
 (381)ىـ الدرس 1435  مجادى االوىل6السبت ............................................. ..(التقليد يف مبادئ االستنباط)االجتهاد والتقليد 

 

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني، وال األرضيني خليفة اهلل يف سيَّمااحلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبني الطاىرين 

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
 مبادئ االستنباط

وبعض مسائل االصول ال رلال للتقليد فيها : تتمة الدليل احلادي عشر 
واما ماكان يف مسائل االصول ليست بشرعية سواء كانت لغوية كمسألة داللة االمر على الوجوب وحنوىا ، أو عقلية  )) (النور الساطع)وقال يف 

 ((كمسألة اجتماع األمر والنهي ، أو غريىا فال جيوز تقليده فيها دلا ذكرناه يف عدم جواز تقليده يف مسائل العلوم 
: ميكن االستدالل على ذلك بوجوه ثالثة : اقول 
.  وقد سبق تفصيلو–حجة عليها  (فتوى اجملتهد  ) ان ادلسائل اللغوية او العقلية االصولية ليست رلعوالت للشارع كي جيعل :االول
.  ااا ال اثر  رعي ذلا ، بل اثرىا اما عقلي او عريف ، وان كان الزم الالزم  رعياً :الثاين
 ان جعل احلجية للفتوى امنا ىو للحاجة اىل ادلؤِّمن من العقاب او اىل ادلنِّجز للتكاليف ، وال  يء من ادلسائل اللغوية او العقلية االصولية شلا :الثالث

. عليها عقاب لتحتاج اىل مؤمِّن
تعميم اال كال للقواعد الفقهية واالصول العملية يف الشبهات ادلوضوعية 

للقواعد الفقهية ولالصول العملية يف :  مبسائل اصول الفقو ، غري تام وذلك لعموم اال كال المرين آخرين مث ان حصره ورود اال كال الذي ذكره
الشبهات ادلوضوعية 
القواعد الفقهية  : االمر االول 

ادلسألة  )اما القواعد الفقهية ، فألن تطبيقها على مصاديقها ليس بادليسور للعامي ، فالقاؤىا اليو شلا ال اثر لو اذ ال ميكنو التطبيق فيكون كالقاء 
: اليو اذ ال ميكنو الفحص كما سبق ولنضرب لذلك مثالني  (االصولية 

  (ال تعاد  )قاعدة 
كما يأيت يف أفعال  (اخلصال)ورواه يف . الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود: ال تعاد الصالة إال من مخسة )): (عليو السالم  ) فقد قال -أ
 ((الصالة

: فإاا رغم وضوحها اال ااا شلا ال جيدي القاؤىا اىل العامي؛ وذلك 
تكبريه االحرام والنية والقيام ادلتصل بالركوع، فالقاء : وىي  (ال تعاد  )يف رواية   لوجود قاعدة اخرى رديفة ذلا من دواا ال يكمل عقد االجياب:اواًل 

. اذ يتوىم عدم لزوم االعادة لو نسي احد ىذه الثالثة. وحدىا اليو اغراء باجلهل (ال تعاد  )
 درجة ؟ 45 درجة فهل يعيد ؟ وماذا لو احنرف بزاية 90 لوجود مصاديق مشتبهة تنطبق عليها قواعد اخرى ، فمثالً لو احنرف عن القبلة بزاوية :وثانياً 

اىل قاعدة ادليسور ؟ وما ىو ميسور القبلة او الركوع ؟ وىل يدرك كل ذلك ونظائره العامي ؟ اللهم  (ال تعاد  ) ؟ وما نسبة فهل اختل  رط القبلة ام ال
اال اذا انقلب اىل فاضل وقد سبق صحة االلقاء اليو وكذلك لو نسي الركوع اىل ان دخل يف السجدة االوىل ، فهل يعود ؟ ا م بطلت صالتو ؟ ام ال تبطل 

 ؟ اال بدخولو يف السجدة الثانية ، لكون رلموع السجدتني ركناً وبدخولو يف الثانية يفوت احملل

                                                             

 88 صفحة 2اجلزء / النور الساطع يف الفقو النافع -   
ظاىر يف الوجوب ، فإكرام زيد واجب  (اكرم زيداً مثالً  )االمر ظاىر يف الوجوب ، فهذا االمر : يقال-  
 .ادلذكور يف الدرس السابق (... اال انو ال اثر لتقليده فيها )وىو -  
 372 ص1وسائل الشيعة ج-   
 اي ما جتب اعادة الصالة منو-  
 (وان اخل بالقبلة جاىالً او ناسياً او غافالً اوسلطئاً يف اعتقاده او ضيق الوقت ، فإن كان منحرفاً عنها اىل ما بني اليمني واليسار صحت صالتو )قال يف العروة -   
اذا سها عن الركوع حىت دخل يف السجدة الثانية بطلت صالتو وان تذكر قبل الدخول فيها رجع واتى بو وصحت صالتو ويسجد  )قال يف العروة الوثقى -  

وىذا االحتياط استحبايب كما ال خيفى ووافقو  (ولكن االحوط مع ذلك اعادة الصالة لو كان التذكر بعد الدخول يف السجدة االوىل . سجديت سهو لكل زيادة
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.  للشك يف مشول القاعدة دلوانع الصالة:وثالثاً 
.   للشك يف مشوذلا لزيادة االجزاء ايضاً :ورابعاً 
. وىكذا

: (ما ال يضمن  )و  (ما يضمن  ) قاعدتا 
 (ما ال يضمن  )و (ما يضمن )ب ـ قاعدتا  

مثالً شلا ال يضمن بصحيحو اذا تلف عنده من دون تعٍد وال تفريط الن يده امانِّيو ، فلو كان الرىن باطالً مل يعلم بو ادلرهتن فإن يده  (الرىن  )فإن 
فإنو َيضَمُن بصحيحة مثَنو ، فلو كان البيع باطالً ، لكونو  (البيع  )امانِّيو  رعاً فال يضمن العني ادلرىونو لو تلفت عنده دون تعٍد او تفريط كذلك ، واما 

. مكرىاً او غري قاصد مثالً وجهل بو ادلششي فإنو حيث يضمن مثنو اذا كان صحيحاً يضَمُن مثلو او قيمتو عندما يكون باطالً 
؟  (ما اليضمن  )او  (مايضمن  )مورد قاعدة  (االجارة  )ىل 

او  (ما يضمن  )ىي ىل مورد قاعدة  (االجارة  ) على سائر العقود ، فمثالً وفهم كل ذلك صعب على العامي ولو فرض فهمو فإنو ال ميكنو تطبيقو
! ؟ فلنجرب ذلك بسؤال العوام ، بل حىت بعض اخلواص، لنرى النتيجة  (ما ال يضمن  )قاعدة 

مضمونو يف االجارة الصحيحة فلو كانت فاسدة ضمن اجرة ادلثل، واما  (االجرة  )فالن  (ما ُيضمن  )أما القاعدة : واجلواب ااا مورد للقاعدتني معاً 
... فالن نفس العني غري مضمونو يف االجارة اذا مل يتعّد ومل يفرِّط ، لكون يده امانِّيو ، فكذا يف االجارة الفاسدة (ما ال ُيضمن  )

وىكذا احلال يف اكثر ان مل يكن كل القواعد الفقهية 
 بعد مالحظة سائر – ادلصاديق، ال تطبيقها ، بل الفقيو يطبقها أي ان نتيجة القاعدة الفقهية تعطى للعامي كفتوى يف ادلوارد اجلزئية :واحلاصل 
.  على الصغرى فيفتيو بادلصداق–القواعد والقيود 

االصول العملية يف الشبهات ادلوضوعية : االمر الثاين 
: واما االصول العملية يف الشبهات ادلوضوعية فإاا ايضاً ال تلقى للعامي بنفسها بل يلقى اليو ادلصداق والنتيجة ، وذلك النو ال يعرف حدودىا

فمثالً استصحاب طهارة االناء والثياب ، فإنو ال اثر اللقاءه للعامي بنحو ادلسألة الكلية اذ ال ميكنو معرفة مىت جيري ومىت ال جيري وذلك الن جلريان 
:  ىذا االستصحاب  روطاً ومنها 

.  ان يكون يف الشبهة البدوية بأن ال يكون يف اطراف العلم االمجايل اال اذا كان احد االطراف خارج زلل االبتالء واال اذا خرج عن زللو على قول- أ
 او ان يكون يف اطراف العلم االمجايل مع كون الشبهة غري زلصورة  رط ان ال تكون من قبيل  بهو الكثري يف الكثري ، ومن الواضح عدم - ب

. استيعاب العامي لكل ذلك 
.  وحدة القضية ادلتيقنة وادلشكوكة عرفاً -ج 
 . صلة  وللحديث.  ان ال يكون بنحو الشك يف ادلقتضي ، على رأي الشيخ ومن تبعو، وىكذا -د 

 الطاىرين وآلو زلمد على اهلل وصلى
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 .اخللل الواقع يف الصالة، حبوا يها : 50 من الفصل 8راجع العروة ادلسألة . السادة الوالد و اخلوئي و القمي واخرون، اما السيد الكلبايكاين فاعترب االحتياط وجوبياً 
وايكال التطبيق اليو ىو زلل الكالم -  
يراد بو االعم من العقود الالزمة واجلائزة او ال ؟ وىل يشمل ما فيو  ائبة االيقاع مثل اجلعالة واخللع ام ال ؟ وىل ادلراد بالضمان  (مايضمن  )ىل : واحلاصل -  

 اخل... ضمان ادلثل او ادلسمى او اجلامع بينهما ؟ 


