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

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

 :بوجوه ستة (النتيجة تتبع أخس ادلتقدمتني)مناقشة االستدالل بـ
النتيجة تتبع أخس )سبق أن أىم دليل على عدم صحة تقليد اجملتهد يف الفقو ادلقلد يف بعض مبادئ االستنباط ، ىو أن 

وحيث ان ما توصل اليو من حكم نتيجة رلموع االجتهاد يف الفقو والتقليد يف أحد مبادئ االستنباط ، فهو مقلد يف  (ادلقدمتني
 .ىذا احلكم وادلقلد ال جيوزىو تقليده 

 :الوجهان االول والثاين
 :وسبق اجلواب عن ىذه القاعدة 

 . أن ىذه القاعدة ال  ري يف االعتباريات فان االعتبار بيد ادلعتترِب :أوالً 
 . أهنا ال  ري يف التكوينات إال يف اجلملة:ثانياً 

 :ونضيف
 :بالكم والكيف دون اجلهة (...النتيجة تتبع )اختصاص قاعدة : الوجو الثالث

وال عموم  (أي االجياب والسلب)امنا ىو يف الكم والكيف  (النتيجة تتبع أخس ادلقدمتني ) ان ما ذكره ادلنطقيون من ان :ثالثاً 
فإهنا قد تتبع أقوى ادلقدمتني يف موارد ومنها ما لو تركبت القضية من موجبو ضرورية ومن مطلقة عرفية عامة فان  (للجهة)لو لـ

 يكون أن) قال () (االشارات والتنبيهات)واىل ذلك أشار يف  (أي تتبع الصغرى األقوى ،ال الكتى االخس)النتيجة ىي ضرورية 
 يكن مل خاصة كانت وإن ضرورية موجبة كالصغرى أنتجت عامة كانت إن فإهنا عرفية مطلقة والكتى ضرورية موجبة الصغرى
 (ادلقدمتني لتناقض قياساً  االقرتان
كل : كـ (وىي ما دلت على أن النسبة واقعة فعاًل أي خرجت من القوة اىل الفعل)ىي ادلسماة بالفعلية  (ادلطلقة العامة): أقول

ىي ما كان الدوام فيها مشروطاً  ببقاء عنوان ادلوضوع ثابتاً لذاتو  (العرفية العامة)و، انسان ماٍش بالفعل ، وكل فلك متحرك بالفعل 
  .(كل كاتب متحرك االصابع دائماً ما دام كاتباً  )كـ

كل انسان حيوان بالضرورة وكل حيوان فانو جسم نام متحرك باالرادة بالفعل : وأما ادلركبة من الضرورية ومن ادلطلقة العرفية فكـ
. كل انسان جسم نام متحرك بالضرورة: دائماً ما دام حيواناً فالنتيجو ىي 

ىي كل جسم متحيز : فالنتيجة ، وكذا كل جسم منقسم بالضرورة وكل منقسم فانو متحيز بالفعل دائماً ما دام منقسماً 
 ۔بالضرورة 

 فيكون كمحمول ادلوضوع يف الصغرٰي فاذا كان ضرورياً كان ()ان احملمول يف الكتٰي ما دام الزماً لعنوان ادلوضوع: والسر ىو
 ().فتٔامل.ضرورياً 

                                                             

 151 صفحة الثاين اجلزء- ( )
 .ادلوضوع يف الكتٰي الذي ىو احملمول يف الصغرٰي فتنبو-( )
اذا الكالم عن جو ىر االجتهاد وتقوِّمو باالجتهاد يف الفقو ويف ادلبادئ  معاً فتأمل اذ  (اجلوىر )بل من  (اجلهو )اذ ما حنف فيو ليس من - ( )
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 اختصاص القاعده  ا لو مجعت االشكالُل األربعـةُل الشروطَط : الوجو الرابع
ايضاً خاص  ا لو مجعت األشكال األربعة،شروطها، فاهنا  (النتيجو تتبع اخس ادلقدمتني يف الكم و الكيف) ان قوذلم :رابعاً 

فتكون تابعة لألخس وىو السلب، اما اذا مل تستجمع الشروط، فال تكون تابعة بالضرورة بل قد :حينئٍذ تتبع ادلقدمتني يف الكيف
 .تكون كاذبة البتة اذا تبعتها يف الكيف

لكن النتيجة ال يصح ، فان كلتا القضيتني صادقتان دون شك  (وكل حجر ممكن، ال شئ من االنسان حبجر): قولك: فمثالً 
 الشئ من االنسان  مكن: فتكون سالبة اذ ستكون كاذبة حتماً - وىي الصغريٰ - أن تتبع األخس

  ()(موجبة الصغرٰي و كلية الكتيٰ )ان بعض شروط الشكل األول غري متوفرة يف ىذا القياس وىي : والسر يف ذلك 
، ال ما لو مل ( )ينتج سالبة لو كانت كتاه سالبة كلية و صغراه موجبة كلية أو جزئية –مثاًل  –أّن الشكل األول : واحلاصل

  –كمثالنا   -()يستجمع الشروط اذ حينئٍذ قد ينتج موجبة كلية 
وكون ذلك مما يعلم من اخلارج ال ينفي نفينا لكون النتيجة غري تابعة لألخس يف اجلملة يف ما اذا فقدت بعض الشروط  فتدبر 

 .جيداً 
 .فتأمل،  ليس من انواع االشكال يف األربعة ()والتدبر يرشد ايٰل ان مورد كالمنا

 اخس ادلقدمتني (التقليد)ال اطالق لكون : الوجو اخلامس
ليس اخس ادلقدمتني علٰي اطالقو، بل قد يكون أشرف و أفضل و أقرب لالصابة من  (التقليد) لكن .. سلمنا:خامساً 
 االجتهاد

و ان فرض انو أخس ادلقدمتني من حيث عنوانو، لكنو قد يكون أشرفهما من حيث  مادتو و زلتواه و  (التقليد): بعبارة اُلخريٰ 
 (التقليد ىو اخس ادلقدمتني)معنونو و مدلولو و مؤداه ، فال اطالق لـ 

 دليالن علٰي أشرفية التقليد من االجتهاد يف اجلملة
:  و يدل علي ذلك

 من اجتهاد ادلفضول ()ان تقليد األعلم يف البالغة أو الرجال أو الصرف، ال شك انو أقرب لالصابة و أوثق لدٰي العقالء: أوالً 
اعلم بكل مقاييسو وعلي كل  (األعلم)الواجد لدرجة دانية من االجتهاد يف احدٰي تلك العلوم و نظائرىا، خاصة اذا كان ذلك 
 . اخل..ادلباين بأن كان االكثر تدقيقاً و حتقيقاً واألقرب للذوق العريف واألعرف باالشباه و النظائر

- أي مع اذعانو بأعلميتو  -ان واجد ادللكة الرديئة بنفسو، قبل ان يعرِبمل اجتهاده، لو دار امره بني أن يقلد األعلم : بل نقول
ان التقليد : فانو الشك يرٰي كما يرى العقالء، يف الرجال أوالبالغة أو األصول، وبني أن جيتهد فيها بنفسو، مع علمو  فضوليتو 
 .فتأمل جيداً ، اقرب لالصابة و يراه االجدر بالوثوق و ان قلنا بتخيريه بني التقليد واالجتهاد 

                                                                                                                                                                                                                           

. على اية حال (اجلهة)فتدبر وتامل اذ ال ربط بـ. ال االجتهاد يف اجملموع ادلركب من ادلبادئ والفقو  (الفقو  )الكالم عن االجتهاد يف النتيجو  
. فتأمل 

.  بني االصغر واالكت – ادلوجب –اذ عليها يتم الرتابط - ( )
  بني االصغر واالكت – ولو السالب –اذ عليها يتم الرتابط -( )
 اذ ال ترابط - ( )
 . ادلقلد يف بعض مبادئ االستنباط–اجملتهد يف الفقو - ( )
كما ىو احلق ادلنصور  ،ىو ادلقياس  (االقربيو لالصابة واالوثقية لدى العقالء )ىذا بناء على كون احدمها - ()
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لو دار االمر بني تقليد االمام ادلعصوم يف مسألة، بسماع احلكم منو دون بيان وجهو من آية أو عقل أو رواية أو انشائو : ثانياً 
علينا ): احلكم من باب التـفـويض أو شبو ذلك، و بني االجتهاد يف ادلسألة ، لفرض فتحهم باب االجتهاد حيٰت يف زماهنم اذ قالوا 

 باذن ()وان جازاالخري،  فانو الشك يف أرجحية تقليد االمام علٰي االجتهاد الشخصي ()(القاء األصول و عليكم ان تفرعوا
 . دلصلحة سلوكية أو دلصلحة التمرين اعداداً لزمن الغيبة أو غري ذلكاالمام 

 موجبة كلية تنقضهما السالبة اجلزئية، وقد ذكرنا سالبتني (التقليد أخس ادلقدمتني ) ان دعوٰي :واحلاصل
علٰي االجتهاد  (لألعلم، أواالفضل واألضمن)و يوضح ذلك اكثر بناء العقالء يف امورىم فاهنم كثرياً ما يرجحون التقليد 

صلة                   وللحديث. فتدبر. بل ويؤكده ترجيح الشارع بل تعيينو تقليد غري االعلم العادل على االعلم غري العادل  ()(األضعف)
 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

   

                                                             

 ٢٤٥الصفحة  - ٢ج - العالمة اجمللسي - حبار األنوار - ()
 . أي االجتهاد الشخصي- ()
علٰي  (فاهنم يف كثري منها مقلدون لبعض دول الغرب)ومن أمثلتو العرفية الكثرية، االبتالء ترجيح العقالء البضائع اليابانية أو الكورية ادلقلَّدة  -()

 .(لكون ابداعهم و اجتهادىم رديئاً )وردائة الثانية  (لكون التقليد متقن الصل متقناً )البضائع الصينية او احمللية ، وذلك جلودة األويل 


