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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالـ على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 من األدلة على أمهية التعاريف: نزاع االخباري يف حرمة االجتهاد

وشلػػا يديػػد دػػع يػػدؿ علػػى اف  الاعػػارياأل يف الفلػػه واألمػػوؿ والػػ  وقعػػو لػػورواً لؤلخػػل والػػرو والػػنل  واإلدػػراـ، ليسػػو 
يف حليلاػػه ولاهياػػه، اف االخبػػاري  ألهنػػم نػػايفوا يف للػػاـ سػػرح االسػػم وببػػديع لفػػك دلفػػك آخػػر دػػع نايفػػو لل ػػالؼ حليلػػةً 

ِإن يَنتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّننَّ  للوله بعاىل:  دع وعلى ذّله ظنحيث ارأتى واللة اآلايت والرواايت على عدـ حجية ال
ً ا  اسػػافراغ  –ونمػػا سػػب   –وغػػ ل لػػللّ حػػرـّ االإاهػػاو إذ رآل حسػػع بعريػػا العاللػػة وغػػ ل  أل1 ألاَل يُنْغننِ  ِمننَن اْ َننيِّ َشننينْ

الرػرعي لػيحب ةجػة وقػد ذلاػه اآلايت والػرواايت  الفليه وسعه يف حتصيع الظن ابحلكػم الرػرعيأل وحيػث اف الظػن ابحلكػم
 لرػػيا البهػػائي ومجهػػور لػػن أتخػػر عنػػهافػػ ف اسػػافراغ الوسػػي يف حتصػػيله لػػللـو ولػػيحب هػػلا االإاهػػاو ةجػػة، وحيػػث رأى 

عبػػارة  الظػػنأل فلػػاؿ:  للكػػة يلػػدر نػػا علػػى اسػػانباط احلكػػم الرػػرعي الفرعػػي لػػن األمػػع فعػػالً أو قػػوة قريبػػةأل ألغػػى  ،ذلػػّ
 االإاهاو هو اسافراغ الفليه وسعه يف حتصيع احلجػة  خويفد عبارة  الظنأل إىل  احلجة علىأل أي ايفه ذهع إىل افوغّ  اآل

قاؿ  ونيا ناف، فاألوىل ببديع الظن ابحلكم ابحلجػة عليػه، فػ ف ادلنػاط فيػه هػو حتصػيلها قػوة أو إذ على احلكم الررعيأل 
طللػاً، أو دعػ ا اخلامػة اللائػع نػا عنػد ايفسػداو ابب العلػم ابألحكػاـ ، حىت عنػد العالػة اللػائلني ةجياػه ل ،فعاًل ال الظن

ف يفّػه لطللػاً عنػدهم، أو عنػد االيفسػداو عنػػدل لػن أفػراو احلجػة، ولػلا ال سػبهة يف نػػوف اسػافراغ الوسػي يف حتصػيع غػ ل لػػن 
 و يفوعاً ػ اإاهاواً أيضاً.أفراوها ػ لن العلم ابحلكم أو غ ل شلا اعارب لن الطرؽ الاعبدية الغ  ادلفيدة للظن ول

ولنه قد ايفلدح إيفّه ال وإه لاأّّب األخباري عن االإاهاو نلا ادلعػ،، ف يفّػه ال زلػين عنػه نمػا ال خيفػى، غايػة األلػر لػه 
أف ينػػازع يف حجيػػة دعػػ ا لػػا يلػػوؿ األرمػػون ابعابػػارل ودينػػي عنهػػا، وهػػو غػػ  ضػػائر ابالبفػػاؽ علػػى مػػ ة االإاهػػاو دػػلاؾ 

 .أل2 ألإيفّه رمبا يلي دني اإلخباريني، نما وقي دينهم ودني األرمولينيادلع،؛ ضرورة 
ولن الواضح اف النسبة دني الظن واحلجة هي العمـو لن وإه، نما ظهر لػن ناللػه أيضػاً، ونمػا بػرى فػاف النلػاش يف 

 ببديع  الظنأل دػ احلجةأل ليحب لفظياً دع هو إوهري. فاألع
 تية ال كموازين ثبوتيةاملختار: التعاريف ضرورية كمرائي إثبا

ودللّ ظهر وإه اللولني، لكن ادلنصور هو رأي آخر يلي دينهما؛ إذ يفرى اف  الاعارياأل ال هي لساغ، عنهػا ورلػرو 

                                                           

 .28سورة النجم: آية  أل1 
 .464ص 1قم، ج –لدسسة آؿ البيو عليهم السالـ إلحياء الرتاث اآلخويفد الريا دمحم ناظم اخلراساين، نفاية األموؿ،  أل2 
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وحامع ادل اار هو: اف الاعاريا ضرورية وليسو سرح  أل1 وادلرإيسروح لؤلمساء وببديع لؤللفاظ وال هي ادليزاف وادللياس 
 لرآةأل وليسو  ليزاانأل  لكنهاياف اجلنحب أو لا هو مبنزلاه والفصع أو اخلامة أو لا هو مبنزلاهما، االسم دع هي يف للاـ د

اي اهنػػا ضػػوادب إيبابيػػة وليسػػو ضػػوادب ولػػوازين أو للػػاييحب يبوبيػػة، واحلامػػع اهنػػا أواة الخاصػػار دػػع اخاػػزاؿ الفكػػر فهػػي 
 ، وبوضي ه:يلييف عني الكرا الافص فكر واإاهاو لضغوط دن و الوإوو اإلمجان

ؤلولػػة، فادلليػػػاس الهبػػػوا هػػػي ادلبػػػاين يفاػػػائ  لوادلبػػػاين هػػػي  ،أوؽ: اف الاعػػػاريا هػػػي لرائػػي للمبػػػاينأخػػػرى أوػػػع و دعبػػارة 
والاعاريا لا هي إال ايفعكاس سلازؿ للمباين أبولاها، والنلاش لػن سػائر األعػالـ يف الاعػاريا ليسػو  ،ولرإعها إىل األولة

 ريلياها إذ يعوو النلاش يف الواقي إىل النزاع يف ادلب، وإىل األولة عليه لآاًل.دلوضوعياها دع امنا هو لط
نّلح علػػى ضػػوئها لبايفيػػه، يػػوإز نػػع ذلػػّ يف  الاعريػػاأل فيكػػوف لػػي يػػسػػاعرض األولػػة و يالفليػػه دعػػد اف واحلامػػع: اف 

ادلدار له فهي الوالػدة لػه وهػو ادلولػوو ال قيوول وليد ادلباين ال  هي ددورها انب  األولة، وليحب الاعريا لدار ادلباين دع هي 
 العكحب.

ويكفي للامهيع على ذلّ لا سب  لن لهاؿ  احلكولةأل فاف اخاالؼ الاعاريا إمنا هو الخاالؼ ادلباين فعلى ضػوئها 
 .أل2 لبنال شلا قد يغري غ  العارؼ مببنال، ابجلهع اف بعريفه ال حيكيؼ يصاغ الاعريا، يفعم قد يساركع على ادلعرّ  

ذلػّ إيبػا ً يف  الاعريػػاأل  أل3 مث يػػنعكحب ولنهػػا ياومػع إىل ادلبػاين يبػو ً  ولػن ذلػّ ظهػر اف ادلليػػاس وادلرإػي هػو األولػة
 .فالاعريا زلااج إليه لال ين ادلباين فهو نفهرس لوإز لضغوط ذلا وليحب هو ادليزاف وادللياس نما سب 

دلبنػال ةػدوول، دػع عليػه اف ال يػدور لػدار لرآبياػه هر له عدـ وعليه: فعلى األمون والفليه اف ال يدور لدارل إذ قد يظ
، يفعم له اف يكافي ابإاهاول الساد  فيعامد على لا بومع إليػه لػن ادلبػ، علػى حسػع البايفيه أيضاً دع لدار األولة عليه

 لا اساظهرل لن األولة. هلا
 (4)إشكال: مل يقع االجتهاد بعنوانو موضوعاً لألحكام

يفػه   يلػي لوضػوعاً لؤلحكػاـ ادلب ػوث عنهػا يف ةػث االإاهػاو فػال اابف  االإاهػاوأل دعنو  أل5 ألعػالـوقد أسكع دع  ا
 حاإة إلبعاب النفحب يف الب ث عن بعريفه أو عن ادلراو لن  حتصيع احلجةأل أو غ  ذلّ.

 اجلواب: يكفي وقوع نظائره موضوعاً هلا

                                                           

 يف إوخاؿ فرو أو إخراإه، يبو ً. أل1 
 دع قد يومهه هو، الحلاً، اف لبنال هو لا بضّمنه بعريفره! أل2 
 لن الكاسفية، ال عكحب الريء. أل3 
 فال حاإة للب ث عنه وعن بعريفه وحدوول. أل4 
 السيد اخلوئي حسبما يفلع عنه. أل5 
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هػلا اإلسػكاؿ وأسػباهه: أواًل: اف يب ػث لهػع عند لواإهة  على السالّ سبيع االإاهاو، وعلى اجملاهد أيضاً،أقوؿ: 
والظػػاهر اف األلػػر نػػػللّ فػػاف لفػػروة االإاهػػػاو وإف أو عػػدلها، يف الكاػػاب والسػػنة ليهبػػو لػػػن عدلػػه وروو هػػلل اللفظػػػة 

راو لكنهػػػػا مبعػػػػ، آخػػػػر إذ يػػػػ أل1 ألألَواَل يُنننننَِّدِّي َحقَّننننُو اْلُمْوَتِهننننُدونَ   : عليػػػػه السػػػػالـوروت انوراً يف دعػػػػ  الػػػػرواايت نلولػػػػه 
ف يف طاعاه بعاىلأل فاف اإليفساف لهما اإاهد يف طاعاه بعاىل فايفه ال يدوي حله، فادلراو ادلع، اللغوي لالإاهػاو و  اجملاهد

 .أل2 وهو واضح دل اظ لناسبات احلكم وادلوضوع
 –دللػاـ يف ا –اإلسػكاؿ سػنجد اف ذلػّ  وعنػد للػارب ذلػاأو ادلعنيّػة فظػة : عن وإوو لراوؼ للّ اف يب ث عليه اثيفياً و 

لكػن وروت للاراباػا ناالسػانباط والافلػه و و لفظة االإاهػاو ابدلعػ، ادلصػطلح يف اآلايت والػرواايت ر  فايفه وإف   ب   ؛غ   ـ
 .والنظر

 التفقو واالستنباط والنظر
لَننْوالَ فنَ  يف اآلايت والػػرواايت وقػػد رببػػو عليهػػا األحكػػاـ نلولػػه بعػػاىل:  إػػاءتلفظػػة الافلػػه واالسػػانباط ويفظائرهػػا  فػػاف

ينِ  ُهْة طِّئَِفننٌة لِّيَنتَنَفقَُّهننوْا يف النندِّ ننننْ ُهْة َلَعِلَمننُو الَّننِ يَن  و أل3 ألنَنَفننَر ِمننن ُكننرِّ ِفْرقَننٍة مِّ َولَننْو َردهوُه ِإَ  الرَُّسننوِل َوِإَ  ُأْوأل اأَلْمننِر ِمننننْ
ُهةْ   .أل4 ألَيْسَتنِبطُونَُو ِمننْ

ُُمَمَِّد ْبِن اْ َُسْْيِ َعْن ُُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن َصْفَواَن ْبِن ََيََْي َعنْن َداُوَد بْنِن  ُُمَمَُّد ْبُن ََيََْي َعنْ   ويف الكايف الرػريا 
نَنُهَما ُمَنازََعٌة يف َدْيٍن َأْو  عليو السالماْ َُصْْيِ َعْن ُعَمَر ْبِن َحْنظََلَة قَاَل: َسأَْلُت َأََب َعْبِد اَّللَِّ  َعْن رَُجَلْْيِ ِمْن َأْصَحابَِنا بَنينْ

 ريَاٍث فَنَتَحاَكَما ِإَ  السهْلطَاِن َوِإَ  اْلُقَضاِة َأَيَِره َذِلَك مِ 
َا  َا ََتَاَكَة ِإَ  الطَّاُغوِت َوَما ََيُْكُة َلُو فَِإَّنَّ َيَُْخُ  ُسْحتاً َوِإْن َكناَن َحّقناً َببِتناً قَاَل َمْن ََتَاَكَة ِإلَْيِهْة يف َحيٍّ َأْو ََبِطٍر فَِإَّنَّ

ُ تَنَعاَ   أِلَنَّوُ  ُ َأْن ُيْكَفَر ِبِو قَاَل اَّللَّ يُرِيُدوَن َأْن يَنَتحناَكُموا ِإَ  الطَّناُغوِت َو قَنْد أُِمنُروا )َأَخَ ُه ِبُْكِة الطَّاُغوِت َوَقْد َأَمَر اَّللَّ
 قُنْلُت َفَكْيَف َيْصنَنَعاِن  (َأْن َيْكُفُروا ِبوِ 

ِمَّْن َقْد َرَوى َحِديثَنَنا َوَنَظَر يف َحاَللَِنا َوَحَراِمَنا َوَعَرَف َأْحَكاَمَنا فَنْليَنْرَضنْوا بِنِو َحَكمناً قَاَل يَنْنظَُراِن ِإَ  َمْن َكاَن ِمْنُكْة 
َا اْسَتَخفَّ ِبُكْ  َنا الرَّاده ِة اَّللَِّ َوعَ فَِإيّنِ َقْد َجَعْلُتُو َعَلْيُكْة َحاِكماً فَِإَذا َحَكَة ِبُْكِمَنا فَنَلْة يَنْقبَنْلُو ِمْنُو فَِإَّنَّ َنا َردَّ َوالرَّاده َعَلينْ َلينْ

ْرِك َِبَّللَِّ   .أل5 ألألَعَلى اَّللَِّ َوُىَو َعَلى َحدِّ الشِّ
                                                           

 .39قم، ص –السيد الرريا الرضي، هن  البالغة، وار اذلجرة للنرر  أل1 
 وهو أواء حله بعاىل. أل2 
 .122سورة الاودة: آية  أل3 
 .83سورة النساء: آية  أل4 
 .67ص 1طهراف، ج –يلة اإلسالـ الكليين، الكايف، وار الكاع اإلساللية  أل5 
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ْعُت َأََب َعْبنِد اَّللَِّ   ويف احملاسن  يَنُقنوُل تَنَفقَُّهنوا يف  علينو السنالمَعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعيَسى َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب ََحَْزَة قَاَل َسَِ
يِن فَِإنَّوُ  يِن فَنُهنَو َأْعنَراِبن ِإنَّ اَّللََّ يَنُقنوُل يف ِكَتابِنِو  الدِّ يِن َولِيُنْننِ ُروا قَننْوَمُهْة ِإذا )َمْن مَلْ يَنتَنَفقَّْو ِمنْنُكْة يف الندِّ لِيَنتَنَفقَُّهنوا يف الندِّ

  أل1 ألأل (رََجُعوا ِإلَْيِهْة َلَعلَُّهْة ََيَْ ُرون
 .أل2 ألألاَدٌة َواْلُفَقَهاُء قَاَدٌة َواجْلُُلوُس ِإلَْيِهْة ِعَباَدةٌ اْلُمتنَُّقوَن سَ   العياسي واأللان بفس  يف و 

ينِ  قد ورو واحلامع: ايفه  إيفػلار فيجػع اف يب ػث عػن الافلػه وحليلاػه وحػدوول ليجػع احلػلر عنػد  أللِّيَنتَنَفقَُّهوْا يف الندِّ
عػػن إىل ادلسػػانبطني، وجيػػع الب ػػث  ليجػػع الػػروّ  ألَيْسننَتنِبطُونَوُ  وجيػػع الب ػػث عػػن لعػػ،  ادلافلهػػني يف الػػدين ووف غػػ هم،
 ادلانازعني إىل  لن يفظر...أل. عليه السالـ لع،  النظرأل حيث أرإي اإللاـ

 صدق التفقو َب مر الشائع على املقلد يف مبادئ االستنباط
دػػه، اي ابلرإػػوع إىل مػػدؽ إحػػدى بلػػّ العنػػاوين ابحلمػػع فػػاف ولػػيحب ذلػػّ دػػال أيػػر، دػػع هػػو لنرػػأ للكهػػ  لػػن اآلاثر 

لػن ووف اف احكاـ عدو لن ادلباحث اذلالة، فمهاًل: هع جيوز بلليد اجملاهد يف األمػوؿ والفلػه،  بسا رجرائي وعدله، ال
يف ادلنط ؟ أو يف الن و والصرؼ؟ أي فيما بوقا عليه االسادالؿ ده لن ادلباحث الصػرفية والن ويػة وطػرؽ  يكوف رلاهداً 

فلد يلاؿ ابجلواز وعػدـ بوقػا االإاهػاو يف  ، دع هع هو رلاهد أماًل؟يع لهاالسادالؿ ادلنطلية نما سيأا بفصيله والامه
الفله واألموؿ على االإاهاو يف ادلنط  والبالغة والصرؼ وغ ها لن لباوئ االسانباط؛ خالفاً دلا لعله لرهور ادلاػأخرين 

 .اللين يروف الاوقا اساناواً إىل اف النايجة بابي اخحب ادللدلات
واز وعػػػػدـ الاوقػػػػا اف جييػػػػع ابلرإػػػػوع إىل هػػػػلل العنػػػػاوين الهاليػػػػة، ويفظائرهػػػػا، ادلػػػػلنورة يف اآلايت وديكػػػػن دلػػػػدعي اجلػػػػ

علػى ادلافلػه ابلفلػه عرفاً ابحلمع الرائي الصناعي  ماوؽوالرواايت فيسادؿ على اجلواز وعدـ الاوقا ابف عنواف  الافلهأل 
ها لن علماء ادلنط  والصرؼ واسػاند إليهػا نلاعػدة اعامػاواً واألموؿ وإف   جياهد يف ادلسألة ادلنطلية أو الصرفية دع أخل

عليهم فكاف لللداً ذلم فيهػا، ونػللّ يصػدؽ عليػه  يفظػر يف حاللنػا وحرالنػاأل و يسػانبطويفهأل وسػبه ذلػّ، ولػا أعظػم هػلل 
  النايجة بابي أخحب ادللدلاتأل يف دع  ادلباحث لفصاًل، فراإي.اف وقد أإبنا عن  الهمرة!
ر اف جييػػع دعػػدـ مػػدؽ بلػػّ العنػػاوين علػػى لػػن   جياهػػد يف دعػػ  لبػػاوئ االسػػانباط، وعلػػى نػػال للطػػرؼ اآلخػػ ،يفعػػم

فاعريػػا العنػػواف أو الاػػددر فيػػه دلعرفػػة  ،الالػػديرين فػػاف الب ػػث عػػاو إىل  العنػػوافأل ادلػػلنور يف اآليػػة والروايػػة ومػػدقه وعدلػػه
ى، سػلباً أو إجيػاابً، فينبغػي إبعػاب الػنفحب فيػه! وقػد ادلربكز لنه عرفاً ومدقه وعدله على هلا الصنا أو ذاؾ، نه  اجلدو 

 فصلنا يف نااب  الالليد يف لباوئ االسانباطأل الكالـ عن ذلّ واجلواب عن سلالا اإلسكاالت عليه فراإي.

                                                           

 .229ص 1هػ، ج1371قم،  –الكاع اإلساللية  أمحد دن دمحم دن خالد الربقي، احملاسن، وار أل1 
 .225هػ، ص1414قم،  –الريا الطوسي، األلان، وار الهلافة للنرر  أل2 
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فمػهالً  اليػد  وإال فادلبػاين ببعػاً لؤلولػة، هػي ادلرإػي يف النػزاع والنلػاش –إف نايفػو  –اف عناوين الرارع ومفوة اللوؿ: 
الارة ادللّأل فهع يد الصيب غػ  ادلميػز الػارة ادللػّ أيضػاً؟ ونػللّ  الللطػةأل فػاف ذلػا أحكالهػا ولكػن لػاذا لػو الػالب سػي اً 

ونلا لػو وفػي درإلػه حاإػة رإػع رلهػوؿ يف  ؟لغ ل؟ فهع برمله أحكاـ الللطة وعليه الف ن سنة لهالً  داوهم ايفه له فباف  
، دلصد أو ال دلصد، فه  ابلافصيع؟  يلاؿ ع هي للطة حين لا أوادلسجد أو احلـر

يَنْنظُننَراِن ِإَ  َمننْن َكنناَن ِمننْنُكْة ِمَّننْن قَننْد َرَوى َحننِديثَنَنا َوَنظَننَر يف َحاَللِنَننا َوَحَراِمنَننا َوَعننَرَف   : عليػػه السػػالـقولػػه تنبيننو: 
 روى الروايػة: فػاف ادلرحلػة األوىل هػي  ؛سػع ادلطالػعلاسل ألألَأْحَكاَمَنا فَنْليَنْرَضْوا ِبِو َحَكماً فَِإيّنِ َقْد َجَعْلُتُو َعلَنْيُكْة َحاِكمناً 

مث يافػرع علػى  ،النلػع والهايفيػة الافكػر واالإاهػاو والعلػعهػي  ويفظػر يف حاللنػا وحرالنػاأل فػاألوىل  ايػة:در بليهػا الحديهناأل مث 
  وعرؼ أحكالناأل فاددر. :امرلموعه

 حقيقة االجتهاد
هػع هػي  للكػة ال  اخالا يف اهنػا لية االسانباطأل يفظ   العدالةأل  فعهو هو  ادللكةأل أو فهع والا حليلة االإاهاو، 

 .بعصم اإليفساف عن فعع الكبائر واإلمرار على الصغائرأل أو هي  االسالالة على إاوة الررعأل وإف   بكن لي ادللكة
 تعريف القوانْي لالجتهاد وتوضيحو

يػامكن نػا لػن رو الفػروع إىل األمػوؿ، وإرإػاع   للكػة فلػد ذهػع مػاحع اللػوايفني إىل اهنػا: ؟ادللكػةمث لا هػي هػلل 
 أل.أل1 اجلزئيات إىل الكليات، والرتإيح عند الاعارض

وهلا الاعريا أيضاً شلا يرهد دضرورة وأمهية الاعاريا يف الداللة على ادلباين ولرآئياها ذلا، وقد أسار ماحع اللوايفني 
نَننننا ِإْلَقنننناُء اأْلُُصننننوِل َوَعلَننننْيُكُة    عليػػػػه السػػػػالـقولػػػػه  وإىل األمػػػػوؿعلػػػػم دلولػػػػه  رو الفػػػػروع إىل األمػػػػوؿأل إىل لسػػػػائع  َعَلينْ

سػػع احػػػدى الضػػوادب الػػ  ذنػػػرت ةوذلػػّ  ،ودلولػػه  إرإػػػاع اجلزئيػػات إىل الكليػػاتأل إىل اللواعػػد الفلهيػػػة أل2 ألألالتنَّْفرِيننعُ 
ليػات بنطبػ  علػى فػاف اللاعػدة الفلهيػة هػي أحكػاـ سػرعية دػلوااا وهػي ن ؛للامييز دني ادلسألة األمولية واللاعدة الفلهية

نمػػا اهنػػا ليسػػو نليػػات بنطبػػ  علػػى مػػغرايت   أل3 سػػرعية اً إزئيااػػا وليسػػو نػػللّ ادلسػػائع األمػػولية إذ ليسػػو أحكالػػ
لػػا بلػػي يفايجاهػػا يف طريػػ  اسػػانباط احلكػػم الفرعػػي الكلػػي هػػي:  –حسػػع لبػػً،  – دػػع ادلسػػألة األمػػولية ،ادلسػػائع الفلهيػػة

 اإلذلي.

                                                           

 وعند الازاحم. أل1 
 .62ص 27هػ، ج1449قم،  –دمحم دن احلسن احلر العاللي، وسائع الريعة، لدسسة آؿ البيو  أل2 
حكاـا بكليفية ووضعية، واحلجّية ليسو لنها، يفعم هي حكم سرعي ابدلع، األعم. إف نايفو داأسيحب ادلراو األحكاـ ابدلع، األخن وهو ادلعهوو لن أ أل3 

 لنه ووف لا إذا نايفو رلرو إلضاء.
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يَوُ  َعَلى   اف وبوضيح ذلّ ابدلهاؿ: قاعدة فلهية وهي حكم سرعي إذ لعناها الضماف  أل1 ألألاْلَيِد َما َأَخَ ْت َحَّتَّ تُنَِّدِّ
لَنِة َوالرهُكنوِع َوالسهنُوودِ   وبنطب  على إزئيااا ونللّ قاعدة   أل2 ألألاَل تُنَعاُد الصَّاَلُة ِإالَّ ِمْن ََخَْسٍة الطَُّهنوِر َواْلَوْقنِت َواْلِقبنْ

 وغ ها.
وليسػو احلجيػة حكمػاً سػرعياً سػواًء أخػلت مبعػ، الكاسػفية أـ مبعػ،  ،ولية فهي لهػع الظػواهر حجػةوالا ادلسألة األم

وسػػواء أنايفػػو رلعولػػة للرػػارع أـ شلضػػاة لػػه، يفعػػم إذا أريػػد نػػا لػػزـو اإلببػػاع نايفػػو حكمػػاً سػػرعياً لكنػػه  ،ادلنجزيػػة وادلعلريػػة
أي هػػػلا احلكػػػم وهػػػو  –علػػػى ايفػػػه  ،لفلهػػػي ال األمػػػوناحلكػػػم ا أل3 وادللصػػػوو لػػػن الكلػػػي واجلزئػػػي يف ادللػػػاـ ،حكػػػم أمػػػون

إذ ال دػد لػن  إزئيػاً لػه؛لػه ولػيحب  لل كػم الرػرعي يلػي يف طريػ  االسػانباط –احلجية على بلدير بسليم ايفه حكم سػرعي 
ادلسػألة األمػولية" فهػلا حجػةأل هػي ظاهر يف الوإوب ونع ظاهر حجة "وهلل  –ناأللر   –بركيع قياسني هكلا  هلا 

أو دعبػارة   هلا  األلر جبلسة االسرتاحة لهاًلأل حجة يف الوإػوب ونػع حجػة فيػه جيػع الاهالػه فهػلا جيػع الاهالػهألمث يلاؿ 
 .أل4 سلاصرة  هلا ظاهر يف الوإوب فهو واإعأل فلد بفرع الوإوب عليه وليحب إزئياً له

ضادب اللاعػدة الفلهيػة يف و لمسألة األمولية والضوادب األخرى لضادب يف هلا الوقد فصلنا يف دع  الكاع النلاش 
 .أل5  وهي مثايفيةأل فراإيله والضوادب األخرى 

أخػرى لػن  اً نمػا اف هنػاؾ وإوهػ  ،مث ايفه قد يورو على بعريا اللوايفني ايفه انقن إذ ينبغي إضافة  وعند الازاحمأل أيضػاً 
 وللمفصالت.النلاش يف الاعريا والنلاش يف النلاش يفرتنها لاددرنم 

 دأس لة عن ملكة االجتها
 ال؟ وال؟ وهع هي حليلة بركيكية ذات لرابع أ أومث هع هلل ادللكة قادلة للاجزئة ليمكن االإاهاو ادلاجزئ 

لػن ناػاب  االإاهػاو  ذلػّ نلػه شلػا يونػع دلظايفػه وهع هلل ادللكة اناسادية أو هي غريزية لوهبية أو هي لزي  لنهمػا؟
 .والالليدأل

اسػػالالة السػػليلة وعػػدـ اعوإاإهػػا؟ أو علػػى اف ال يكػػوف إردػػزايً ال  وهػػع ياوقػػا أمػػع االإاهػػاو أو اسػػالالاه علػػى 

                                                           

 .224ص 1هػ، ج1445قم،  –ادن اّب مجهور االحسائي، عوان الآللئ، وار سيد الرهداء  عليهم السالـأل  أل1 
 .279ص 1هػ، ج1413قم،  –سسة النرر اإلساللي الريا الصدوؽ، لن ال حيضرل الفليه، لد  أل2 
 يف قوله  إرإاع اجلزئيات إىل الكلياتأل. أل3 
 إذ الوإوب ليحب مغرى وإزئياً  هلا ظاهر يف الوإوبأل. أل4 
  ادلباوئ الاصورية والاصديلية للفله واألموؿأل و قاعدة اإللزاـأل وغ مها. أل5 
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 ؟ سيأا الحلاً ةث العنواف األخ  إبذف هللا بعاىل.أو على غ  ذلّ أل1 يلا ذهنه على سيءأل
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

                                                           

 .549ص 4-3اللوايفني: ج أل1 


