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

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

االجتهاد يف مبادئ االستنباط ، لالستظهار  
التعرض ذلذه ادلسائل يف الفقو لالستظهار بعد ما يشك الفقيو يف الظهور  )وقال السيد الوالد يف الفقو جواباً على االستدالل بالسرية 

 (الذي يوجب الشك يف ىذا احلكم الذي جعل ىذا الظاىر دلياًل عليو 
ىي ثالثة يصلح كل منها جواباً عن االستدالل بالسرية فنكمل هبا الوجوه  (لالستظهار ... التعرض  )احملتمالت يف قولو : اقول 

: االربعة السابقة
االجتهاد يف ادلبادئ لغرض االستظهار ، والتقليد من طرق االستظهار 

االجتهاد : وذلك لوضوح ان االستظهار قد يكون بادلباشرة وقد يكون بالواسطة ، واالول االجتهاد والثاين التقليد ، وان شئت فقل 
. استظهار تفصيلي والتقليد استظهار امجايل

بل لعل ذلك وجداين اال . والعلم :  السؤال من اخلبري واتباعو تعوياًل عليو ، من طرق االستظهار بلوال ريب ان التقليد ، ومعناه ىنا
لو بقولو الطريُق؟ ، وذلك ىو مبىن العقالء اللهم اال للشكاك او  (يظهر  )ترى ان التائو يف الصحراء لو اخربه خبري ثقة بالطريق فإنو 

صلى اهلل عليو  )الوسواس، وكذلك لو اجاب اخلبري عن جهة القبلة ، او قولو ان اية ادلسح يف سورة ادلائدة نزلت قبل ان يُقَبض رسول اهلل
. وىكذا! على خفيو او نعليو (صلى اهلل عليو وآلو وسلم  ) دلا ادعوه يف رواياهتم من مسحو فكانت ناسخةبشهرين او ثالثة (وآلو وسلم 

.  ان استظهاره لطريق النجاة او جهة القبلة او زمن نزول اآلية ، كان عرب سؤال اخلبريواحلاصل
بل قد يزيد التقليد ، مبعىن التعويل على اىل اخلربة ، على االجتهاد يف االستظهار ويف االصابة وذلك اذا كان ادلسؤول منو اعلم من 

السائل فان النوع يرون ان تقليده لو ارجح ، بنحو القضية احلقيقية ، من ان جيتهد ، وىذا فيها قبل إعمالو ادللكة واضح ، وأما بعدىا ففيو 
. تفصيل ذكرناه يف بعض الكتب

االجتهاد فيها لغرض االحاطة ال للتوقف  - 6
فان الظاىر ان كثرياً شلن جيتهدون يف ادلبادئ ، يكون اجتهادىم بغرض االحاطة بادلسألة تفصياًل والوصول بإنفسهم اىل النتيجة عرب 

. حتصيل مقدماهتا ومقوماهتا، ال لتوقف االجتهاد عليها
. ان الرغبة يف الكمال ىي احلافز والدافع ، ال لعدم حتقق االجتهاد لوال ذلك وعدم جواز تقليده لوال ذلك: واحلاصل 

االجتهاد فيها خاص بصورة الشك النوعي - 7
 (...بعد ما يشك يف الظهور  ): اذ قال -   وان كان مبناه إحتمااًل اعم –ولعل ىذا ىو ادلستظهر من كالم السيد الوالد ىنا 

التفصيل بني صورة الشك النوعي يف الظهور رغم كالم اىل اخلربة وعدمو؛ فاهنم يف الصورة االوىل جرت سريهتم على االجتهاد : وحاصلو
                                                             

 465-464الفقو ، االجتهاد والتقليد ص  -
 بل مطلقاً ، فتأمل -  
سبق الكتاب  ) :(عليو السالم  )قال. ميسح على اخلفني (صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )رداً على ادلغرية اذ إدعى انو رأى الرسول (عليو السالم  )وقال امري ادلؤمنني-  

  غلبهماأي (اخلفني 
لكنو غري صحيح ابداً . مسح على اخلفني قبل ذلك (صلى اهلل عليو وآلو وسلم  )لو فرض إنو-  
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. يف ادلبادئ دون الثانية
ان كالم اىل اخلربه تارة يورث االطمئنان النوعي ، ولعل اكثر مسائل النحو و الصرف والبالغة واللغة من ىذا القبيل ، : وتوضيحو 

. وىنا ال صلد الفقهاء ، اال البعض منهم ، يُعلمون االجتهاد يف ادلبدأ االستنباطي 
صورة تعارض اقوال اىل اخلربة ، ولذا صلد : وتــارة ال يورثو بل يبقى الشك النوعي ، ال الشخصي ، والشك النوعي لو صور منها 

الكثري من االصوليني ذىبوا اىل التساقط يف ىذه الصورة وذلك الن نوع الناس يشكون عند تعارض كالم اىل اخلربة اذا كانوا متساويني كما 
. وىنا يلجأ الفقهاء لالجتهاد يف ادلبادئ.  او مطلقاً كما قيل– كما ىو احلق –وكيفا فقط 

. وقد فصلنا احلديث عن بعض جوانب ذلك سابقاً، فالحظ
دعوى ان االجتهاد يف ادلبادئ مع القول بكفاية التقليد فيها، لغو 

ووجو االستدالل أن سريهتم حيث جرت على االجتهاد يف مبادئ االستنباط ، : أقول))واما ما عضدنا بو االستدالل بالسرية من 
 عن عدم صحة ت، وكشفعن ذيها كشفت عن عدم كفاية التقليد وعدم صحتو فيها وإال دلا كان داع إلضاعة الوقت باالنشغال بادلقدمة 

 مصحِّحا وكافيا ( عن تقليد يف ادلبادئىماجتهاد) وإال الستغنوا عن االجتهاد فيها بالتقليد إذا كان  ، بنظرىم ،تقليد من قلَّد يف ادلبادئ
(( .جلواز تقليد الناس ذلم 

:  فريد عليو 
ان االنشغال باالجتهاد يف ادلبادئ ليس لغواً وال اضاعًة للوقت وان قلنا بان التقليد فيها ايضاً حجة ، وذلك لرجحانو دون شك على 

: التقليد للجهات التالية
ادلوضوعية لالجتهاد يف ادلبادئ : اوالً : اجلواب

  للموضوعية لالجتهاد يف ادلبادئ؛ اذ ال شك يف ارجحية ادلعرفة التفصيلية فيها دلا ذلا من اجلهات الذاتية، كنفعها يف التفسري-أ
. وغري ذلك  (عليهم السالم  )ومعرفة التاريخ والظروف احمليطة بادلعصومني

الن للحجية والكاشفية درجات، واالجتهاد اقوى : ثانياً 
حجة وكاشف اقوى من التقليد ، فحىت لو كان التقليد يف  (االجتهاد  ) ان للحجية والكاشفية والوضوح درجات، وال ريب ان -ب

ادلبادئ بنظر الفقيو حجة ، اال انو ال شك يف رجحان احلصول على احلجة االقوى ، ولذا صلدىم ال يكتفون باالستدالل بآية واحدة وان 
 منها، وكذلك حاذلم مع الروايات أيمت االستدالل هبا، بل يشفعوهنا بآية ثانية او ثالثة لو كانت ، مث يشفعوهنا بالرواية مث باالمجاع لو كان 

اذ يبحثون عن الروايات االخرى الدالة وان كانت احداىا صحيحة صرحية ، وما ذلك اال وصواًل للدرجة االعلى من االطمئنان والوضوح 
. واحلجية ، اضافة اىل سد ذريعة ادلخالف لو امكنو رد بعض االدلة

االجتهاد يف ادلبادئ موافق لالحتياط : ثالثاً 
 ان االجتهاد يف ادلبادئ ، موافق لالحتياط وان كان استحبابياً على تقدير كون نظره كفاية التقليد فيها ، وذلك دلخالفة مجع كبري -ج

اخوك دينك  )من الفقهاء واالصوليني يف ذلك وبنائهم على عدم صحة التقليد فيها ، وال شك ان االوفق باالحتياط ىو االجتهاد و 
. (فاحتط لدينك 

الحراز فوائد ال ترتتب اال على االجتهاد يف ادلبادئ : ربعاً 

                                                             

 .شلا قد يتوقف على االجتهاد يف البالغة والصرف وغريىا-  
 .شلا يتوقف على االجتهاد يف علم الرجال ، يف اجلملة لكن يف حدود واسعة-  
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واالغراض . يذكر عادة يف الكتب العلمية االستداللية ، ال كتب الفتوى اذ ىي رلردة عن االستدالل عادة (االستدالل) والن –د 
- :  ىي على سبيل منع اخللو وال مانعة مجع – واالجتهاد يف ادلسألة–ادلقصودة من ذكر االدلة 

التمرين وتقوية ادللكة - 1
 (الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية  ) مترين الطالب والفاضل على االجتهاد ، بغرض تقوية ملكتو ، وىذا مقصود يف مثل -1

بوضوح ، ولعلو مقصود امثال صاحب اجلواىر ضمناً،  
ان مالحظة سلتلف ادلة سلتلف اجملتهدين ينفع يف تقوية مَلَكو حىت اعاظم الفقهاء فان ادلَلَكة حقيقية تشكيكية ذات مراتب : بل اقول 

. ال تقف عند حّد، مث اهنا تنمو بالنظر يف ادلة سائر اجملتهدين والتدبر فيها واالستدالل ذلا او عليها 
اقناع اجملتهد االخر - 2
ة للوصول اىل النتيجة ادلتفرعة على مجيع ادلبادئ -2  اقناع اجملتهد اآلخر باحلكم ، عرب استعراض االدلة يف كافة سلسلة العلل ادلــُِعدَّ
. طولياً 

. ومن الواضح ان تقليده يف بعض ادلبادئ للغري، ال يسهم يف اقناع اجملتهد اآلخر ابداً 
لكي يبقى باب االجتهاد مفتوحاً وفائدتان ىامتان لذلك - 3
.  ليبقى باب االجتهاد مفتوحاً يف مبادئ االستنباط ايضاً -3

: وفوائد بقاء بابو مفتوحاً عديدة وىامة جداً، ومنها 
ــــ توفري القدرة على تصدي الفقيو للتعاطي مع التحديات ادلستجده و االجابة عنها ، فان من الواضح جتدد شبهات او مسائل جديدة 

او مباين مستحدثة ترتبط بعلم الرجال او الدراية او البالغة او غريىا ، فلو كان مبىن الفقهاء على ِصرف التقليد يف ادلبادئ لضُمَرت بل 
فسيكونون مبرور الزمن عاجزين عن االجتهاد والتصدي للمستحدثات  (اجملتهدين يف الفقو)زالت ملكة االجتهاد فيها يف االجيال اآلتية من 

 .وما اكثرىا
 تنقيح االدلة السابقة ادلتوارثة وجرحها والتعديل فيها، او االضافة عليها، شلا اليتيّسر لو اقتصرت الكتب العلمية االصولية والفقهية -4
.  وللحديث صلة. قول بعض اىل اخلربة دون ذكر ادلتهم وردودىا ومناقشتها واالجتهاد فيها (نقل  )على 

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 
 

                                                             

 .شلا ال يتحقق بصرف التقليد ونقل قول اىل خربة واحد او اكثر يف مبادئ االستنباط-  


