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

على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
 مبادئ االستنباط

العلم االمجايل باخلالف واالختالف : الدليل الثاين عشر 
انو يوجد علم إمجايل باختالف اىل اخلربة يف مبادئ االستنباط ، وادلة حجية النظر والفتوى ال تشمل ادلتعارضني اقتضاءاً، وان 

. قيل بشموذلا ذلما اقتضاءا تساقطاً فعاًل، واما اخلربان ادلتعارضان فادلصري اىل التخيري بينهما امنا ىو لالدلة اخلاصة
 االنظار يف ادلسألة الرجالية او االدبية او غريىا من مبادئ االستنباط، وأما لو مل يعلم فيبقى او النظرينىذا فيما علم بتعارض 

 لكثرة وذلكان سائر ادلسائل، اال ما علم خروجو ، يف دائرة العلم االمجايل ، وحيث انو من قبيل شبهة الكثري يف الكثري فهو منجز، 
 ال  او واضحةعليها رلمع قطعية عادة فهي غريىا واما ، ونظائرىاوالرجال والصرف والنحو البالغة علماء بني فيها ادلختلف ادلسائل
. فتأمل. نظر اعمال اىل حتتاج

استصحاب عدم صحة التقليد يف ادلبادئ :الدليل الثالث عشر 
فانو قبل وقوعها يف طريق استنباط احلكم الشرعي مل تكن شلا يصح ، فإنو قد يقال باستصحاب عدم صحة التقليد يف ادلبادئ 

فبعد وقوعها يف طريق االستنباط يشك يف صحة التقليد فيها فيستصحب العدم  ،التقليد فيو 
 ان لو حقيقة شرعية فانو غري الرجوع اىل أيمصطلح شارعي  (التقليد)فألن ، اما اهنا قبل وقوعها مل تكن ما يصح التقليد فيو 

واليعلم مشول التقليد مبا اصطلح ، اخل ..كالذكورة واحلرية والعدالة ،اىل اخلربة ويدلك على ذلك اشرتاط ما ال يشرتط يف اىل اخلربة 
. عليو الشارع للمبادئ مبا ىي ىي بل ادلعلوم عدمو اذ اهنا مبا ىي ىي الربط ذلا بالشارع  مبا ىو ىو 

 ىل يكفي لشمول ادلة التقليد لو ام ال ؟ ()فألنو اليعلم ان وقوع الشئ علة معدة بعيدة لالستنباط، واما انو يشك بعدىا
. ويؤكد الشك اختالف انظار الفقهاء يف ذلك

اغراء للمقلد باجلهل  ، التقليد يف ادلبادئ : الدليل الرابع عشر
ان قلد فيها فانو ال يصح تقليده فيما فرّع عليو من ادلسائل -  اجملتهد أي- اليصح التقليد يف مبادئ االستنباط من حيث انو 

اذ النتيجة تتبع اخس ادلقدمتني  
اغراء ، للمقلد -  الفتوى أي-  ان التقليد يف ادلبادئ مث االجتهاد يف احلكم الفرعي ادلرتتب عليها مث اعطاء النتيجو :واحلاصل 

 قد قلده ىو فانو حيث افىت ىو – وقد يكون فاسقا او سلالفاً او امرأة –لو باجلهل اذ ادلقلد امنا يريد تقليده ال تقليد شخص اخر 
.   ادلصدر للفتوى فعليو استند وبكالمو اعتمد – ادلرجع أي –رائ ادلقلد انو 

: مناقشة االدلة 
: بامجعها مورد حبث ونقاش  (االربعة عشرة  )لكن ىذه االدلة 

مناقشة االستدالل بالسرية  - أ 

                                                             

الذي ىو العلة االخرية ادلعدة لالستنباط   (االصول)عكس - ( )
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والتعليل للعدم، بالسرية ادلستمرة بني الفقهاء من التعرض لبعض ادلسائل ): اما الدليل االول وىو كما ذكره السيد الوالد يف الفقو
( . وغريه ككون الواو للجمع ادلطلق، أو الرتتيب، كما يقول القراء يف مسألة الوضوء– األدبية ادلختلف فيها عند االستنباط 

: فريد عليو 
ال سريَة - 1

ويدّلك على ذلك سرية الشيخ .. بل ان بعظهم ناقل الغري ،  السرية عامة للفقهاء على االجتهاد يف مبادئ االستنباط :اوالً 
والسيد السبزواري يف  (الفقو)اذ انو ال يُعِمل اجتهاده فيهم اال نادراً او قلياًل وكذلك السيد الوالد يف  (الرجال )االنصاري يف 

اذ يكتفون بتوثيق احد الفقهاء او مجع منهم للرواية او للرواة   (ادلهذب)
ما جاء يف ادلغين او ادلطول او االلفيو او لسان العرب او  (ينقلون)وكذلك احلال يف ادلسائل االدبية فان الكثري من الفقهاء 

ويعتمدون على رلرد ذلك دون إعمال االجتهاد فيو ، معجم مقاييس اللغة
ليست السرية متصلة بزمان ادلعصوم  - 2

او اليعلم اتصاذلا على االقل، بل لعل التتبع لبعض اصحاب  ((عليو السالم  )) ليست السرية متصلو بزمان ادلعصوم :ثانيا
. بل يكتفون بالنقل واالعتماد ، يدل على قلو حبوثهم االجتهادية يف اللغو واالدب والرجال وما اشبو  (عليهم السالم  )ادلعصومني 

. واالمر حباجو اىل تتبع اكثر
ال جهة للسرية  -3

لكن ىذه السرية الجهة ذلا اذ اهنا اعم من اجلواز والرجحان  ((عليو السالم  )) سلمنا وجود السرية واتصاذلا بزمن ادلعصوم :ثالثا
 وىي اعم من كون االجتهاد يف ادلبادئ حجو تعيينيو او ختيريية فال تنفي حجية التقليد وصحتو  ()فال تدل عم الوجوب ، والوجوب
االجتهاد يف مبادئ االستنباط فلعلو جرت سريهتم على االجتهاد فيها  (رجحان)ان هنايو ما تدل عليو ىو :قد يقال .. نعم 

. ال لتعّينو، النو ارجح وافضل
ال يعلم اهنا مبا ىم فقهاء -4

 كما انو اليعلم ان ىذه السرية منهم ىل ىي مبا ىم فقهاء او مبا ىم اىل خربة ؟ فلعلو مبا ىم اىل خربة بل لعل الظاىر :رابعا
.  ىو ذلك

: وقد اجاب السيد الوالد على دليل السرية جبوابني 
فتدبر وللحديث صلة  . ومل يوضح وجهو، ولعل وجهو احد االمور الثالثة االنفة الذكر  (انو الحجيو ذلذه السرية ): اوذلما 

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 
 

                                                             

  وجوب االجتهاد يف مبادئ االستنباط أي- ( )


