوجوه السابقة، فتأملخص من املأ

حد الثالثة، أو بأمجعها، وستأيت وال يكون كذلك إال بااللتزام بأ -وهذه هي الكربى-االلتزام بوجوب أن يتزيا العبد بزي العبودية : الثاين
  .مناقشته

  ...وللكالم صلة وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين



  ) ٣٥(الدرس ـ ھ١٤٣٢ذي الحجة٢٢السبت .................................................................االجتھاد والتقلید

 

3 

 

   


