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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني    

 وال حول وال قوة اال باهللا،الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم امجعني 
 عظيمالعلي ال

 لكن قبل،البحث يدور بأذن اهللا تعاىل حول مسائل االجتهاد والتقليد     
 هل ان مباحث االجتهاد والتقليد: البدأ فيها البد من متهيد مقدمة مهمة وهي

 وهنالك احتمال ؟تعد من مباحث علم االصول أم هي معدودة من مباحث علم الفقه
 االحتمال الرابع ان،لتصديقية املبادئ التصورية أو ا ثالث وهي ان تكون من

  ةتكون مزجيا من هذه الثالث
 صاحب الكفاية جعل مباحث االجتهادان :توضيح ذلك

 والتقليد يف آخر الكفاية معنونا اياها بعنوان خامتة فهي خامتة مباحث
 لكن معاصره صاحب العروة ابتدأ كتاب العروة الوثقى مبباحث االجتهاد ،االصول

  ق؟تقليد فما هو احلوال
 :حتقيق االمر يعتمد على مقدمات اربع ان: نقول

 .ما هو خمتارنا يف ضابط املسألة االصولية: املقدمة االوىل   
لكل علم  البد ان يكون على مبىن من يرى انه(و مبنانا يف موضوع العلم ما ه:املقدمة الثانية   

 ؟ هما هو تعريفو)موضوع 
  ول؟ع علم االصماهو مو: املقدمة الثالثة   

هذه الكيفية يف الصياغة ان العلمية والفنية ملسائل االجتهاد والتقليد ف كيفية الصياغة:املقدمة الرابعة
 :توضيحه.عدها من االصول أو الفقهتصنيفها و يف تؤثر

حينئذ تكون و) أم ال؟ يف حقه او حق مقلده هل هو حجة  رأي غري االعلم  (ان تارة نبحث    
فلو  )؟االنفتاحي اتهد فتوى اتهد االنسدادي حجة يف حق(وهل ،لصياغة ا ذه اصولية  املسألة

 أم )اتهدة حجةرأي (أو  )رأي اتهد امليت(انسداديا فهل رايه حجة أم ال؟وهل  كان ان جمتهدا
 ام ال؟) رأي اتهد حجة يف اصول الدين كما هو حجة يف الفروع(ال؟ وهل 

 وهذه مسألة )؟ئ االستنباط على اتهد االخررأي الفقيه حجة يف مباد(وهل 
 مجتهد االستناد إىل جمتهد رجايل يف توثيقوذلك كعلم الرجال فهل يصح لل خالفية

مثل  )املستنبطة معاين املوضوعات حتديد الفقيه حجة على جمتهد آخر يف رأي(معني أم ال؟وهل  راو



خالف بني  اويف معناه ةمستنبط اتوضوعم الكر و الكعب فأا معىن الوطن واآلنية وكذلك معىن
 )ال؟ رأي الفقيه حجة يف املوضوعات الصرفة أم(وهل ،الفقهاء 

فتكون  هو ذلك مصب البحث يكون اي(تارة تطرح مسائل االجتهاد والتقليد ذه الطريقة اذن     
 مسائل اصولية

 لم ؟هل جيوز تقليد غري االع: وتارة تطرح القضية بطريقة اخرى بأن يقال  
 وهل جيوز بيع الدم؟ فهذه وحنوها مسائل فقهية ألن موضوع الفقه هو فعل

 كما يف منظومة) علييناغايته الفوز ب وعه فقه مكلفينا موض( املكلفني 
 اعم مما ذكره يف املنظومة لكن سيأيت ان موضوع الفقه، السيد حبر العلوم

 الفعل ومقولة الوضعوانه ليس خصوص افعال املكلفني بل هو اعم فيشمل مقولة 
 ويشمل بعض اجلواهر مثال الكافر جنس أو ال؟ لكن امجاال موضوع الفقه هو فعل

هل جيوز تقليد غري :نقول(عند تطبيقه على املقام و.املكلفني ونظائره من حيث االقتضاء والتخيري
جيوز أو ال  عن وهكذا فالبحث اذا كان مسالة فقهية ألن التقليد فعل املكلف بذلك االعلم؟ فصارت

  .جيوز فهو مسألة فقهية
نرجع إىل ضابط املسألة االصولية لكي نرى ان هذا الضابط ينطبق لكن لتحقيق ذلك البد ان و    

 املقام أم ال؟ على
ان :موضوع علم االصول هو مبنانا يفط املسألة االصولية خالف يوكل حتقيقه حملله لكن يف ضاب    

  .)يف الفقه احلجة املشتركة القريبة (هوموضوعه 
 اما،يرى ان موضوعه هو االدلة االربعة من حيث الدليلية  فأنه صاحب القوانني اما

 وما يرد على، هو االدلة االربعة بذواا:صاحب الفصول فقد حذف القيد وقال
 يكون موضوع ام يترك حملله لكن على ما اخترناهالتعريفني من النقض واالبر

  .الصول اعم مما اختاره العلمانعلم ا
ولكن ألجل االشكاالت الواردة عليه  )احلجة يف الفقه(يرى ان موضوعه فأنه السيد الربجردي اما

 .اضفنا القيدين
حسب ما ارتأيناه (م االصولللك الصياغة الفنية ينطبق تعريف عتقدم ان الصياغة هلا تأثري فبتقد و   

حجة أم  هل رأي غري االعلم :والتقليد اذ يقالر مباحث االجتهاد اكثعلى ) وارتأه السيد الربوجردي
  ) االعلم أم ال؟ هل جيوز تقليد غري(فقهية ةبالصياغة الثانية ستكون مسائللكن املسألة نفسها ال؟ 
 احلديث اذا دار حول احلجية فاملسألة اصولية واذا دارواحلاصل ان    

  ية فهي مسألة فقهاحلديث حول اجلواز واحلرمة 



 ان املسألة الفقهية اعموال خيفى 
 فهل جيوز، احلكم الوضعياحلكم التكليفي ومما كان  مما كان حمموهلا
 وهل احليازة سبب للتملك، االجنبية حمموهلا حكم تكليفي النظر إىل املرأة 

 حمموهلا حكم وضعي اذن املسائل الفقهية حمموهلا قد يكون حكما تكليفيا وهي
 اخلمسة وقد يكون حمموهلا حكما وضعيا مثل الزوجيةاالحكام التكليفة 
 والسببية والشرطية

انه ميكن  (الضابطة يف موضوع علم الفقه واالصول ما اخترناه من بناءا على(اذن اتضح مما تقدم    
الكفاية لكن على ان تكون من  ان تدرج مسائل االجتهاد والتقليد يف علم االصول كما فعل صاحب

  .ن تدرج يف علم الفقهوميكن أ. امتةكما فعل قدس سرهاملقاصد ال اخل
 االوىل؟ ولكن ما هو 
وبتعبري ادق ما هي الغاية  ؟ما هي مهمة االصويل:واجلواب باجياز يتضح من االجابة على هذا السؤال 

  االصول ؟ من علم
ان العلم فيبحث عن رأي غري ا فعندما )١()املنجز واملعذر(ان الغاية هي معرفة احلجة : واجلواب 

ا اصاب كان منجز ان رأي غري االعلم منجز او معذر ؟فانيف كتاب االجتهاد والتقليد مصب البحث 
 االعلم ام ال؟ هل جيوز تقليد العامي لغري املسألة الفقهية وهي تبعهوان اخطأ كان معذرا وست

اذا ) بالتبع(وبالعرض اوال وبالذات منصب على التنجيز والتعذير وثانيايف هذا الكتاب اذن البحث    
اذن البحث الفقهي  ،جيوز له تقليده ثبت ان رأي غري االعلم او امليت منجز ومعذر يتبعه ان العامي

 الحق للبحث االصويل
لكن يبقى ان نبحث انه هل ميكن ، الوجه يف عد مسائل االجتهاد والتقليد من االصول  هذا هو   

 ذلك ان شاء اهللا تعاىل عن الكالم عدها من املبادئ أم ال؟سيأيت
  وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين    

____________________________-  
  :اهلوامش

احلجة هي الكاشف او االنكشاف او ما حيتج به (هذا حسب رأي صاحب الكفاية وقد يقال )١(
احلجة معانيها (تاب وقد ذكرنا معاين وتعريفات عشرة يف ك)املوىل على عبده والعكس او غري ذلك 

 )ومصاديقها


