
                                                                   ٢الدرس رقم ١٤٣٢شوال ١٨ ............................................االجتهاد والتقليد
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

لدائمة على احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة ا    
  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم،أعدائهم أمجعني 

كان احلديث حول مباحث االجتهاد والتقليد وكتمهيد ومقدمة ذكرنا انه هل تعترب مسائل      
واالحتمال ؟أم اا مسائل فقهية  االصول علم  من مسائل ائل املطروحة فيهااالجتهاد والتقليد واملس

السديد هو القول الرابع وهو اا والرأي ، للفقه) تصورية او تصديقية(ون من املبادئ الثالث أن تك
  .شاء اهللا إنمزيج من تلك الثالث كما سيتضح 

هل ان : صاغ ذا النحوفتارة ت: صاغ بنحوينتقدم ان مباحث االجتهاد والتقليد ميكن ان تقد و   
ذا النحو فأذا طُالنسدادي حجة أم ال؟وحنوها تهد أرأي غري االعلم حجة أم ال؟ وهل رأي ا رحت

  :ولكن بعد الفراغ عن تثبيت اصلني اشرنا إىل االول ونكمله االن  ،فأا ستكون مسائل اصولية
  االصول  هو تنقيح وحتقيق حال موضوع علم: االصل االول    
  .هو حتقيق احلال يف موضوع العلم بقول مطلق:االصل الثاين   
  :ل فيه باجيازاوصل االول فنشري إىل مخسة اقاما اال   
  .)احلجة املشتركة القريبة يف الفقه (موضوع علم االصول هو وهو املختار يف:القول االول 

وامنا اضفنا القيدين  )احلجة يف الفقه(ان موضوع علم االصول هو  :للسيد الربوجرديالقول الثاين 
  :فة القيدين ألن تعريفه غري طارد لالغيار فالبد من اضا

) اقم الصالة (على االحكام مثل  ا بقولنا املشتركة االدلة اخلاصةفأخرجن )املشتركة(: االول القيد   
هي ة ألن الظاهر القرآين حجة لكن هذه احلجة ليست مشتركة بل واحد من ادلة وجوب الصال فانه

يع والطالق لصالة  والبيف كتاب ا سيال عام فهو دليل) خرب الواحد حجة(حجة ملسألة خاصة أما
كانت بل ما اذن ليست كل حجة يف الفقه هي مسألة اصولية ، وغريها من الكتب الفقهية  واإلرث

       وحنوها على القول ا والشهرة واالمجاع حجة مشتركة كحجية خرب الثقة
ثاقة زرارة وحجية فو ،فأخرجنا بالقريبة احلجج املشتركة البعيدة كعلم الرجال)القريبة (الثاينالقيد   
هي حجج ) لو ثبتت( )تفسري القمي(و)الزيارات كامل(ل اصحاب االمجاع أو وثاقة رجال قو

تنباط احلكم الشرعي مشتركة يف الفقه لكنها حجج بعيدة اي ليست اجلزء االخري من العلل الس



ليت تقع يف هو اجلزء األخري وكذلك ظواهر الكتاب حجه فهي الكربى االخرية اكخرب الواحد الذي 
  .  طريق االستنباط

هذا الضابط ملوضوع علم  )احلجة املشتركة القريبة يف الفقه (اذن موضوع علم االصول هو   
وهذه حجة مشتركة قريبة  )راي االعلم حجة (ينطبق على مباحث االجتهاد والتقليد فنقولاالصول 

  .ء يف اثبات احلكم الشرعييف الفقه وهي عامة يف كل ابواب الفقه وهي قريبة ألا اخر جز
طبق على الكلي املن (هو:القول الثالث يف موضوع علم االصول هو قول صاحب الكفاية     

اسم حمدد للموضوع  ن اوعلى عنوا لعل صاحب الكفاية مل يعثرو )موضوعات مسائله املتشتتة
معرف الوجود شرح (ولعله على طريقة  اوال رمسي احدي الشارة واال فكالمه ليس تعريفافاكتفى با

  كذلك هي عادة تعاريف العلوم ان  )وليس باحلد وال بالرسم     االسم
 احلجة يف الفقه(ت بتعريفه وضحناه وسددنا الثغرااليه صاحب الكفايه باام اوهذا الذي اشار    
وهذا الكلي منطبق على كافة موضوعات مسائله مثل خربالثقه  )القريبة املشتركة(وهي كلي )

   فكلها  موضوعات لعلم االصول ،والعام واملطلق وغريهاشهرة والظواهر وال
جتهاد على كل هذه األقوال تدخل مباحث اال :نقول اذ هنا يف صاحب الكفاية ينفعناتعرمث ان 

خرب الواحد  (املتشتتة هو ات ومصاديق املسائلعا من موضواحدوالتقليد يف علم االصول اذ ان و
راي االعلم امليت (واحد مصاديقه ) رأي غري االعلم حجة ام ال؟(قه ان بعض مصاديكما ان ) حجة

  .وهكذا)أة حجة أم ال؟رفتوى امل(واحد مصاديقه  )حجة أم ال؟
 (عرفه ومن هنا تبدا املشكلة فانه، القول الرابع يف موضوع علم االصول هو تعريف صاحب القوانني

  .)االدلة االربعة  من حيث الدليلية
 ما حسب(ختلص منهافحيث رأى االشكاالت على قول القوانني :لصاحب الفصول القول اخلامس

   )االدلة االربعة بذواا(ان موضوع علم االصول هو :بالقول ) ارتاى
مما  تبدأ املشكلة ألن رأي االعلم أو غري االعلم وحنوهافسفاذا ذهبنا إىل احد القولني االخريين      
اذن خترج هذه  فقط ة االربعةكاشف عن االدل هو رأي االعلمل ان ليست من االدلة االربعة ب تقدم

  فما احلل؟،  ن كوا من علم االصول املسائل ع
  :يف املقام حلني لقد ذكروا



ألن ) ام ال؟ ان خرب الواحد حجة( اشكاليخ االنصاري يف التفصي عن ما ذهب اليه الش: احلل االول
ليس من مسألة اصولية بال شبهة لكن خرب الواحد بكوا  )خرب الواحد (مسألة لة ايضا جتري يفكاملش

عن هذه الشبهة بقوله  الشيخ اجاب ،يت هي من االدلة االربعة عن السنة ال االدلة االربعة بل هو حاك
رب الواحد أم ال؟ فاحملور ان مرجع البحث يف ان خرب الواحد حجة أم ال؟ إىل ان السنة هل تثبت خب

  .االدلة االربعة اذن هو السنة وهي من 
ل هل هي ان يقا) وهو تعبري عريف(او ال؟ حجةية لقولك خرب الواحد نالصياغة الفان :وبعبارة اخرى

  السنة تثبت خبرب الواحد ام ال؟ هكذا تفصى الشيخ
كافة مباحث االجتهاد والتقليد فنقول هل السنة تثبت تفصي الشيخ يف خرب الواحد ينفعنا يف ان    

لم أم ال؟ وهل السنة أو ظواهر الكتاب أو االمجاع أو حكم العقل تثبت بفتوى اتهد بفتوى غري االع
  .وهكذا أم ال؟ االنسدادي

وهناك طريق اخر للتفصي من االشكال ملن يرى ان موضوع علم االصول هو االدلة :احلل الثاين    
بأن مرادهم من االدلة االربعة االعم من وجوداا الثبوتية واالثباتية :وهو ان  نقول ) ١(االربعة 
ة يقصدون االدلة االربع)االدلة االربعة(ما يقال يف االصول االعم من احلاكي عنها فعند:  آخروبتعبري

 يت للسنةاوجود اثبأو بوجوداا  االثباتية الذي هو خرب الواحد فهو ) مبا هي هي(  الثبوتبة بوجوداا
وجودا اثباتيا للسنة أي ان هذه الفتوى هي حكم  تعد وقد ال يكون ثبوتا كذلك وكذا فتوى االعلم

، للسنة ةاعتباري اتوجود :اذن هذه وجودات ترتياية وأن شئت قلت ،اهللا يف حقك ايها املكلف
  .فع يف املقاماالشكال يف خرب الواحد وكذلك ين دفع هذا تفصي اخر ينفع يف ان:واحلاصل

إىل االن كان الكالم يف االصل االول وهو حتقيق ما هو موضوع علم االصول وحبسب هذا     
مباحث االجتهاد والتقليد من علم  - على ذلك- املشكلة ميكن التفصي عنها وتكونان التحقيق ف

حلال يف حتقيق اهو حنتاج إىل حتقيق اخر واصل ثاين وصول و لكن هذا املقدار ال يكفي بل اال
  :موضوع العلم مطلقا وما هو الضابط فيه

هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي :صاحب الكفاية يرى ان موضوع العلم :نقول وبإجياز    
هذا  ومن الضروري االلتفات اىل ان )هناك واسطة يف الثبوت  توان كان(بال واسطة يف العروض 

 الفاعل(يف النحو نبحث عن و، هو الكلمة والكالممثال موضوع علم النحو  ،هم ودقيقالتعميم م
عارض ذايت للكلمة اي بال واسطة يف العروض والواسطة يف العروض  )مرفوع(وهذا احملمول )مرفوع



اما هنا فاملوضوع هو نفسه ، ل وليس املوضوع وبذلك احملم حقيقة تصفةهي تلك الواسطة املُ
  . ن الكفاية وهذا واضح ملن دقق يف هذا املقطع م ،املوصوف

علم االصول ومنها مباحث االجتهاد  مسائل أكثر يف حسب هذا الرأي تبدأ املشكلة: قولنف    
بعد الفر اغ  مثال الكلمةان للشيء ف اذاتي األن البحث عن وجود الشيء ليس عارض وذلك والتقليد

مفاد كان التامة  اي عن وجودها نبحث عن اا مرفوعة ام منصوبة  اما اذا حبثنا عن وجود الشيء
البدن من حيث (موضوعه  مثال جند ان في علم الطبف ،لذاك العلم  عد من املبادئ التصديقيةيفانه 

ما هي فاعتل أو صح  مث يبحث عنه وانه اذا  فالبدن مأخوذ مفروض الوجود )الصحة واملرض
فهذه  د او ال ؟ هل هو موجو وانه البدن وجود اما اذا كنا نبحث عن ؟ وما هو عالجه؟عالماته

  .)٢(كالمية هي ليست مسالة طبية بل
موضوع العلم ال بد ان يكون مفروض الوجود مث نبحث عن عوارضه الذاتية اي ان :واحلاصل     

كب السفينة ااحلركة لر:االتصاف جتوزا ل امثو(احملموالت اليت يتصف ا املوضوع حقيقة ال جتوزا 
  )على كالم يف هذا املثال(فساكن ب السفينة هي املتحركة اما الراكان ف

عن العوارض  احبث هي ان هذا ليس)ام ال؟ خرب الواحد حجة(مثلواملشكلة يف مباحث االصول    
: فسيكون البحث هو)احلجة(صول هو بان موضوع علم اال ؟اذ مع القولعن الوجود الذاتية بل حبثا 

رض الذايت وكذلك لو ود ال عن العااصل الوج هل احلجة وجدت ام ال؟فهو حبث عن ثبوت احلجة و
الدلة االربعة من ا(وكذلك لو اخترنا راي صاحب القوانني  )يف الفقه القريبة احلجة املشتركة(قلنا 

خرب الواحد هل وجدت له حيثية دليلية ام ال؟ فصار حبثا  فان البحث سيكون عن ان)حيث الدليلية
  .حينئذ مسالة اصولية ال يكوند املوضوع ال عن عوارضه الذاتية فعن وجو

غري االعلم حجة ام ال؟فهو هل راي :  مباحث االجتهاد والتقليد اذ يقالد يفري نفسه االشكال و    
  ؟ حبث عن وجود احلجة ال عن عوارضها الذاتية

ولكن مع )ما يبحث فيه عن عواضه الذاتية(وميكن التفصي عن ذلك بقبول تعريف صاحب الكفاية   
خارجية مثل البياض  عوارض اذ هناك)ب اجلوابلُ هو هذاو(يت للعوارض التحليلية م العارض الذايعمت

 )والوجود( ))٣(حيث يتصف ما املوضوع (عوارض حتليلية مثل الفصل واجلنس للبدن وهناك 
وال  )االنسان موجود(ونقول  )موجودة احلجة(فان الوجود يعرف االشياء ولذا نقول عارض حتليلي 

يعاين فاصالة الوجود  ىعلنعم هذا اجلواب يتم بناءا على القول باصالة املاهية اما (اننقول الوجود انس



وجود الشيء يف العقل عارض و ،ةاذن العوارض التحليلية عارض) )٤(حيتاج إىل  جوابومن اشكال 
  :مثال للتوضيح.على املاهية 

د اهللا سبحانه وتعاىل فهل هذه كنا نبحث عن وجو فإذا،واملعاد  بدأهو املان موضوع علم الكالم     
ال )املبدأ(عن وجود املوضوع  بال شك مسالة كالمية مع اا حبثمسالة كالمية أم ال؟ واجلواب اا 

عن  العارض للتحليلي صح كوا مسألة كالمية فانه حبث لكن مع تعميمنا له عن العوارض الذاتية
  ليس كذلك ي عارض وان كان يف الواقع اخلارجي بالتحليل العقل ما هو اي) التحليلي(العارض الذايت 

إىل تثبيت هذا االصل  لثاين حيل لنا املشكلة وبذلك ظهرت حاجتنا االصل اان ففبناءا على ذلك    
ان موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اي بال واسطة يف العروض مع : بأن نقول 

حبث  مسألة اصولية  ألنه)خرب الواحد حجة أم ال؟(فيكون تعميم العارض الذايت للعوارض التحليلية 
يكون مسألة  اصولية حبسب تعريف )رأي غري االعلم حجة ام ال؟ (عارض حتليلي وكذلك عن

  ه وللحديث صلةصاحب الكفاية وبضميمة التعميم الذي ذكرنا
      وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين                      

   ---- -----------------------------------  
  .ان املوضوع هو احلجة وليست االدلة االربعة حنن يف حل من حل املشكلة  ألننا ارتأينا)١(
  ملفتأ-فيزيائية وهي يف وجه من وجوهها)٢(
  فان االنسان يتصف بانه حيوان وانه ناطق واالول جنس له والثاين فصل له ) ٣(
اذ تقول االنسان (ملاهية يف الذهن د يعرض ا العقل والذهن فان الوجوواجلواب هو ان العروض يف)٤(

ا وحمموالا كلها وحيث ان مسائل العلوم وموضوعا وان كان هو االصيل يف اخلارج) موجود
 ذهنية لذا كان مالك العروض هو ما يف الذهن فتأمل


