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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وال حول وال لعنة الدائمة على اعدائهم امجعني، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين وال   

 .قوة اال باهللا العلي العظيم
  أم االجتهاد والتقليد؟) األدلة(أو ) االحتمال(هل املنجز 

 فلوم ال؟ أي منجزين أتنجز مقدمة  ن يكوناأن االجتهاد والتقليد هل ميكن أىل إووصل الكالم أنواع املقدمة، يف البحث كان   
وهل هي معذرة لو  ،عليه فيستحق العقاب باملخالفةهي اليت توجب تنجز التكليف ن املقلد اطلع على فتوى اتهد فهل فتواه أ

ال بنشر حرمته كما لو ق وأ وجوب شيء ىلإدى رأي جمتهد أوكذلك االجتهاد فلو  ؟ها ومل تكن مطابقة للواقعى طبقعمل عل
  رأيه هو املنجز أو املعذر، أم أن غريه هو املنجز واملعذر؟احلرمة بعشر رضعات فهل 

ألن األحكام الشرعية تنجزت قبل االمر ما ـ االجتهاد والتقليد  من جهة العلم ( نأن يكونا منجزيقد يقال باستحالة    
   :، ذلك١)حتمال، ال أا تنجزت بسببهمااإلمجايل أو اال

  :ةلزامية ثالثحكام اإلن احملتمالت يف منجز األإ   
واقعية تكاليف أي احتمال وجود املنجز هو نفس االحتمال  -يف كالمه السابق ) التنقيح(وهو ما ذكره  - :ولاالحتمال األ   

، ت احلكميةاوجوب الفحص يف الشبهذلك هو الذي يقتضي و ،ةلزاميإمولولية مجايل بوجود تكاليف أو املنجز هو العلم اإل
  .ن الشبهات احلكمية قبل الفحص جمرى االحتياطإ ولذلك قالوا

وليس العلم االمجايل  )و ظنية بالظن املعتربأعم من كوا قطعية أاحلجج ( ن تكون احلجج هي املنجزةأ :االحتمال الثاين   
فلو قام خرب الواحد  وغريه،) وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً(، وذلك استناداً إىل ق زماناًاالحتمال الساب ، والالسابق زماناً
املعترب، وكذا يف  هذا يف الظين، تنجز ،وكذلك الظواهر لو دلت على حكمتنجز ذلك احلكم  ه،و وجوبشيء أعلى حرمة 

   .خرب واحد حمفوف بالقرائن القطعيةالقطعي كما لو وجد 
ليه احلكم إن وصل أاملخالفة بعد بالعقاب يستحق ن العبد أي أن يكون االجتهاد والتقليد مها املنجزان أ :لثالثاالحتمال ا   

  .فهذه احتماالت ثالث .-فعالً أو شأناً- ، ال مبجرد وجود الظواهر أو خرب الثقة، من غري أن تصل للمكلف يداًلو تقأ جتهاداًإ
  االجتهاداإلشكال بلزوم حتصيل احلاصل من منجزية 

                                                             
قد یبدو للنظر أنھما كاالحتیاط ال معنى للوجوب الطریقي فیھما، باإلضافة إلى التنجیز، ألن األحكام وأما االجتھاد والتقلید ف(، وقال قبل ذلك ١٤التقلید، ص: التنقیح ١

  ...).الشرعیة تنجزت قبل األمر
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اليف امللزمة يف الشبهات احتمال التكبحىت بل العلم االمجايل تنجزت ب حكام الواقعية قدألأن ابول األوقد استدل لالحتمال    
، كما يوضحه مبحث و وجوبأمكان وجود حترمي إلحيكم باالحتياط نظراً العقل ألن  جمرى االحتياط عقالً فإا ٢احلكمية

  .وإن ناقش فيه بعض األعالمالشبهات احلكمية دون ة فتجري على رأي يف الشبهات املوضوعية ما الرباءأ )حق الطاعة(
 و خبرب الواحد يكون حتصيالًأو التقليد أزها ثانية باالجتهاد فتنج ،و االحتمالأبالعلم االمجايل  حكام قد تنجزتذن األإ   

  .للحاصل
  االجتهاد منجز بنحو العلة املبقية: اجلواب أوالً

، وذلك و التنجز بالظنون النوعيةأباالجتهاد والتقليد  )التنجز(ـب عدم متامية هذا الكالم، وأنه يصح القول الظاهرلكن    
  :٣لوجهني

ن يكون شيء واحد علة لشيء بنحو العلة احملدثة مث يكون شيء أ من إمكانيف حبث العلل املتعاقبة  ما ثبت: الوجه األول   
بنحو بعد ذلك تنجزه كون ال ينفي أو باالحتمال، م االمجايل لبالعمنجزاً كون التكليف الواقعي ف،ملبقيةة له بنحو العلة اخر علآ

فيكون التنجز قد قطعي على نفس مؤدى العلم االمجايل أو احملتمل الدليل الو أتقليد ال أوجتهاد اال أوعترب املظن بالالعلة املبقية 
  .عقالًثبوتاً ال ريب فيه  مماو التقليد وهذا أو االجتهاد أىل خرب الواحد إ ابقاء واستندللعلم االمجايل  حدوثاًاستند 

يف ظرفه السابق، غري صحيح، لكونه حتصيالً  ما تنجز سابقاًمنجزان لنفس و التقليد أجتهاد الو اأن الظن املعترب القول بأنعم   
 ن املوىل يريدإمجاالً ألو علم العبد ، بنظر العقل والعقالء فإنه للحاصل، وأما الدليل على ذلك إثباتاً، فهو صحة االسناد حقيقة

 على وجوب أحدها بعينه، فإن ذا قام خرب الواحدإمث  ،باجلمع للعلم االمجايل ، وجب عليه االحتياطمن ثالثةواحد مر أه فعل من
حلمل الشائع الصناعي يصح إسناد استحقاقه الواحد واالستناد حقيقي ال جمازي، كما أنه باخرب  له، يستند حقيقة إىل فعل العبد

  .إىل قيام خرب الثقة احلجة عليه اللعقاب بقاء
خرب ثقة فعمل وصل إليه فاحتاط باالتيان ا مث فتنجزت به كما لو احتمل وجود عدة تكاليف  )االحتمال(مر يف وكذلك األ   

   .استناداً لالحتمالخرب الثقة ال بعد ذلك استناداً إىل 
  .نظراً لربهان العلل املتعاقبةشكال التنقيح غري تام إذن إ  

  االجتهاد منجز للمرتبة األعلى: ثانياً

                                                             
  .ولو لم یكن علم إجمالي ٢

  .وسیأتي بعد صفحات وجھ ثالث، في الدرس الثالثین بإذن هللا تعالى ٣
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 ،حقيقة تشكيكية - مبعىن املوجبية الستحقاق العقاب  -، هو أن التنجيز حتصيل احلاصلدعوى على  يف اجلواب : الوجه الثاين  
 )يف الشبهات احلكمية(ألنه باالحتمال تنجزت التكاليف ضاً أيشكال يندفع اإل ، وبذلكنفس العقابكو ،كاستحقاق العقاب

هذا  ،على من العقابأمن التنجز واستحق درجة  شدأدرجة  ثبتتو الظاهر أاخلرب  هجاء إذا مث ،بدرجة فاستحق العقاب بدرجة
ومل يفحص ومل حيتط،  كنه مل يفعلفعل شيء لن املوىل يريد منه أفلو احتمل العبد  فإن بناء العقالء خري شاهد، ثباتاًإما أ ثبوتاً

بأمره، فلم يفعل، كان استحقاقه للعقاب أشد، بل استحق عقاباً أشد، فإن  خربهأمن إليه لو بعث املوىل  هلكن استحق العقاب،
  .ليف احملتملة يعاقب فكيف بالقاطعاملخالف للتكا

أحدها، وكان واقعاً هو احملرم، استحق لعشرة فشرب حد السوائل اأوكذلك الكالم يف العلم االمجايل فلو علم حبرمة شرب    
   .علمه بعينه فشربه، كان استحقاقه للعقاب أشد بل استحق عقاباً أشد، فتأملما لو أ اًبسيطًعقاباً 

ا اجلواب مأ للتنجز، لكن ملرتبة، والعلم االمجايلمبين على تسليم بقاء علّية االحتمال ألن اجلواب الثاين  ،ال جيتمعان واجلوابان  
   .علة مبقيةمبجيء االحتمال، باعتباره العلة احملدثة  فمبين على زوال تأثري ولاأل
قبل  العلم االمجايل -٢االحتمال البدوي يف الشبهة احلكمية قبل الفحص،  -١جيري يف حاالت ثالثة هذا البحث مث إن   

 لزامية مث حققت فعرفتإلف قضية تكاليف يف األللموىل ن أ مجاالًإعلمت كما لو العلم االمجايل بعد االحنالل  -٣ االحنالل
  .، لكن بقي االحتمال حبالهفاحنل العلم االمجايلمنها لزامي إ) حكممأيت (

 .له الطاهرينآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإوللكالم صلة تأيت    


