
 )                ٣(الدرس،هـ١٤٣٢شوال١٩االحد ..................................االجتهاد والتقليد       
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على       
   .اهللا العلي العظيماعدائهم امجعني وال حول وال قوة اال ب

كان الكالم يدور حول مسائل كتاب االجتهاد والتقليد وذكرنا كتمهيد للبحث انه هل مسائل       
وذكرنا  ،االجتهاد والتقليد هل هي مسائل اصولية ام فقهية ام هي من املبادئ لعلم الفقه او االصول 

ع العلم وبعد حتقيق احلال يف موضوع بعد حتقيق احلال يف موضو ،الوجه يف اعتبارها مسائل اصولية
  علم االصول والبحث واسع لكن نكتفي ذا املقدار مبا ينفع يف املقام 

قليد او اكثرها هي من املبادئ التصورية اما االحتمال الثالث وهو ان كل مسائل االجتهاد والت       
  :توضيح ذلك، او التصديقية لعلم الفقه او االصول 

. التصديقي مث نطبق ذلك على املقام الحظ ماذا يعين املبدأ التصوري أوالبداية ان نالبد يف        
  :املبدأ التصوري هو:فنقول

  ما افاد  تصور موضوع العلم)١
  ما افاد تصور موضوع مسائل ذلك العلم) ٢
  ما افاد تصور حممول العلم) ٣
  ما افاد تصور حمموالت مسائل العلم) ٤

ما يفيد تصور موضوع العلم أي  أوال املبدأ التصوري : توضيح ذلك.صوريهذا هواملبدأ الت       
ليست مسألة   ةتعاريف موضوعات العلوم مثال علم النحو موضوعه الكلمة والكالم فتعريف الكلم

لعلم  اتصوري وكذلك تعريف علم االصول فهو مبدءا حنوية وامنا هو مبدءا تصوريا لعلم النحو
اذن ، لعلم االصول  اتصوري تعريف احلجة مبدءاعلم االصول هو احلجة فاالصول فاذا كان موضوع 

  ما يفيد تصور موضوع العلم هو مبدأ تصوري لذلك العلم
وما فرقه عن احلال  فهذه كلها مبادئ ،ما يفيد تصور موضوع املسألة فالتمييز منصوب  :ثانيا       

تصوريا للعلم نفسه وتارة يكون مبدءا تصوريا  تصورية لعلم النحو  فاملبدأ التصوري تارة يكون مبدءا
و موضوع املسألة جزئيا كما مثلنا  كليا ملسائل ذلك العلم  من غري فرق بني ان يكون موضوع العلم

نحو هو الكلمة وهي كلي وموضوع املسألة احلال وهو جزئي وكذلك يف علم لفموضوع علم ا
ه كخرب الواحد وظواهر القرآن فهو جزئي االصول موضوع العلم احلجة وهو كلي وموضوع مسائل

هو  طبلاوع علم وال فرق ايضا بني ان يكون موضوع العلم كال وموضوع املسألة جزءا مثال موض
االعصاب واخلاليا  نالبدن فتعريف البدن مبدءا تصوريا وموضوع مسائله اليت هي اجزاء البدن م

  ل علم الطبتصوري ملسائ مبدأالبدن ال جزئيات وهي  وهي اجزاء من



ل العلم مثال االدلة االربعة موضوع علم االصول حبسب تعريف وما افاد تصور حمم :وثالثا      
او يف قوة احملمول فالدليلية ماذا تعين هل تعين الكاشفية ) ليليةدحيث ال من(القوانني وحمموله  صاحب 

  عن االحكام ام الكاشفية عن الوظائف فكل هذه مبادئ تصورية 
فمنصوب حممول ملسألة فتعريف  )احلال منصوب(ما افاد تصور حممول املسألة ك :بعاارو      

  كل ما تقدم هو مبادئ تصوريةاذن ، النصب مبدأ تصوري
  :املبادئ التصديقية للعلم فهي ستة او سبعة انواعاما        
لك العلم العلم وهي مسألة خالفية وحنن نراه مسألة من ذ ما افاد التصديق بوجود موضوع  )١

ءا تصديقيا لعلم دفمثال ما يفيد وجود املبدأ فاملشهور يراها مب والبعض يراها مبدءا تصديقيا
  الكالم  وليس مسألة كالمية وما افاد وجود احلجة هو مبدأ تصديقي لعلم االصول 

 ما افاد التصديق بوجود موضوعات املسائل  )٢
 هو االعراب والبناء وما اشبه ومثالتصديق حممول العلم مثل الصحة واالعتالل أافاد ما  )٣

اما  )ال علم وال علمي (صويل فبناءا على االنسداد فالفقيه االنسدادي يقول ال حجةاال
هل (يقول باب احلجة مفتوح هذا النقاش مبدا تصديقي حبسب هذه الضابطة االنفتاحي ف

 اي حبث عن وجود املوضوع حبسب رأي املشهور) ؟توجد حجة ام ال توجد
ما افاد التصديق بالغاية أي ما هي الغاية من هذا العلم  مثال املنطق موضوعه التعريف واحلجة  )٤

وغايته صون الفكر عن اخلطأ من ناحية علته الصورية  ال العلة املادية فعلم املنطق ال شأن له 
يض باخلطأ من جهة العلة املادية بل شانه االشكال االربعة او العكس املستوي او عكس النق

فاذا حبثنا عن غاية العلم فما افاد التصديق بأن هذه هي غاية علم  )١(فكلها علل صورية  
 ةتصديقي علم االصول فهذه كلها مبادئ املنطق او غاية علم النحو او

فتارة يكون الكالم عن وجود املوضوع وتارة يكون ، ما افاد التصديق مبوضوعية املوضوع  )٥
مثال هل موضوع العلم هو االدلة االربعة بذواا او بوصف الكالم عن موضوع العلم ماهو 

 الدليلية ام احلجة يف الفقه ام غريها فكل هذا مبدأ تصديقي ال مسألة اصولية
 القضايا البينة بنفسها )٦
فالبينة بنفسها مثل الفطريات واالوليات وكل االقسام الستة ، القضايا املبينة يف علم سابق  )٧

فهذه قضايا مبينة بنفسها فاذا استند اليها يف علم الفقه او االصول  االوىل هي من البديهيات
مسائل بل هي مبدأ تصديقي اما املبينة يف علم سابق فهي قضايا نظرية او الكالم فهي ليست 

علم الفقه مبدأ تصديقي  يف رحتتاج اىل برهنة لكن تربهن يف علم سابق مثال قاعدة ال ضر
لقاعدة اا موجودة او ال ؟ حجة ام ال؟ وامنا يف علم سابق امسه لم الفقه ال حتقق االنه يف ع

القواعد الفقهية يربهن على تلك القاعدة ويف علم الفقه نستثمر ذلك الربهان  وغريها من 



وغريها وكذلك يف علم االصول  )ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده(القواعد الفقهية حنو 
ية بل مسألة كالمية تربهن يف علم سابق اذن ليست مسألة اصول )حجية القرآن الكرمي(ف

مبدأ  )امح يف ادلة السننقاعدة التس(و فهي مسألة لعلم الكالم ومبدأ تصديقي لعلم االصول
اذن القضايا البينة بنفسها وتنحصر يف ،لم الفقه ومسألة يف علم القواعد الفقهية تصديقي لع

فكل ما تقدم من   تصديقية  ئعلم مبادالبديهيات او املبينة يف علم سابق فهي بالنسبة لل
 االقسام السبعة هي مبادئ تصديقية

  ولكن ما يربهن بالعلم فهو مسألة من ذلك العلم كل ما يربهن العلم فهو مبدأ تصديقي:وبتعبري اخر 
هذا هو التقسيم املبدئي مع قطع النظر عن النقض واالبرام ومن شاء التفصيل فلرياجع كتاب      

ذكرت ان العلوم يف البدء الفقري حيث تصورية والتصديقية لعلم الفقه واالصول هلذا العبد املبادئ ال
كانت علما واحدا فالفقه واالصول كانا علما واحدا ولذا صاحب احلدائق اعترب  االصول مقدمة 
حلدائقه مث فصل الفقه عن االصول واصبحا علمني ولكن كانت القواعد الفقهية مندرجة يف الفقه 

فقام جمموعة من العلماء باستخراج القواعد الفقهية وجعلها مستقلة واصبحت علما ثالثا الصول وا
الكالم تأيت ان شاء اهللا  بقيةويف تصورنا ينبغي وجود علم رابع وهو املبادئ التصورية والتصديقية و

      تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
  
  

  ------------ اهلوامش
ومما يستغرب منه مل يوجد علم يوازي علم املنطق غايته توفري الضمان حلفظ الفكر عن اخلطأ من )١(

وفق العبد الفقري  لتحرير كتاب عن ذلك استلهمته من  حيث العلة املادية  واهللا سبحانه وتعاىل قد
يتطرق لتوفري العقلية   الضوابط الكلية  لضمان االصابة يف االحكام :االيات والروايات  وامسيته 

    صوريةلالضمانات  املولوية  للضمانات الشكلية وا


