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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني      
  .وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم،
هية ام هي من ان مسائل االجتهاد والتقليد هل هي مسائل اصولية ام مسائل فق حوليدور احبثتقدم ان هناك  

  ؟املبادئ
املبادئ األحكامية وهي    او تصديقيه وأضاف السيد الرب وجردي قسما ثالثا امساه تصورية اما تقدم ان املبادئكما    

وهل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته عقال او   تلك احملموالت اليت تترتب على األحكام مثل مباحث املُالزمة
مبحث هل  احلال يفوكذلك  ،احلكم الشرعي كالوجوب ضراوعب امية النه يتعلقباديء االحكمن امل ؟ومسيشرعا

  .؟وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده
فما أوجب   أو إىل املبادئ التصديقية تصوريةوالتحقيق انه ال قسم ثالث وان املبادئ االحكامية ترجع أما للمبادئ ال

فهو  ،له  ثبوت حمموالت الوجوببوما أفاد تصديقا  ،فهو مبدأ تصوري ،كاالستلزام ،تصور حمموالت الوجوب
من  ث االجتهاد والتقليد هي من مباح ان كثريأ:واملالحظ            .وحتقيقه يوكل إىل حمله ،مبدأ تصديقي

  :مثالفتصديقية الاو  تصوريةال اما املبادئ
واحملمول أ) التقليد(ر املوضوعمبحث تصوري النه يفيد تصوفانه ) مربء للذمة (و)التقليد(:تعريف كل من مبحث

مسائل اصولية فسيكون تعريفهما هي  همباحث االجتهاد والتقليد و مسائلفان قلنا ان  وعلى هذا،)مربئ للذمة(
  .لعلم الفقه  مبدء تصوريفهو  -بان مسائلهما من مسائل فقهيه  بان قلنا - مبدءا تصوريا لعلم االصول واال

 أمبد و؟ فه مثال أم ال البالغه واملنطق و النحواد يف الفقه على االجتهاد يف يتوقف أالجته هل:أما مبحث      
  .تصديقي

 تعد فكل هذه املباحث وحنوها ؟وما هو معىن املتجزئ يف االجتهاد ئومتجزاالجتهاد اىل مطلق  واما مبحث انقسام
  . ١تصورية مبادئ

ء ممكن ام ال؟ فالبعض وهل التجز ؟ة بعض القواعدومبحث هل املتجزء هو متجزء يف امللكة ام هو متجزء يف معرف
ألنه مقدمة لالجتهاد املطلق ويستحيل االجتهاد املطلق بال اجتهاد متجزء يف السابق وراي يرى استحالة  حتميتهيرى 

 و ،رى االمكان ألن امللكة مراتب والبعض ي، موجودة او ال اما فهو التجزء ألن االجتهاد ملكة وهي امر بسيط
  .مبدأ تصديقي هوالة او وجوب االجتهاد املتجزء احلال يف امكان او استح حتقيق

 كما ان منها .او مبادئ تصديقية ألحد العلمني تصورية مبادئ  اما كثري من مباحث االجتهاد والتقليد هيالإذن   
عىن م يفيد فان ما ، مباحث كتاب االجتهاد والتقليد وهو مبحث التخطئة والتصويبضمن مهم ذكر يف  مبحث

 بااللتزام بكون لتخطئةتعريف اف ،مسالة اصولية وال مسألة فقهية  مبدء تصوري وليسالتخطئة أو التصويب فهو 
 كذاو ،مبدأ تصوري،فهو خاطئ) اللوح احملفوظكما يف (كل حكم مل يطابق حكم اهللا الواقعي الثبويت النفس أمري 

بتوضيح ذالك وال بأس مبدأ تصديقي ف افاد التصديقوما  ،مبدأ تصوريف التصور ما افادان واحلاصل التصويب 
  :امجاال

  :فيه أقوال أربعة ؟ماذا يعين التصويب  

                                                             
  اي بقدرما افاد بتصور القسمین ، واما ما افاد التصدیق فھو مبدأ تصدیقي -  ١
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 وينقلب بانقالا بوجودها يوجد اتهدحكم معلول لفتوى  وإمناابدا،انه ال حكم هللا يف منت الواقع :  القول األول
  .وهذا هو التصويب األشعري وهو يف غاية البطالن وينعدم بانعدامها

 على انه يوجد حكم هللا يف منت الواقع إال أن فتوى اتهد املخالفة متحوه وتوجد يف حمله حكما جديدا:القول الثاين
  .وفق فتوى اتهد وهذا أيضا واضح البطالن 

لواقعي وإمنا يضاف إىل جواره ال ميحى ذلك احلكم ا فانهانه هللا حكم واقعي فإذا أفىت اتهد خبالفه :القول الثالث
  .فيكون يف الواقع حكمان ،من قبل اهللا يوافق رأي اتهد دحكم جدي

ولو قامت فتوى اتهد لكن وذهب إليه الشيخ األنصاري وهوان هللا حكما واقعيا  ،املصلحة السلوكية:القول الرابع
مصلحة سلوكية تزاحم مصلحة املؤدى والواقع  ،ال يف املؤدى) اتهدفتوى (توجد حينئذ يف الطريق فانه على خالفه

صلى اهللا عليه "قد ختطىء ولكن احلاكم االشرعي ملزم بإتباعها وقد قال النيب  البينةان ف،البينة  كما يف اوتتغلب عليه
لب الواقع حىت لو كان ان حكم اتهد قد ق من ذلك يتصوروال )إمنا اقضي بينكم باألميان والبينات" (واله وسلم

  )صلى اهللا عليه واله وسلم(احلاكم هو رسول اهللا
 وأو التصديقية أ تصوريةوإمنا هو من املبادئ ال ،وان حبث يف االصول ،وهذا املبحث كله ليس مسألة أصولية    

واقع أم ال؟ احلكم الذي افىت به اتهد هل هو صانع لل يبحث عن ان اذالسيد الربوجردي  رأياالحكامية حبسب 
  .إذن صار حبثا عن مبدأ من املبادئ االحكامية

إن قلنا ان (أو تصديقية لعلم االصول تصورية  من مباحث االجتهاد والتقليد هي مبادئ اوعلى هذا تبني ان كثري     
  )واال فهي مباديء لعلم الفقه هحث أصوليامبهي االجتهاد والتقليد  مباحث

  ؟ مطلقا خارجة عن العلم أم داخلة فيه هل املبادئ:سؤال  هنا قد يردو 
جزء هي ليست مسألة وال جزء املسألة بل  هي ، من العلم اوالتحقيق اا جزءحول ذالك، هناك خالف : واجلواب

  . ٢ليست اجنبية عنهفالعلم 
 ،ومبحث املشتق ،ومبحث احلقيقة الشرعية ،من مباحث األلفاظ كمبحث الصحيح واألعم اان كثري: ودفعه ُّوهم

  خارجة عن علم األصول ألا مباحث لغوية؟
ء لك ان شاذ حتقيقوسيأيت  نيبوجه خلة يف علم األصولاملبادئ اللغوية دا لسنخ منا هذا ناواجلواب حنن نرى   

  .٢اهللا تعاىل
  .وسيأيت الكالم يف الدرس القادم عن املسألة األوىل من كتاب االجتهاد والتقليد من العروة الوثقى  

  :البحث حبسب ترتيب العروة ال الكفاية لسببنيوسيكون 
  .العروة امجع ملسائل االجتهاد والتقليد وأوسع من الكفاية )١
  .الكفاية على هامنالعروة أكثر  منت على مبحث االجتهاد والتقليد التعليقا)٢
 

                                                             
  )رسالھ في اجزاء العلوم ومكوناتھا(سبق وآتي في  ھذه المسألھ وما قناحق وقد -  ٢


